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Hatalmas tüzérségi támogatással 
ellentámadásba lendültek a németek

Vitebszknéi
T á m a d ó  n é m e t h a d c s  ok fontos területeket

szereztek vissza Bérc ás Zsitomir térségében
Szétverték a harcbavetett nagy szovjet erősítéseket

A Virradat és a PBaggar Sió
Alfa

l.ta x Borbély Andor
E.· ;iinkbe jut a régi liberális 

Magyarország. Amikor Buda-
j cölea a kávéházi, ide- 
gén rétegnek külön politikai 
pártja volt a Terézvárosból, a 
Lipótvárosból és az Erzsé- 
hetvársból megválasztott né
hány képviselővel. Ó, hogyan 
megtudta változtatni a kívül
állók szemében az egész ma.
g .a r  közvélemény képét ez az 
öi-hat képviselőből álló parla
menti tái'saság! Az egész bu
dapesti sajtó a kezükben volt. 
Ííü, ezek közül a képviselők 
m z n í  valaki, egy terézvárosi 
kzatoés ügyében interpellált, 
vagy a magyar állam költség- 
vetésének vitájában mondott 
véleményt, teljésen mindegy 
volt a napilapok első oldalán 
négyhasábos cimmel szósaarmt 
jelent meg a felszólalása. Né
ha ,ha csak közbeszólt is, fo
ci m vagy szalagéiul hirdette 
országos magyar közvéle
ménnyé egy-egy "mondatát. De 
ha valamelyik magyar képvi
selő bármilyen fontos herédet 
mondott az ország sokmilliós 
lakosságának személyes élet ér
dekét érintő valamely mező
gazdasági vagy más kérdés
ről, a lótenyésztésről, a mű- 
Jr%yagyártasról, avagy a 
hadsereget, érintő bármilyen 
fontos kérdésről, mindén ilyen 
igyekeznek az lett a hírlapi 
Borsa, hogy e nehány szobán: 
„X. Y. képviselő felszólalás» 
után” elintézte az egész fő
városi sajtó a felszólalást és a 
laptudósítások annál széle
sebb tüdővel fújták tovább a 
maguk öt-hat parlamenti ked- 
veneénok fajtársi szolgálatát.

A V  rradat és íestvérlapja a 
M ag} Szó, elsősorban azért 
var^ l.í sy olvasótáborának 
pagy tömegeivel igazolja,

1.-ííy tv magyar társadalom 
1/ oiinvire nőm azonos ezzel a
kávéházi közönséggel és 
raenlyiré 'nem ázonos ennek 
egész k -¿iuy világával. Sem 
belső, sem külpolitikai vonat
kozásban.

Az ő vágyuk az a világ, 
amely nem ismer zsidótör
vén yt, amely liberális szabad
sággal kezeli a közvélemény 
irányítását, és amelyben szaba
don érvén > tsül a percent és a 
prolit üzleti elve.

A mi lelkünk ezek közül az 
érvek és szempontok közül 
egyet sem tekint a magáé
nak. —  Mi azt az utat kí- 
\ ái ,iuk járni, ameiy belső vo
natkozásban a magyar nemzet 
érdek« j.ek felszabadítására 
nyílt mtg és amelynek külpo
litikai eredményeit Kaasa, Ko
lozsvár és Szabadka felszaba- 
dula^arak tényepjÉM. Mi azo- 
sat a v-lagpolitkai tényezőket 
s :i!Uiil esetié sem feledjük el, 
aniel. t k ezekhez az eredmé-
nytk1 hozzásegítettek ben
nünket és nem adjuk oda eze
ket a tényezőket a nemzeti ér
tekeinkkel ellentétes maga-· 
tartást tanúsító tényezők sze
relmén t.

Yéieméi yünket serarai más 
nem iram ítja és befolyásolja, 
mint magyarságunk és nem
zeti érdekeink olthatatlan sze
retető. A  Virradat és a Ma
gyar Szó-mindenek felett és 
minden körülmények között 
magyar nemzeti érdekekért 
küzd. Az ősi magyar biroda- 
l *m gondolatáért. A  maga hi
ti és erőteljesen jobboldali 
ni«‘::uyjző(ié>e szerint.

 ̂ E  zoink nem alantasak. 
· ’' ! ra t.-i <-k>zünk. h ogy  m es
terségé e|j hozzáértéssel, az 
( t-ropUíNig fe lk éezü ltö égéve l,

I  Berlin, január 9.
*  i -t lösdiói i«í antik a Mimet TMrcrtt bodAaoftt

aoiuága közli:
_i en mm  cattkfenft h m M i ^  tanti Uwdfcb a sC yw  küzdelem & T*re* aytigatt

>bes«r*a«tt -hiJBe«*,. ¡oijFssíi,. O&n&uí f»il«*i<5coí,o..a£.#*tó4aJI. a *  
tarkát : ellenél· is több helyen vismOttWitoMwk- K S ibM  tok páncélo»! szétlőttünk.

’biscsetöl délre és nfagaua, rtOemüH *et dicse* térségében csapataink sok e'lea-
**9*» ís íía * issza. Az SS alakulat kötelékei ellentámadAs sál kiindulási helyére ( * W M  «to r
* * °  * «*-* i*t * ·  27 szolét páncélost, valamint öt roham lőveget semaüsiteitek » » » .

fctis m gyuftóp oníjaibaa jó eredménnyel avatkozott bel» a löidi harcokba és emberben,
valan c ̂  ti agy ve:zt eségeke) okoson a Szovjetnek.

a i elleni ég bevés tüzérségi »16készítés után nagy erőkkel széles orcvonalon tá-
modá utat, mik» zben néhány betörést elretesseltttnk, mjndenfilt megtartottuk.

ésre irányúié szovjet támadások súlypontja szombaton a  várostól déHreleUe eső 
térséc {oltat, ar.n ak ellenére, hogy erő* páncélos é* esatarepülő kötelékeket vsteüek
harcb skba» véresen visszavettük. A  bolseslstcúr itt 84 páncélost vesztettek, kö*íi!fik
S7-«t -  . kaszán·

cvonalon a* ellenség harci tevékenység* a  M igtttno—Vértanétól nyugatja t*kv6
•*“ 1®° °h  magaslati állásaink ellen irányuló, heiyi támadást hárítottunk el súlyos vesztesé*
geket a* •►“ •’“ »egaek· Az adriai parton Is eredménytelen maradt az ellerutég erős támadása. Egyik
roharcoapátunk mégsemmisiteH egy  ellenséges támaszpontot és a levegőbe rfipitett egy lőszerraktárt·

Néhány angol repülőgép a vasárnapra virradó éjszaka bombákat dobott nyugatnémeiországl holysé- 
gekre. aacherd székesegyházat ismét bombatalálat érte. {MTI}

A lengyelek „válságos Időpontban“ 
vetették fel a háború utáni határok 

kérdését?
Az angol sajtó élesen támadja az emigráns lengyel

kormányt
_ , Leítgyelcurazág sernsnit sem ve-

Stoekholm, január 9. ®jthet asasal, ha a födolgot íctio- 
A  Göerteborg Handels “ndningen lógnak hagyja, már pádig a fő  do- 

levelezőjének jelentése saerint az log a g>’ösBe!ero. 
angol kormány és az angol kössvé A  Daily Her&M igen élőhangú 
.emény felfogását a lengjél kérdés. \fesírdkkben tárai ja  a lengyel kör
ről a Daily Telegraph e szavaiban mányt, mert válságos időpontban 
foglalható össze: veti fe l a jövőbeli határolt kérdé-

sé t A  leagyekfe anaaJddejés erő. 
szakkal, vágj· pedig patreacébé&éfc» 
kel· szerezték meg Ukrajnát és a 
fehér orosa területeket.

Londoni hivatalos körök alig 
tadják elrejtett! bíráló magatartá
sukat a lengyel kormány politiká
jával szemben. A baltt államok, 
valamint FAárorosaorsHág én Uk- 
rajaa jövőjét mar ■ rég®fn eldöntött 
ték és a* elnökválasztások előtt 
Ameticában folyó pártmestsrkíéS» 
selí sem hozhatnak e tekintetbe» 
vált.oíás;.

tnindeji társadalmi, gazdasági, 
politika*, irodalmi, művészeti 
kérdésben képességeink legja* 
v át tútVvt legalább ugyanany. 
nyit jelen tbe-sí-iink,’ mmt 
rinen > .t a velünk szemb«'uól- 
1 ',k jelentenek.

Nem szolgálunk személyeket 
és bem szolgálunk pártérdéke- 
kfcl. D « a legerőtejjesebben tá- 
i)i« gátunk minden személyt és 
ni’í’í.rn törekvést, ha azt ’ azo· 
tioMiíik érezzük a mi jobbolda- 
li magyat'felfogásunkkal. Xetn 
ti nk semmiféle szervezet- 
hez sem. Nem személyeske
dünk. nem. azt nézzük, hogy jo. 
hiazeiuü magyiki emberek kö

zé mikor és mivel lehet éket 
verni. Egyetlen erős tábort 
szolgálunk, magát a magyar 
nemzetet, de senki jelszaváért, 
vagy Ígéretéért sem feledke- 
zímiVmeg világosan megsza
bott nemzeti utunk szociális 
kok-ieseégeiröl tíet».

fisig Magva ország érde
keit megvédve nem látjuk, 
különösen nem vagyunk paci
fisták egyetlen pillanatra sem. 
Ellem? vagyunk határozottan 
utimft-n olyan törekvésnek, 
ameiy —  bármely tetszetős hu
manista jelszavakkal is —  kon, 
koiyf hinfon kirsínyelni vagy 
homályoiítuni igyekszik a ma

gyar katonaszel lemet és az ab
ban rejlő fegyelem és enge
dőimesség erejét.

Azt nézzük, hogy nemze
tünk belpolitikai és külpoli
tikai érdekei hol és milyen ma
gyarok valóban. És nem bar
mi ne budapesti kávéháznak, 
hanem a Csallóköztől Zágon g 
élő erőteljesen magyar nemze, 
ti társadalomnak írnak újsá
got. Nem jelszavakat, hanem 
tényeket.

Ehhez a tiszta pzándékhf*, hí1'  
kérjük minden‘ veiünk 
magyar olvasó támogat^ i, M l ^  
velünk esak e l y ^ ^ k  hörgö „¿ i. 
fJlo magyar ’
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A diplomáciái élet uj szenzációja :

Az angolszászok nemcsak a Szovjet·
uniótól, hanem egymástól is 

féltik a Dardanellákot
Az invázíós ésarmtoJt

vá. ják a tAmadó-si parancsot, ' a 
döntő nagy európai ütközet még 
n em . kezdődött, meg s az angol- 
«aierikai » a j A föléftyefehangú cik
kekben úgy foglalkozik Német
országgal, as európai átrendezés r 
ph'íVm áivtst, m inti-a. a támadó 
Ik'dgeregak már az utolsó lépést is 
m egtelték volna a végtő győzelem 
fele. Az amerikai elnök '"legutóbbi 
beszédéten nyomatékosan, józan- 
■ tágra im etíe az < angolssá&t közvé
leményt s ldja>nie>tte: a hábotú 
vege még nem is dereng a létha
táron, a harc hoeszű és könyörte
len Je#g, g szövetségesnek el kell 
kóasiilnádk az eddigieket messze 
felülmúló súlyos veszteségekre.

Legutóbb a Da'y M a il ' hosszabb 
fűikben fe jtegette : milyen maga* 
tartáő: tanuéátanak a szövetsége
sek Símc.inr$?.jg"a.} szemben, ha 
in-gnyerik a háborút? A z angol 
lap cikke a semleges sajtóban.nagy 
viasfchangct kellett. Most. a Hunter 
Nachrichten londoni tudósítója 
fogla lkozik ' a brit fenyegetésekkel 
s felaletet igyekszik adAi arra a 
kérdésre: az ani·'? szószok m iért 
ép; zn most kezdték meg az invázió 
előestéjén —  nagyobb arányú vi
tát Németország sorsáról s jövő jé 
rő l?  Az embernek fel kell vatnie 
magiban a kérdést —  írja a £*s- 
Icr Nachrichten vájjon az a 
t&ay, hogy a jelen pillanatban ilyen 
vitát rer/leznek csupán a „fe ltét- 
len győzelmi tudat“  Kifejeződései, 
„talán esetleg több rejlik mögöt. 
te ?" Valótainflhek tartható, hogy a 
íKoaűfcorsaággal kapcsolatos „vita  
hadjárat“  juBgjiáuláaát a 'hivatalos 
» g ö l  jo jítika halároata el: etre 
v i t 'r t  nató került volna sor, ha a 
brit kormány azt nem akarta volna

M n*t>opú. uránt 
..ttem ufk ictó* v o n a t

országban, ahol a szovjet seregek 
tartózkodnának.
ím e: így cikkednek Angliában Né
metországról, amely most késéül 
fe l a döntő öaazEcsapásra s nem
zeti erőit és energiáit a történekem
ben példátlan erőfessítéss?! állítja 
a totális győzelem kivívásának 
szolgálatába. A  háború öt eszten
deje alatt bebizonyosodott: az an
golszász és szovjet fenyegetések, 
tervezgeté&ek, utalások nem gyen
gítették a német nr.p le lső  erkölcsi 
ellenállá erejét, ham m  ellenkező
leg : a német nép látva a veszélyt, 
amely reá vár, összeszorított fo 
gakkal és elkeseredett elszántság
gal hvlult tovább az ú j harcok 
felé.

Néntttorsségban ma ez a véle
mény alakjilt k i: az invázió dönt 
majd mindenről a ezért készült fel 
Németország minden vonatkozás
ban a lehető legprecízebben és el· 
satotabban a nagy összecsapásra.

HmefittM Angiíatúi is 
félti a Dar>danettókat

A  uvitahedjAmtfí,  amelyről a 
feütieikben seóióttu«k, minden bi
zonnyal újabb változata a Német- 
tjrí*|i§ éllení angolszász idegíiábo- 
rúaak. Ebből a szemszögbe.! kell 
vizsgálni a Bphsre című angol he
tilap legutóbbi cikkét, amely «zirirtt 
kio?6as'ti a D a ly  Mail megállapí
tásait és a legyőzött Németország 
„/ e m & M cm  rcm ü á u r az Elbát 
jelölt meg. Egyes jóiaíormáit an
gol s z ia  körökben mind sűrűbben 
Le , élnf& arról —  írja  a folyóirat 
— v hegyi Európa nyugati résw?í* az 
M ié ig  a szMXntségesek1 szállwík 
m :g , kelet fe lö l pedig a szoxjet és 
W tit hadosztályok nyomulnának 
eMrs az Elbáig, amely meghúzná a 
hntárémah-t az m gH szm z és a 
W v p ü fta  érÉekterülHek között.

