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Ui német ..villámbombázók
London felett

U m a n n á l  n a g y  s z o v j e t  e r ő k  e l l e n  m e g l e p e t é s s z e r ű  t á m a d á s t  k e z d e t t  

a  n é m e t  g y a l o g s á g

SS-alakutaiok Uídöxih a Bevdicseviőt nyugaiva tne&vevi iü^niégii
U j fegyverekkel támad az offenzivába lendült német 

búvárhajóflotta
A  f w w ^ — flacwrj« »fanály, &

; t  aagoiea
diplomáciai. tárgyalások ömkén- 

'teieuül a négy és félews‘.*snd)&TOl ez- 
rlSttsi történelmi napok ideges han
gulatát idézi* fel, araikor B erta  és 
Varad között tárgyalások foflytak 
Duizig hovatartozandóságáról és a 
lengyel-korridorról. --London és 
Washington ellenállásra buadította 
e lengyal népet, az angolszász dip- 
lc^ácia közös erőfeszítéssel azt a 
célt tűzte maga elé: nem engedni, 
h.xjy Lengyelország meghátráljon 
íj. neme' nyomás előtt, hanem: a há
ború kockázatát is vállalva, Len 
gy lországnak mereven elutasító 
álláspontra kell helyezkednie.

Az Egyesült Államok és Anglia 
a  hadüzenet, a nyílt háború fegyve- 

| réhez nyúltak, hogy bebizonyítí.ák: 
j minden rendelkezésükre áUó eszköz- 

zel rMgatev-Mlyózzák Németország 
döntő és félelmetes előretörését az 
európai kontinensen. Londonban 
a több évszázados „ewrópai egyen, 
súlypontiba'’ elvét hirdették 1039  
őszén, amikor diplomáciában és 
sajtóban egyaránt a legerőtelje
sebb támogatást, a gyors segítsé
get ígérték Lengyelországnak- Az
angolok úgy vélték: legsúlyosabb 
diplomáciai vereségüket szenved
nék él, ha Lengyelország engedne 
a  német nyomárnak.

önként kínálkozik tehát a pártro- 
n>m a négy éa fe less  endővel ez
előtt lezajlott diplomáciai esemé
nyek és a mai fejlemények között 
Angira 1939 szeptemberében a 
gondolatát sem bírta elviselni an- 
» aX  hogy a nagy európai rivális —  
ekkor még csak Németoraság —  
a brit politika eltökéltsége és aka
rata ellenére cselekedjék, „felborít
sa az európai egyensúlyt”, illetve 
olyan belyze'et alakitscm ki, mely 
a  jövő eseményeit tekintve a nó
táéit birodalom katonai és gazda
sági előnyét saolgáJná.

Mi a helyzet ma? A s  európai 
lton' inenst veszélyeztető sesovj«* im
perializmus fölényesen London és 
Washington elé tárja követdésót. 
Mofskva igényt tart Kflct-Tfngy**· 
orszd'Tra, a lengyelek jövője és 
európai helyzete szempontjából igen 
fontos területekre. —  e követelé
seken túlm enő® pedig ismételten 
be je len j igényeit a Baltikumra, R o 
mániára, «  Balkánra, cg p tó ra l,

Német hivatalos Jelentés a keleti front 
és a délolaszországi arcvonal harcairól

Berlin, január lt,
A Mhror fShadtozillásáról jelentik.

•  Német Távirati Irodának:
A  véderő főparancsnoksága közli:

Kéréstől északkeletre és *  nikopoli
hídfőnél s Szovjet megismételt heves 
támadásai elhárító tüzüokbea össze
omlottak.

Kirovgridtól északnyugatra >t ellen
ség nagy gyalog«« és páncélos erők
kel újból támadott. Támadását elkese
redett harcokban felfogtok. Az utóbbi 
harci- napok során az ellenség egy he
lyen betört, de ezt a betörési helyet 
ellentámadással elzártok.

Saskovtól keletre megfepetéssserü 
támadásunkkal különösen súlyos vesz
teségeket mértünk a· ellenségre. A  
bolsevisták sok tehermentest« támadá
sát visszavertük. 0

ProgrehisesétSl délnyugatra folyó 
harcokban *t ellenség a két legutóbbi 
nap során' H í löveget, sok harcgépko
csit, páncélost m egyéb hadianyagot
vesztett.

A  Novngrád-Volinsrktól nyugatra le
vő térségben é« Sarnytól nyugatra 
élénk helyi harcok folytak.

Kricsevtől nyugatra *  bolsevisták 
támadásai meghiúsultak,

Neveltöl északnyugatra ég északra, 
valamint az llmen-tótól északra a bol
sevisták folytatták támadásaikat. Az 
ellenség*néhány helyen betört, de az
után ellentámadással visszavertük.

Leningrádtól délre a bolsevisták pán
célos és csatarepülő támogatással tá
madásba kezdtek. Visszavertük őket.

Egy szaksason még folynak a ttareek a
betört ellenséges harcsoportokkal.

A délolaszorsxági arcvonalon % Cer- 
var-tól északra fekvő szakaszos ke
mény harcokban erős ellenséges tá
madásokat vertünk vissaa. ügy helyen 
az ellenség betört; itt «¡keseredett 
harcok folynak.

MI guanótól ésraknyttgatm ter« tér
ségben vívott súlyos harcok során a 
15. páncélos ezred Meitzel százados 
parancsnoksága alatt álló í. *á#*ló»Ua, 
valamint a 71. páneélgránáto· esred 
Schneider századot parancsnoksága 
alatt álló í. zászlóalj* különösen ki
tüntette magát. Mindkét zászlóalj hes- 
senthürlnghiaial.

Néhány német repülőgép szombaton 
az esti órákban dé&eletaogUal cél
pontokat támadott.

azokra a legfontosabb területekre, 
amelyek Anglia  európai hatalmá
nak és befolyásának fenntartása 
szempontjából London számára 
négy és félesztendővel 
dö»ifő jelentőségűek vo la k . 
ntetek 1939  őszén csupán Danzágot 
kertek, —  eait sem Londonban eüő- 
"erjeaz*3ett követelések útján, ha
nem a lengyelekkel fo lytatott és a
lengyel érdekeket n legvégső ha
tárig figyelembevevő tanácskozása- 
kon. Angliában növekszik az ide- 
ges hangulat a Szovjettel saeaeben 
s a  brit politika zsákutcába jutva, 
a 'történelmi erők kiszámíthatatlan 
játéka következtében odaért, ahol 
1939 őszén állott: a Szovjetunióval 
szemben védeni meg az angolszász 
érdekeket.

•
Ma minden angol számára félel

metes tanúbizonyságot jelent az 
elkendőzheteüen igazság: est a
szovjet imperializmust, amely 
egyenlőre még csak Európa pe
remrészeit fenyegeti —  északot és 
délt egyaránt értve ezalatt —  <* 
brit diplomácia szabadította rd az 
európai · kontinensre. Mi vo lt az 
angolok célja ? Megakadályozni, 
hogy a diadalmas csaták soroza
tában Európán végigazéguldott 
német hadsereg rázúduljon Ang- 
l*áta. Megakadályozni, hogy a bi
rodalom Furópát m jé t  elgondolá
sát, _ polii ¡kai és gazdasági te rm i 
szerint szervezze meg etz angol

szász miág elleni döntő harcra. 
Megakadályozni az európai kon
tinens új alapokon és új irányel- 

szerint történő felépítését. 
Egyszóval: az angolszász világ a 
forradalm i német világnézettel és 
az európai német előretöréssel 
szemben védelmet keresett s ezt 
a védelmet Anglia másik nagy tá
voli riválisában: Szovjetoroszor-
szágban találta meg. A z angol dip
lomácia arra számított: az egy
másnak rontó két ellenfél gigászi 
tusakodása megoldja az összes 
problémákat s Nagybritarmia egy- 
idóben szabadul meg az orosz és a 
német fenyegetéstá. A  Szovjet
unióval annál is inkább nyugodtan 
űzhette az angolszász diplomáéin 
kacérkodó játékait, mert a brit
szovjet szövetség megkötésekor, 
illetve a német-szovjetorosz hábo
rú kirobbanásakor még oly távoli 
volt az a veszély, hogy Moszkva 
valaha is ráteheti keséi az Anglia  
számára fontos bázisokat jelents  
európai országokra, kikötőkre és 
támaszpontokra, Londonban he
lyesen számoltak azzal: a német 
hadsereg hatalmas erejű offenzív 
rohamokba ke?d majd, hogy mi
nél messzebb űs®  a'bolgevissnust 
Európától .illetve megsemmisítse 
a bolsevizmus katonai erejét. A z 
angol cél a k ö v e tk e z ő é it ;

amíg a német hadseregek vala
hol rué&j/en bent Oroszországban^ a

keseredett harcukat a szovjet 
haderővel, többezer kilométerre a 
hazai bázisoktól, az angolszászok 
a rendelkezésükre áUó időt pom
pásan kihasználva, felkészülve 
végrehajtják az európai inváziót, 
partraszállnak a kontinensen és a 
távoli orosz szteppéken dúló harc
cal egyidőben bemasirozmk Euró
pába.

Moszkvában és Berlinben min
den valószínűség szerint egyidd· 
ben vették észre az angol tervek 
mögött rejlő számító céltudatos
ságot. Ezért követelte a Szovjet 
hirtelen, minden átmenet nélkül a 
második arcvonal gyors megte
remtését. Ezért hangzottak el 
Moszkvában kétségbeesett segély, 
kiáltások, noha a szovjet hadsereg 
még mindig igen erős volt. Ezért 
változtatott a német vezérkar is 
taktikáján: 'ffe -iz i/  hadjárat he
lyet hitén, h~>d,nüi(l'tekkrl  las
sú visszavonulást hajtani végre, a 
keleti harccal párhuzamban fóka- 
zott figyelm et szentelni az angol, 
szász katonai előkészületeknek, 
védelmi intézkedéseket foganatom, 
tani Északtól le eaészen a Bis-
cayai-öböm,

•
A z  angolok győzelmi optimiz

musa egészen a legutóbbi időkig 
abból a lehetőségből táplálkozott, 
hogy a német fa a saovjei had-
sere*rek kölcsönösen elvéreznek m  
egymás %lkn vívott irtózatos küs-

Mtmfeen, 8 mai* mi ISrtfefkf A
.német«* kiméteséve.' ® « mJ.
jobban megközelítik t ó é t  felől 
történő visszavonulással *s  auró-
pai határokat Ez a vSssKavonm. 
Iá» nemcsak abból a  meggondo
lásból ered, hogy lehetőleg az eu
rópai bázisokhoz minél közelebb 
vegyék fel a döntő küzdelmet a 
szovjet haderőkkel, hanem az a  
mérlegelés is irányítja a német el
határozásokat; az angolszászok a 
jelek szerint valóban felvonultak 
az Európa elleni támadásra s a 
német erőket‘úgy kell szétosztani. 
hogy a védelem a támadókat min· 
den ponton megfelelő fogadtatás
ban részesíthesse. Az európai vé
delmi arcyonal kiépítés tehát bi
zonyos mértékbep magávalhozta a 
keleti hadsereg offenzív erejének 
csökkenését. s ez az, ami Angliá
ban nagy idegességet robbant ki. 
A  szovjet hadseregek új tám-rdá- 
saikkal szinte már a Baltikum is  
a Balkán kapujában állanak. 
Moszkva fölényeshangú .»követelé
seket nyújt át Londonban és Wa
shingtonban, a szovjet kormány 
úgy kezeli a lengyel ügyet, mint* 
ha ebba az angolszászoknak sem
mi beleszólásuk nem tenne. A  
Szovjet már diktál és parancsol 
s ez a bolsevista magatartás a .•fe
lek szerint nemcsak megdöbbenést 
vált ki Angliában, hanem bizo
nyos kijózanodást fovnmatot indít 
el. Soha még ennyire időszerű nem 
volt az a kijelentés, amelyet egy 
&ns?ol politikus mondott m  ak ó 
házban két esztendővel ezeiátt: 
az európai in ré ü é  m egtm ládiém  
menthetetlenül Annim  nyakára 
hmná az S m ó m  felett uralkodni 
akaró szovjet im perializm ust

Az angolszász haderők ma tá
madásra készen állomásoznak a 
délkeletanglíai kikötőkben s az 
antrolok nem tudják, m it 
keiienek. Minden lépés, amelvet a 
jövőben London és Washington a 
második arevonal sfteat.ere«té«e 
irányában tenne, a szovjet elSnvét 
jelentené ■—  n jelentené természet 
tesen a brit érdekek súlyos vészé- 
lyeztetését is.

