
A 3iov;«f ojjerzivá a ki enceci< hete 
uj bolsevista erők mozgósítása egyében 

Berlin, szeptember 2. A szovjet 

tamudó hadjáratának kilencedik 

bete, mint a Német FI katonai 

szakértője megállapítja, uj bolse-

vista erők mozgósításának jegyében 

területekről vonnak össze, hogy új-

ra megkíséreljék nyári hadjáratu-

kat előrevinni, mert kisebb és in-

kább helyi jellegű sikereik nincse-

nek nránvban a harcba vetett csa-

áll. amely erőket a nyugodtabb jpátok és a hadsereg óriási méretei-

arcvonalszakaszokról és a mögöttes Ivei. (MTI) 

Zárt ülésen foglalkozik a finn parlament 
az ország be!- és külpolitikai helyzetével 
Helsinki, szeptember 2. Az llta 

Scnomat beszámol a finn képvise-

lőház üléséről. A lap szerint a kép-

viselőház megkezdte1 négy hónapra 

tervezett ülésszakát. A most folyó 

ülésezés központjában L i n k o mi-

én minisztereinők pénteki, szeptem-

ber 3-i beszéde áll. A beszéd azon-

ban zárt ülésen hangzik el és utá-

na következő vita Is a nyilvánosság 

kizárásával folyik le. Jólinformált 

belven ugy tudják, hogy Ltnkomi-

es miniszerelnök mintegy három-

utgyedőrás beszédet mond, amely-

lyek Finnország helyzetét a háború 

ötödik esztendejében befolyásolják. 

Ezután utal a minisztereinők a kül-

politikai helyzetre és beszédének 

több mint felerészét külpolitikai 

összefoglalások teszik majd. Lín-

koniies miniszterelnök szerda este 

magához hívatta a képviselőházi 

csoportok vezetőit és közölte velük 

pénteki beszédének tartalmát. Erinek 

folytatásaképpen a küiönböaő pár-

tok értekezletei tartottak Az érte-

kezleten minden pártban az a véle-

mény alakult ki, hogy Linkomies 

ben előbb a belpolitikai helyzettel kormánya az alapvető kérdésekben 

foglalkozik, rámntatva azokra aj továbbra is számithat a pártok bi 

nemzetgazdasági kérdésekre, nme-jzalmára és támogatására (1VTTI) 

A Quebecben meal'eztfett tanácskozás 
folytatása Wcsh ngtonban 

A Szentatya fájdalmasan vette a hlr 
tiialtfeldcr erseh-pflspAk Haláláról 

Modlione bíboros távirata 

Budapest, szeptember 2. A Magyar 
Kurir jelenti: Angelo R ó t t a címze-
tes érsek, Budapest apostoli miticiusa 
a Vatikánállamból csütörtökön délelőtt 
a következő távirati hirt kapta: 

»Augusztu9 30-áu a Szentatya fáj-
dalmasan vette a szomorú hirt Glatt-

f e l d e r Gyuta esanádi érsek-pispi 
haláláról. Midőn a nagyérdemű Mpt 
lelkéért az Isten »«ne előtt imádk 
zik. apostoli áldását kiildi a caaná 
egyházmegye papságának és hlveine 
Vatikánállam, szeptember 2-án. M ág-
i i o n e biboros-államtitkár. (MTI) 

Dieseí-oiaiat száliifott zs roshordókban 
három sipanyol hajó 

A brazil hatóságok lefoglalták a szállítmányt 
Rió de Janeiro szeptember 2. A 

Budapesti Tudósító jelenti: Pernan-

bucoi jelentés szerint az itteni ki-

kötői hatóságok váratlanul vizsgá-

latot tartottak a kikötőben tartóz-

kodó három spanyol hajón, a Mar-

garidán, a Cabofileden és Carbolin. 

Megállapították, hogy a három ha-

jón rejtett raktár volt, amelyben 

többszáz hordó volt »disznózsir« 

{elírással. Ezek a bordók azonban 

nem zsirt, hanem Diesel-olajat tar-

talmaztak. A brazil hatóságok Kosz-

szabb idő óta gyanították, hogy a 

három hajó tengeralattjárók ellát* 

sával foglalkozik. A hajók rakom* 

nyál lefogalalták és elrendelték a 

három hajó azonnali kifutását 'A 

spanyol nagykövetség közölte, hog! 

t r ró í a tényről semmiféle tudom* 

sa nem volt és ezért nem kiván t 

titokban tartott szállítmányról bár-

miféle nyilatkozatot tenni. (MTI) 

Amszterdam, szeptember 2 Az an-
gol hírszolgálat jelenti Washingtonból: 

Churchill és felesége ideérkt-zése 
után a Fehér Hár. bejelentette, hogy a 
vendégek több napot töltenek Wa-
shingtonban. 