H ogy m iért választaná . eat a 
nr&XvUá3t a* angolasáa* dJpíoniá- 
cia, errevonatkczóan az angol fo 
lyóirat a kővetkezőkben adja meg 
8 w g le f ,ő  fe le le d :  Londut és
Washington aaiemponíJáWI a döntő 
k S tu ty f* »  Az Jeten*«*, ha a *#>v.

píh:· ■{* i.tfl;fíii<il, az t%fíf;rd-̂
Mtáí-zol:lól „  feladatot; ú jjá  nevelni
m  ,urMkod4 né?* e s m é jé m  meg- 
s s it l 'M  poron·, ¿ « t .  A  lap a to·- 
vác iakban  fölényes gúnnyal álla
pi ja mag: ^ á s zo n tó g  é r  flm feto 
ebfcaa m  eeetban ,S»ovjetoro® sá- 
náí a kerüJné.ifk. t i *  S e r in  «  
b m e s m  a »·> *  v *  területsávbay m  
mmmi nem, akmÜAyoat& m eg a 
wő.T> í· f-ekei abban, hogy ala- 
1uKtran á aénm  f « « r ®  rom.jajnak 
k^ze!6b ^  »«· te rjf sszék ki és ne 
éreztessék betolvámt.hot. A Sfáaere 

h  sK-gállapItáBsal jérkomxúm m  a* 
airgí-á-i-tomkat a 

I5Sűí ; igyekszik eloaaáaUil: azzal
----- ••'Vei szemben, hogy *· y>v-

wwfeU«« a p ú tm » ·
„ i i f l t S ^ s n f c ·  · ·  -  
m m á «p r n i-m 0 § 1 K é r n i

Amig a szövc régcíc-k sajtója íö . 
léaij«: shangú cikkekben foglalkozik 
az európai újjárendezés problémái
val, az angolszász szovjet tabor- 
bas újabb súlyos ellentétek mutat z 
kosaik, A  viirgsajót -biffinyos idő
pontokban elönti az angolszász- 
¿sovjet ellentétekről szóló híreszte
lések hulláma. Volt idő, amikor a 
nyugati hatalmak és a Szovjet
unió közötti világnézeti és imperia
lista felfogáskülönbségek drámai 
kirobbanásokkal fenyegettek, Sű
rűn érkesítek olyan jelentések, ame
lyek felvetették a nyugati demok
ráciák és a boiseyista Oroszország 
közötti nyilt szakítás lehetőségéi 
is. Sőt: a figyelmes szemlélő azt is 
óara-evette, hogy Nagybrltáim iu és 
as Egyesiül Államok között is meg 
rendiÚt *  bizalom és sokat bt~ 
űz itek egy időben az Angliát fe 
nyegető amerikai imperializmusról

Most egy Genfen át érkezett ér
dekes jelentés élesen világítja  
meg az angol-amerikai ellentétek 
hátterét. M int a jelentés mondja·, 
áss amerikai minisztérium több 
ülésen foglalkozott a Törökor
szággal kapcsolatos politikai kér 
désekkel, mégpedig Steinhard an
karai amerikai nagykövet infor
mációi alapján. -Steinhardt attól 
tart, hogy Törökország hadbalépé- 
se esetén az országra gyakorolt 
amerikai befolyás meggyengülne 
s Angíw  és a Szovjetunió döntő 
előnyöket szereznének. Steinhardt 
nagykövet az amerikai politika 
kettős célját —  azaz Törökország
nak a szövetségesek oldalán törté
nő hedbalépésut és az amerikai 
érdekek megóvását —  az Egyesült 
Államok kormánya által a Darda
nellákra vonatkozó bérleti szerző
déssel gondolja elérni és ebben az 
értelemben már tö b b  ja v a s la t o t  
nyújtott át Washingtonban. Ez a 
bérleti szerződés Őt évre szólna és 
évenkint húszmillió dollárt jelen
tene. Steinhardt úgy véli, hogy a 
törők kormány kedvezően fogadna 
ezt a tervet, mert így  sikerülne 
megóvnia a Dardanellákat a te* j 
nyegető szovjet befolyástól.

Mi a helyzet tehát? Az angol 
szászok együttesen fé ltik  a Dar- 
danellékat a bolserista im perializ
mustól, külön külön pedig , sz in 
tén féltékenyek egymásra és m in
dent elkövetnek, hogy Törökor
szág irányában a szövetségei hű
ség elvének megszegésével elő
nyöket harcoljanak ki.

sokkal, nyugtalanító előretörések
kel óriási fe lőrlő  csatát kénysze
r ít  ki az elkeseredetten támadó 
szovjet haderővel szemben. Sokan 
nem értették a német visszavonu
lás okát és mélyebb katonai je
lentőségét.

A z  a jelentés, amelyet huszon- 
négyórával ezelőtt Berlinben ad
tak ki, magyarázatot ad a keleti 
német hadseregek eddigi magatar
tására és arra a taktikára, amely- 
lyfcl a németek a nyár kezdete óta 
feltartóztatták a szovjet rohamo
kat, illetve jelentősen meggyengí
tették a bolsevista hadseregek of
fenzív támadó erejét. Illetékes né
met katonai körök megállapítása 
szerint a szovjet legvégső erőfe
szítéssel és minden rendelkezésre 
álió erőforrás tejjes bevetésével a 
legmesszebbmenő, célt: a német 
ellenállás teljes megtörését akarja 
elérni. Hosszú hónapok után most 
nyilatkoznak Berlinben először 
határozottan és katonai posüivu- 
tnoUit Összefoglalva a keleti harc

tér várható fejlem ényeiről. Ez a: 
küzdelem már a döntésért folyik 
—  mondják Berlinben*—  s ez a 
döntés nem csupán a keleti hábo
rú, hanem egész Európa sorsát 
pecsételi majd meg. Ezzel az of- 
fenzívával szemben .minden más 
hadszíntér jelentősége eltörpül, —  
sokat em legetett angolszász offen- 
zivát sem kivéve.

Különös figyelemmel kell for
dulni a berlini közlemény követ
kező megállapítása felé: ha a szov 
je t a fentiek éllenére mégis kitart! 
az invázió követelése m ellett, ez 
bizonyítéka annak; amikor a ma- \ 
ga részéről talán utolsó tartalékait 
is kockára teszi, szövetségeseit ha
sonló áldozat és kockázat vállalá
sára igyekszik rákényszeríteni.

Mennyire helyes volt tehát a 
németek eddigi keleti taktikája! 
A  német hadvezetőség másfél esz
tendő óta egy célt ismert: megőriz 
ni a német hadsereg aktivitását, 
ütőerejét az összes rendelkezésére 
álló és számbajöhető harctereken. 
Berlinben & jelek szerint pontosan 
tudták: a nagy keleti csata ezen 
a télen éri el majd tetőpontját. 
S ha német részről úgy nyilatkoz
nak, hogy az óriási keleti birkózás 
döntő fejezte most kezdődik, ta
lán hamarosan máé meglepetések
kel is számolhat a világ közvéle
ménye. TÜRBÖK GYULA

mmK
Csütörtökön ülést tart a, kép

viselőhöz külügyi bizottsága. A  
Magyar Távirati Iroda jelenti: A
képviselőház külügyi bizottsága Ja» 
már 13-án, csütörtökön délelőtti 
10 órakor a képviselőház I· számú 
bizottsági termében ülésezik. Tárgy; 
Tájékoztató a külpolitikai helyzet
ről. —- A  felsőház külügyi bizottsá
ga január 13-án, csütörtökön dél
után ülésezik, amelyen a külügy
miniszter tájékoztatót ad a külpo
litikai helyzetről.

Egyetemi rendkívüli tanár. A
Magyar Távirati Iroda jelenti: A
Kormányzó a yallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter előterjesztésére dr. 
Csinády Jenő szegedi magyar királyi 
Horthy Miklós tudományegyetemi ma
gántanárnak, a magyar királyi Orszá
gos Sportorvosi intézet igazgatójának 

tudományos szakirodalom művelése 
és az egyetemi oktatás terén szerzett 
érdemei elismeréséül az egyetemi 
rendkívüli tanári cimet adományozta.

Sub auspieüs gubernátorig dók- 
torráavatás. a  Magyar Távirati Iroda 
jelenti: A Kormányzó a vallás- és
közoktatásügyi miniszter előterjeszté
sére megengedte, hogy vitéz Berde 
Botond # kolozsvári magyar királyi 
Ferene József tudományegyetemen az 
orvostudományok doktorává „&ub au&- 
piciús Gubernátoris” avattassák íel. 
Az ünnepélyes avatáson képviseletével 

magyar királyi vallás-éfi közoktatás- 
ügyi minisztert, akadályoztatása esetén 
Fáy István államtitkárt bízta meg.

ÍJswedSH a® állvány és agyon
ütött egy épitömunkást. Múlt év juliua 
14-én súlyos szerencsétlenség történt 

Bosnyák-téren folyó építkezésnél. 
Nyolc mázsa súlyú tetőszerkezetet 
emeltek a deszkából készült állvány 
fölé, amely azonban összeomlott éa 
maga alá temette Sz&szi Sándor 
munkást, aki sérüléseibe belehalt. A 
szerencsétlenség után megindult a

A moszkvai és teheráni konferenciát előtt a s z ö v e t s é g e s e k ^ ^ *  ·■» felmerült adatok alapban az ugye&z-
wággal

idézett emberölés cimén Ziegler Fe-

M i várna az európai anyákra, ha . . .

mindent elkövettek, —  elsősorban természetesen Moszkva ^ .  vidat emelt gondaü.nsággai elö-
hogy a civilizált világgal elhitessek: a bolsevutmus jobb  beZa-ljdézett éb ere ié
tásra ju to tt, megszelídült és olyan hatalommá fe jlődött, mely- |renc kőművesmester, munkavezető 
lyel a legkeresztényibb ország is egyenrangú félként tárgyalhat Lner,. A bünpert most tárgyaltba bün- 
anélkül, hogy áÜamférfiai szembekerülnének a keresztény er- 1 tetötörvényszék 
kölccsel és kultúrával. Ezt célozták az angol főpapi látogatá
sok, a hajánál fogva erőszakosan etőráncigált charkovi per és 
nem utolsósorban '  Szergiusz m etropolita propaganéisstikue ki 
nevezése és az általa —  GPU-segédlettel megrendezett vallásos

mám m vegsö donívs 
#»** ft

Ha valaki a részlethareokon túl
m enőiéi katonai szemmel figyelte 
az óriási keleti hadszíntér fe jle · 
mésyeít, bizonyosra vehette ■ 
külonmen  a nyári nagy német 
vászavonoulisok után —  hogy a 
német hadvezetés messzi- célok fe 
lé tekint, m ik o r  defenzív ■ hmtm* 
»elésbe mégy é t t  k itérő "hadmSce · 
le tekkel viúim -gypts y iam vágá*

megnyilvánulások. . .« r ^ ·  '· n
SztcuHn mindent etkővet, hogy az európai közvéleményt fe l- j 

revezes'sé, mert ki venné komolyan egy pillanatig is a három  
kegyettenkedő német katonáról szóló mesét, amikor azok sze
retnék ezt elhitetni a civ ilizá lt világgal, akik megrendezték a 
katyni, v i ’nieai, stb. bestiális tömeggyilkosságokat. Megismét
lődik a „ i mosz” bárányka és az „ártatlan”  farkas meséje, csak 
legyen, aki elhigyjel...

A  bolse»isták azonban —  m m t oly sok esetben a múltban 
—- most is sajátmagukat hazudtolják meg. Az emberiesség ne 
vében rendezett hangversenyeik harmóniáját minduntalan meg
zavarják a hamisítatlan bolseviki szellemből eredő ördögi té r  
vauk·

A közelmúltban Európaszerte általános megdöbbenést leej
te tt az a hír, amely a délolaszországi gyermekeknek a Szovjet
unióba való elhurcolásáról számolt be. A spanyol polgárháború
ban már rendszeresítették a boleevikiek a megszervezett gyer
m ekrablást; nem kevesebb, mini. 26.000 spanyol gyermeket hur
coltak magukkal, hogy szülőktől, hazától és Istentől elszakít
va lélektelen bolseviki zsoldosokat neveljenek belőlük.

’ Most Délolnszországban folytatják embertelen, m.-inde.n he 
resztény erkötemaéfjet lábbal, ttipró üzelmeiket. Az olasz anyák 
mkóltó kétségbeesését semmibe véve mintegy tizenkétezer oteí=r 
avrrmeket, főleg fiúkat hajóztak be Vvnnszki megbízottat, hogy 
a hároméves hadjáratban m egötödölt bolseinki lakosságot velük 
m txzítsék ki. Európa szovjetfronton küzdő fia i jó l tudják, mi- 
lu »n  sors vár ezekre az ártatlan gyermelcekre. Ny morúságos, 
sebtében összetákolt faviskókban tengődnek majd és a Szovjet
unióban dühöngő éhínség közepette részesülnek abban a bolse- 

¡¿.j étképső tanfolyamban, m ely a szülői házban kapott keresz
tényi nevelés minden nyomát k iirtja  belőlük, hogy azonos er- 
W lcs i színvonalra taszítsák őket a szovjetnjú.iággal

A  szicíliai és kalabriaí olasz anyák tehát hiába '  ózták v l· 
láora szeretve fé lte tt magzati álltat, hiába tanitattdk velük 
Ű rt ól tanult imádságot, hiába nevelték őket Isten i, M zát 
embertársat szerető szellemben, —  gyermekeiket o1 m  durva 
kezek ragadták el tőlük, melyek még a haléinál rosszabb 
sorsba taszíthatják, őket- M ert az a szülő, aki g y e , veket m e 
rítve  látja, százszor inkább megnyugodhaiik a változtatnatatlan- 
ba, m int az a szülő, aki a gyilkolás é t is ten te len ig  erkolcste- 
lensétsében tudja rajongáng szeretett —  föbhé nem
térő  —  gyermekét.

A délolmzorszégi bolsevl ki gyermekrahlas Isme félten meg- 
rM g t t ja  m  európai anyák e lő tt azt a veszedelmet amely kelet 
M M  fenyegeti az európai családokat. Éppen ezért elsősorban az 
európai anyák feladata, hogy kimondhatatlanul sok szeretettel
féltéssel és gondoskodással n em it gyermekeik érdekében « „  ^ . J ü ^ ...........................
szovjet h o n io n  küzdő tengely csapatok győzelm ei erősítsek  Kisinócon fo lt A  Mátráb
aato'rtámkkal hitükkel és batortísak azokat, akik a bolsevik· I Kékestetón 16 cm., Gallyatetőn 
Mt&rnyeteq leküzdéséért harc ólnak. * ·  *· I ™  a —>-A«-^áni hegyekben

Szücs Gábor-tanác&a. 
Ziegler tagadta bűnösségét, azzal vé
dekezett, hogy a kellő gondossággal 
járt el, de különben a baleset idején 
már nem volt munkavezető. A bíróság 
«írk tanút hallgatót ki, majd Ferenci
jüSSo dr. ügyész vádbeszéde után 
bűnösnek mondotta ki a vádlottat a 
terhére rótt gondatlan cselekményben 
és ezért 200 pengő pénzbüntetésre 
ítélte, amely azonban nem jogerős.