Németország fe!ké*^i!ten vár 
és figyel. Tárja  az invázión hadse* 
repe* iám aM m i V-ü̂ í “í 
diplomácia má$frém*ú * *

t u r b ó k  a v t im



.flR R IM I. BadapM l, 1*44. január 17.

Berlini szerkesztőségünk telefon· 
jelentése a Baltikum felé irányuló 

új szovjet offenziváról
A német légvédelem döntő megerősödéséről és a török

kormányválság híreiről
A ■SÉovJ^t hatalma* offennívája

mára új' szint kapott·; A  hoaBzú 
idők óta nyugalmas északi front* 
régeken  is megindult a támadás.
A  novgorodi, az Jlmen tó környé
ki é< f'fként az oránienbaumi tér
ből

nagy műk indultak rohamra, me 
ifek«#% legk«t*iefebí célja, mint 
axt ma itt Berlinben kijelentették, 
a* ott levő német erók bekerí
tése és a balB államok »lété··.

Egyelőre kisebb helyi betöré- 
sektol eltekintve, az á j támadá
soknak sincs eredménye. B  «szaka
szokon különben f* fften erős és 
határozott német védekezésre le 
het ¡».'ámítani, mivel; 

m  ei6ké**tiletekí«- sok Sdö « « t i

ntmMkném· «— kaagiulyozsa a 
WHhetmstmase hfcnaagyaráíója.

A  keleti csata súlypontja to
vábbra is a Novográd-volinszki 
axakasioö van, ahol a Szovjet 
nagy nyomást fe jt  ki.

Déiolaszországban egyes front
részeken egy-kct kilométerrel —  
előre elkészített állásokban —  
vonták Vissza a német csapatokat, 
miután azok nagy veszteséget 
okoztak az ellenségnek.

Érdekes magyarázatot fűztek a 
péntek este Berlin ellen intézett 
légitámadáshoz is.

Ezt a rohamot az angolok nagy 
támadásnak wdnták és bá* a 
bonie Irtó kedverott nekik, a né
met vedelem eddig még nenUdr

toR Mértékbe» iocgáesolta wéfití
•tőiket

úgy hogy csak egy részük érte el 
Berlint, Ez a német légvédelem 
további rendkívüli erősödésére
vall, —  mondották szó szerint.

A z  egyes ismételten felbukka 
nó hírekkel, amelyek a török kor
mányválsággal foglalkoznak,^  ̂a 
külügyminisztériumban már állást 
foglaltak. Ezé’¿szerint, minden 
nemzetnek jogában áll miniszte
reit kicserélni és tisztjeit is kü
lönböző pozíciókba kinevezni, 
anélkül, hogy e tényekből okvetlen 
messzemenő politikai következmé 
nyékét kellene levonni.

Nyáil Jówel

H I T L E R  M O N D O T T A :

A lengyel emigráns kormány nem ismsr 
befelezett tényeket I

A  l e n g y e le k  a  S z o v je t n e k  a d o t t  v é O a m m k a l a % egyedül tehetsége,
v á la s z n a k  t e k i n t i k

Stockholm, fan. 1?, (huerinfj
i e i r « á ' « r  a “ia

Rideg elszántsággal keresztül 
visszük intézkedéseinket

Most, hogy a Cianó gró f és társai fö lött elhangzott a  köt* 
társasági fasiszta Olaszország ité léte. és ezt az ítéletet végre is ha.^ 
tották nem érdektelen feleveníteni H itler 1943. szeptember 3.0-áu 
mondott beszédét, amelyet az olasz Bádoglio-kormány kapituláció
ja  alkalmával tett. Akkor & német birodalom vesére többek között 
ezeket mondotta:

__Néptársaim! Miután már két keresztülvisszük azokat az mté&
év óta a szükségesnél jobban a l  kedéseket, amelyek alkalmasait 
kálmam vo lt megfigyelni Olaszor- arra, hogy ellenségemk reményeit
seág szociális feladataival fezemben ."""
w elutasító állásfoglalasú és né
m et ellenes reakciós körök egyre 
növekvő befolyását, a Duce meg
buktatása óta alig lehetett két
ség aziránt, milyen hátsó szán
dékkal történik ez a rendszervál
tozás.

Ezért kötelességszerüen elren
deltem as összes, ebben az esetben 
foganatosítandó rendszabályókat, 
hogy a Ném et Birodalmat megóv
jam attól a sorstól, amelybe Ba- 
doglió és emberei nemcsak a D ú 
cét és az olasz népet döntötték, ha
nem amelybe Németországot is 
dönteni akarták,

A  német nép nemzeti hadnúselé- 
sének érdekei számunkra épp oly

meghiúsítsák. De sók, beosülé- 
téhez ragaszkodó olasz is kijelen- 
tette, hogy a két nép eddigi har*senek erqeke\ szamunnra épp oiy « * « 1  t . : r  *

szentek, m int kötelezők. Mindnyá- cáhan most meg inkább elválaszt- 
. . .. . ■>.......... kkaocscJ.va erzi

A im gv tí ‘ésnigránsblzottség a ja- 
nvar ü-i *zovjetnyü*tkozatra vála
szát több tanácskozás és a torit hi
vatalos körcikk**1. való élénk érintke
zés e.fcdménjreképen adta meg. A  
véglegesen nyilvánosságra hozott 
nyilatkozat alig különbözik az ere
det: szövegül és ezt a lengyel Bi
zottság eyhangMiag elfogadta, Edén 
külügyminiszter Mikolajczykkat es 
RommerrQl mégegyster tanácskor 
xott, Lengyel részről kijelentik, hogy

nyilatkdsatttk «  fog és' az e*r- 
koíes egyedin lehetséges állás
pontjára támaszkodik és hogy 
a- lezárja a Lengyelország és a

Szovjetunió között függőben ter 
kérdések nyűráms megvita

tását, ' · ■

de nyitva tartja a diplomádat^ meg
beszéléseket London es Washington 
bevonásával.

lengyel körök azt Is hangsúlyoz
zák. hogy London és Washington 
hmjHmdúnak - nyilatkoztak bekapcso
lódni a további m egvitatásom  fel
téve, · hogy 

ezeket a Hajtó ét *  rádió meg 
nem zavart®.

Azt is kiemelik a lengyel körök, 
hogy a nyilatkozat, harmadik mon
data a lengyel köztársaság terüle

tem tudjuk, hogy ebben a könyör
telen harcban ellenségeink kíván
ságának megfelelően meg semmit- 

| sitt az, aki alulmarad és csak a 
győző’számára marad meg az élet 

i lehetősége.
Éppen ezért elhatároztuk, hogy 

a nagy ügyekben épp úgy. m int

hatatlanul hozzánkkvpcsölva érzi 
ma,gát.

Olaszország kiválása katonailag 
keveset jelent, hiszen ebben az or
szágban hónapok óta a fiarc^ első
sorban német erőket v e tt igénybe. 
E zt a harcot immár ssabadon, 
minden terhelő gátlástól mentek

tének körülbelül a telére és t i  mil
lió lengyel állampolgárra Vonatko
zik.

Végül fontosnak mondják annak , a nagy ugyeKoen épp wyy. w«*** ·« ·»—» "  
hangsúlyozását, hogy amennyiben I rideg elszántsággal magunk folytatjuk majd.
négyhatabm mefibe&zélésekre ke:ű« ' —
sor, minden kérdés kerüljön szótoíi. 
ne csak- a határkérdés Bármi tör
tént légyen is, a lengyel koztarsa 
ság területén, vagy történnék ez- 
titán, azt lengyei részről nem isme
rik el befejezett ténynek. ®£>»en 

igv utalnak arra. iio^y a londom 
lengvel menekült kormány ®-2 
ee-'étien Jogszerű tekintély most es 
marad a jövőben is, amely s ^ p «  
nemzet névében cselekszik, (MTI)

Umeteilen pápai tevéi,
a m e l y e t  X I I ,  P i u s  H a m b u r g  

l a k ó s s á g á h o z  i n t é z e t t

A szétrombolt német templomokban ii megtartják 
as Uíentissíeleteket

Vitebszknél t ö b b  s z o w i e t  ejőtsoportol 
bekerítettek, megsemmfsltéstik folyamatban wan

A Neveltül északra tomboló nagy csatában a németek mindenütt 
megtartották favédelmi területeMet

Berlin, január 16. I kezett je len te ik  aserint
A keleti arcvonal középső saaka- 

Bzának harcairól az ínterüif a kö
vetkezőket jelenti:

Now igrád- -VoSnssk vidékén és 
a Pripjet erdős területein fo lyó 
hareok területileg és hevességben 
fokozódtak. A  bolsevtetáknak 
HKámbeli fölényükkel sikerült be
törni Három helyen a német védel
mi vonalakba. M ielőtt azonban be
rendezkedhettek volna, a gyorsan 
R á irányíto tt néanet biztosító csa
patok megtámadták őket, úgyhogy 
í--Úg  ki kellett üriteniSk 'a három 
betörési helyet, E gy  átmenetileg 
körülzárt német harc! csoportnak 
«éhé* fegyverei erő« összevonásá
val sikerült az áj német állások- 
h í  átverekedni magát és minden 
hadieszközét és sebesültjét magá
val tudta vinni

vnebsitai« kÖlfinS**» ok ettaní 
aicvotml é**aknyugatj téftzén 
«r bolsevisták twaét tolytatták 

bekerítő ia*érle»eíket.

r 4«tán  a* « !& §  napokon erősen 
msgritkitott támadó kötelékeket 
k ikészíte tték  és átcsoportositot- 
U k . A  most megújított támadá
saiknál egy drsndámyi erejff pár. 
e é l k k ö t e l é k e t  és több csala- 
w M  effl-«d*t fs harcba vetettek. 
M éti# tömegtámadásaik megfe
neklettek a német grársátvetők b  
ütegek tü*ében. valamint a heves 
közelharcokban. Nyolc támadás 
után végül «  bolsevistáknak sike
rű«. esr* keskeny helyi betörés, 
am '-^et asonban gyonsann eire- 
♦r»r>4tek.

Má* helyetoa «b h  saovjet w%-

m ég s« Wf f l l ·

ft - ÍS ök !
fa  ; ' · '  '
li fetetdetem, A - ̂ !̂tí t

Érdekes német megáMaoitások m  űi
tenaeralattláró-offenziva bejelentésével 

kapcsolatban

Z S ID Ó  H íH D E T É S T
m m  m n A m m

*  német
csapatok mindenütt meg tudtak 
tartani íővédelmi területeiket.