— Churchill és Roosevelt folytatja 
a háború néhány fejezetének megvita-
tását, amely Quebecben kezdődött meg 
— mondotta a továbbiakban a Fehér 
Ház szóvivője. Churchill ideérkezése 
nem valami uj dolog kezdetét, hanem 
a már Kanadában megkezdett dolgok 
lezárását Jelenti. A tisztviselő kijelen-
tette még, hogy n brit miniszterelnök-
nek nem minden Idejét fogja lefoglalni 
a hivatalos ténykedés, mert >részben 

társadalmi* programot is állítottak 
össze. 

A Washingtonba érkező Churchillt 
és feleségét Roosevelt elnök fogadta. 
A Fehér Ház díszebédet ad tisztele-
tükre, (MTI) 

Kairóban lesz 
a hármas értekezlet? 

Messzind szeptember 1. Az Interinf 
jelenti: Az a gondolat merült fel most 
brit kezdeményezésre, hogy az. Anglia, 
az Egyesült-Államok és Szovjetunió 
között tervezett hármas értekezletet 
tartsák meg Kairóban. (MTI) 

Cáfolatok Galeazzi diplomáciai küldetéséről 
Stockholm, szeptember 2. A német 

rédló tengerentúli adásában közölte, 
bogy Signor Enrteo G a l e a z z i . Va-
tikánváros fftkormányzója, washing-
toni utja során Lisszabonba érkezett-
Vatikáni körökben ugy tudják — tette 
hozzá a német rádió —, hogy a tőkor-
mánvSÓ a pápa személyes üzenetét vt 
szí Roosevelt elnöknek. (MTI) 

Róma, szeptember 2. Mint a Va-

tikánból jelentik, G a l e a z z i vati-

káni mérnök az Egyesült-Államok-

ba utazott. A mérnők utazásával 

kapcsolatban telterjedt hírek rész-

ben teljesen alaptalanok. Mint a 

Vatikánban megjegyzik, téves a 

lapoknak az az állítása, hogy Gale-

»/zi mérnök a Vatikán kormány-

zója. Mint a Mcssaggero szeptem-

ber 2-i számában jelenti, Galeazzi 

mérnök gazdasági és egyéb szakkér-

désrkke! foglalkozik az ' Egyesült-

Államokban. (MTI) 

Lisszabon, szeptember 2. A lisz-

szaboni amerikai követség nem erő-

sítette meg. de nem is cáfolja azo-

kat a híreket, amelyek szerint En-

rieo Galeazzi, Vatikánváros kor. 

mányzőja, aki szerdán légi uton 

érkezett, a pápa levelét vinné Roo-

sevelt elnökhöz. 

Berlin, szeptember 2. 'Az olasz 

sajtóban megjelent az a hir, hogy 

Enrteo Galeazzi, a pápa különké-

vete Lisszabonba érkezett és onnan 

tovább ntazik Washingtonba, hogv 

Roosevelt elnöknek átadja a pápa 

levelét. A német tájékoztató iroda 

jt lenlése szerint amerikai diplomá-

ciai körökben ismeretessé vált. hogy 

Galeazzi, mint a Vatikánváros igaz-

gatási bizottságának megbízottja 

utazik Lisszabonba. Politikai fueg-

bizatúst Galeazzi sohasem kapott, 

minthogy politikai megbízások cél-

jaira más diplomáciai utak állanak 

tendelkezésre. Amerikai diplomá-

ciai körökben éppen ezért nem tu-

lajdonítanak jelentőséget annak a 

himek, hogy Galeazzit mint a pápa 

küjönmegbizottját Lisszabonba és 

Washingtonba küldték. (MTI) 

Amerikai légi- és tenqeri erők 
támadása Marcus-sziget ellen 

Ankara, szeptember 2. A tokiói rá-
dió jelentése szerint amerikai repülő-
gépek és tengeri egységek szerdán 
hajnalban támadást intéztek Marens 
szigeto ellen. Ezzel kapcsolatban a 
tokiói rádió figyelmeztette a japán 
népet, hogy Mai-cus szií-'cte csupán 2000 
kilométerre van a japán anyaország-
tól és az ellenség esetleg megtámad-
hatja magát Japánt is. 

Tokió, szeptember 2. A Marcus szi-
getcsoporthoz tartozó Minamo Toris-
iiima ellen szerdán reggel légitáma-
dást hajtottak végre erős amerikai 
kötelékek — amint a császári főha-
diszállás közli. Az ellenség, Japán 
közlés szerint, igen nagyszámú bom-
bavelögépel vetett harcba és a tenger 
fe'M hadihaiók lőtték a partvidéket. 