Lekvár helyett halkonzervet lo
pott. Dömötör Géza dr. büntetotör- 
vényszéJsi egyesblró előtt volt vádlott 
szombaton délelőtt Luppa Sándor har
mincéves kifutó, akivel szemben a< 
ügyészség lopás miatt emelt vádat. A 
fel jelenté» szerint a nyugati pálya
udvar raktárhelyiségében felnyitott 
egy konzerves ládát és abból babkon- 
zerveket lopot el. Azt hitte, hogy lek
várt tartalmaznak a dobozok. Nagyor 
szeretett volna egy ki* lekvárt enni 

bíróság a büntetlen előéletű vád 
ióttat egyhónapi fogházzal sújtotta.

— A vtskereskedők áruellátásává 
kapcsolatos rendelkezések során több 
ízben előfordult, hogy a vas, fém, st!" 
áruval kiszolgálható kereskedők név 
jegyzékébe fel nem vett kereskedő 
kiszolgálásával a gyáraié, illetve a 
előállító üzemek a tó-OCO—l ^ i  K. K 
M. számú rendeletbe ütkozo kihágás· 
önálló ügynök közreműködésével kő
vették el. A 8y*rak eloáUlto u»·* 
mek a · jelenlegi kötött áruellátás!
rendszerben, akkor is kötelesek meg
vizsgálni, hogy termelvényeik csak at 
áruellátásban részesíthető kereskedők
nek jussanak, ha az eladás ügynök 
közvetitésvel történik,

— Újvidéken az újszülöttek 6»
szá^iéka magyar. Újvidékről je
lenük: Az újvidéki állami anya
könyvi hivatalban mofct készült el 
a múlt évi népmozgalmi kimuta
tás. Újvidéken 1943-ban 1123 új
szülöttet anyakönyveztek. Ezek kö
zül 674 magyar. 12»  német 222 
szerb és 91 egyéb nemzetiségű 
Tehát az újszülöttek 60 százal&a 
magyar.·.

_  A  Meteorológiai Intézet hi'* 
tatos hójelentése: A  búd-1· hcS>‘f· 
ben a Svábhegyen folt. * Böraőr

Ismét bombatalélat érte 
az aacheni domot

tettln, Jomjár
*

» a t  a tiémmt 7áritaH Iioda éti Mffl, uéhdor « 'S 04 r*P ® *8*p }«* 
audi » - * »  «ttradft ^ ttoka  aywfat* faaetor»**«! h^T»*^»k
i t o « d * « « t  eabtámáwü itméi éltedéi ta b o w b «»" «  «  «acbeal détnet ée

több má» templooiot. (MTI)

cm. A  salgótarjáni hegyekben 
salgótarjáni turistahaznól 3 cm. 
Bakonyban Farkasgyepün folt. 
Kassa-kornvéki hegyeken Bank 
4 cm Kavccsányi rét 7 cm. Fel 
tőkés 8 cm·, Öttillia menedékház 
cm., L-ajos menedékház 40 cm- K 
pataiján Uzsokon 53 cm.,. AJsóv 
rockén 31 cm , Rahón 15 én·, a B 
hó melletti Dumenen 27 cm. I, 
délyben Sepsiszentgyörgyön 23 ci 
Gvergyószentmikióson 28 cm., K 
nikbanyán 47 cm, (MTI).
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D r á m a i  b e s z é l g e t é s
a s s z o n n y a l ,  a k i  ö t v e n  

t e g n a p  é r k e z e t t

.m njiikHr
e g y  b e r l i n i  m a g y a r
l é g i t á m a d á s t  é l t  á t  é s

v is s z a  B e r l i n b ő l
Szombaton este Berlinből Buda

pestre érkezett Bú; yoni Váró A n 
dortlé, az ismert újságírónő, aki a 
Berlin ellen intézett 1·' "utóbbi va

dast át- 
sa be- 
iéval s 

el él-_a

] amennyi nagy terror 
álte. A  Virradat m 
szélt Bágyoni Váró . 
ő a következőket rm,. 
menyeiről:

—  A  berlini gyors, amelyen 
most érkeztem, „a lig ” két és fél 
órát késett. Ez ebben a háborús 
világban igazán nem sok. A lo
sonci vonat „megszökött” előlünk 
ügy, hogy sajnos, étlen-szomjan 
tettük meg a Magyarországon át 
ve~etŐ utat. A z állomásokon sem
mi ennivalót sem lehetett kapni 
é l  bizony ekkor e.wembe jutott az 
a kalandos utazásom, amikor 
Őré'? szüléimet Berlinből nyugod- 
tabb helyre vittük el. A  vonatok 
z~úfoItak voltak és utunkat több- 
S7.i'r is meg kellett szakítani, ez- 
zsl szemben azonban minden állo
máson az NSV szinte gyengéd f i 
gyelemmel és gondoskodással vár
ta a Berlinből jövő bombakárt 
szenvedett utasokat. Forró feke
tét, vagy meleg, szalonpás borsó
levest (népszerű német nemzeti 
étel) kaptunk minden különösebb

formaság, vagy igazolás nélkül. 
Jegyet csak annak kellett adnia, 
aki kenyeret is akart a leveshez. 
A z  üdítő italokat és a táplálékot 
teljesen díjtalanul kapták a ber
lini utasok, legfeljebb —  aki akar
ta —  néhány fillért, vagy márkát 
dobhatot a télisegély-mozgalom 
gyűjtőperselyébe.

—  A z elmondottakból bizonyára 
sejtik, hogy magam is bombaká
rosult vagyok. November közepén 
éppen Budapesten tartózkodtam  
néhány napos látogatáson., ami
kor egyik reggel megszólalt laka- 
somon a telefon és a legfőbb né
met katonai hatóság nevében ér
tesítettek: házunkat súlyos bom
batalálat érte és szüleim —  akik 
hála Istennek, a bunkerben voltak 
és így  életben maradtak —  arra 
kérnek, hogy az első vonattal utaz
zam vissza Berlinbe. Egyébként 
nyolc nappal előbb kell megren
delni a hálókocsi-jegyet, mert kü
lönben nem kap az eniber, de 
most, miután tényleg életfontos 
utazásról volt szó, olyan előzé
kenységgel állott rendelkezésemre 
a menetjegyiroda, hogy ezért 
nem tudok eléggé hálás lenni.

—  A  feltűnő talán csak az, 
hogy hat órakor minden nyilvá
nos élet megszűnik. A  kávéházak 
és vendéglők, a cukrászdák és 
szórakozó helye'; már öt, de leg
később hat órakor kiürítik ter
meiket. A z általános tapasztalat 
szerint ugyanis nem helyes, ha a 
támadások idejét nagyobb ember- 
csoport van egy helyen, vagy ha 
a  légvédelmi pi.icék túlzsúfoltak.

A légvédelmi intézkedések a há
ború kezdete óta mostanáig ter
mészetesen igen nagy fejlődésen ! <>; .aaors?' 
mentek keresztül. A  gyakor- j f  ágiért, /
lati tapasztalat ugyanis többe V iim  a 
ér a legrészletesebb elméleti tu-, Atlanti G 
dásnál is: számos olyan b ‘ ‘elenlmus összeol
és a legnagyobb baj kc~~ '.á-jdés, hogy 
madt ötletet általán© 
légvédelem terén, amiu 
Ián senki sem gondolt.

Auglia eszmecserét folytat 
a lengyel kérdésben

Stockholm, január 9.
..z Afton-Tidningen washingtoni 

levelezőjének jelenté®  szerint 
Amerika és Anglia között eaidö- 
szerint »csere fo ly ik  oly for- 
i .a megt iára, amellyel át 
lehetne hid Lengyelore.sig és 

:öaött az egyenetlen- 
ikai külügymin'.szté- 
"b ó l fontosabb az 

orosz reálist, 
nvívt az a kér- 
¿dol a lengyel 

Idalatii morgta.ui O r « » r s z á g r ó l

R legkisebb fény is 
biztos háláié jeleni

nym okban  találtam házunkat
—  Berlinbe menetrendszerű 

pontossággal érkezett meg vona
tunk—  folytatja Bágyoni Váró  
Andorné. —  Legnagyobb megle
petésemre anyám és egyik kedves 
kolleganőm már az állomáson 
várt. An.váméknak nem tudtam 
táviratozni, hogy mikor érkezem, 
mart nem tudtam az új címüket, 
nem tudtam, hová szállásolták el 
őket a szerencsétlenség után. Táv
iratomat tehát az egyik miniszté
riumnak <címeztem azzal a kérés
sel, hogy valamiképpen próbálják 
meg szüléimét értesíteni. Egy pil
lanatig sem gondoltam arra, hogy 
ez sikerül. . .  És mégis, legna
gyobb meglepetésemre anyám a 
pályaudvaron várt.
Erzeígésnek, sirásnak természete
sen -— ez a mi törvényünk,a bom
bázott lakosság törvénye —  ilyen

nehéz percekben nincs helye. 
Erősnek kell lenni! Nemcsak ma
gunk miatt, hanem a szüléink, 
vagy gyermekeink miatt is. Hagy 
példát mutassunk nekik. Ekkor 
már a katonaság dolgozott a ro
mok eltakarításán és az oltás köz
ben épenmaradt szőbákbati felgyü
lem lett víz eltávolításán. Aki ezt 
a munkát és a segítőkészséget 
látja, rögtön visszanyeri minden 
erejét és minden reménykedését. 
Élünk! Ez a legnagyobb szó, 
amelynek értelmét csak egy-egy 
pokoli, foszforesős, légiaknák 
szörnyű robbanásától terhes é j
szaka után tudja igazán megérte
ni az ember. Nem tudom ponto
san, hogy hány légitámadást, él
tem át idáig, de azt hiszem, hogy 
ez a szám meghaladja az ötvenet.

Efpn5%MU <33 áiiaikevi,
a vadállatokf

c 3$  óriáskígyói és egy kottái 
máig sem találtak meg

lálos pontossággal „lőttek a cél 
mellé.”

A  pályaudvarnak semmi baja

A  Jegssömyűbb volt a cél
talan és az pmbértele® rombo
lás az egyik központi pályaudvar 
.körül. It t  Berlin legszebb templo
mát pusztították el az angol bom
bák, mozik, színházak és lakóhá
zak dőltek össze, vagy égtek szin
te hamuvá, magát a pályaudvart 
neonban még esik egyetlen gyuj- 
ióbomba, sem érte. Ha feltételez
hető, hogy az ellenséges repülők 
egyáltalán céloztak, akkor csodál
kozni kell azon, hogy milyen ha

nem történt, annál több találat ér
te az állatkertet.

Elpusztult az akvárium is 
és kiszabadultak a kígyók. Ezek
nek nagyrészét sikerült megtalál
ni, két kígyónak —  egy óriáskí
gyónak és egy kobrának —  azon
ban teljesen nyoma veszett. Még 
ma is valahol a romok között rej 
tőznek.

Fi m ai német polgár
U*i>l2sség® minsieni felülmúl

Most Berlin jelenlegi életéről
beszél Bágyoni Váró Andorné:

—  Magam is Németországban 
születtem, Berlinben nőttem fel, 
német iskolába jártam és így jól 
ismerem a német nepet. Tudom, 
hogy soM erő és elszántság van 
benne, s Z jy  tud küzdeni, olyan

A R:mamurány-Salgótarjáni 
rn?mű RT. igazgatósága, íel- 
gyelö bizottsága, tisztviselői és 

ö'szes alkalmazottai mély féj- 
¿alomm-u jelantik, hogy a vál
lalat igazgatóságának elnöke

ír, pl Zichy János
az AranygyaP5as ReruJ lovag.ia
belső titkos tanácsos, py , mi
niszter,. országgynlcsi képviselő 

stb.
folyó hó 6-án elhunyt.

Nemes elvei, értékes útmutató
ja! irányadók lesznek további 
munkánkra, irántunk tanúsított 
meleg barátsága pedig felejthe
tetlen emlékként résSáik örökre 

ivunkba  *

igénytelenül tud élni, mint kevés, 
vagy egyetlen más nép sem ezen 
a világon. A nagyfri gyesi idők, a 
héteves háború hősi példáit vala
mennyien jó l ismerjük, de azt hi
szem, nem bántom meg a német 
nemzet történelmi érzékenységét, 
ha megállapítom, hogy *  mai né
met polgár hősiessége a v ilág tör
ténelem eddigi hasonló példáját 
felülmúlja. Nem megható riport 
és nem vezércikk az, hogy a bom
bakárokkal olyan súlyosan sújtott 
nagyvárosokban egyetlen jájszot, 
egyetlen zokszót sem haliam, de 
könnyet sem látn i! Igaz, hogy 
nincs is szükség arra, hogy i te
nyerek terré'Te nyíljanak k i : min
den kár árul tat ellátnak minden le
hetővel és igyekeznek azonnal pó
tolni veszteségeit.' Ha egyáltalán 
kezekről beszélünk, akkor kétség
telen az igazság, hogy «  német 
kezek ökölbe szorulnak, a megtor
lást kívánják és követelik,

—  Berlin a romok és a bombá
zások okozta nehézségek ellenére 
is osodálatra méltóan fo ly istia  
úgyszólván •teljesen megszokott 
imiKtaanapí életét.

—- A légvédelem legfontosabb 
és legdöntőbb intézkedése külön
ben a legteljesebb elsötétítés. 
Számos szomorú példa igazolja, 
hogy a legkisebb fény is biztos 
halált jelent! Alti ült máj* repülő
gépen, tudja, hogy « é g  nagy ma* 
gasságból is jól látható a legcse
kélyebb fénypont, vagy fénysáv 
is. Ezzel kapc ólaiban egy igen 
érdekes esetet mindha tok el, ame
lyet egy német vadáazrepülőtöl 
hallottam. A  vatl^jprepUlő együtt 
feküdt a berlini kórházban egy 
lelőtt és ejtőernyővel szerencsé
sen földetért angol repülőtiszttel.