Az alacsonyan terjengő erőa fe l
hőzet pénteken is napban  kor
látozta a légierők alkalmazhat 
mindkét küzdőiéinél.

A «to^at c*alar*pfll61t d M  
»éd&harcukbcra a német vadá
szok egy gépük ehroMtiee áián  
14 #*ov|et repülőgépei lőttek le.

További 9 ellenséges gép az arcvo-

A * tlfajuít léglháborö szírnyő
napjBitesn. ü kfi^yeUen. unaolsiász
terrortámadások és a német megtor
ló előkészületek idején felesleges 
lenne azon vitázni; melyik háborús 
fél kezdeményezte a szörnyű légitá
madásokat. Azok a rohamok, ame
lyeket az angolszász légierő tzinta 
óránként intéz a német és a ^ t r  
szállott európai területek
lakossága ellen, beszédes bizonyíték 
amellett: London és Washingtoni így 
akarja megtörni az európai .k°rm 
nens ellenálló erejét, így akarja el

naTkon f e ^ S T S g - h ^  üte- érni .cél] « :
geknek esett ákiuzatul. (M T I)

Berlin, január IS·
A  NST jelent 1:

német haditengerészeti ^szakértő az 
..FSZ-Westmafk’ cim t iap h a «o  
ja in megjelent cikkében azt a feUe 
vést közli, hogy a második nem- 
ténűeráUmjéró offtmiva. nemrég 
történt bejelentése Jeaycolatba» ad 
egy új találinánnyal cs, a" r,f  
J m ré t vw ^M azi alkalmasfetoa^
& szakértő véleménye szerm, a ne 
matek feltalálták annak az enm *^ 
ges találmánynak eŰen«:erfrt, Bme »
e<n> idő óta a tenger alatt fárok « « «  
rét működését erősen akadabjozta.
Az ellenség» találmány az ejjnutt 
hónapokban erősen lecsoldtentelte 
35S elsüliyesztési eredményeket A 
találmány lényege abban all, hogy
rádióhullámok segítségével
Iák m opm rn  a tengermattférok M -
artMéíA. A Fübrer a német véderő
höz intézett újévi hadipfcranotóban 
már be isten tett-s. f e ?  -a 
alaí.tjáró-hábor« látszólagos c s » e -  
nése ellenségeink egyetlen technika: 
találmSnyán „alipnt Ennek kikap- 
csalásén, nem e$upá* fáradozunk, 
hanem mea vatnmnk gtföeődve ar
ról, hogy ez a. legrövidebb idő« be
im sikerül it."

A német h&tyeneerésaetí szakértő 
mos* ezzel hipesoiatban a követke- 
■msei ír j » :

Az, ellenséges talábe&ny eTtenste- 
•#n "’már bossM idő éta léaasar.· 
doígoztak Természetes, « r « l
semmit sem lehetett közölni és_ an 
nak részíeteit mt sem senet kmszs? 
tenni, m'vei ebből csak az eltenség 
húzna hasznot. Msutón azonban ma 

, · - - * ’ *  
sik©*? Ti&gy  ̂ <$öi

»  -er ’ -.-alatt 
tszkösök Isköa^N'sfet, »  büvirhafír

háború további fejtódése számára u, 
lehetőségek nyíltak, amelyek as el
lenségnek komoly gondokat okoz
nak. Jogosan leszögezhetjük, hogy a 
búvárba jóharc 'folytatódik. Amidőn a 
Führer napirarancsá. an iá szólagos 
hanyatlásról beszélt, ezzel csak igaz
ságot szolgáltatott a búvárhnjókna* 
és bátor legénységüknek, mert azox 
harcuknak legnehezebb szakaszálian 
is, amelyet, most már leküzdötték 
folytatták a harcot az ellenség el 
len. Azalatt az idő alatt, amíg át
menetileg szüneteltek a támadások, 
a búvárba iákat állandóan egyre jobb 
támadó és védekező eszközökkel 
S í t é k  fe l  Sok más dolog is tör- 

amiről cbbk kérőbb 
besiélni és, ímL - Csupán egy nem 
törten·, meg: a harcos német búvár 
hajókat nem szárították ki a tenge
rekről, mint ahogyan őzt as ellenség 
remélte és akart«.

Figyelem
nem hétfőn, hanem 

físüíörtőkőn lépnek életbe
as autóbusskarlátosások

Szeíidy Károly poSgirmest^r <‘r 
teaM »  S*«k«sfővártt» 
begy & már !-ih*tar«/«tt airtőba«/.
korlátnsáMilf nem !w»u *r 17-én íwt* 
l'fín. h;«nrm j »n « » r  IQ-i*. 
törlőkan lépnek életbe-

vázió, az angolszász hadseregek 
meggyengült ellenféllel találkozza
nak illetve komolyabb akadály nél
kül' nyomulhassanak az euiopai 
kontinens belsejébe.

Az angolszász terrortámadások 
Rómát sem kímélték és ma sem r.i 
mélik, noha Olaszország — BcMorr 
lio Olaszországa —  belépett az an 
angolszász boaiicióba.JEbből.a ^ f ő 
pontból érdem i különös *lp . . 
az a pápai levél, amely m o r t k « « J  
nyilvánosságra, s amely iá-
a Hamburg elleni rf  f !/, ,  ri .anjm k 
sok Idején, az f mu! * % kéh£! mté- 
végén OsmbrVck 
zett. A  papa le^eleöeri^ - .
nek és fájdalmának ac ott kifejezest, 
majd a következőket irta.

,Az «  kegyetlen . so-gcsr.pós, 
amely sorozatosan sújtana Ham
burgert. indított benntíi ’ zt arra, 
hogy a Vatikán és a keresztény 
egyház legmélyebb ré .vétet toí" 
máaolínk hittestvérei” nek az
egész német lakássá#1' -  -
bán nrnr négy e*zjen< J *

ilénkszálló

da?  jntsztu-

uSTS£**rki  lelkünk lem*'
lyéig megiazott-

„A kegyelmes Isten 
gyógyulást ad majd

a szerencsétlen 
Hamburgnak**

A  pápa a továbbiakban a 
zőket írta levelében: fa jd a lm o k a t  
4$ együttérzésünket 
n: ,  tény, hogy m M  
apostoli nunciusa, ft'ekk . ezM tt 
or Oht sok szenvedésen és megpro- 
bűmtrinm, itv trgM B  » 4 « »  rendéi?« 
voltunk" f'ffi’d fúírttltfa » Dáp« 
levél; .’im ákban féltve "ondoiunk 

dóitokra ** * lé*Wátosrtésokat

Hamburgban atyai »zeretettokb· 
wnimmftteu ·*- kesn/eim«* utm · fn/óoi™·'
lást ad majd a szerencsétlen Hamr 
burgnak — a városnak és minden 
hívőnek apostoli .áldásunkat kiBld- 
jük.” , ~

A  fenti pápai levél IdŐsferűvé 
teszi megemlíteni azokat a veszte
ségeket, amelyeket a Berlin környé
ki és általában az összes német egy
házközségek szenvednek el. Az an- 
golszász terrortámadások n emcsali 
a lakóházakat, lakónegyedeket rom* 
bolják le, hanem a templomokat is. 
Ezek a rombolások azonban nem 
akadályozzák meg a német egyház- 
községeket nasy feladatuk teljesí
tésében. A szétrombolt tepmlomok- 
barc is prédikálnak a papok es meg
tartják az istentiszteleteket Ezen 
túl oedig a lesfőbb törekvés odará- 
nvul hOStv a közepesen vagy köny- 
pyen sérült templomokat minél 
gyorsabban helyre állítsák.

Sopron részvéte
Ostenburg 

halála alkalmával
Sopron, jan. 17. —  Ostenburff 

Gyula elhunyta alkalmából a sop- 
m ni topok gyássskere ben méltat
ták OEtenbttrgmak a nyugatmag>rar- 
országi harcok során szerzett ér- 
¿tanéit Sopron városa, valamint a 
soproni Ma,gyor SzíVv» séfT Odteru 
bmrg családjának táviratban fe 
jezte ki részvélét és koszorút _ he. 
lyez!c:tt el az elhunyt koporsojan*

A d o m á n y o k
a F ö m éltó sá g ú  Asszony  

seg ély  m osga  Im ára
A Főméltóságú Asszony aesé'y* 

mozgalmára a 99 000 számú Pos^ "
takarékpénztári csekkszámlán ja
nuár 13*án a következő adományok 
érkeztek: , _

Országos Központi H lte l^ v e tk ». 
zet Budapest 1000, Bet- és ■K.ílföiQi
Szén- ég Kokszérttkesuo kft. Bu
dapest 500. Ar^rtékesítő ós Kelsze- 
reitsi rt Budapest 250. gróf HoyoS 
I t ta  ¿  neje Budapest 200. Kisgyó- 
ni-mkonyv> i íM  Egyesült Kös/.éJ-' 
L Bi  r· Budapest 200, Illés Antal 
Budapest «>. Szegő Pél Budapest 
<>0 Székesfőv.'árosi m, kir. pénzügy* 
íazgatósög VI. főosztálya IS. Berta- 
ián I -»io.i Dés 10, Tamágy Sándoiné

k f i l f f i ú S  cetlédbcreel 9 p e n *



' Boriin, |ctnu*i 16- (NST) 
Kémei katonai körökben eddig 

•e romit sem »tóMck mé-j ab hoz a 
Fe*íte*-)elon!6*hex, amely azé t Int
pénteken meglepelésizerüen kit 
bomba hüllőt! Londonra, auéllpll, 
hegy repülőgép közeledését íigyel- 
lé’j  volna meg· Arra a kérdést·, váj
jon a titokzatos német „^Uámí’om- 
bdsók" első szerepléséiről lehet-e 
szó. illetéket német helyen «o k  
»állvoaogctá&sal válaszolí«*· A 

í'Iécmbonifcé zó" elneveiée nemiég 
pierült tel a nemzetköd sajtóvitában 
a német légierő legújabb fegyverei·

vei kapcsolatban, de természetesen 
eddig semmi közelibb» sem ‘ad
tak arról az ujUpusú repülőgépek
ről.

Stockholm, famtár 16· 
JU angol hírszolgálat jelentése 

szerint pénteken este egy elszige
telten szálló repülőgépről két bom
bát dobiak le London egyik város
negyedére. Az egyik bomba egy 
mozi épületének tetőzeté«« suhant, 
majd áttörte a tetőt és az előadóte
remben felrobbant, & robbanásnak 
7 halálos áldozata és 31 sebesülije 
von, akik közül 15 ember állapota

Igen súlyos. A másik bomba egy
nagyáruházra zuhant, azonban em- 
beráldozatot nem követeli. A légitá
madás teljes meglepetésként hatott 
A légvédelmi szirénák nem szólal
tak meg és a légvédelmi iüxéroég 
sem lépett működésbe.