A dán hadsfireg feloszlatása 
Berlin, szeptember 2. Német illeté-

kes hely közlése szerint » Dániából 
érkező jelentések szerint a nyugalom 
kezd helyreállni. Az országban min-
denüti fölvették a munkát. A dán rend-
őrség és a dán hivatalnokok, akiké! a 
dáu kormány lojálisán felszólított az 
ügyek továbbvitelére, a németek olda-
lán dolgoznak. 

A megmarad' dán hadsereget fel-
oszlatták és lefegyverezték. A dán l*i>-

diközlekedesj eszközök IcgnagyoM 
részét biztonságba helyezték. A néhán 
helyen megmutatkozó ellentállást kőuj 
•yen ós aránylag kis veszteségekké 
sikerült letörni 

A Scavenius-kormány lemondás 
után a dán államügyek további inté 
zésére még nem történt döntés. A ki-
rály és trónörökös kastélyában tartóz 
kodik. (MTI) 

Oiasz liadijelentós 
Róma, szeptember 2 A Stefani-iro-

da jelenti: Az olasz főhadiszállás 11:95. 
közleménye: 

_ Ellenséges repülőgépek bombáz-
ták a nápolyi tartomany különféle he-
lyiségeit; az okozott kár nem jelenté-
keny. 

— Ellenséges hajók lüz alá vették 
a catabria; Pnllare-fok környékéi A 
tüzet a part) ütegük haladéktalanul vi-
szonozták Aláírás: Amhrosio tábor-
nok. (MTI) 

Kél feltünéstUltő 
letartóztatás Olaszországban 

Róma, szeptember 2 Rafaele Ric-
c a r d i volt olasz deviza- és küUe-
reskeoelemügyi minisztert, vaiamint 
Franco J a c o m i n i volt nagykövetei, 
aki négy évig az olasz kormány albá-
niai helytartója volt, letartóztatták. 

Uj olasz nagykövet 
Ber-inben és Ankarában 

Róma, szeptember 2 Az olasz ural-
kodó uj nagykövetet nevezett ki Ber-
linbe Albérlő P a r i a u i tábornok sze-
mélyében Dino A i f i e r i , az eddigi 
nagykövet rövid idővel Mussolini kor-
mányának bukása előtt Rómába uta-
zott és nem is tért vissza többé úllo-
másbelyére. 

Egyidejűleg Olaszország uj ankarai 
nagykövetévé Guido R o c c 61 nevezték 
ki, miután G a a r i g l í a eddigi nágy 
követ az uj kormány megalakulásakor 
külügyminiszter lett. 

Pariahi tábornok ez év márciusa 
óta Albánia helytartója volt. A jelen-
leg 66 eves tábornokot Olaszország 
egyik legkiválóbb tisztjének tartják. 
Résztvett azokon a tárgyalásokon, 
amelyek annakidején az •acélszerző-
dés* megkötéséhez vezettek. 

Róma szeptember 2 Mértékadó 
olasz politikai körökben kijelentették, 
hogy A i f i e r 1 volt berlini olasz riagy-

j kővel Romában tartózkodik, ahol az 

egyik villanegyedben vett ki lakás 
magának. Ezt a lényt bizonyos kül-
földi lapok téves állításával kapcso 
latban tartják szükségesnek leszögező 
az olasz lapok. (MTI) 

Menemendzsoglu 
fontos kijelentésekor tesz 
Ankara, szeptember 2 A Német TI 

jelenti: Török politikai körökben nag; 
jelentőséget tulajdonítanak a Néppár 
parlamenti csoportjának szeplembe 
7-én megtartandó ülésének. Menemen 
dzsogiu külügyminiszter mint jelen 
tik — fontoy kijelentéseket tesz maj* 
a török politikáról. (MTI) 

Ma ül össze 
a bolgár parlament 

Szófia, szeptember 2 Bulgária né-
pe gyászolja elhunyt uralkodóját, g j 
jel-nappal hatalmas tömegek vonulna 
c| a király ravatala előtt, hogy utolsó 
tiszteletadásukat lerójják. A ravatal* 
és az egész templomot virágerdő bo-
rítja már. A Németországban dolgoz » 
bolgár munkásede engedélyt kaptal 
bogy rövid szabadságot vehessenek ki 
s igy résztvehessenek a király temc 
tésén. Pénteken délelőtt 10 órára ülés-
re hívják össze a bolgár parlamenté 
is. Az ülés napirendjén két proklami 
ció szerepei, egyik Boris haláláról, e 
másik II. Simeon trónralépéséről szó 
(MTI) 

Összeírják a Hagybrittániá 
ban tartózkodó idegenekei 

Helsinki, szeptember 2 A lapok lor-

dom értesülése alapján közlik, bogy a 

brit munkaügyi minisztérium rendet* 

te értelmében összeírják a Nagybn-

tanniában tartózkodó valamennyi mur 

kaképes finn, magyar, bolgár, romái 

jaoár és sziámi nőt é* férfit 