Ez az angol tiszt, —  «Ja a földre- 
szállásnál karját törte el —  min
den egyes o'<k■. .amikor
megszólalt ·,  a i , ko, d jár
ta a kórhdi épületét én «  lég¡gon
dosabban megvizsgálta, ltony nem 
szűrődik-e U  >·->· n .-a l ablakon 
fény. Tapaszt alásbói tud ki ugyan
is, hogy o bomba wtő ; fény
pontokra céloz és mosolyogva 
mondta: ,.lia már üjfén szerencsé
sen meg·! e··,,. n<:;r 'karom,
hogy saját bambámk isztítm - 
rnk e l . . p  ■

—  A  F.zínhűfci* ■- mozik —  
amennyi t.vt. helyiség áll
rendelk&íésilkrs — oza liánul 
játszat Be-rh· , . .»latermek
és Har,gversenj n *k léptek elő 
szính. vagy Rózává, sőt az 
egyik: •ii:h;L: n< ¡«« 1? · s radt ötle*
tes igazgató ec
ház t ip m  
kabarénál:. >:
mekii' n.ögy őf·· ·■
me;’ ' a háh«rű.K I  
életének. " Aika'ímar1

is . ‘ 1
m fiiéenéí tótv^zteittf

-ijcsen leégett 
•sndezte be 

í> színház re- 
' íggal „cse- 

lin művész-. 
. volt néhány 

¿;ziaé-5znőve! 
íg y  közülük 

Viszont a
csfjpás cg} íltasáji iia-m törte még 
ők '"fii lan kedvvel
m ■ s r í a műterem
be' 1 -Á .i a színházba.

Ha Berlin hu& mállásáról és
polgári arcvonalának törhétetlen- 
ségéről beszélünk, soha nem sza
bad elfeledkezni ® művészekről, 
akik a legnehezebb helyzetben és 
órákban sem Vesztették el fejüket 
és szívvel-lélekkel, odaadással ál
lottak a közönség szórakoztatásá
nak szolgálatában. Mert ezekben a 
nehéz időkben mindennél fonto
sabb, hogy helyén maradjon a 
szív, a lélek pedig a zene, a művé
szet kincseiben, a vidám szórako
zásban fürödjék meg és frissüljön 
fel. · H itler hadiérdemrenddel tün
tette ki azokat a színészeket és 
színésznőket, akik a bombazápor 
közepette, vagy a légitámadások 
következtében adódott nehéz hely
zetben is hősiesen, nagyszerűen 
megálltak helyüket.

—  Elutazásom előtt valakivel 
még találkoznom kellett Berlin
ben. A  találkozó színhelye —  
mint régebben is —  a Mampe volt. 
Berlinnek ez a kedves helye nem 
kávéház, nem cukrászda, nem is 
borozó, hanem mindennek valami 
érdekes, különleges keveréke. Sze
rencse, hegy a  jó  öreg Mampe 
megmaradt. A  szerencsésen átélt 
légitámadások örömére Mampe 
bácsi legrejtettebb kincseit is nap
világra hozta. Akár hiszik, akár 
nem: 1944 januárjának hetedik
napján délután négy órakor fran
cia konyakot ittam Berlinben, a 
Kurfürsdendammon, a Mampénál. 
Eredeti Henessyt. Két márka öt
ven egy pohár. . .

—  mondja topább a jelentés. Bár. 
mily erős lenne is ee a mozgalom, 
nem lehet akadály a vöröe hadse
reg útjában.

Aiwaahingtcni orosz nagykövet- 
ség egyik közleménye Lengyelor
szágra vonatkozó „jogos Igények
ről“  beszél. A  közlemény rájnu'et 
az 1939-ben tartott népszavazásra 
is. smelyask során „a  felszabadí
tott lengyel területi k“  Oroszország 
mellett nyilatkoztak.

Svédország 300 évvel eze’ rtt 
kötött szersődést Erdély 

fejedelmével
Sto< l;h '.l n. január 9.

A z  Allehanda képekkel díszí
tett hosszabb cikket közöl, amely 
rámutat arra, hogy éppen e na
pokban lesz 300 esztendeje hogy 
Svédország 1. Rákóczi György 
fejedelemsége idején szőve s !-gi 
szerződést kötött az erdélyi ía- 
jedelenxséggeL

l&vataSes közlés a lanuÉr 74 
berepülésről

Folyó évi január hó 7-én aaugolszásas repülőgépek száll
tak át országunk légiteréu. A z  ország területére csak né
hány bomba eset, kár nem tör tént, ___________________

A Nyilaskeresztes Párt 
tegnap rendezte nagyfanácsülését

Budapest, ( —■) nacionalista és szocialista i-.éj»t 
—  A Virradat munkatársától. —  mozgalmak Európában is,

A  Nyilaskeresztes Párt tegnap 
rendezte januári nagytanács-ülését
Szálast Ferenc pártvezető szokásos 
évi beszámolójában vádolta az 
1944 évi feladatokat, A  párt maga
tartásáról a többi köeött ezeket 
mondotta:

A z elnvult esztendőim a föld- 
kerekség.'tn lezajlóit események be- 
bizonyítotiák, hogy a világnézet 
hatalmasabb úr minden reálpoiiti- 
kánál. Bebizonyosodott, hogy ákár- 
melyik reálpolitika csak ágy reá
lis, csak úgy polivika, ha világné
zeti alapja van. Nélküle mindaz, 
amit cselekszünk, sem nem reális,, 
sem nem politika, hanem kényszer, 
mely éppan a legválságosabb hely- 
zetekk<n bosszulja meg magát 
Véglegesen tisztázódott jóbarátnál- 
ellenségnál egyaránt, hogy világné
zeti kérdések csak harcai cliut- 
hetök el, kézfogással csak e lo in i· 
hatók. A  világnézeten alapuló reál
politika meghozta Japánnak már 
1943-ban is tiszta, egészséges gyü
mölcseit.. 1944-ben ugyanezt a kö
zös világnézeten alapuló reálpoli- 
tiká- óhajtják és várják az összes.

Hangsúlyozta, hogy rendsthetet- 
lenül hisz a  nemzKtiszöCia·izmus 
győzelmében.

- -  Aka úgy érzi —  mondotta 
easután — , hogy magas tisztségeket 
betöltő párttagok hibás magatar
tása miatt hagyott el bennünket és 
vissza akar .érni, lássa be, hogy 
nem helyese® cselekedett, áraikor 
távozott. És ahogyan távozott, ú'-y 
jöjjön is viasza. Ha csendben ment, 
csenőbe*i jöjjön, ha k öp ő « ránk, 
törölje le rólunk, ha ránk piszkok, 
tisztítson meg; ha férfiasan ment, 
férfiasan jö jjön ; ha meggyőződés
ből ment, meggyőződésből jö jjön ; 
ha félrevezették, térjen nálunk a 
helyes útra; és ha bolondnak tar* 
tott bennünket, lássa be, hogy 
olyan világot élünk, melyben a 
„bolondoknak** van mindig igazuk.

A  továbbiak során a majdnem 
kétórás beszéd keretében részlete- 
s.n foglalkozott a párt és mozga
lom belpolitikai problémáival és le. 
szögesbe a Nyilaskereszt.es Párt és 
a mozgalom törhetetlen hűségé*, a* 
államfőhöz és sajövetségeaeiakbez.

Hailé Szelasszié 
nem tud uralkodni oroszlánok nélkül

Am ióta  az angolszászok segítsé
gével Hailé Szelasszié visszatért 
Aoebszinia fővárosába, nem sok 
hírt hallottamé fe lö lt. Feltétdes- 
tűk. hogy örök életére lekötelezve 
e>zi magát Chw chillel és Room - 
id i t e l  szenűbnr. amiért trónjára  
visszahelyezték, ügy  látszik azon
ban, hogy Abc »színia politikai és 
gazdasági függetJe/negének angol
szászok veszélyeztetése miatt ér
zett mély bánata mellett a Négws- 
nak arra is van «f? je  és idege, 
hogy olyan apróságok elvesztése 
fe le it keseregjen, mint kedvenc 
oroszlánjai,

A Gringoire című francia poli
tikai hetilap legutóbbi száma fog 
lalkozik az üggyel és beszámol ar
ról, hogy Rm lé Szelasszié m m t 

. visszaköveteli VJ. György angol 
királytól m  oím sorm ági p o fira *  
szállás után Londonba száiítíaii 
núbiai oroszlánokat, melyek ez 
abf'ssziniai* császári ház családi 
vadáUataimk számítottuk. Nem

hiába viseli ugyanis a Négus v.Vá* 
lm  oroszlánja”  hangzatos címéi...

Addisz-Abeba e lfogM tím  ttt$n 
Badoglio tábornok fette rá a ke
zét ő-emszéri-fensége családi 
oroszlánjaira és azokat az abisz- 
sziniai hadjárat egyik ka ié itve - 
őrzötteb Hadizsákmányakénf a pa
lerm ói áUatkertbe szállíttatta. Az 
események megfordulásával B<.- 
doglío az angolok felé ianuMtott 
kedveskedésből ezeket az illa toku t 
is étengedte M m tgom m y tábor
noknak. Jelenleg a londoni álhit- 
kert létszámában szerepelnek a 
királyi vtidáüatok.

A Négy* nem törődött bele a 
veszteségbe, mint jelentik, állan
dóan panaszkodott környezetének 
—  hogy csak akkor hiszi el a ha
talomba történt visszahelyezéséi, 
maradéktalanul, ha úgy, mint ré
gen, palotája körül most «  ká lin  
királyi fenevadjaimk hörgő ordt- 

■ tárni,
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Pág&r Antal érdekes nyilatkozata 
a művészek politizálásáról

A Filmhíradó most megjelent 
Márnában Páger Antal érdekes 
nyilatkozata jelent meg a művé
szek politizálásáról éa azokról a 
vádakról, amelyekkel bizonyos 
baloldali körök illették ezt a nagy 
magyar színészt. Politikai felfogá
sáról és hitvallásáról a követke- 
tőket mondotta Pagsr Antal:

—  Kis embereket saját maguk
nak megmutatni »«inaidon  még 
aligha politika. De ha valaki an
nak akarja nevezni, akkor n ezt 
a szolgálatot elfogadom politikai 
hitvallásnak. Már csak azért is  
m ért én akkor a legnagyobb nyílt* 
miggal, szabályok és törvények 
ízcriHt politizálok és az én politi
kám nem rendőri xnyag. Es ha 
már itt tartunk, akkor azt is meg- 
nv nditídom. hogy ennél én mindig 
kitartok, amíg szükség lesz iá . —  
Régóta ez az álláspontom, már

akkor is ez volt, amikor egyszer 
a felvevőgép előtt eey baloldali 
újság volt a kezemben. I l i t  mos
tanában szeretik a »-seuifmr^ vet
ni. Pedig akkor azt az újságot a 
rendező adta a kezembe, nem is 
tudtam, mit tartok olvasásra ki
fordítva és összegj íirve, de nem 
is érdekelt. Kár volt hát a táma-

Megjelent a Filmhíradó
legújabb száma

A Filmhíradó című új színházi 
hetilap legújabb száma érdekes 
tartalommal jelent meg. Kiss Fe
renc egyoldalas arcképével. Pdger 
Antal, az író politizálásáról, míg 
Kiss Manyi legújabb szerepeiről 
nyilatkozott a lapnak. Érdekes 
Oláh Gusztávnak, az Operaház fő 
rendezőjének véleménye a magyar 
filmről. A z  érdekes számot teljes 
filmbefizámoló, Mándoky Kaiíalin 
cikke és Baráti Gézának, az ismert

Böszörményi Nagy Béla, Köréh Endre 
és a Budai Dalárda hangversenye

Mufszorgszkij- te Kodály-est. cí
mén érdekes hangversenyen műkő- 
ti-k együtt Böszörményi Nagy Béla 
é4 Koréh Endre, valamint a Budai 
Dalárda. A hangverseny műsorán 
szerepelnek két nagynevű zeneszer
ző zongoramüvei dalai és kórusai. 
Koréh Endre Kodály Búsan csörög 
a lomb, Magányosság, EevéltÖredék 
h«ráíaéinhez cimű dalait énekli, 
raajd Lányi Viktor fordításábí*

Musszorgszkij A  halál dalai és tán
cai cimű dalciklusát. Böszörményi 
Nagy Béta Kodály Székely keserves
Marosszékéi táncok és Musszorg- 
szkíj Egy képkiáUítás képei című 
sorozatét játssza. A Budai Dalárda 
Lisznyay Szabó Gábor karnagy 
vezetésével előad egy Musszorg- 
szkij kórust, és Kodály Htnzti és 
Karádi nóták című műveit. Zongo
rán kísér vitéz Pongrác/. István,

Gárdát Kornélia 
japán verseket szavalt
Gárdos Kornélia vasárnap á. e, a 

«utvil Szövetség Toldi Miklós B. E. 
taránimatinéjan szerepelt hagy siker, 
rle. japán, költők verseit szavalta ere
deti}*« és magyar fordításban. Vers- 
moaéisa feltűnőé« érvényesítette a ver* 
Mfe halk massíkáját. A közönség — 
élén »  japán követség küldöttsége — 
szűnni nem akaró ünneplésben r&ue- 
«¡tctte.

IV. Henrik s pécsi Nemzeti Szín 
hasban. pirandc-ilonak a budapesti 
Mr»dáes-Szinházban előadott darab
jai nagy siketre: mutatták be újév 
után a pée«i Nem,.éti fozinháiibaR. 
Kellemes feltűnést keltett a címsze
repben a huszonhároméves Hor
váth Tivadar, aki két éve végezte 
a sanraűvészfiti akadémiát, de már
is, kitünően oldotta meg a rendkívül 
rashé* feladatot. Az együttesből Fá
bián K-üter játéka értelmesen emel 
kedett ki, de a darab többi szereplői 
is Jó aiakltast adtak.

CJ franci» film A  napokban mu-
tatják a legújabb francia filmúj- 
donaágot. amelynek címe: Az asz· 
szonyé. t,!" Pierre Fresnay a darab 
íérfifögzereplője s egyben rendező
je.

A* Operaház JSvö heti műsora
Vasárnap, jan. 9-én délelőtt olcsó 
helyár&kkai Tosca. Minden jegy el
kelt 111 órakort. Este Németh Má
ria felléptével Az álarcosbál. Min
den jegy elkdt. {bérletszünet, 6 
órakor;».' Hétfőn nincs előadás. Ked
den SvenhoJm Sert felléptével. A  
%'aikür. Minden jegy elkelt
• Wagner-bériét A.. S órakor.) Szer
dán A  nyugat lánya. A  Magyar 
O^eíabarátok előadása <bérletoU- 
nei, 8 o.j. Csütörtökön Svanholm Set 
felléptével Tsnnháuser (bérletazt- 
nel, fél n é .), Pénteken Németh Má
ria felléptével «  Magyar Művelődés 
Házában A;ds (bérletszünet, fél 6 ). 
Szombaton Svanholm Sct fellépté
vé! Lohengrin fbérletszünet, 9 óra
kor.) Vasárnap, jan, 18-án délelőtt 
Patafcy Kálmán fellépésével Bo
hémélet (oletó  hdyárakkal, ! t  6 ) 
« 1 *  a Magyar Művelődés Házában 
A *  srany meg m  aseaony, Baíaaaok
i t  fJTSÜSOfk

Véjjh Sándor hétfő esti hangver
senye a magyar zenei élet esemé
nyének ígérkezik. Bartók kát kom
pozíciója és Veress Sándor II. szo
nátája szerepel műsorán.