A robbanás zajára katonáié és 
polgári személyek siettek a légitá
madás színhelyére és a mozi bejá
rata hamarosan elsősegélynyújtás! 
állomássá változott. A mozi igazga
tója lélekjelenlétének és a szemé 
zet nyugalmának köszönhető, hogy 
sem tört ld pánik (MTI)

A d h a t-e , v a g y  sem b o rra va ló t  
a vendég a p incérnek?
fftvárosi pincéreit levele a hiteffuséőhez;

Mindenki kap borravalót, aki kötelességén 
túlmenő szolgálatokat teszi

Ax elmúlt »apókban a* egyik 
fővárosi esti lapban cikk jelent 
fűjeg* am elybe a cikkíró aast ír^a,
W y  a azásaJékrendszer beveze
tése óta sokat változott a helyzet 
s  lépten-nyomon tapasztalható, 
hogy a pincérek az előírt százaié* 
kon felül külön borravalóra tarta
nak igényt. Ezzel kapcsolatban a 
kamarák azután megállapították, 
hogy a pincérek magaviseletében 
a  régi előzékenységgel szemben 
bizonyos felületesség tapasztalha
tó .éppen ezért a munkaadók, hagy 
a  helyzet rosszabbodását elkerül
jék, megfelelő szigorú intézkedé
seket várnak és pedig olyat, mely 
ö mwik-aadó közbenjötte nélkül 
büntetéssel sújtja a visszaélést el
követő pincért, de a borravalót 
osztogató közönséget is. Ezzel a 
cikkel kapcsolatban az egyik 
előkelő budapesti étterem pincé
reitől kaptuk a következő leve
le t:

„ Tekintetes 8zerkessstőség?
A  múltban mi, pincérek, valóban 

azt kívántuk, hogy a borravaló
rendszert, amelyet megalázónak 
tartottunk emberi szempontból, 
a hatóságok szüntessék meg ér, a 
gsázalékos rendszert vezessék be.

Ez a kérésünk annak Idején az ü- 
letékes tényezők előtt megértésre 
talált, ámbár akkor ugyanazok 
támadták a százalékrendszer be
vezetését, akik most szót emelnek 
az ellen, hogy a vendég a száza
lékon felü l esetleg külön díjazást 
is juttasson a pincéreknek.

A  mi szótárunkban a százalék
rendszer bevezetése óta nem talál
ható meg ez a szó: borravaló. 
Tudniillik, borravalót ma nem ad 
senki, legfeljebb külön díjassa a 
pincért az, aki meg van elégedve 
met amit a pincér a kötelességén 
felül tanúsít irányában, akarja 
meghálálni. Mi almiban semmi 
különdijazást nem kérünk s el le
het képzelni, hogy egy pincér nem 
tanúsíthat olyán magatartást, 
amivel a vendégből kiprovokol
hatja a különdíjazást. Édeskevés 
a százalékon felül az, a különdíj, 
amit m i kapunk. De ha már erről 
a különdíjazásről van szó, m iért 
éppen nálunk kifogásolják ? H i
szen az ilyen különdijazással lép
ten-nyomon találkozunk az élet
ben. Ne említsünk mást, a borbé
lyoknak is. van fizetése és mégis 
minden vendégtől külön borrava
lót kapnak.

A  különdíjasás elsősorban szociális 
cselekedet

A  taxisofőr is megkapja a maga
nzázaléikát, de az utas mégis kö
telességének tartja, hogy szolgá
latát külön díjazással honorálja. 
De általában kap mindenki borra
valót, aki valakinek a kötelességén 
túlmenően szolgálatot tesz. Pél
dául az üzletekben is kiírják, 
hogy díjtalanul szállítják házhoz 
az árút, s a segéd, az árukihordó· 
Jva jelentkezik a lakáson, akkor

egy pár fiU ért mégis odanyomnak 
a markába.. Azonban nem aka
runk magunkról túlsók jó t mon
dani, dí ha egy vendég belép va- 
1 amelyik helységbe, —  ha már 
egy párszor volt ott — , akkor a 
jó  pincér tudja annak sajkásai*· 
ismeri a szeszélyeit, tudja, mit 
szeret enni és igyekszik minden 
tekintetben szolgálatára lenni- 
Ezt az idegeket megfeszítő mun

kát, az odaadást, a türelmet és a
figyelmet díjazza külön az a ven-

HELYEZZE PÉNZÉT
B U Z A K Ö T V E N Y B E

dég, aki mindezeket értékelni tud
ja megfelelően szociális érzékkel 
rendelkezik.

Senkire nézve sem jeleni károsodást, 
ha külön borravalót kap a pincér

A  kérdéses cikk azt is állítja, 
hogy a hatóságaink is szorgal
mazzák a különdijazás eltörlését. 
Est m  nem hisszük. Ma az or
szágnak sokkal nagyobb gondjai 
vannak, mintsem a felelős veze
tők azzal á  semmitmondó kérdés
sel foglalkozzanak, hogy a vendég 
szabad akaratából ad-e a  pincér
nek ,,borravalót”, vagy sem. Aki 
tisztában van az ország szociális 
irányzatával, az tudja azt is, 
hogy a hatóságoknak minden fá
radozása abban merül ki, hogy a 
lehetőséghez képest minden ma
gyar polgárt, bárhol is áU az élet 
síkján, minél nagyobb jövedelem
hez juttassanak, olyan jövedelem
hez. amelyből, hogy becsületes 
munkájával meg tud élni, el tudja 
tartani a családját Éppen ezért 
nem hihetjük az állítását a cikk 
írójának, mert nem valószínű, 
hogy a h-atóságok az ilyen szociá
lis irányelvek m ellett azon fára
doznának, hogy egy munkásréte
get megrövidítsenek a jövedelmé
ben, amikor ebből senkinek kára 
nincs.

M i arra kérjük az illető cikkíró 
urat, hagyja a  mi szakmai dolga
inkat az ületékes ipartesületelnk- 
re, azok vezetőire, mert ők tudni 
fogják, hogy m it kell csinálniuk. 
Egyébként Gundel Károly a felve
tett kérdésre már kellő módon 
megfelelt s reméljük, hogy mun
kaadóink, vesetőink Összessége is 
tömörül majd, hogy bennünket, a 
dolrozó pincéreket megvédjenek.

Tisztelettel kérjük e sorok köz
lését s maradtunk továbbra is igen

tisztelt vendégeink és vezetőink,
valamint főnökeink igyekvő, szor
galmas és fáradtságot nem isme
rő ,
________  „m agyár pincérei.’”

öngyilkos lett a gyermek- 
gyükosságga! gyanúsított leány

Tocakati Katalin beregi leányt 
azzal gyanúsították, hogy újszülött
jének tejét levágta és a kis holttes
tet az országút melletti árokba dob
ta. Amikor a csendőrök őrizetbe 
akarták venni, a leány beleugrott a 
Ferenc csatornába és megfulladt.

Vitéz Nagy Iván dr» 
kinevezés«

A Kormányzó t*r *  vallás. is kü*. 
okiatAaiigyi miniszter eHSterjMstéücre 
dr. vitéz Nagy Ivánnak, % miaiíiíerí 
tan&ososl eleje» adomáéra·*».

Ez a Mr osaiatlao Srfimet ssemM  
3 magyar politikai és társadalmi élet- 
ben mert dr. vitéz Nagy Iván Immá
ron hnaasmjMéw·· működe»*« »»éle* 
körben Ismerik ««méltányolják, Emlé
kezete«, hogy dr. vitéz Nagy Iván 
hosszú évekig vmetS szerepet lát**«« 
a « W i f  iíjúsag egyetemi nwtjntfmé- 
b*a, a KemzetpoMtjkftt Társaság kére* 
iében, melynek »»kiig elaSk» toll és 
a Magyar Bolgár Társaságban, mely
nek ma Is slelnfike. Eddigi featiűrt«- 
vékwrsége korszakalkotó wjitáiekat 
vezetett be a magyar ItjúMíg nevelésé
ben és elsősorban éppen a magyar 
egyetemi ifjúság aa, amelyet írem
mel tült el e* «  kinevezés.

« » S s l á m ,  a x  o l c s ó »  Is i d e g  e n y v  /**
Vakmerő szélhámos» tartóztatott le a rendőrség

főkapitányságNéhány nappal ezelőtt Halmágyi 
Lajos magántisztviselő feljelentést, tett 
a főkapitányságon, amelyben előadta, 
hogy Szász Sandán* „gépszerkesztő“ 
furfangos módon becsapta. Elmondta 
feljelentésében, hogy Szász rávette, 
adjon neki 10.000 pengőt egy újfajta 
hideg ütőn előállított enyv gyártására. 
Peetszerrterzsébeién a Ferenc Józseí-u. 
119. számú házban akart állítólag 
Szász müiieSytnyitesi ág itt a«carca 
előállítani az enyvet. Utat azonban 
Mderült, az egész szélhámosság volt.

A  nyomozás során megállapította a 
rend&sé?, hogy Szász özvegy Pogány 
Gézinétól is ki (»alt 30,000 pengőt ha
sonló mesével, hogy áldozatai gyanút 
ne fogjanak, hirdetéseket tett közzé a 
lapokban, igy többek között a kővet
kező szövegű hirdetést, „Sziém, az ol
csó, hideg enyv!’· Sikerűit befonnia 
az „üzletbe" Baum Alfrédet is, aki a 
jó üzlet reményében szerződést kötött 
Po&ánynéval és ebben aszerződésben 
megállapodtak abban, ho^ ők hozzák 
forgalomba a szenzációe-fajta enyvet.

A főkapitányság Marosi László de· 
tektivesoportja folytatta le a nyomo
zást. A detektívek rövideden megálla
pították, hogy Szász igen gyakori ven
dége a Mester utca és HaÜer-utca 
sarkán levő Szőlőskert vendéglőnek. 
A detektívek lesben álltak a kocsma 
előtt és hosszas várakozás után való» 
bán megjelent Szász Sándor és letar
tóztatták. Motozásakor a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank íerenekcrúti fiók·* 
iára eról ó két darab csetafcfilzetit t*~ 
iáltak nála. amelyekből több S*p hi
ányzott. Vallomása során kéderüit az
tán, hogy a csekkfüzetből kitépett la
pokat nagyobb összegekre állította ki 
Arra következtetnek, hogy komolyabb 
összegekről szőlő csekkeket adott át 
egyeseknek, holott a bankban nem volt 
pénze és igy fedezetlen csekkek jutot
tak „ügyfelei“ birtokába, a  rendőrség 
felhívja a károsultakat, Jalentkeaumek 
a főkspitáeysá "or,, n. ewu 185. sjobá- 
ban. dr. t’dvarhelyi Zoltán fogalma
zónál. Szása Sándort kihaii gátasa «tán 
letartóztatta,

r  Budapest, 1944. Január 17.

Orlásl izgalom az angol fővárosban

i j  n é m e t  „ v iU á m b o m l iá z é S f ”
L o n d o n  f e l e t t

A német fővárosban egyenlőre rejtélyes hallgatásba
burkolóznak

*0 0
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S Z I M H A ?
SZELECZKY Z ITÁ I

•V szivünkhöz 3ött magyar aztoészgáida négy nagysága -** 'Q u  
ífcse-..c. Fágei· Antal, Fadák Sári és Szeiecswy Zita közül a  trenden 
f®3*tus8al, csicsorgő hangja minden akkordjával, eg^yóalsége egész 
rm ám rnal és. verssnyea fölül álló művészi ereje mindaa »egayflvánu- 
Jóaival á Nemzeti Színház és különösen annak Kamara Szinhásjü szín
padára termett páratlan színész értékünket: S z e l e c z k y Z i t á t  végre 
ismét színpadon, sőt prózai színpadon látjuk· Amióta a Netmzeti Színház 
gá lá já b ó l érthetetlen módon „elkerült" művésznő, hol a filmműterrnek 
r^botos pok'áha, bot operett produkciók nadrágszerepeibe kényszerült, 
ti©« «■gy:zer felmerült bennünk a kérdés: mért nincs ez az .Istenáldotta 
©agy művésznőnk, ez q nemzeti színházi naivák nagyszer sorának 
inéitó folytatója a Nemzeti Színházban? Mit követhetett el, mi vétke 
léhst e magyar *zi»é*z»t egyeteme ellen, hegy nincs méltó helyén, ahol 
volt és ahonnan máig sem tisztázott körülmények miatt olyan -hirtelen 
távozni kényszerűit? Ki és » i ly e »  indokból játszott ennél a távozásnál 
vezérszólamot? Mert a Nemzeti Színházzal kapcsolatban nem lehet olyan 
eg.'éni érdsk, amely akár csak egy statiszta távozását is Indokolhatná- 
Oti mlcdea érdeknek egy generálj» érdek alá kell magát rendelnie, és 
az a N e m z e t i  S z í n h á z  őrök érdekel

Ez®k a ksidísek támadnak fel bennünk ma Is, amikor Szeleczky 
Zlíd* a Madách Sstnház új darabjában láttuk.

