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l-rancfaország 
faipra álí 

A mult héten Churchill, angol 
miniszterelnök és Kdeti külügymi-
niszter látogatást tettek Párizs-
ban. a francia ideiglenes kormány-
nál. Ez volt az első hivatalos an-
gol látogatás Franciaországban 
Páris felszabadítása és a francia 
ideiglenes kormány elismerése 
óta. 

Néhány nappal ezelőtt jelentette 
a moszkvai rádió, hogv a szovjet 
kormány meghívta Moszkvába 
De Gaulle tábornokot, a frar.cia 
ideiglenes kormánv fejét. 

A párisi rádió pedig jelentette, 
hogv a francia ideiglenes kormánv 
meghívta Párisba Rooseveltet, az 
Egyesült Államok elnökét. 

Churchill és Eden párisi látoga-
tásának credménve. hogv Fran-
ciaország állandó helyet kao az 
európai konzultatív bizottságban, 
melvben eddig csak az Egvesült 
Államok, a Szovjetunió és Anglia 
voltak kénviselve. A brit és a fran-
cia államférfiak megegyeztek ab-
ban is. hogv Franciaország több 
hadsereggel fog résztvenni a Szö-
vetségesek Németország küszö 
bőn álló végső rohamában. 

Franciaország tehát útban van 
afelé, hogv újra elfoglalja nagyha-
talmi állását Európában. Négy év-
vel ezelőtt Franciaország le volt 
tiporva. A compiégne-i fegyver-
szünet kénvre-kedvre kiszolgál-
tatta Hitlernek. Pétainék és La-
valék Hitler kegyelméből négy 
évig ültek a francia nép nyakán 
és szolgálták kutvahüséggel a né-
meteket. Négv évre Compiégne 
után Franciaország újra erős. Mi-
ért? Mert a francia nép a rtémet 
elnyomás alatt is egységes volt 
mert szakadatlan, hősi harcot ví-
vott az idegen uralom ellen, mert 
nem alkudott az árulókkal! Ezért 
újra nagyhatalom Franciaország! 

A francia újjászületés tanulsá-
gánál okulhatuk mi, magvarok is. 

A nagy itame! csafa 
utasod k fetazefe 

Kél szttvetségcs hadsereg már 

teljesen német fülilőn áll. 

Páris, november 17. A nagy »né-
fiívt csatánnk« az a fejezete, amely 
ir.osl dul Aachentől északra ós ke 
letre, tulajdonképpen a második 
szakasza annak a nagy offenzívé 
nak, amelyet Patton amerikai ge-
nerális november 8-án, szerdán in 
ditolt meg egy 480 km.-cs fronton, 
Hollandiától egészen a svájci he 
gyekig. A harcokban 6 hadsereg 
vesz részt, 1 brit, 1 francia és 4 
amerikai hadsereg. A támadás 8-
án hainalban indult meg a szövet-
i g ' ; légi erők erélvcs támom'ása 
mellett és tetőpontját Metz városá-
nak elfoglalásával érte cF Ezekben 
a harcokban az 1. és 9. hadsereg 
immár letjesoii nétrnrt területen ál 
!o 11. Az o'fcnziva második fejezete 
10-án hajnalban kezdődött meg, a 
nrkor 1200 Liberntor i?s Lancas-
ter gép lámadla^z ellenséges állá-
sokat. A 9-ik hadsereg több száz 
ki'nmétdrt lelt meg az utóbbi na-
pokban, hogy kiinduló állásait el-
érje és ez alatt a többszázezer ton-
na utánpótlás megállás nciküí gör-
dült a többnapos, esőtől sírosuta-
koti. Az offenzíva reggelén ez a 
hatalmas tömeg egyszerre mozdult 
meg és az amerikaiak, angolok, 
franciák egyszerre ugrottak elő fe-
dezékeikből és indították meg min-
dent elsöprő támadásukat. Spitfirc 
gépek állandóan támogat iák az elő 
rátörő csapatokat. 

Legufabb 
Egyre feszültebb a helyzet 

a magyar és német csapatok közt 
London, november 17. A Daily 

Tclegraph moszkvai tudósítója je-
lenti, hogy a következő néhány 
nap politikai eseményei Magyar-
országon pillanatnyilag sokkal fon-
losabhak lesznek, mlint a Budapest 
előtt lezajló katonai esoméinyek. 