Budapest áj szubrettje: CMljstian 
Angéla A  Fővárosi Operettszínház 
legutóbi előadásán a azubrett sze
repet alakító Csikós Rózsi hirtelen, 
megbetegedett. Helyette Christian 
Angéla ugrott be oly nagy sikel- 
rel, hogy a közönség sok-sok taps
sal jutalmazta a fiatal, tehetéges 
színésznő énekszámait és játékát.

SZ É K E LY  FA LU
„Hegyi

dás és a védelem, mert semmiféle ¡fiatal írónak regényfolytatása egé- 
támadástól nem félek, megvéaem j sziti ki. 
magamat, ha rákerül a sor,

A  napipolitikára vonatkozóan a 
következőket mondotta Páger:

—  Amennyira távol áll a szí 
nesztől a napipolitika szükséges, 
sége, annyira szükséges -is író  po
litizálása. Az író igenis politizál
jon, legjobb tudása és letküsme- 
rete szerint. Ds ehhez a két nor 
mához ragtszkodják, ha azt akar 
ja, hogy politíKáia erkölcsös le·
gyen·

SEQM1
Beszélgetés Németh Jánossal, a százhúsz· 

szoros vízilabdaválogatottal a tartós 
fiatalság titkáról

Amikor a margitszigeti fedett-, 
uszodában befejeződtek Budapest 
vízilabda bajnoki mérkőzései, az 
FTC csapata a győztes MAC mö
gött a második helyen kötött ki. 
Az FTC  pompás szereplésének fő 
részese Németh János, a váloga
to tt csapat százhúszszoros tagja 
volt, aki egymaga 17 gólt dobva, 
megszerezte a vízilabda-gólkirályi 
címet is.

A költő most megjelent 
szél" című kötetéből.

Csorba hegyek, 
kis falu, 
csizmái ember 
szűkszavú-

Biltykő* kezek, 
fe}**eny«. 
tények begye 
égbe ét,

Farkasaóta,
IMI #*él, 
legényeskedés!
bicska, tét.

Gyöngyö* patak, 
piros hal, 
pendeiy villan: 
nézni cial.

Hideg csurgó, 
kőedény, 
szoknya, lábszár 
bab te bér.

Kies! ablak, 
nagy tető, 
babona, álom
b*SM BŐ.

CSEKEI SZÁSZ tASZLÓ
....... HIWIII||W»ljPH INI I .......

—  A  főiskolát éffzett nők köz
gyűlése. Az Egye jmet és Főiskolát 
végzett Magyar Nők Egyesületé
nek budapesti csoportja január 23- 
án, vasárnap délelőtt féltizenegy 
órakor, az orszá: >s egyesület pedig 
fél 12  órakor fart ja évi rendes 
közgyűlését, az l^yesűlt Női Tábor 
Eskü-út 6. azám alatti helyiségé
ben.

Dr, o@c* Kos Arpad ¡
’X, Márton-ű. m,

Fs- tm fémIpari gépem, mtnmimtík, 
mfamkl 

vártri«wat m ű t  m m -

M A  D rt C H S Z Í N H Á Z I
Pénteken, január 14*én, este fél 7-őrakor először!

Szeleczmi la  (s m n i Zoltán
fcll€s>l#wcl

EI.SÖ ANNA ÉS H<lR1 ,t»IH  HARDLV
W a n lr  c<l l l l lM a c r  i t á l é i t h a

A  gazda húzakötuénye
Mindé« termelő üzem már mos* 

gondoskodik arrólt hogy a háború be
fejezése! kérető és »  békegazdólko- 
dásra való áttérést megeí&ső ugyne- 
•,-ezett átrihenet)£azdáikDdási időszakra 
grndosan etkésaülhessen. Eíjnek az 
átmeneti időszaknak tartama ponto
san n.tg nem határozható azt sem 
megrdvideteni sara n».-ghosszai»bitani 
nem áll módunkban. Rajtunk kívül
álló tényezőktől függ hogy meddig 
fog tartani. Eiősorban a békeszer- 
zödéseii gyorsBbb %sgy tebb időt 
igénylő megkötésétől, másodsorban a 
világgazdasági helyzet kiatakulási fo
lyamatának ugyancsak gyorsabb vagy 
lassúbb ütemétől függhet. Eltelt·,t ti :
tehát fgy-két ewtendő és na még 
mindtg az 4«r«eneti időszakot fogjuk 
étel ét az á tmene* gazdái ki' dás *:á- 
mo* ic^srteázazö problémájáaak he- 
íyw megoldása laag a kötelességünk. 
SStodenekelStt «z, hogy a munka é* 
a termel*«» íolyamatossága minden kö- 
rülmér.yek köztt naegmaradjon.

Ennek a folyatnaloaságnak elenged- 
hetetlen feltétele viwoarit az, hogy 
minden termelft üzem alkalma
tudjon az adandó m eVóre nem látha
tó sazds«4gi helyzethez. Bármiként 
j* ülakulyin *  s belyaei m  kétség
telen , hogy a im m m  <;.s«tww*. tehil 
a «Ut<á*ríaV. talán legela&sr-
te»i. pótoln{«k kell illatban,
i  «ben. gép® «*» atb., előállott
biiByoka.t, ssnelyetert a hkhmfy oiee» 

«M snyii» a^rt, mert nem lévfe
eiegeníK nyersanyag, mind«» pft-’á*. 
Woíffe-wíe», m m ém etm  m l «  miatt 
Wúa£$m ^ t*r«eá »k  lehet étiének
«»itafc. j

Vtgyi» «  tatdánafc épp«» ágy, mint

kére lesz szüksége. Ezt a tőkét kell
ir.ár mc st megteremteni tervszerű ~ , .
tartalékolást«!, u  üzemterv szerint hogy az olyan versenyző, ki

A  magyar sportéletben sajnos, 
igen sok versenyző tűnt el fiata
lon, virágjában. A  ma hőse pár 
hónap alatt pocakot eresztett, el
lustult, vagy megunta az edzések 
követelte aszkétikus életmódot s 
szegre akasztotta a futballcipőt 
a teniszütőt, vagy a boxkesztyűt.

Noshát Németh  Jánost nem ily 
fából faragták. De talán adjuk át 
a szót néki, az örökifjúnak:

—  Bizony, már közel járok a 
négy sc-hez —  kezdi vallomását 
Németh Jamesz, olimpiai világbaj
nok. Az XJTE színeiben több, mint 
tíz bajnokságot nyertem, majd 
a losangelesi és a berlini olimpián 
kétszer is tagja voltam  a világ 
bajnokságot nyert magyar tnzi- 
labdacsapatnák. Tavaly az FTC

I csapatában játszottam s igyekez- 
| tenn tapasztalataimat a fiatalok 

számára hasznosítani.
—  Miért mondott le szövetségi 

kapitányi tisztségéről?
—  Választanom kellett a tény

leges játék és a kapitánykodás kö- 
gött'*m' <*t ·  játék*f ^JHBÍWWbW 
jnerf úgy éreztem, egyesületem- 
riek, az FTC-nek még szüksége 
van reám.

—  Hogyan tudta testi kondíció
já t ilyen sokáig megőrizni?

—  Mindenkor mértékletesen él
tem. Szolid családapa vagyok s 
egyetlen szenvedélyem a sport. —  
Hogy nem lustultwm·, kényelme- 
sedtem el, annak titkát pedig ab
ban látom, hogy mindenkor sokol
dalúan dolgoztam. Sokat futballoz
tam, versenyszerűen atletízáltam, 
de nAgy híve vagyok a birkózás
nak, sőt az ökölvívásnak és a ké
zilabdázásnak is. A z olyan test, 
mely többféle sportmozgást véges 
rendszeresen, nem használódik él 
a versenyek idegizgalmas periódu
sában sem. A z a véleményem,

csu-

zetes Fradi'szív a vízilabdában is 
csodákra képes. Noha több játé
kosunkat elvesztettük, mégis az 
éles halad az FTC , hiszen a ma
gyar bajnokságban kiverekedett 
másod,ik hely komoly fegyvertény.

—- Tavaszi tervek?
—  Rámegyünk a bajnokságra. 

A téli Budapest bajnokságon má
sodikak lettünk a M AC mögött. 
M i szerények vagyunk s csupán 
egy hellyel szeretnénk előbbre ruk
kolni, —· fejezi be nyilatkozatát 
korunk sport Poseidonja: Németh
János, az olimpikon.

(K — y )

Fiatalok sorozatos 
győzelme a műkorcsolyázó 

bajnokságon
Budapest, ( — )

—  A Virradat munkatársától. —* 
Vasárnap délelőtt rer.;<J:zlák ir.og 

a városligeti műjégen Msgyaior- 
arsnág 1944. évi műkorcsolya zó 
bajnokságait. A z  esélyesek közül 
csupán Bot:<nd Gyöngyi tu ita  m<yr. 
szerezni bsjnokságát Saáry Éva és 
Saáry Mar.oka elő:'t. A  fé r fi k  ver
senyében a fiatal K irály Eds meg
érdemelten győzte le először Kál- 
lay Kristóf dr. többszörös bajno
kot. A  páros műkorcsolyázásban. 
Kókessy Andrea és K iráiy ív ’® 
győzött a Mattisik —-Molnár pár el
len. A  védő Sssákrányessy testvérek, 
valamint a Szilassy Nadine— Ker- 
ténz Ftenenc pár nem indult.

befektetésre szánt, rfe most fel nem 
használható bevételek összegyűjtésé
vel. Sitirtkége« ez annál inkább, mert 
kölcsöntőke esetJe nem fog azonnal 
i-erxJeLkezeare ¿ilani.

Ezért kell a gazdának m. átmenet
gazdálkodás idején feihajználásra sránt 
pénzéi olyan módon befektetni, hogy 
ez kamatozzék is és bármikor fo- 
lyóeithatő át legyen. Erre a célra a 
legalkalmasabb a bázakötvéiiy. Enaek 
az árté^p irnak  árfotyana a mai 40 
pengős búzaár alá ntm eshet le és be 
lévén vezetve ·  tőzsdén, bármikor 
kra>ípé,w .é tehető.

Azt mondhatná erre valaki, hogy

pán egy sportot űz, hamar kiég, 
elhasználódik.

Németh János e szavainál 
eszünkbe jut Sindelár Mátyásnak, 
a bécsi Austria néhai világhírű 
veterán középcsatárának velünk 
néhány évvel ezelőtt fo lytatott be
szélgetése. A  bécsi lilák Altmeiste- 
re, aki 36 éves korában még min 
d ig Európa legjobb középcsatára 
volt, így  vélekedett ereje megőr 
zésének titkáról:

—- A z  év nyolc hónapjában fu t
ballista vagyok, de télen sílécet 
kötök talpamra s a havasokat já 
rom, míg nyáron nem lehet, fcífcer· 
getni a vízből. A három féle ÍZCrVl-

d* *ü történik, ha a búza1 és Megmunka nemcsak hármoni- 
ára eani U t- Err* számiterú ie kell, 5 kman egészíti k i egymást·, Jumem 
háború titán áüan<io jelenség az, 1 fe lfrissít $ m int ilyen elősegíti a

«Jftáett terwitó pénzre, tő-1 .* jé*, ¿ár.

hogy «  háborús búzaár lecsökken. Ez 
azonban a búzák öt» «ny tulajdonos
szempontjéből nemcsak, hogy közőm- 
bö·, <Je talán m*g előnyö· ia Tegyük 
fel, hogy a búza ára 20 pengőre esik, 
egy 'Sw-kérnfck a? ára pedig 120 pengő 
les* vagy;# a gazdáisak X  pengés 
áron «  Biáun búzái kell adni egy »ze
kédért. £»· nmt *  Waaítölvéaytalaj- 
cionoanak. a  büzakötvénykiÍAjdonoe 
asak I mázsa bús* névértékű köt
vény' értékesít, ezért megkapja ·  120 
pengőt és Megveszi a. szekeret ét még 
mindig fiaarsd «íwsyi péöze, hogy 
·’· miima jé vetőmagnak alkftbow 
•«tói meimzm.

A tehát, ha bdsakátvényt vá-
»4 » !  , *  tiü-a irrának esése ©setén

hármas főkellék: a gyorsamg, ru
ganyosság és kitartás megszerzé
sét.

—  Meddig óhajt még játszani,
—  kérdezzük Németh Jánost?

—  Addig, ameddig ilyen jó l
megy a góllövés, ameddig érzem, 
hogy félnek a kapusok a Jamesz- 
bombáktól »  ameddig a közönség 
tapsait hallom egu-egy olyan ak
cióm nyomán, melynek be fe ¡főse 
ként kettőt szól a bíró sípja s 
megrezdül az ellenfél kapujának 
hálója . ,

— Hogy érzi magit az FPC- 
ben?

—  Nagyszerűen. A híres, neve

A  Mezőgazdák, BEAC és 
Hitelbank vívóinak 

kárdversenye
“ THitelbanik vívótermében mérte 

össze erejét a három jóképes ség í  
caapat. A BEAC Beké, Czíffra dr.,

r ip p r y ,  Keressty, P e trá m  Q30í»a,la
:4-re verte a HiMbaníSt' Kovács, 

Pazár, Szilvássy, vitéz Zalay együt
teséit, a Mezőgazdákat pedig, kik
nél Vsmahidy, Sárga dr. Janák ás 
Zoltán  vivott ugyancsak 9 :4 arány
ban gyŐKts le, mig a Meaőgaadák-— 
Hitelbank találkozó 8:8  arányi 
dőatííílen eredményt hozott.

—®*“

Pénteken Rihetzky-Ecbis
mérkőzés

A Bportcsarokban pénteken, j(tm 
nudr llf-én este fé l 7 órai k e lle t 
tél Bihetzky M ÁVAG  megvívja  
revánsmérkőzését Bóbissal B. Va. 
sutas szabadfogású küzdelemben. 
Ezerűuvill a következő párok lép
nek szőnyegre. Hegedűs M ÁV E lő
re— M ihályfi Debrecen, Sóvári
U TE — Nemes Ganzj Kovács M Á V  
Előre—  Csucsi W M TK, Kilián
TF S E — Zágó V I. kér. L E , görög 
rómaiban; Finfér BVSC— Gá,l Ceg
léd, Hullai Kecskemét— Zsá>n > ' i 
Cegléd, Kassai BVSC— Szanyiazló
Cegléd.

A  legjobb magyar amatőr birkó- 
fflf/k újabb küzdelmét nagy kíván
csisággal váüják a nehékatlétlka 
hivei.