A darab ·— egy, a legfrissebb irodalomtörténeti kézikönyvekben 
sem fellelhető osztrák írónak, bizonyos Rössner Maniriedaek két szemé
lyes vígjátéka —  olyan jelentéktelen, hogy ebbea az esetben, amikor 
S z e l o c s k y  Zi t a  ¡átssea a vezérszólamot, az egész darab és törté
net nem oszt és nem szoros. Rét ember életének és szerelme fejlődésé
nek 6 képre nyújtott históriáját a szerző néha olyan unalmassá seké
lyeiül, hegy igazán csak Szeleczky Zita pazarló bőséggel áradó bájp, 
humora, szépsége és művészete tudja az unalomba fullosztó haláltól, a 
d .rabot megmenteni. Nagy gyengéje a darabnak emellett, hogy <* h*#y* 
z>tkomikumok se-iélye» tengeréből oéha-néha kikandikáló drámai <ej- 
líd js : sem tudja a szerző másként, mini a teleion jótékony deus ez 
nr chlcájával továbbvinni, miként hajdanába» tették azt a műkedvelő 
ssérzők « «  „ajánlott levéllel".

Kór, hogy a  darab hiány«« a rosszul megválasztod másik sze
replő é# a wrodtzí* néhány kiáltó hibája még esők jobban Jdhangsii- 
Jyvsta.

V á r k o o y i  Z o l t á n  nem rossz színész. De csak színész és
*em művész, Modorossága, egész nazális egyénisége, minden íárfiui 
bájt néfxüidző httraomentessége és a sserepe; alól folyton kikandikáló
® : slerségbeii dutudai-füogtatása enné! a szelepnél és Szeleczky Zita 
partnereként érdesen kiütköző hiányosságot, sőt disszonanciát je* 
lensentk

A rendezés legfőbb hibája, hogy a szövegnek sfirfin felbukkanó 
fartalmatianságainál nem; tudott a  jótékony „tempó"-hoz folyamodni, 
hogy az 5· kép drámaiadon csúcspontját nem tudta diámat tempójúvá 
fékezni· Hullámhegyek és völgyek helyett csak Itt-ott fodrozódó egy
hangú vfetttkről kaptunk· A színpadképben t w  tudta érzékeltetni <j ren
diben legáaylakás és a* asszony* kezek alatt átalakult Jakás közötti f 
különbséget Osztatlan örömünk tellett azonban. N e o g r á d y  M i k l ó s  
leleménye»©» megoldott hármas színpadképében, ahogy a kis lakás 
minden egy©« helyiségét egyszerre tudta a szemünk «iá hozni.

A darab még se* fog megbukni, mert minden- hiánya felett ott 
nralkedft S s e l e c s k  y Z i t a  háta, humora és művészete, amely áttör 
a legrosszabb darabon Is, ezen Is, amelyet a fordító „Első Anna és 
Harmadik Károlyra" keresztelt —  óp —

I f i  f i  # í n & n u  roaőHiar nOla·i i h  c i g á n y  ^ m ^ n s a
Ja«. 23. vas. ü, e. Sít, M*gr*r Művelődés Hát*

Jegyek: P lS6-t«j «g-yaimM H  Uray AN0RASSV-UT 63. T. *17-9« 
. Valamint az 8*sz** jegyirodákban.

Ujságirőest
B ’ ötíklvü! művés*! esemény szln- 

h -i.ve lesz január 22-én este fél 6
o..-a kezdettel a Vigadó, r.h ;1 nyolc 
p. >mlnerw u js.. g ró legszebb é.mS· 
■xiytmM számai be. B^bay Jó;sef. 
13 . th Ferenc, Baróti Gézn. Dallas 
Sándor, Kinizsi Andor, Ráthcnyl 
J..BJ3 és Saád Béla lí-p fel a gaz- 
dr»*; naé-öró c ten rne’ vnek rmj- 
riszszerepWí:Bilifs! Tivadar, Bordy 
B_ a, Cscia-vl KJiz, Hálás« S-íador, 
Karády Katalin, Kiss Férne, K !s? 
M/inyl, Srflarsy László és Vass 
Margit. Zongorán Polgár Tibor k':- 
sír, konferál: Kinizsi Andor és
Ktöch István__________

Kalotaszegi Madonna
A  főváros közönsége ncgy érdek- 

M i iv e l  Várja Sefket Szeffedin bej 
S'CeajM, amelyet eredetileg a blei- 
■fi «¿I üi'ö szántak, de a változóit kül 
P ' -tikai helyzetre való tekintettel 
.tavaly m á r ·. » « »  mnámUk meg- m  
éüropai filmek őezi versenyét. így 
a köaaü napokban a budapesti; 
Iílm i2inhá?ak matatják be a Ka- 
totaizsgi Madonnát

K ® r e s s @ n d i  K i s s  

M á r t o n  u j  f i l m j e
„A  harmincadik'’ és .►Aí e l»*”

tefei...,.;ges ¡¡iWMje nemi-.'.gén ké- 
•zúH el uj filmjével, amelynek cl· 
me: , Az ut".

Ö s b @ m u t a t 6  K a s s á n

KíJrössj Zoltán a k&ssa? HrmzfM
aja, s¿ainaa^aft és* 

b.i.sj'-otó keretében n;:zxa . szinr« 
Cserháti Lajos is Szerdahelyi Já* 
bús Petőfi cimft romao-tíkus tm m  
életisipét, mely a nagy költő h*· 
í  -. - ; n-ik tört nelát mutatja be.
A  ám abban meSyftt m  igazgató 
rendez és amelyet a kacsai rá:í;ó is 
k&..vííit M á rto  L a j «
O f p  Baba pedig Smnérey Juliét 

mi a

Kiss Manyi 
Na gyváradon

Kiss Manyi a JSv5 hiten Nagy
váradon lép fel a „Fekete Péter 
ben#

Csajkovszkij operett 
a szegedi színházban

Csajkovszkij zenéjével mutatták 
a „Diadalmas asszony* cimü ope
rettet a szegedi városi színházban 
Török Emil igazgató rendezésében.

Magyar színdarabok
Finnországban

Finnországban két magyar sxín-
darabat adnak elő: a tamperei
munkásszinház Kodolányi „Földin
dulás* cimü darabját hozza színre, 
ml? az ottani városi szinhéz Bdkay 
„F.í.-ó Kerelem’ cimü darabját adja 
elő. _ _ _ _ _ _ _ _

Tengerparti randevú
A  Bagariában készült magyar 

Wm, amelynek főszerepét Pelsőczy 
Irén, Dórt la Bonewa Pataky Jenő 
és ffaszódy Sándor játssz* a na
pokban kerül bemutatásra.

Csere szny ev i r ág
Film alakjában kerül rövidesen 

bemutatásra a japán nő áldozat
készségének egy magasztos példája· 
A  kis Kohana, a „Cseresznyevirág” 
hősnője a legtisztább szerelem bol
dog napjait éli, de amikor sze
reimét hazájáért fel kell áldoznia, 
pillanatig sem habozik. Ezt a nem 
könnyű, mégis nagyon hálás szere
pet az exotikusan szép Miehuko 
Tarvaka alakítja. Hannában, moz
dulataiban ott vibrál a misztikus 
kelet minen varázsa, minden szép
sége. A  filmet a Hunnia forgal
mazza. Bemutatója a jövő hét fo
lyamán lesz. *

Eltemették 
Fapp Jancsit

Papp Jancsi, a békeévek híres és 
ú eioauouiüvtaize, sok-sok 

megzenésített Ady-vers kitűnő io- 
interpretátora hatvanötéves korá
ban halt meg mellhártyagyulladás- 
ban. Szombaton délután 3 órakor 
helyezték örök nyugalomra. Sok régi 
barátja ösz.nte részvéte ksé.te a 
taires „peengyiikost** utolsó uijái-a.

Murgács Kálmán 
VII. nótliskönyve

Kevés zeneszeraS vuxt, aki a jiép 
leikéhez annyim kÖ2 :I íérkÖKZ'üi, 
mini Murgács K X lw in  .akinek iin- 
nmr *  VŰ, nóta «könyve jelen 
meg. tisz ta  magyar levegS árad 
ki az örök emborf éi-zés iket. ne
mesen tolmácsoló dalo&bőí. Mar- 
gács Kálmán új nótáekönyvében 
számtalan olyan magyar dalt lö
m m é - m-<g a közönség szél ct'cbb 
körével, melyet a rá ·jó már odfii^ 
is népraerűvé te t t  Ez  a fiisot még: 
kozalebb hí>2z,a. Murg'-cs nótáit a 
m fr s w  sz'velihcsz. A z ixlésr« fü 
zet 1  pengőért kapható a szerzőnél, 
Budapest, V III- kér- J'*zsef-u. 7. 
»!. ak>tt s ott is leiiet megren
delni.

SPORT
Boga elnök és Opata mester beszél —

a Ferencváros és Újpest előtt végzett 
Kolozsvári 4 C  csapatáról

Amikor ez őszi bajnokság befeje* 
ződött s kialakult a legjobb magyar 
csapatok sorrendje, a bajnoki táblá
zat harmadik helyén a Kolozsvári 
Atlétikai Club csapata kötött ki- 
A  KAC, mely tavaly még a kiesés 

rémével küzdött, s egy évvel ezelőtt 
sereghajtóként a táblázat végén 
kullogott, egy esztendő alatt nagy
csapattá nőtte ki masát s a ma
gyar labdarúgás egyik értékes és 
nagytudású piúére..

Mi okozta ezt a hatalmas fejlő
dést? kérdezték országszerte az évad 
végén e játék nagyszámú hívei. Er
re ?d|a meg válaszát Bogra Ödön az 
egyesület elnöke és Opata Zoltán a 
csapat mestere hasábjainkon.

„Vidám Farsangi Est11 
a Magyar Művelődés 

Házában
Tegnap január 15-én esrte 6 

órakor nagy sikerrel rendezett fa r 
sangi estet a M agyar Műveirdfc 

Házában a  „Nararra“  hangver- 
senyreradeaő válla lat A z  est ke
reteiben a m agyar sz'rérz ársnda 

lom több kiválás* ga is fellépett 
mint Kiss Ferenc, Honthy Hanna, 
Nemes Rózsa, Romváry Gerirud. 
L m  Marietta, Ilosvay Katalin, Ma
gyart Tibor, Hegyi Pé ter és még 

sokan mások. Murgáca Kálmán da
laiból adott el3 á r  alános tetsaés- 
tcH kisérva. A  Gamma kamarakó- 
rua és Horvá h ES-rarér esgányze- 
kara is hozzájárult az est sikeré
hez. Dr. Magyarády Jenő müsor- 
kózlő sok dorültáéget az-e-ze t az  

est közikiaégénelt

Bágyoni Géza, a tehetséges fiatal
optixéttekes, aki Kiszely Gyula Fe
kete malom c mü operájának egyik 
vezető szerep -ben tí&at fel erőtel
jes dfámai baritonjával, pénteken 
este fél 7-kor rendezi első önálló 
ária- é# dalestjét a Zanemüvésze'.i 
Főiskolán- Az esten közreraüköd k 
Cserfalvi E1U, Szőke Tibor és Ban
kó Aladár.