A jelentések' arról beszélneik', 
hogy a magyar-német viszony a 

pattanásig feszült. A magyar nép, 
de különösen a magyar katonaság 
egyre ellenségesebb (magatartást 
tanúsít a jelenlegi rendszerrel 
szomiben. A jelek szerint ezt a 
rendszert népfelkelés fogja meg-
dönteni, — jelenti a Daily, Te-
legrapli/ 

A szövetségesek offenzivája 
600 kilométeres arcvonalon 
London, november 18. Az an-

gol hírszolgálat jelenti: A nyuga-
ti fronton hat szövetséges had-
sereg van támadásban 600 kim. 
hosszú fronton, a holland' par-
toktól egész a svájci határig. 
'Aachentől északra és délre az el-
ső amerikai hadsereg indított 
erőteljes támadást. — Metznél 
a harmadik brit hadsereg közr 
vetlen a város előtt jelentős tér-
nyereségre telt szert. A déli szár-
nyon a szövetséges seregek Bel-
fordt előtt 13 km-re állnak,igy 

a német csapatok visszavonulá-
si utja a szövetségesek gyűrűjé-
ből mintegy, 6 klm-re zsugorodott 
össze. A szövetségesei* három 
nap alatt 30 helységet szabadí-
tottak fel. I ' i 

A támadást megelőzőleg több 
Imint 3000 repülőgép sulyos nap-
pali és éjszakai támadást inté-
zett német városok közlekedési 
és ipari központjái ellen. Ezek 
során különösöent Kalsenldirc-
hen és Aszweiler városokat érte 
sulyos légitámadás. 

A szövetséges seregek körülzárták 
Metzet és Belfort előtt állnak 

London, november 18. A1 Reuter 
Iroda a nyugati hadszíntér hírei-
ről a következőket ktözli: 

Heves tankcsaták folytak tegnap 
Németországban. Az amerikai el-
ső és az amerikai kilencedik) had-
sereg tovább tört előre a Rajna-
és a Ruhr-vidék felé. 1 ' 

Szövetséges repülőgépek újra le-
csaptak fontos közlekedési célpon-
tokra es lángbaboritották a Köln-
től nyugatra húzódó német állá-
sok mentén lévő falvakat 

Ezenkívül német csapatösszevo-
nások', hadi anyagraktárak, repülő-
terek és vasutak1 ellen. | 

Az amerikai első hadsereg a 
jelentések szerint már 22 kih>-
méterre nyomult be Númfetor- ' 

szágba. 

A csapatok1 egyes részei 40 kilo-
méterbe vannak1 Kölntől. A1 néme-
tek keményen harcoltak Stolbertg 
körül. A harcok során elfoglalt 
falvak' közölt van Gressa is, 
Aachentől 15 kilométerre nyugatra. 

Tegnap délután három: német el-
lentámadást vertek vissza Aachen-
től északra- A németek1 legújabban 

úgynevezett »Király tigris* fankot 
használnak, amelynek 80 millimé-
teres ágyúi vannákL Mindkét fél 
tankVeszteséget szpen védett. Egye-
dül a kilencedik hadsereg frontján 

18C0 német jutott tegnap hadí-
i l fogságba. 

AT b'rit második' hadsereg vísiZ-
szaszoritotta a néimet állásokat a 
Maastól nyugatra. < 

Kcletfranciaországb'an a szöVct-
sígesekT ,í • I ( I 

Metzet teljesen klővülzárták'. 
A harmadik hadsereg másfél kilo-
méterre van a várostól északra és 
délre. 1 r 

Mctztöl északra az amerikai tan-
kok átzudulták a Maginot-vonalnalk! 
megfordított állásain és másfél ki-
lométerre vannak' a német határ-
tól. r 

A'z amerikai hetedik h'adscrjég az 
egész arcvonalon Bmyerig nyo-
mult előre. Nyolc városkát sza-
badított fel. 

A! belFori körzetben a francia cf-
ső hadsereg megszabadított egy kis 
városkát és nyolc kilométerre van 
Belfortól. 

Újjáalakult a finn kormány 
Legújabb értesülés sízerint a finn 

kormány megváltozott. 
Miniszterelnök: Paesikivi szená-

tor, volt moszkvai finn követ lett. 
Pénzügyminiszter: Hello, honvé-
delmi: Balden, mig a külügy mi-
niszter Enkel maradt. 

Lclio volt k'ommunistapárti kép-

viselőt népjóléti államtitkárrá ne-
vezték ki. 

Az üj fjnn miniszterelnök' tegnap 
nyilatkozatában kijelentette, hogv 
kormányának célja kölcsönös meg-
értés a Szovjetunióval és a fegy-
verszüneti feltételek lelkiismeretes 
betartása. 