„Horváth“-fóle faipar;
kombinált gépeket rövid határidő
vel asáliit a gyár egyedárusitöja: 
Dr, oec. Kos Árpád, műszaki kép

viseletek és nagykereskedés. 
Budapest, IX., Márton-u. 40. 
Telefon: lm—203, 832—876

Csiszár és Farkas ökölvívó 
mérkőzése az angyalföldi 

hegem injáért
Angyalföld két legnagyobb ököl

vívója Csiszár és Farkas szombaton 
este fé l 7 órakor a SportcMtnw’; -  
bijM megmérkőzik 6 menetben a 
legjobb angyalföldi öklöző elméért.

Kiviilök a francia C'tintreo'u? és 
Reget, továbbá a magyarok kdzUl 
Tanamár. Námay, Jánosy, Maróczi 
és Deli lép szsfrítófca a  8p?nyol Ds 
nis Prosperoaml egyetembe«.
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M agyar szeretetnek kell ebben az 
országban áthatnia mindenkit
Kecskemét, január 9.

’ Kecskeméten szombaton dél
után rendezték nagy sikerrel a 
szegénygondozó hivatal javára 
a hagyományos „néma bált” és 
azon megjelentek Szász Lajos 
közellátásügyi miniszter, a vá
ros országgyűlési képviselője, 
Antal István, nemzetvédelmi 
propagandaminiszter, Kiss 
Endre főispán, Liszka Béla, a 
város polgármestere, valamint 
a katonai és polgári hatósá
gok képviselői. A  bálon Ko
vács Sándor apátplébános be 
vezető bészéde után Antal Ist
ván miniszter beszédet mon
dott.

Hangoztatta, hogy a sze
génység elleni küzdelemben 
nem csupán a társadalmi igaz
ságosságnak kell evényesülnie, 
mert az igazságosság csupán 
az értelemnek fénylő, de hideg |

a sziv életető meleg sugara is.
—  A  szeretetet a szociális 

munkában nem lehet nélkülöz
ni. Magyar szeretetnek kell át
hatnia ebben az országban 
mindenkit.

A  legnagyobb történelmi 
vihar pusztító szélvésze már 
szinte teljes közelből fenyegeti 
ezt az országot s e viharral 
szembefordulni, helytállani, ki
tartani, a magyar ügyet ép
ségben megőrizni csak olyké- 
pen lehetséges, ha minden ma-

3000 év öt* folyó lassú elnéptelenedés 
következtében.

A  honfoglaló m*sy*r*is *  XH. 
századra egészen a vaskori, határo

kig tálja előre népi határait,
vagyis az erdőirtó főldmivelő ma- 
gyarok mintegy három évezred alatt
ismét beillesztették az emberi m ű ve -____
lődésbe a két évezred alatt kihalt és ’ k8afawi a ]t gktU8abözőbb büncselek- 
erdővel benőtt területet. Arra a terű- I monyokét követte el. Még decembeí 
létre, amely a vaskori határokon kívül. *  y,nnv r-aé-iat László-

. r a «™ , , „ « w  «  „| 2SL
keletnyugati szakasznak nagy része - f °  L ,
a magyarság a szász telepítés megkez-

gyar egyetlen kemény és meg
törhetetlen érctömbbé olvad 
össze a szeretetnek olvasztó 
és acélozó kohójában 

A  miniszter beszéde után, 
amelyet sokszor szakított fél 
be a közönség lelkes tapsa, 
Hetessy Kálmán református 
esperes szólalt fel ,majd Lisz
ka Béla dr. polgármester záró-

M feltű n ő  s z é p , 19 é v e s  
P é te r f fy  E r z s é b e t  a r e n d ő r sé g e n
Budapest. —  a  Virradat munka- 

tártától·
Feltűnő szépségű. 19 év·*, szőke 

leány került rendét kéne. aki csalá
di körülményei miatt az «e t  viharai

világossága, hanem kell ebhez!szavaival a néma bál véget ért.

A Tábla 600 pengőré ítélte 
Apponyi György grófot egy sajtóperben

A  Virradat munkatásátöl.
Gióf Apponyi György földbirto

kos és országgyűlési képviselő as 
Esti Kurír junius 17-i száméban a 
parlamentben mondott interpellá
cióját ismételte meg azért, hogy 
ellene a sajtóper megindulhasson. 
Az interpelláció és a cikk is arról 
=üólt, hogy !,van-e tudemáso a bel
ügyminiszternek aivol, hogy dr. 
Gidófaivy Pál, az MLSz élére kiren
delt miniszteri biztos, főispán! tit
kár korában sikkasztást követett 
el.” A  cikk további része sáfrint az, 
elsikkasztott összegeket Gidófaivy 
helyett, hogy bűnügyi következ
ményei az esetnek ne legyenek, a 
zsidótörvény alá eső személyek de
ponálták. Ezért —  igy szóit továb
biakban a cikk — nem méltó Gidó- 
lalvy arra a fontos tisztségre, amit 
a cikk megírása idején betöltött, E

ügyészség felhatalmazásra üldözen
dő najtórágalmazás vétsége mia't 
eljárást indított gróf Apponyi 
György ellen.

A  főtárgyaláson Apponyi György 
g-óf a valóság bizonyítását kérte, 
azonban kérelmével elkésett és 
igy a törvényszék minden bizonyítás 
mellőzésével tárgyalta az ügyet.

Bűnösnek mondta ki Apponyi 
György grófot a vádbeli cselek' 
meny elkövetésében s ezért 2000 
pengő pénzbüntetésfe ítélte.’ Felleb
bezés folytán ma tárgyalta a sajtó
pert a budapseti Ítélőtábla vitéz dr. 
OUrabay Dezső tanácselnök vezeté- 
íésével. A  tábla dr. Lee Tibor kir. 
íőíigyészhelyettes és dr. Horváth 
Zoltán védő felszólalása után a tör
vényszék ítéletét megsemmisítette 
és Apponyi György gróf bünteté
sét 600 pengő pénzbüntetésre mér
sékelte. Az ítélet indokolása sze
rint a törvényszék a vádlott bű
nösségét helyesen állapította meg, 
Kétségtelen, hogy gróf Apponyi a 
valóság bizonyításával elkésett és 
így a vádbeli kijelentések foizo- 
nyítatlanul maradtak, tehát a bű
nösségének megállapítása indokolt 
A  tábla azonban úgy találta, hogy

désekor iépp csak megkezdte előnyo
mulását, hogy ezt a területet is bir
tokba vegye. így jutott ez a két te
rület a magyarok által betelpitett 
szászságnak s a magyarság terjeszke
dése Csik irányában folytatódott. Ek- 
kot, a XII. század elején jelennek meg 
a románok is, még pedig olyan terü
leten, — amely a római idő előtt és 
alatt lakott, de azután teljesen elnép
telenedő Kraasó-Szörény és Hunyad 
kivételével —, soha lakott terület nem 
volt.

A Kárpátok déli vonulatának he
gyes erdős területe ugyanis sem föld- 
mivető, sem* a nagy állattenyséztő 
életformának nem felel meg, ellenben 
megfelel a hegyi pásztorkodásnak. Lá- 
szi Gyula tanulmányában rámtat arra, 
hogy egy terület emberi értékét a raj
ta ée vele kifejtett munka adja meg. 
Ebből a szempontból tehát

Erdélyt a, magyar munka adta vU*- 
« »  a kultúrának s csak a* erdé
lyi medence peremein volt segítsé
gére ebben a munkában a XII. 
századtól kezdve a szász és a román 

i*.
A nagyértékű tanulmány egész térkép-

1 kapitányságon és beje'ealelte, hogy 
200 pengőt tartalmazó pénztárcája

mint gyors* és gépiránfi helyeiké 
dett el különbösö Tállal átoknál. —  
Miután «»íéséb& l nem tudott meg
élni a bűn rabja lett· ö l lopást Is* 
mert be. így többek köíött »olt eég- 
» ehetőjét, »öt jsagybátyját is meg
lo p j. Családja tövén a legjobb tár 
sóságokban lordult meg és „barát* 
nőit" fosztogatta-

Pét*rily Erzsébetet küiaUgaiása 
után letartóztatták.

 =» —-  ' *■* * »
s^ókM em ény, roíaU a _ kirélsí. .tJtaé»xszék..4Ltoi. JtísiaboU. bűn*

tetés túl súlyos, azt 600 pengő pénz
büntetésre mérsékelte, mert ez a 
büntetés áll arányban a vádlott 
alanyi bűnösségével és a terhére 
megállapított bűncselekmény tár
gyi súlyával A tábla Ítéletét úgy 
a vád, mint a védelem megnyug
vással tudomásul vette és igy az 
jogerőssé vált

n sm a na. szazad eleién jelenteit meg 
a lanailan részeken a nemzetiségen

Általános érdeklődésre tarthat szá-t lakottságig töltve volt az erdélyi 
mot az az értékes településtörténeti! medence, de lakatlanul maradt az

gyem ás körülmények küiStt elffiat. 
Feljelentésében elmondotta, hogy 
nagyon kényes dolog, nem mer ha
tározottan gyanakodni régi Ismerő
sére. Péteriiy Erzsébet 19 é w *  állás- 
nélküii magcatiszbriselöa&re, akivel 
régóta tartó barátságban ven és aki 
a* eltűnés idejében vele együtt volt, 
— de a köiülmfcuyek asi mutatják, 
hogy mégis fiatal bazdU-öje lopta 
e! a pénztárcái. A teljelent** alap 
ján megindult a rendőri nyomozás.

A főkapitányság Molnár-detektiv- 
csoportja nyomozott az ügyben és 
Somkáti Gyula detektívet bízták meg 
az ügy felderítésivel. A detektív rö
videsen megállapította, hogy a lány 
a* Adria Biztosító Társaságnál volt 
oltalmazásban. Felkereste a biztosí
tót és megtudta, hagy Péteriiy Er
zsébetet néhány hónappal ezelőtt el
bocsátották állásából, mert külön*
bö»B szabálytalanságokat követett
el a cégnél. Így nem volt olyan hét, 
amelyben legalább három napot is 
ne „lógott" volna fceí*gtég címén. 
A detektív ugyanitt megtudta a lány 
akkori lakáscímét Ist Atöla- utca IV.

·· -------  - J Közben Pélerty Erzsébet ismeretlen
sorozatot közül a ez a maga évezredes helyrB kSH8a$tt. Minden komolyabb

noto! arA .....- ..kitekintésében két biológiai erő harcá
nak menetét is szemléit éti: ez erők 
egyike az emberi munka, másika a vele 
szembeszegülő erdő.

Adományok 
a kormányzotté 

segély m osgalmára
A  Főméltóságú Asszony segély

akciójára a 99.000 sz. postataka
rékpénztári csekkszámlán 1944 ja 
nuár 7 -én a következő adományok 
érkeztek: ;

Budapest Székesfőváros adomá
nya 55.941, Níkotex rt. Budapest 
10.000, dr. Fabinyi Tihamér ny. 
pénzügyminiszter január havi fe l
ajánlott nyugdíja 1.153.70, dr.
Herzog Ferenc, Budapest 200,
Szabó Éva Mária, Budapest 200, 
dr. Vajda Ákos, Budapest 100,
Skót asztaltársaság, Újpest 47.94, 
M. Za.-né takarékbetétje 42.47, 
Imrei Gyula és Ilona. Rákosszent
mihály 40, Jóbarátok asztaltársa-

nyom nélkül maradt tehát a detek
tív, amikor a véletlen segítségére 
sietett Dr· F axé '«» Eálmánné, Ke- 
nézi ölné testvére elmondotta, hogy 
augusztus 20-áfi 10 000 pengő értékű 
brilliánsa tűni el a Gellért-strandon. 
Mikor Somkáti a részletek iránt ér
deklődött és közben felemlítette bú 
górnak lopási esetót, Fazekasáé fe
jéhez kopott: — Hát pem el «5 má* 
lophatta el, mint az a lány, aki ak 
kor is velem voltl SomkáH Gyula a 
legcpról&tosahban követ'« Péterffy 
Erzsébet nyomát· Végigjárta ísmetö- 
selt és ezek révén megtudta, hogy 
a leány valahol a Fért Oszfcár-ut- 
'cáhaa lakik. Végigjárta a* utca ösz- 
n » i  házait, mig végül a Salamon- 
pentóóban ráakadt. Itt éppen a 1«9‘ 
kellemetlenebb Időben érkezett*. 
10.000 pengő értékű ékszer tűnt el a  
panzióban, ahol a legelőkelőbb csa
ládok gyermekei laknák és éppen 
Péterfy Erzsébetre gyanakodtak A  
de'ektiv előállította a l e á r -  
kapitány:ágra. Itt hosszá család! 
tragédiát mesélt el PéteiHy Erzsébet

Lőwensfein háiltiolga —  
igazgató és a Terminus 
kávéház többi kártyásai

Budapest, f~~)
— A Virradat munkatársétól- 

M'sgirtuk már hogy a Tsrmiaus- 
.távéliáztan a rendörsc»g kártya- 
razz á .· rendesett és annak ser^n 
liVbb gyaa uf sz?mélyt letart.fetat- 
ta,k. Az eI5éllílottla&oii kívfxl 12 
szomélyt berendeltek a főltap tány- 
ságra. EaütiKk itt kellete igazol
niuk. hogy miből tartják fenn » » -  
gukat Négyen. aMk nem tudt k  
¡gazolni foglalkOBásufeat, mmd-:d«g
káT'i.tyásásbél éítek. Ezek?t a te- 
lonoiíáasba kisérték és rendőri W · 
Í t é l e t  alá he5y«*ák. A  razzia 
Ogyéban Harmoa Bndrs dr. rcudor- 
fc^alm-aaó végezte a kihallgai i ‘ >- 
kát m  kihallgatta LP-wenstein Ira> 

a Ts^rmSíuis-kávéhá z 40 év=s 
hM szolgáját is, aki mint kiderült, 
a kártyások előtt, mint iizLetv.setó 
szerepelt- Löwenstem egy rége’-bi 
ikrgyel ks.'^csoíatban « i c  éa - í- 
ügyelet alatt állt. KihallgatSm 
után szigorúbb körag^ g-vitú  el- 
báníssa a tolonehájsfca kise-éli.

sága Budapest 40, vitéz Papp j Elmondotta, hogy szüleit mái régen 
Gvula, Budapest 25, N . H. Buda- elveszieife, mosiohaapa nevelte, —  
pest 10  pengő.________________________jjnajd a keteskedelnüből kizárták és

EHoptak egy  aktatáskát 
160 eier pengő értékű 

tartalommal
Budapest____A Virradat munka-

tárfiától.
Szombaton délben megjelent a. 