— A nagyváradi Szigligeti Színház
hősszere'mese és énekes bönvivánja 
magyarzsákodi Gulácsy Albert egy 
Budapesten forgatásra kerülő hatalmas 
íf.ra főszereplésére kapott meghívást 
A szerződéi* mát megkötötték. Ben- 
fentesek #zt állítják, hogy Gulácsy 
Albert az J9i4. év nagy meglepítése 
lem.

H A U G A S S A  M E G !

a zsidtaneníes Coloníal
ÍTV, Anwyké*-· i4

hangulatos zenei együttesét
f fieKei B a lá r  CiaM  
m m m ,  u m  Elemét 
/onaora: H assa« I v á »
flifdr,· W cien O á b o r

Boga Ödön e’nofe;
A  KAC-ol tovább íoileszivo 
vógkép behozzuk a nagy

csapatok sorába
—  A KAC élére IB42 októberében 

Vásárhelyt László dr. h. polgármes
ter felkérésére kerültem, —  mond
ja az elnök. — Akkortájt bizony 
nem volt rendben a csapat szénája. 
Vaskézzel nyúltam a dolgokhoz u 
12-ifc órában, hiszen, ha nem tud
tunk volna rendet teremteni, ma 
már csak emlék lenne az NB. I.-ben 
a KAC  neve.

— Miben IáHa a csapat sorozatos 
sikeredek titkát?

—  El&jsorb-zn abbnn az egysérjben, 
ami egy családdá forrasztotta össze 
•*st a gárdát. Sn nem tűrök olyan 
fiút m->n, aki nem veszi komolyan 
martánéletét. A mai csapat, mivden 
"nyis tagja. Cmatn mesterrel az élén, 
komoly városi hhmtalnok, s mint 
il'nm iől tud*a. homt emt sérülés,

a csapatból való kimnradtís 
" ‘’m f r in t i  a mindennapi kenyér 
"Ivesztésdt. é r  «{nnéoen a st-
k "r oro«rzt^r(*s^, Opata Zoltánt il
leti w><7, fáradtságot nem is-m^rő 
mi>,'tká**ért, Ae nnny szerencsénk 
"ol* abban, létfínt rnyeaWeti
^b^orAHnsol^nt bantunk. r?~k 
k ü m  E n y e A  Be06z$ főtitkárt,
Mn-hmM é* László Mmél·/
titká-oi'fit, Zádai R»*ső főnfavtA-
rmet wikn A” '*™ 6n K ^ A -o m i Emil 
nA"~**.rnxof-'tt. Tforcnz R<*7* il. «. « 1- 
m h *  az py»rbezfl SzntAsz- 
16 ir>t*r^t kn,i kiem^ln^m.

— *rnv»”’ i t»*%rek? —
—  Nem k.A*vrA-r*nt pl fi

‘'■CAr’ lg t>*zése. #<* /r*t
fs tnAhik 4ó> hn«*ii m bnrm'iX.W? h"b> 
valamint a hazai

ti*rm lűi^y^nlc, hnr+it 
m rrAr*-n+ ff
’-A"> bahoziuk a nagycsapatok so- 
-ába.

·

<r» wr«s4íj Te-jfícrM'-WK 
játékosával rendelkező 

K A C  iövijét
Opata Zoltánnal a játékosok sze

retett „Zoli bácsijával” a Szsmos 
nartján fekvő pályán beszélgettünk. 
Ooata, aki 20 esztendővel ezelőtt a 
kék-fehérek európahírű csatársorá
nak oszlopos ta^ja volt, így véle
kedik a KAC-ról:

—  Amikor átvettem «  nárdit fá
radalmát tétettem a fiúkkal s azok 
meg is tartották szavukat, mert lel
kesen és svortszen életmóddal ké- 
xm'ilnek azóta is hítrSl-hétre a mér- 
'mésekre. Ami a m&kosanyagot i l 
leti arról csak a legjobbat mondha
tom. hiszen a KAC az omrW Icfrfia- 
ínlabb életkorú csapata. Szaniszló az 
egyetlen Wfig»bb tátfkos, a többi 
csupa 21, 22, 2.Í éves gyerek. A « * » -  
lem kitűnő, sztár nincsen közöttünk.

· *  Kik játszottak az ősz» csapat
ban?

—  Tizennérrien, névszerlnt: Már
ki, Szaniazló II.. Vass, Páll, Számai. 
Fa-kas, Boré, Radnai, Váczi, Beke. 
Tolnai, Csákány, Kovács és Bnfcor, 
A* iatxasszüL mAr hl visszatért Bony  
hádi is rendelkezésünkre ÓH. Ez a

gárda kiváló — fejeid be Opata
niíóter raondókáját. —  Tudás ta 
szív egyaránt bőven van a fiúkban, 
nem véletlen tehát, hogy legyőztük 
a sokszoros bajnok Feemcvárost és 
Újpestet — megelőzvén őket a bah 
noki tabellán.

— Jómagam kitünően érzem ma* 
gam kincses Kolozsvárott. Vért’jv 'n -  
do oltam már fél Európát. Most ú’y  
érzem, horni haza érkeztem. Nem 
hanyom el többé a Szamos partját * 
hiszem, hogy a KAC-ot to"".bb fej
lesztem aznn az fitón, melyvn az 
.'S2i dicsőséges harmadik hri-wt cr- 
te e l —  (K ~V )

An̂ 'a’̂ Iri és Ferpp 
boxcslüaga a szor.'tóSian

Szombaton, Január 22-én este tél 7 
órakor a Soortcsarnokban ismét nagy- 
•szabású 9 •ölvivójaéj’tőzéseket ren- 
dez Tasnááy József, »ki néhány évvel 
ezelőtt Európa birkózó bajnoka volt 
a MAC színeiben.

Az est fénypontja Csiszár a BTK és 
Tanamár aJ! FTC volt „ágyújának" 10 
menetes harca. Ha Csiszár ..Cuki" 
győz, akkor legközelebb jogában áll 
Sizgetivel mérkőznie a bajnoki cimér.t 
Érzésünk szerint Csiszárnak slterül 
ez *  fegyvertény

Ezenkívül Trummer-jffánaivtí. H i-  
ráczi a francia Ca;rjtreoux-v#i, mi« 
Dell a francia Regot-val méri össze 
kesztyűje erejét

Riheizky Kovács mérkőzés 1 
a Sportcsarnokban

Pénteken, január 21-én «ete «3  t  
órakor a Sportcsarnokban folytatja « 1 
MBSz nagysikerű m eghiváftot verse® 
nyeit. a  legnagyobb érdeklődéwai K ·.  
vács Gyula MÁV El&re ét Rihetczk» 
János összecsapását várja a kőzötwte. 
A 83 kilós Kovács felként azt Papp 
László dr. szakfelügyelő —
a svéd Ivar Johansonnhoz hasoolóaa, 
— aki szintén csak 80 kiló arra tö
rekszik, hogy alegjobb birkózó cim « 
nyerje el, alacsonyabb súlya ellenére.

EzcnklivOÍ m 1« év·», bafnoicver« 
Szilvás! MÁV Előre akétszeres -«uré- 
pabajnok újpesti Tóth Ferenoori mér
kőzik. Bóbia BVSC-Moháoet Testvéri* 
ség, Sóvári UTE-Kinizsi MAC, Bence« 
UTE-Szilágyi MÁV Előre, Kováoa 
II. MAC-Mángó WMTK és Mibályfl 
II. Debreeen-Gál Cegléd méikőzéa 
egészíti ki az érdekes műsort

Pa’ or Kornál BKE vereflDröl
nyerte meg a nyorskorcsolyázé 

, bajrekság négy futamát
Szombaton ésvasárnap délelőtt ren

dezték meg a városligeti müjégen Ma
gyarország gyorskorcsolyázó bajnok' 
ságait. A verseny mind e négy futa
mát — 500, 1500, 3000 és 5000 matere» 
Pajor Kornél nyerte meg 5 ezzel meg
szerezte abajnoki címet.

A végeredmény ez volt: Bajnok: Pa
jor Kornél BKE 294.51 pont, 4 Bo- 
reknyel BKE-Kisok 213 85, 3. Kilián 
BKE 214.02, 4. Petik BKE-Kisok 225.2,6 
5. Brechel BKE 231.93.

A versenyt Mlnlch Jenő dr-ral az 
élén mintaszerűen rendezte meg a 
BKE. ___________

V w á $

S! gmond Emmi (HTVlt) vesét V->- 
zdrtakor öt győzelemmel a BITÉ 
női tőrversenyén Z»abka (BBTS), Sá- 
kovics és Rác* (HTVK) előtt.

*

A Sárga Ferenc dr. igazgató által 
Nagyváradra vezetett BEAC vivók, 
szép sikert értek el- Az MSE t3¡-ver
senyén: 1. Cziiira András dr- (BEAC). 
2. Szalcy István (BEAC). 3. Komá- 
romy Ottó (BEAC).

A lelke’fen anya 
ufeára dobta fizenegy· 

hen jpos gyermekét
Vasárnap hajnalban Rác* látván «4- 

eeházmester, sjnínt kinyitotta a Beth
len Gábor-n. 11» számú ház kapuját,
a kapu sarkában egy 1 1 —12  hónapos 
leánygyermeket talált A szegény, árva 
gyermek ártatlanul aludt pólyájában, 
fején kicsi kőtöttsapka volt, testét 
pedig fekete kabátka takarta. A ház- 
felügyelő telvette a gyermeket, bevitte 
meleg «¿bájába, majd azonnal értesí
tette a rendőrséget. Az ianaretíen kis
lányt a menhelyre Vitték be, a lelket!er

anya ellen pedig megindult a nyomo
zás.

Huszonhét év uWn t̂ t vissza 
orosz fogságból

Breitmieser Jakab űjverbászi la
kó? 1916-ban bz első .világháború 
idején orosz hadifogságba ke ült 
me|nősüft és feleségének három fia 
született Amikor a német csapatok 
bevonultak az orsai körzetbe tarto
zó Tolosin faluba, ahol 6, mint pék 
dolgozott, azonsai katonának jelent- 
kezeit majd most 9 hatóságok en
gedőimével, családfával együtt visz* 
sutért szülő alujába.
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Ahol a legélesebben ütköznek Össze az angol- 
amerikai-szovjet érdekek

Ki az úr Teheránban?
Sztálin lisztjei elzárkóznak az angolszász megszálló 

csapatok tisztjeinek társaságától
ták el, hogy *>A  teheráni találkozó napjaiban 

lejárta a világsajtót az a hír, hogy 
« tárgyalás színhelyéül szolgáló kor- 
nányzósági palotát GPU csapategy- 
égek vették körül és a haditechni- 
ía minden vívmányával felszerelve 

őrködtek a drótsövények mögött az 
értekezlet résztvevőinek biztonságára 

. Semleges körökben még a mai na- 
jig sem A d ták  eldönteni, hogy 

tulajdonképpen kitől Is tartott 
Sztálin és környezet«.