A németek elhurcolták 
a N e m z e t i Bank aranykészletét 

Moszkva, november 17. Magyar-
országon a németek elleni gyüjölet 
szemlátomást növekszik. A néme-
tek elhurcolták a Nemzeti Bank 
aranykészletét. Szálasi Ferenc úgy-
nevezett kormánya igyekszik1 fo-
kozni a nu'g harcoló magyar csa-

patok erejét és el len állóképességét, 
de .egyre sikdrlc'encbbül. Az egyik 
oroszokhoz átment magyar törzs-
liszt iliondja: a nyilas-bandák min-
den erőlködése iiasztr.lan s ha a 
magyarok még idejében n«w sza-
kadnak el »szövetségesüktől*, i né-

metek1 maffukk'al rántjálf! a pusztu-
lásba. Nem kétséges, hogy Ma-
gyarország, mint a Német Biro-
dalom1 ulolsó csatlós álíama vég-
óráit éli. 

Színház Művészet 

Süt a nap 
Zilahj Lajos színmüve 
a Városi Színházban 

Zilahy Lajos „Süt a nap" eimü 
színjátéka olyan időben Íródott 
amikor — akárcsak napjainkban 
— létérdeke volt a magyarságnak, 
hogy társadalmi és osztályellenté-
teket elsimítva együtt dol dolgoz-
zon a nemzet forradalmáért és 
újjászületéséért. Zilahy Lajos da-
rabjának ez a kicsengése akkor, 
egy vesztett háború után. valóban 
egy kis reménysugarat nyújtott 
arra, hogy a magyar nép felett 
újra kisüt a nap. a parasztság és 
az intellektuális réteg összefogá-
sának napja. Ebből a szempontból 
időszerűnek látszik, hogy a szín-
ház igazgatósága a „Süt a nap"-ot 
választotta az első komolyabb mü-
sordarabnak a fasiszta-uralom 
megszűnése óta. Ezen tul pedig 
tudni kell. hogy miiven küzdelmes 
körülmények között tartja fenn 
dr. Baranvi János a színházat, 
tisztán szociális szempontokai 
véve tekintetbe, ugyanis sok szí-
nésznek és színpadi munkásnak 
szerzi meg ilyenformán a tmudciH 
napi kenyeret. A színház előadá-f 
sait tehát a közönségnek támo-
gatnia kell s ez nem is jelent nagv 
áldozatot, tekintve, hogy az elő-
adás lelkiismeretes rendezői és 
színészi munka eredménye. A ren-
dezés' Herczeg Vilmos körülte-
kintő munkája, aki egyébként Ró-
zsahegyi Kálmán hires szerepét, 
a tanitót is sok szívvel és művé-
szi érzékkel alakítja. Igen iigves 
a fiatal Bucsezán Ilona Sárika 
szerepében. Szinte cl sem hinné a 
néző. hogy színpadi szüzbeszédét 
mondja ei ezúttal. Sámson Mi-
hályt Sugár László alakítja ízes, 
szép magvar beszéddel és igen 
kellemes beszédhanggal. Kieme-
lésre méltó még D. Nagy Erzs! 
postamesternője. Gaál Ferenc 
Pongé-juhásza, Fehérvári József-
né tanitónéja. Szikszai Viktória ó< 
Czimer István alakítása. A töb-
biek: Rácz Imréné. Káldor Jenő, 
Petrovics Erzsébet. Kovács Ernő. 
Bölcsházv Ilona. Molnár Katalin, 
Vörös Jánosné. Rácz Imre. Kiskút 
János és Varga János is dicsére-
tet érdemelnek. 

Színházi műsor: 

A Városi Színházban ma és hol-
nap délután, valamint kedden 
21-én délután egynegyed 3 óra-
kor ifjnsági előadásban Zi!ah\ 
Lajos nagysikerű színmüve, a „Siii 
a nap" kerül előadásra. Az elő-
adás érdekessége, hogv Herczcs 
Vilmos, a szegedi színház örököl 
tagja ötévi szünet után ismét szín-
padra lép. Sárikát Bucsezán Hona 
alakítia. akinek ez az első szín-
padi fellépése. Konácsv forgal-
mista szerepét Káldör Jenő. a ki-
tűnő komikus játsza. Sámson Mi-
hály pedig Sugár László, a Szege-
den feleithetetlen Sugár . Gyula 
fia. Az előadás iránt nagy érdek-
lődés nyilvánul meg a közönseji 
q-7óIa<s knróhpn. 
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