főkapitányságon Peutseh Károly 
vasnagykereskedo és bejelentette, 
hogy a déli órákban a Kinizsi-ut
cai "árverési csarnok helyiségében 
eltűnt aktatáskája, amelyben 
nagymennyiségű aranyékszer, bril- 
liáns, értékpapír, stb. v o lt  Ezeket 
a zálogházban vásárolta. Az el
tűnt ékszerek értéke 160.000 pen* 
gg. Elmondotta, hogy aktatáská
já t rövid időre letette az egyik 
asztalra és egy ismerősével be
szélgetett, Mire visszaiiíze·» 'iV' *- 
táskája eltűnt. A  károsait 50ÖU 
pengő jutalmat ajánlott fel an
nak,’ aki aktatáskáját vissmsxer* 
zi, vagy a tolvaj nyomára vezeti.

tanulmány, amely az Erdélyi Múzeum 
egyik segutóbbi számában látott nap- 
viiágot,' Ijászíó Gyulának, az Erdélyi 
Tudományos intézet. régész tanárá

nak tollából. László Gyula az eddig 
feltárt és közölt régészeti leletek új 
rendszerű csoportosításával megrajzol
ta az erdélyi föld emberkorrajzét s 
legrégibb időktől nemzetiségeink be
településéig. László Gyula az erdélyi 
föld lakottságátiak kérdését a honfog
lalás előtti Időkig tizenkét sorsforduló 
pontján vizsgálta: *z őskorban, az 
tijabb >or végén, 1 rézkorban, a bronz
kor végén, a vaskor végén, a ezkita- 
uralom Idejében, a kelta-dák biroda
lom legnagyobb kiterjedésekor, majd 
megrajzolja a római lime«, a gátok, a 
gép’dák, és az avarok Erdélye után a 
honfoglaláskor! Erdély képét. Tanul
mányában több, még közületien lelet
tel is gazdagította edigi régészeti adat
tárunkat. A felsorolt IZ időpont vizs
gálatának eredménye igen érdekes. 
Megállapítható, hogy az őskori nagy 
főldmives kultúrák idejében —- újabb 
kőkor, réz- és bornzkor — szinte a mai

étszaki hegyvesvidék, a bihari hegy
tömb, Krassószörény ‘és Hunyad he
gyei, valamint Fogarassi havasok tö
ve. A vaskortól kezdve azonban foko
zatosan elnéptelendüc az erdélyi me
dence, A földmivelés lazábbá és rend
szertelenebbé válik s igy az erdő foko
zatosan visszafoglalja a tőle korábban 

elhódított területeket. Ebbe az el
néptelenedési folyamatba a rövid ideig 
tartó római uralom sem hoz változást.
A római határ nem népi határ volt, j lírs Nándor címzetes rendőrfökap

A budavidíki

Herehhegfen
építendő nagy 

gyógy- és üdülőszállód» 18-000 pen·*
gSs tervpályázatán dijat nyert, il
letve megvásárolt tervek 1944 jan. 
lo-től kezdve állítanak ki a Me

gy sz MérnBk é* ÉPltés* tí?Yef i’ r'
helyiségében, -  IV., Reáltanoda-u, 
13—IS. alatt. A klimatológiai » o r 
vosi szakvélemények az érdeklődik 
rendelkezésére állnak. Gróf Teleky 

Pál-u. II. I. 1 alatt_____

Kinevezések és 
címadományozások a budapesti 

főkapitányságon
A Kormányzó úr üíő-

méltósága legfelsőt* elhatárolásával

hanian stratégiai, belsejében igy na
gyobb lakatlan foltok is találhatók. Ez 
a római stratégiai határ az őskori erö- 
ditménysorra épült rá s nyugati határ- 
vona-a teljes mértékben takarja az 
egykori dák birodalomra jellemző ie- 
jetanyag elterjedését, a  népvándorlás 
hullámai eiől visszavonuló római biro
dalom a szó legteljesebb értelmében 
ovakuiálta Erdélyt. A rómaisig helyét 
azonban teljes mértéiben kitöltötték 
a gotok. A terület elnéptelenedése 
azonban alattuk is tovább tartott,

A régészeti leletek kétségtelenné te
szik, hogy a népvándorláskori Erdély
ben'sem római, sem római színezetű 
kultúra nem volt. A népvándorlás ko
rában tovább zsugorodnak Erdélyben 
a lakott területek olyannyira, hogy vé
gül sz avarok alatt már csupán a Ma
ros alsó folyása felfii, ·  bihari hegyek 
megkerülésével, Kolozsváron k«resztül 
a nieszesi kapu felé ívelő « » le s  sáv és 
ennek Udvarhely felé való kiágazása 
volt lakott teriiiet, A helynévkutató* 
a háromszéki medencében és s* avar 
terület határán laza szláv nyomokról 
számol be. a  magyarság s honfogla- 
lá*{tor avarok által lakott területet, 
kiv>évc az udvarhelyi küssdgeiíést, tel
jesen megszállta. Erre s* időre már 
Erdéiyneíi majdnem a telje* »«rillet*
nyesi fo ld #  igligzolí g már »¡ntegj

tányhelyettest rendőrfőkapltányhelyet- 
tessá, dr. Babó Gyula, dr. Lacstfi Ri-
ehárd e. rendőrfőtanácsosokat rendör- 
fótanácsosokká. vitéz Mátra? Kálmánt, 
a VI. fizetési osztály jellegével felru
házott rendőri ófelügyel őt rendőrtörzs- 
főfelügyélővé kinevezte, ezenkívül dr. 
Hegyi Sándor e. rendőrtőkap tarr. he
lyettesnek a rendőrfőkapitányhelyette
si jelleget, dr. Szabó Miklós rendőr-
tanácsosnak a rendőr!ótanac*VB címet,
dr. Jakó István, dr, Ijehoczky Tiva
dar. dr. Fadsyas Kálmán, <ir· Tár

Kincseissv Endre, dr. vitéz B*!lyey Ár
pád és dr. Sütheő István rendőrfőka
pitányoknak a rendőrtanácsosi címet 
és jelieret. dr. Tamásy Lajos, dr. 
Szumai S .muci. Honnel Ernő, dr. Eo- 
nwgyvári János, dr. Szcbonya Endre, 
ár. Bihary Béla, dr. Ersődy Gedeon, 
dr. Hidssy István, dr. Seress Lajos 
dr. Zajt Sándor, dr. Orbay István, 
Fülei' Szántó László, dr. Simon Fe
renc, dr. Barendy István és Tt rapsvary 
László rendőrkapitányoknak a rendőr- 
tanácsosi címet, Lukács Béla te Nagy 
Lajos hivatali főtteteknek a segédhi
vatali igazgatói óméi és jelleget, Szá
raz Lajosné hivatali tisztnek a hiva-

ttekl Pál, dr. Hajdú Oé*a> rttéztaii főtiszti e*m«t es jedeget, Artandi

Jenő, Naszádi Ferenc, Harcit* K«ső, 
Csordás Mihály, Barc*i József,
János, Váraljai András, Dobos A«tsl, 
Kovács János, Marton?! Roland és 
Orbán Gvdrgy detektiveknak a detek- 
tivfelügyelői elmet is jeílégat, viívü 
Janesó Lajos, Csásairi Emü, Szol
noki István detektíveknek a IX. í  ·*«*’■ 
téri osztály jellegét méltóztawtt ado
mányozni.

A be!ügymin''8zter dr. Tür«5 Osváth 
István, dr. Osiky Béla. dr. Hutai Jenő, 
vitéz Ec»dy Aípád, dr. Csábli József 
és dr. Csergő Gyula rendőrtanácsssi 
c'nmd feimházott rendőrkapitnyoS-ijt 
dr. Kovács János· és 'dr. Bariba Antal 
rendörtanácsoss cimmftl _ feírvjhizott 
'rendőrkapitányokat, dr. Vi:mányi D-.'- 
mS, dr. Hegyessy Béla è» Martinovlch 
Marcal rendőrtanácsosi c'mmeì feiru» 
házott rendőrkapitányokat m. kir. 
rendőr tanácsosokká, Bsn*?.ky László
VIII. fizetési osztály jellegével físlw- 
házott rendírfűftíúgyelőket n·. kír, 
«ndörfelügyelővé kinevezte.

< rendörfSfelügye'iői cirnm*! és «
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VHebszknél merész ellenrohammal
szétverték a harcbavetett
nagy szovjet erősítéseket

ErŐ$ tüzérségi támogatással folynak a német ellentámadó' hadműveletek 
• a vitebszki térségben

Berlin, jm ,  9. ű n té r in f) 
A  keleti arcvonal déli tóa kaszán 

a bolsevisták az előző napok nagy 
veszteségei után már csak kisebb 
©tűket vetettek harcba Gomeltől 

uraira és Propoiszktól nyugat
ra : mindenütt véres veszteséggel 
visszavetették őket.

Vitebszk térségében viszont 
työiimin odaveeényelt erőkkel 
t.zilltak harcba. E csata harmadik 
naftja is véres, de a német csapa
tok részéről eredményesen fo lyta
tott harcok jegyében állott.

* *  étterén és bekerít«· céljóbó! 
dü  keletről megindított sxovjet- 
kötelókekeJ kemény harcokban 
isifogták és raeréjz ellentámadci· 

gokkal szétverték.

Néhány kisebb betörési hézagot si
került az éjszakákba húzódó ne
héz víaskodásaal betömni vagy ki-
kúszó .xí'ui.

A bolsevisták nyomásának zö
me a vitebszki harctér északnyu
gati részéi) lévő német vonalak, el
len iráni uM, ahol folytonosan meg 
ismételt előretörésekben hét lö- 
vcsísh&dosztályt és öt páneélosdan- 
dárt. yetcUek hs m a ,  hogy kísé- 
,|:e j i '  még. a ae. sietek bekerítéséi 
A  Szovjetnek már az első előrelő- 
rfet-ré páncélosod'tsl e.· »- k ■ Bfhéa 
rohim.v.’ yir.’a! támogatott ellen
támadás volt a t ó lasz, amely

a  bolsevtstátat rendkívüli vé*- 
áldosateJwa kény**»ríiett« ernél- 
k&h hegy csak csekély haic«-

**att nyeresége« la etettek Tol
na-

A  későbbi támadásokon is sike
rült több betörésüket összefogó 
ellen- hadművelettel kiegyenlíteni 
és több eloretcrt Icvéttírázsdukat 
teljesen felmorzsolni. A  szovjet
csapatok két kisebb betörését, 
amelynek nincs jelentősége az ál
talános német hadállás szempont
jából, eireteszelték.

A  bolsevista támadóét ők vesz 
teségeit jellemzi, hogy egyetlen —  
páncélosokból és páneél^ránáto- 
sokból összeállított —  német kö
telék a pénteki harcokban 23 rzov- 
jetpáneélost semmisített, meg, ötöt 
páncéltörő fegyverek súlyéi talá
latával harcképtelenné tett, illető
leg zsákmányolt, azonkívül tizen
nyolc szovjetpáncélos az akname
zőkön vált harcképtelenné, vagy 
pedig az előtérben lévő német harc 
csoportok lőtték ki.

Vitebssk kSrül o többi harci 
Sv»z9*ben együttvéve 29 ssov- 
Jetpáncélost tettek ártalmatlan
ná, úgyhogy a bcioevisták Itt 
8 ss*&s«b 75 harckocsit vesztet- 

ttk-
A  neveli térség északi részen német 
ütegek két szovjet késze n létet oly 
hatásosan lő tté i szét, hogy sem
miféle támadásra nem került sor. 
Miután a bolsevistákn?k század
nyi erővel keresztül vitt három 
gyengébb előretörését visszavetet
ték, két betörési helyet sikerült 
kiegyenlíteni (M T I)

Az invázió kédk,
a felszabadítandó tarüietak katona! és 
pdigarf igazgatására vonatkozó terveket 

már kidolgozták az angolszászok
Lisszabon, január 8.

A? angol hírszolgálat külügyi 
muakatársának közlése szerint 
Londonban» előrehaladtak azok a 
.tárgyalások, amelyek arra irá
nyulnak, hogy megállapítsák a 
katonai éa polgári hatóságok jog
kö ré t Hadműveleti területeken ki
zárólag katonai hatóságok gya
korolnák az ellenőrzést. A hadse
regek előnyomulása esetén a mö
göttük maradó területeken polgári 
közigazgatást vezetnének be, A  
Londonban fo lytatott tárgyalások 
alapján a norvég, holland és bel
ga területekre vonatkozóan már 
közel ju tottak a végleges megálla
podáshoz, m ig a francia területek 
kérdése sokkal bonyolultabb.

A z eddigi tervek szerint a londor 
ni, ¿norvég, hallatul és belga kor- 
n,·¡Htoknak „területeik felszaba- 
ditám  esetén”  megadnák a jogot 
a kormányzásra. A  francia fel- 
szabadítási bizottság ideiglenesen 
ellátná a' francia anyaország köz-

igazgatását» E tervek éa megálla
podások azonban természetesen az
angol, az amerikai és a szovjet 
kormány hozzájárulására szorul
nak. Az UNRRA-nak egy testvér 
szervezete lenne PO FA néven (per- 
manent organisation fó r  food and 
agrieulture), egy élelmezésügyi és 
mezőgazdasági állandó szervezet. 
Az ú j nemzetközi szervezetnek lesz 
igazgatója, tanácsa és végrehajtó 
bizottsága, hasonlóan az U K R R A  
szervezetéhez. A  PO FA  statiszti
kai kutatásokkal foglalkozik és a 
tagállamok kormányainak tanács
adó ’ szerve lesz élelmezési kérdé
sekben, valamint az élelmiszerek 
termelésének, szétosztásának és 
fogyasztásának kérdésében. —  A  
PO FA és az U N R R A  szorosan 
együttműködne. A  PO FA  helyette
síteni fog ja  a régi nemzetközi me
zőgazdasági intézetet, amely Ró
mában s&ékelt, de a m últ év júniu
sa óta semmit sem lehetett halla
ni. (M T I)

Sorra összeomlanak az angolszászok 
elkeseredett áttörési kísérletei 

Déiolaszországban
Berlin, január 9.

A z  íníterinf a dél olaszországi 
karcokról a következőket jelenti;

A  mostam nagy hevességgel ví
vott mignonéi és venafrői haror.ík- 
t?rn a tárnádé inváziós kötelékek 
e ll'tt m m  egyszerű védelmi m na. 
lak, hamm, mélységesen tagozott 
ve elm i övezeték állanak. A z utol
só 65 nap során az angoloknak és 
am wikaia&tsak ismételten tapasz- 
t:-' ti; ic kellett m «in y ir*  jelentőség 
né·' il való az, ha egyik-m ánk  
e i 1 . ,? 'harcok árán elfogla lt hely*. 
Még rom jait vagy pedig a vedre gé
p i ·.■ héfíytM.ék egyik-máéik efű- 
ts&tmk lepM t birtokukba vehetik. 
A  stgyanis újabb
némát erődítmények várják a tárna- 
S á .