Senki sem tartotta valószínűnek, 
hogy az Elbrusz-hegység lábánál el
terülő irájtf főváros kormányzóság! 
palotájában is a Führer SS ejtőer
nyőseitől féltette volna életének biz 
onságát a vörös cár. Inkább arra 
Következtettek semleges körökben, 
hogy a bolsevikiek nem százszázalé
kosa» bíznak az angolszász szövet

ségesekben és legfőképpen az Inte- 
ligene Service mindenhova beló- 
póJzó ügynökeit akarták távol tar- 
i nn nehogy az esetleges Sztálin* 
Ghurehifi-Roosevelt szakítás írtán 
kellemetlen meglepetés étié a Szov
jetunió véreakezű diktátorát

A Sept Jourg című hetilap legu
tóbbi «rámában megjelent cikk 
most rávilágít arra a nem éppen, 
szövetségesnek nevelhető viszony

ra, amely a* Iránt megszálló «tor
iét éa angolsxás* hatóságok között 
áll feun.

Tény az, hogy Teheránban különö
sen nem jó szemmel nézik egymást 
a bolsevikiek, az angolok és az ame
rikaiak.

A  francia lap a világ ,,legmegl- 
szállottabb” városának nevezi Irán 
fővárosát., ahol amerikai, angol, 
szovjetorosz és lengyel katonák tö
mege hullámzik az -utcákon és ad 
tarka-barka szint a városnak, sok
színű tábori egyenruhákkal.

A  szállodákat kivétel nélkül mind 
a megszálló csapatok rendelkezésére 
bocsátották. Az Imperial fszálió, Te
herán legelőkelőbb vendégfogadója, 
valamint a Ferdausi szánó a meg
szálló csapatok tisztjelnek számára 
van fenntartva. Feltűnő, hogy a 
szovjet tisztek kerülik a nyilvános 
megjelenést és tizennyolc hónap óta 
mindössze egy esetben látogatott el 
bolseviki tiszt a Hotel Imperialba. 
de akkor Is egyedül ebédelt meg 
és. azóta sem mutatkozott szovjet 
katona az angol és amerikai kato
nák által lakott vábrsrészber!, noha 
semmiféle rendszabály nem intéz
kedik a különböző nemzetiségű ka
tonák érintkezésének tilalmáról.

A  teheráni zsidó pékek sem tagadják meg 
magukat

csak a lakosság legminimálisabb 
szükségleteit tudná kielégíteni a 
jelenlegi helyzetben, ha a spekulán
sok nem veszélyeztették volna az 
irányított közgazdaságot^ Abból a 
célból, hogy megakadályozza a liszt
tartalék halmozását, Seridan mé- 
termázsánkint tizenöt dollárral fel
vásárolta az évi gabonatermést, 
hogy azután mázsánldnt öt dollárral 
továbbadja közvetlenül a pékeknek.

Rz a művelet súlyosan érintette a 
spekulánsokat és nem utolsó' sorban 
az állami kincstárt. A  közönség 
mégsem íátta hasznát,

mert a teheráni xsidó pékek kap
va a Mejnvárt alkalmon, egyik 
napról a másikra eltüntették a 
könnyen kapott liszt nagyrészét 
borsós áron később a fekete 

piacra dobták.

A  francia lap Perzsiáböl most ha
zaérkezett munkatársa megjegyzi, 
hegy az amerikaiak befolyása job
ban érezhető és láthatóbb, mint a
szovjet vagy az angol.

A  fiatal Mohammed Riza Pahievi 
sah mellett hét amerikai tanácsadó 
tevékenykedik, akiket már minisz
ter számba vesznek.

Ezek a szakértők már eddig 1» 
számtalan vakmerő és kéteskilá- 
tásn adminis*t ráció· kistérletet
hajtottak végre, 

melyek legtöbb esetben csúfos ku- 
d&cot vallottak. így-például Joseph 

• Nheridan, bukott, dollármilliomos azt 
a megbízást kapta Roosevelttől, 
hogy -

rende*s!c Perasia közellátási figyelt
Köztudomású, hogy Irán földmű

velő so rém éppen. a legvirágzöbh,

Uoosevelt ,,gangszter;szakéri0t“ neveseit ki 
Irán közbiztonsági parancsnokává

Teherán, eddig nem igen dicseked- 
hetet nagy forgalommal, most azon- 
L in annál lüktetőbb életű a város.
Hu·, danzing, mozi váltakozik egy
más után. A  bolsevik! katonák a 
r.mzi látogatást kultiválják. nem 
véletlen tehát, hogy

az utőbi időben a szovjet filmek 
kerültek túlsúlyba.
Továbbá azok az öreg villa

moskocsik. melyeket valamelyik kis 
német váröshín Iránba száilitásuk 
e;5tt legalább húsz éven keresztül 
nyúzlak, teljesen elégtelennek bizo*· 
nyúltak, a jelenlegi megnövekedett 
forgalomban. A  közönség közelhar
cot v ív  minden beszállás elölt.

az angolszászokat megelőzve, 
ujabb sínpárt rakjanak le a szov
jet tengelytávolságnak megfele
lően.

ami által egy ujabb útszakaszt Ír
hattak saját Javukra.

Mindebből következik ez a tanul
ság, hogy Irán képezi a Szovjetu
nió és az angolszászok közötti ellen
tétek egyik legsarkalatosabb pont
ját, hiszen közismert, hogy Moszk
va a Perzsaöböl felé törő szándékait

A betétállomány és jövedelmezőség 
nagyságának fejlődését matatja

a Községi Takarékpénztár
A Budapest Székesfővárosi Községi 

Takarékpénztár Részvénytársaság igaz
gatósága január 14-én Szendy Károly 
polgármester, a takarékpénztár elnö
kének elnöklete alatt tartott ülésébe« 
dr. Uptay Lajos vezérigazgató, felső
házi tag előterjesztése alapján megál- 
laptotta a takarékpénztár 1943. üzlet- 
évre yonatkozó mérlegét és zároszá- 
madáüat.

A takarékpénztár mérlege az elő®  
évi ! ,656.300 pengő fülér tiszta nye
reséggel szembe» jelentős, kereken 30 
százálékos emelkedéssel 2,124.154 pen
gő 1 1  fillér tiszta nyereséget muta- 
lti. A nyereség felosztása tekintetében 
az igazgatóságnak az a javaslata a vál
lalat közgyűléséhez, hogy az alapsza
bályszerű levonások után osztalekké- 
pen 3 és fél százalék, a 20 millió alap
tőke után tehát 700 ezer pengő fizet
tessék kJ? t i»  ezer pengő a takarék- 
pénztár Elismert Nyugdíjpénztára )a-

egy' pillEmatig sem' adta fel, akár j vára adományoztassék, a fennmaradó 
tetszik, ■akár nem te t/zik ez Jjt/tir j összeg pedig tartalékalaphoz csatol 
donnák és Washingtonnak. V. I- > taseéfc. Ilyenképpen a takarékpénztár

tartalékalapja meg fogja haladni az Sr 
millió pengőt. , . .·

A  takarékpénztárnak az elmúlt üz
letévi eredményeit Vizsgálva, elsősor
ban ¡szembetűnő * betétek jelentékeny 
emelkedése. A takarékkönyvekre ei 
helyezett betétek összege a tavaljri86.* 
millióról 78.8 millióra, a' folyószámlák
ra elhelyezett betéteké pedig 130.5 mil
lióról 155.9 millióra emelkedett úgy, 
hogy- az betétállomány a múlt, évi 
183.8 millióval szemben 232.8 millióra 
növekedett. Ez a kereken 20 százalé
kos betétemelkedés különösen figye
lemreméltó azé&, mert közismert tény 
hogy az elmúlt évben a tőkeképződés 
és ig,v a betétek fejlődése általános
ságban nem volt kielégítőnek mond
ható. ‘

A betétek összegének jelentős emel
kedésével együtt ugyanénak jelentős 
nvérben emelkedtek a takarékpénztár 
kihelyezései is. Az adósok' tétele alatt 
különféle elmeken kimutatott követe*

B á r - v i i a

A különös sajtóvitához, emeli/ 
a napokban a budapesti lokál- 
élet bej-keiben keletkezett civa- 
kodős ügyéből indult el, részle
teiben természetesen nincs hoz· 
zátenniválónk. Nerii járunk bárba 
és sem azt az i'elét nem tartjuk  
alkalmasnak, sem, <a természe
tünk nem olyan, hogy a szinész- 
kamarai pedbályok utót mente- 
sültek, disőzök, hol pacifista, 
hol szexuálpatológkú művésze
tével tö ltik  el az időnket. Any· 
nyit azonban általában meg- 
jegyzíinJt az úgynevezett Neg- 
resco-iiggyel kapcsolatban is, 
hogy semmiféle negro-id-márkát 
nem· nézünk örömmel a magyar 
főváros külső arcán semi. Hogy 
az ilyen lokalitásokban belül 
m it csinálnak, az nem a mi dol
gunk, hanem szükséges esetek
ben a hatóságoké. Mi a magunk 
részéről beérjük annyival, ha 
Mvülről tüntetik él «  Negresco, 
a Princ of Walles és egyéb ti 
pilgis elnevezéseket, amelyeknek 
táblája alá oly feltűnő rokon- 
szenével sodródjak kávéra, bár- 
italra, napközi és esti tétlen
ségre a főváros

lései n takarékpénztárnak a múlt ét! 
94 millióval szemben ugyaqr csak 80.7 
milliót tesznek, ki, figyelembe keil 
azonban, venni, hogy arnig az elmúlt 
év végén Budapest székesfőváros fór» 
gót&kekölesön címén . 23.4 millió pea·· 
gővel tartozott, addig ez év Végén *  
székesfővárosnak a takarékpénztárnál 
tartozása egyáltalán nem állott fenn. 
Ha ezt a 23 milliót az adósok előzS 
évi főösszegéből levonjuk, nyilván lát
szik az e címen kimutatott kihelyezé
sek összegének emelkedése. Még jelen
tékenyebb a váltötárca növekedése, 
amely az előző évi 93.4 millióval szem
ben, 152.2 millióra. emelkedett fel. 
Az adósok tételének és a váltótárca 
állománynak ezen jelentékeny emel
kedésében jut kifejezésre a takarék
pénztárnak az a készsége, amellyel a 
termelés előmozdítása céljából a fal- 
teltkereső' közönségnek rendelkezésére 
állott, de egyben a takarékpénztár üz
letkörének bővülése és fo rga lm ak  
jelentős emelkedése is.

Természetesen kivette a takarékpénz
tár a részét az állami hitelműveletek
ben is úgy, hogy az év végén az álta:a 
leszámítolt kincstárjegyek állotnteys 
kereken t t l  müiió peng&t tett ki.

A takarékpénztárnak a* érdekké" 
réba tartozó két vállalat közül ·  
Budapest Allatvásár pénzforgalmi r. * 
a tavalyi 177 millió pengős vásári for
galommal szemben millió pengős 
vásári forgalmat bonyolított le; a Park- 
Város r. t. tevékenysége viszont a bit- 
bizományi eladásokon kivül főleg egyes 
telektönibök parcellázására és későbbi 
értékesítésére való előkészítésre k<>t-i" 
tozödott.

Általában a mérleg éa a veszteség— 
nyereség számla a takarékpénztár for
galmának növekedéséről, Iizletköréielí 
bővüléséről, erőinek és latens tartalé
kainak jelentő» advekedésérSl számol 
be és egyben egészen elsőrendű és ki
tűnő mobilitást mutat.