íg y  aztán m  a n g o k *  és *m *n  
fcark  fém eken  M i i · »  terü ltén
m  f t  to r  oldalán és San V itt őre 
töm j-'v ál, valamint ártól északra 

_n-."»yo-b ereket vetettek harcba», 
lg v  akarnak ssékst arevonalon át 
tSrni. Német rém rőt már napok 
éia  fe lM s m m k  a M ffe k  ilyen

fejleményére, úgyhogy a német tü 
zérségi erők összefogott záró és 
megsemmisítő tüzet zúdítottak az 
angolszászok készenléti oltásaira. 
A német ellenállást szívósan és

erőteljesen vezetik, a védelmi és el- 
lapj'jámadások pedig sehol s.rn 
hagynak teret a támadók mozdu
latainak kibontikozásához. A  he
lyi harccselekmények hevessége fo 
kozódott és a német rendkívüli in
tézkedések moítt már teljesen ki
bontakoztak ; re jte tt géppuskttfész. 
kék, aknamezők és páncélos állások 
súlyos véres és anyagi veszteséget 
okoztak az inváziós csapatoknak 
íg y  aztán a támadók a már 63 nap 
óta fennálló kereteken túlmenő te
rületet ntm  tudtak szer.zni. Ve- 
nafrótól északra és a magas Ap- 
p^nirKkeen a nénet. csamtok he
lyi jellegű rohanuvállalkozásai sok 
esetben hófúvásokban folynak. Az 
Adria^parti utakon a 8. brit hadse
reg helyi jellegű támadásai nem. 
lépték tú l a szokásos kér eteltet, 
E  kísérletek a rt'met állások előtti 
terepen megakadtok, majd pedig 
a német erők szítvei lék a támadó
kat. (a r r i )

Berdicsev és Zsitomir térségében 
fontos területeket szereztek vissza 

a német ellentámadások
* Berlin, január &

fiz Intertní a keleti crcvoncl harcairól a kővetkezőket jelenti:
A szovjet hadvezetés továbbra is a súlypont áthelyezése rendszerét 

részesíti előnyben. A január 7-i harcok folyamán a bolsevtsták a  leg
nagyobb nyomá3t a nacy Dajeper-k acycnulaiban fejtették la- A szovjet 
csapatok határtalan ember- és atty agóldcza'ok árán áttörést igyekeztelt 
kicsikarni· Példát!«» heves harcokban sikerült ezeket a  kísérlete kot 
meghiúsítani. A német csapatok zárc-gyürQik rugalmas változtatásával 
újból és újból hatalmas réseket szántanak a támadásra hajszolt bolse- 
visla tömegek soraiba és a harcok sován minden átkaroló lrfsérlelol 
meghiúsítotok- így a Szovjet arra kényszerült, hogy e!ŐP.zör tüzérségét 
és más nehéz fegyvereit vesse horcba, hogy igy új záróállásokat ala
kítson Iá. Lendületes német ellentára adásokkal tc’t ízben sikerült megin
gatni a bolsevistákat oly sok áldozattal vásárolt területeik birtokában. 
Ez mir.deneie!5tt a szmelal szakaszra és a Berdlcsevtöl délre ei'e.ü'ö 
térségre vonavkozik. De ugyanez a helyzet Zsítomirtól délnyugatra és 
nyugatra is. Bár ezen a szakaszon a téli csata ereje tu'ajdocképeni meg
váltál a szovjet támadások terjedelme és ereje kisebb, mint az eíőzö 
napcken. mégis kemény és súlyos harcokra került itt is *cr.

A középső arcvonalszckaszon a bolsevisták esősorban arra szorít- 
koztcck, hogy Víiebszk területén meg úlitsáit átkaroló támadásaikat. Ezek 
a támadások azonban a harmadik' napon is a  német fegyverek vitat
hatatlan sikerével végztdiek. (MTI)

A csendesbe2ím3 támosz^ontok kérdés3 
a háború után

Stockholm, jan. 9. (M T I ) 
A z  United Press jelentőse sze

rint Warren Magnusson, az ame
rikai tengerészeti bizottság egyik 
tagja ameilett száll síkra, hogy

Finn SapoH tovább CogtaSkcznn!; 
IVflí^e és a Pravda vifálávsl

Helsinki, január 9. (M T I )
A  finn sajtó továbbra is sző

nyegen tartja Wendell Willkie és 
a Pravda vitáját. A  Helsingin Sa- 
nomat szerint az oroszok ezúttal 
is csak következetesek voltak ama 
törekvésükhöz, hogy a finnek lá
ba alatt g 
legutóbb 
esetre megt 
hogy a sző 
m g y  ta 
ugyan a 
n'ik kérdem 
dés tovéS?:^ i 

A  Suo í; 
rint a I

fa jt. A
íjtók/’-ngok ■ inden- 
• rU 7c ont a ’■ ‘tevést. 
··:<■)>-sek :> ÍJ ¡utóbbi
: ■·: ist.« fog'kàkœtah 
" jr i  ■ ·«·■’ határai-

azonban ív  *  kér· 
■m ':% i0va maradt. 
So^ia'dfwnpkr tii sze- 

""‘e  . . alábar.
nem áll fiwü’i ang&a.ii a jszkvai 
és teher hozott
batáro?'· : iies’i ,:*5n 'az
utóbbi rn^ksiíel-^keh méií meg
ígérték, ' a Sio r ie t, az Egye
sült Á l l t ··.; Anpiia fajz-tsen in
tézik el rí világ Hav^t és, kikön 
szervez« lí"r··'' ' · < ■ ■■· ■ i ien bé. 
ke szeret : ■:i , ■ ásatia k
megóvd, érdek ben, ' · látszik, 
mondja a fina kp, az Ígé
retek és a valóság között óriási 
különbség van.

A z II ta Sanomat vezércikke 
hangsúlyozza, hogy a Pravda fö 
lényes válasza Wendell W illkie fe 
nyegetéseire nem keltett nagy re
ményt azokban az országokban, 
ahol az érdekek folytán figyelem 
mel kísérték az ügyet és még ke- 
vésbbé keltett reményt Európa 
más kérdéseinek békés és igazsá
gos elintézésére a makacs szovjet 
álláspont.

Bőse Burm ából beszélt
Tokió, január 9.

Bőse burmai látogatása során 
rádióbeszédet intézett a hdadú nép
hez. Beszédében kijelentéit«, hogy 
az „Azf.d Hind“  nevű ídaigfenee 
kormány székhelyét Sonanból Bur
mába helyezte á t  A z  And?inánob- 
náü és N i kőbánoknál végzett uta
zásnak célja az volt, hogy a helyi 
hatóságokkal berzé’ getése'.iet fo ly 
tasson. ezeknek a szigetednek az

ideiglenes kocffiffiárny részéire való 
átadása etókészítésö'e. M iat isme- 
lettes, Japán a múlt év vé^e felé 
nyilatkozatot adott, amely f zeriní 
kó?z arra, hogy a szegi teliről le- 
moEidjcn az ideiglenes kormány ja 
vára. Láogaíása során megismer
kedett a szigeten uralkodó viszo
nyokkal és felve.te az érintkezést 
a takcssággal. Egészein bizonyos 
abban, hogy amennyiben az ango
lok a jövőben megpróbálnák a szi
geteket újra meghódítani, a lakos
ság elteiseredetten éa szívósan el
lent fo g  áll ni nekik- (M T I)

az E gyesü lt' Államok Ausztráliá
val, Kínával és Oroszországgal 
együtt a háború után vegye át a 
Csendes óceánoif levő hadászati- 
lag fontos támaszpontok ellenőr
zését, E  terv szerint az Egyesült 
Államok és Oroszország vennék 
át a KuriU-gzigeteken Paramusiro 
támaszpontot, az Egyesült Á lla
mok és Ausztrália együttesen 
Truk-ot, a Csendes-óceán középső 
részén levő erős támaszpontot. —  
Végül kívánatos volna, hogy az 
Egyesült Államok befolyást kap
janak Rábául ellenőrzésére.

| | II ·  * »  m. m m m. „ -'* ww*W wwu

—  Mérgezés* Vasárnap reggel a 
Ferenc-körút 3- számú ház előtt Sző
ke Afftrásné 43 éves asszony, a hás 
vicinéje nagymennyiségű ismereti®» 
mérget vett be. A mentők súlyos ál
lapotban a Rókus-kóiházba szállí
tották.

Halálos vülamosgázo!ás 
az Orczy út sarkán

Budapest, ( — )
— A Virradat munkatársától. —

Vssárcap délalőtt ez Orczy-út és 
az Elnök-utca stai'kán egy 27-e3 je l
zésű villamcs halálra gátolt egv S0 
óv körüli vasutas egj'enra'iában 
lévő ismeretlen fcrflt. A  ha’álor 
gázolás ügyében megindult' a vizs
gálat.

Halálos
VÍKamasszcre: cséíl in cíj 

a filargiiiiidnál
Budapest. —  a  Virradat munka

társától.
Halálos tragédia játszódott le 

szombaton este a Maigit-Md budai 
hldiöjénét Szuhovszky Ernőné 59 
éves háztartásbeli asszony a 
mosmegállánál a 6 'OS 
akart felszállni. Közben 
elindult és az idős uriasszony iel 
akart ugrani a  lépcsőre- Lépését 
azonban elszámstotta és a villamos 
összezúzta. A mentők a Szent János- 
kórházba szállították, ahol azonban 
műtét közben meghalt-

__ Házassá«, Hlatky Endre dr.,
Nagyvárad város foispárja leá
nya, Hlatky Zsuzsanna csü'ortoltok 
házasságot kötött várbosyai 
nagymándi Bogyay Pál 
zadossal. Az egyházi esküvő 
főn, január 10-én lesz.

villa
villamosra 

a villamos

A Gazdák Biztosító Szövet· 
kőzetének albuma

A Öaadáfc Biztosit* STflvctfcr'íet« a?
anyagbeszerzési gondok ellenére olyan 
szép kiállításban hozta ki karácsonyi 
albumát, amilyent a mai viszonyok ko
zott keveset lehet találni. Az album
ban a szövetkezeti élet vezetői foglal
koznak a szövetkezet munkásságával s 
emellett 143 kép 11, színes új mel’ék- 
let és 3 szinas térkép teszi tökéletessé 
a karácsonyi albumot, a z  albumot K i- 
po'.más Ödös 'és Haláesy Dezső álli- 
tották össze. Az a’.bum vezető beszédét 
Vay László báró a Gazdák Biztosító 
Szövetkeztének ügyvezető elnöke irta, 
ás értékes cikkei jelentek meg Mada
rász István dr. kassai megyéspüspök- 
nek, Ravasz László dr. diaiaméi1 éki 
református püspöknek is. Rajtuk kívül 
Hangay Sándor az ismert katona köl
tő továbbá ismert nevű egyetemi ta
nárok és biztosítási szakemberek ír
tak érdekes cikkeket, a szövetkezeti 
é’ettel kapcsolatban. A Gazdák Bizto
sító Szövetkezetének összes vezérkép
viselőségeinek és kirendeltségeinek ve
zetői is megszólalnak az albumban, <.

Garbai Sándort a tanácsköztársaság 
volt elnökét Párisban e lf o g t á k

E gy párisi jelentés beszámol ar
ról, hogy a német megszálló csa
patok elfogták Garbai Sándort, az 
úgynevezett magyar tanácsköztár
saság volt elnökét. Garbai álne
veken bujkált és hamis igazolvá
nyokkal volt felszerelve, őrizetbe 
vették. Á rra nézve, hogy miért tar
tózkodik Franciaországban, ellent- 
mondó felvilágosításokat adott. 
Garbai szereplésére még jól em
lékszik a magyar közvélemény az
1919-es időkben. Garbait akkor 
azért tették a bofeeviki-zMdó nép
biztosok tanácsának az élére, mert 
a forradalom m oígatái jó t  tudták,

hogy a tömegek felé alkalmas cé
gért kell állítani, aki befelé azon
ban mindenre kész eszköze lesz az 
igazi vezetőknek. Kún Béla, Sza- 
mueily és társai jól tudták, miért 
választották Garbai Sándort el
nökké. Garbaínak elsősorban az 
volt a feladata, hogy a munkás
ságot lecsillapítsa és a lázongáso
kat megszűntesse, őrá  bízták, 
hogy a  dolgozók széles rétegeinek 
a bizalmát m egszerez» és ezzel 
leplezze a rémtetteket, amelyeket 
a háta mögött a forradalom ve- 
zetöi elkövettek. Garbai a ráruhá

zott nagy címekért magára vállal
ta a felelősséget. Az 1919-es vö- 
röskormány az összeomlás után 
elmenekült. Velük tartott Garbai 
is azon a különvonaton, amelyen 
a Peidl-kormány Kún Béláék szá
mára lehetővé tette a szökést a 
felelősségrevonás elől. Garbai ké
sőbb megszerezte a szovjet állam
polgárságot és a komintern ügy* 
nőkéként dolgozott a bolwvista 
eszmék terjesztésén. Valószínű, 
hogy most is kommunista szer
vezkedés ügyében já rt Franciaor
szágban.

A BIOSz fokozó** tevékenysége a 
búzaköívcnyek elhelyezése körül. Kar, d- 
Mvüí értékes megegyezés jött létre a 
TJÍBE és a BIOSz között. A megegye
zés értelmében az országban működd 
biztositó magánvállalatok vezér- és 
főügynökségi irodáiban is lehetővé 
válik a búzakötvények jegyzése, ami 
azt jelenti, hogy a magállapodás nyo
mán a búzakötvény ellíelyez‘éséa,?k 
munkájába bekapcsolódnak a biztosító 
vállalatok kültlsztvisiöi. üzletszerzői I s  
helyi képviselői is, akik bizlositás-gafi- 
dasági tevékenységük során a le· 
sebb és legtávolabb fekvő közsígc:.!,e 
is eljutnak. A biztosító szakma vidéki 
hálózatának bekapcsolódásával telj 'ti 
a pénzügyminiszter elgondolása, 1 ’tT 
a búzakötvény-jegyzés lehetővé vé #  k 
a falvakban is, módot adva a lakos
ságnak az otthon tartott és ezért a 
nemzetgazdaság szempontjából kihasz
nálatlanul heverő tökéinek a gazdasági
‘élet vérkeringésébe való visszatér·-:5' ̂ e.

Megjelenik minden hétfőn Felelős 
szerkesztő és kiadó: Bornem sza
Gábor, Szerkesztő Borbélj Aav r, 
Kiadótulajdonos: VIRRADAT K?A' 0- 
VÁLLALAT Kft. Budapest, VIII , jr. 
Gyulai Fái-utca 14. szám. Te': n; 
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