Leven teest a Magyar Művelődés Házabau
Amiét» ifjóaigu&k a Ureete&tté»- 

mémy kereiébes erkBleri, nemzett és 
testnevelési ektatásban ré«es61, 8r~ 
vesdetes fejlődés tapasztslhaló az éi 
magyar lenericióbut. A * új korszel
lem követelményeinek. meg#*le!Sen 
már ssenge korban kifejlődik Usen- 

_  .. képpé» »«¡Szösségi érzés »magyar löt-
Duna-korznjat ¥iiebítl StmM rUtt nem lehet kétsé-

évtísedeh óta magukénak valló ge„  begy a jövend« nagy feladata« 
elemek. elvégezni esak olyan társadalom le»*

A  közbiztonság nagyobb dicsősé
gére utou-utfélén falragaszok hív
ják fel a lakosság figyelmét:

rT,Ttazi(s közben tartsátok zsebeite
ken a kezeiteket!” A  zsebtolvajok 
Bzáma légió.

íömemann e/.redes kapott meg
bízást Roosevelttől, hogy csikágó! 
tu p j-^ a ta i  alapján a lehetőség 
si'erínt korlátozza a teheráni zseb
tolvajok számát, a gangszterek el
len állítólag bevált amerikai módsze

rekkel. Kollegája Schwarzkopl 
ezredes, a vidéki rendőrség irányítá
sára kapott megbízást, ö  volt New- 
Jersey állam rendőrbiztosa, amikor 
Lindberg gyermekét elrabolták. Nem 
sok ereaménnj-el kecsegtet tehát 
működése, mert igen kény ej és sok 
diplomáciai ravaszságot kíván tőle. 

Teheránon kívül a szovjetorosz 
megszállás vészit látszólagos pasz 
szi vitásából.

Megjegyezendő, hogy Irán három
negyed részét Sztálin esapitai szól
ták meg.

A  vasúti szállítás
szintén megoldhatatlan problémákat 
¡’Ilitott a megszállók elé. A  vesutí 
hálózat nagyrésze a Szovjet tengely 
¿válságnak felel meg az angol- 
merikai vasúti járművek nem tud

nak rajta közlekedni. A  közelmult- 
T ebrisztöl 50 kilométerre 

történt negycsnsxamlás a vasúti vo~ 
nalat több kilométeres szakaszon 
keresztül ^skitotta

A  teheráni á»°másfön^k riadót
rendelt el,

de még mielőtt az amei-ikal szerel
vények útnak indultak volna, a 
szovjet műszaki csapatok mar B 
helyszínre érkeztek és nagy techni
kai felkészültséggel stáboddá tették 
& vonalat. K.utf tai sem mulasztót-

KUzely Álajos dr elégfélelt adott 
Maffyasovízky Kornélnak

Riszely A lajos dr. ügyvéd, a 
N^iinehetewiea Párt ügyésEe, a
Pesti Újságban több cikkben, il
letve nyilatkozatban támadta a 
Magyarság vezetőit. E  cikkekért 
és nyilatkozatokért a Magyarság 
vezetősége, közöttük Mai tyasorsz- 
ky Kornél sajtópert indítottak 
Kiszely A la jos dr. ügyvéd, a Nyi- 
laakeresztes Párt ügyésze ellen. A 
régóta húzódó ügyben, január 
1 2 -én tartott tárgyalást a buda
pesti királyi Biinnteiötörvényszék. 
A  tárgyaláson dr. Kiszely Alajos 
ügyvéd bejelentette, hogy Mattya- 
sovszky Kornél szerkesztőnek 
elégtételt kivan adni, miután meg
győződött arról, hogy informáto
rai félrevezették. A  főma^ánvádló 
Mattyasovszky Kornél elégtételül 
ezt elfogadta és ezzel az ügy bé
kés elintézést nyert.

Kiszely A lajos dr. a következő 
nyilatkozatot tette:

,.Mattya■8ovszk-L·ute$ Koméi 
szerkesztő űr személyével kapcso
latban a Pesti Újságban sértő 
tartalmú cikket írtam. M inthogy 
peggyőződtem  arról, hogy az ál- 
talam reávonatkoztatva Írottak 
teveg inform áción alapulnak, ezé-
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két az állításaimat visszavonom  és 
örömmel teszek eleget ama kötele
zettségemnek, hogy tőle bocsána
tot kérjek, egyben hozzájárulok 
ahhoz, hogy nyilatkozatom a Déli 
Magyar Szó, 'a  Virradatban közssé- 
tétessék. Budapest,, 1944 január hó 
7-én. dr. Kiszely Alajos.”

képe«, amelyet fl*lalk»nU>an tgysé 
gesen neveltek é* írinyitattak, !W 
büszkén vaU#»»juk, —  ennek % Wbvr- 
telroénynek nagyréaat wár eleget tett 
a leventeiniézm^nj.

Abból a célból, hof*- ** edát* w»k 
esetben félreérteit SjssterB oaagyae 
iJfűségneveléHt **éle*ebb kSrakben í»** 
mertesse meg, a leventék erszágos P»- 
raneanoka, vitéz, stanogorai 'Stotymowj? 
lHássló, Január hó 21-én, pínteken 
délután 6 órakor „A tevenleintéamény 
útja a szebb magyar ,iBvö felé" elme a 
bemutatókkal kísért rlöadist tart a 
Masryaz Mővelödés Háziban. Ezen eVő- 
atfác keretében bemutatják a magyar 
ifjúságot magabafoglaló tévenlélnté*» 
B*ajr tevéke-nyséfít. eddig elért ered
ményeit és tájékoztatói nyújt a veze
tőség a leventemozgalom Itt vő felaáa- 
ta’rál

A magyar ifjósig neteJí-sével +*i- 
la’kozó minden intéimény ki#·* ? «1 
fogla'-’arzt ezen a nagyvonal* in min
őén ifjásági problémát este«
és méri« nagy érdrkiőAf# tijUvünul 
meg a* est irányában.

Megkezdőiltek 
a Szent Marcii ünnepségek

Az egéaz magyar nemzet lelkesedéssel [ Hca er.«ágos ügyvezető elnöke ünnepi 
.. , , t,.ri. _ 4a,i woo- A r - ! szentmisét mutptott be. Evanféíiurm ot

“  orbaMad VeMe tudwné“ i  r gy , I Hrmvw E.idre budapestí áttaltoos ér- 
pádházi Boldog »Jargitot. XXI. P»us pa~ helytartó mondott szeátbeszádöt.
pa a szentelt sorába Iktatta. A magyar Hangái!yoZta,' hogy Margit klrályleárjy 
nemzetnek hétszázesztendős kívánsága ! engesztelő á’dozat volt a .ttanzét óllá-
és reménysége teljesedett. A tatár
járás veezedelme után Arpádházi Mar
git áldozatos életének példája és köz
benjárása emelte íel a nemzetet. Most, 
la komoly időket él a magyarság. Bi
zakodva fordul »a o«wág kedv«« 
szentje az AíTpédházi ösodálatoséletö 
ív ép vkágs felé ás kéri közbenjárá
sát. Az oltás- magasságába emelt Szent 
Margitéi kérjük, óvja meg Szent Ist- 
vár országát, Msgyaror.wágo!, a vilá
got rázó szörnyű viharban,

A katolikus egyház háromnapos un« 
népségekkel emlékezik meg- a «.ent- 
téavatáíáröl, a* ország vslameoftyi· 
templömában, a  főünnepségek a Szent 
Öomonkos rend Thököly-űti témplo- 
mában lesznek. Vasárnap délelőtt Czá- 
pik Gyula egri érsefc, a* Actio Cato«

rán. É’éte példája hazaszeretetre «4 
lemondó türelemre tanítja a nemzetet.

A Szent Margit ünnepségek a* or
szág valamennyi templomában vasár
nap délelőtt a pöspöJti kar pásztori»·* 
veiének felolvasásával »rre^kezdődle't 
és január 13-ig tartanak.

Budapesti 
Pamatipar r.t.

Syakorio tt f o n d n ö k e «  és 
i s u s i f i B d k s t  « ¡ e i  f s . i  1| 
belépésre keres. f« fe n tk e *n í| í 
január 17-tttl k e tt lv « re flgs l ' 
8-k o r XI., Bocskay-ú t 90. . [



W1®®SS1S3‘,
Ománnál nagy szovjet erők ellen

meglepelésszerű támadást kezdett 
a német gyalogság

® _ -----------------------------------------------------------------------------------------

B udaptd , 1*44. Január tT. ]|

Berlin, január 16. (In terin f)
A  bolsev isták téli offensdváju- 

kat január 14-én nemcsak délen 
ős a középső szakaszon folytatták, 
hanem kiterjesztették az éazaW. 
szakaszra is. A z  Ilmen-tó jegén 
és ugyanakkor észak felől Novgo- 
rod felé támadva igyekeztek a né
met állásokat ezen a. vidéken, ki- 
erórlrti sarkpontjaikból.

» i f i k  támad* »éUtökowSaukei«
02 orctnl«nboumi katluntoóX tadi- 

tották meg,

bogy essél a hadművelettel meg*
nvissá'g hadseregeik útját a balti 
térben. A  német vezetőség ezekkel 
a már régóta felismert támadó 
élS’íésfcületekkél, amelyékr5l mái· 
tíbblzben jelentést -tettek, o ly  ha- 
túaos ellenren&aaaJj&yokflt foga
natosított, hogy

a bols«vlif»*míifc a é M a f  !«* « »-  
íéideien fa kizáioloci íMrtyi W  
aa&ozátú betörésiéi 
még csak kezdett »ikeroüc s e «  

voitak,

Esze) szemben kötelékeik a sűrűn 
egymásbafonódó és jó l kiépített 
német állásokban rendkívül sú
lyos vérveszteséget szenvedtek.

A  déli szakasz harcteréről je 
lentik, hogy a Kéréstől északnyu
gatra létesített partrauzállító híd
főnél helyi, de élénk harci tevé
kenységre került sor, amelynek 
során megint csak elhárítottak 
sok és váltakozó erővel keresztül- 
v itt bolsevista támadást. A  jól 
célzott német tüzérségi tűz e lfo j
totta a további készülődéseket a 
támadásra.

Szívós megátaTkodottsággal ro
hamozták a boteevisták pénteken 
te a nikopolí hídfőt. E gy német 
csap&ttest nem kevesebb mint 19 
páncélosokká,1 és többszáz szovjet 
caatarepülővel támogatott táma
dást vetett vissza rendkívül ke
mény küzdelemben. A  szovjetnek 13 
harckocsiját tették harcképtelen
né. A  támadóknak csak egyetlen 
helyen sikerült helyi betörést el
érniük, ezt azonban még az este 
teljesen Msimították,

íremet gy&mtem a dnyepropetrovszki páncélon
cmtában

együttvéve 1 1Dnyepropetrova&Srtőí délnyugat
ra egy keskeny térre beállított 
M sev is ta  előretöréshez csatlako
zó n hev&s páncélos csata fejlő- 
n . í ki, amelyben a telaevteták 
körülbelül kétszerannyi harckocsit 
trd iak harebavetni, mint a néme
tek. A  botsevisták- m s « w ű  fö 
lényét azonban a német 

n©hé*p6neé!o*ofc ém KAom ágr** 
nagyobb h o rd k ép ««»^ · lú- 
»gysiiliíett* * »  *ST *5J>b6í6* 
vált okoz A hcwrrbrtn •gyfltívére 
St ¡storjetpáneéloift t*Halc áriái- 
maüamá. Estei «  todS##ri*ták 
0 0 im  támadása BmumeaenK

Kirovogr4d környékén * német 
(..incáíos '· hí-roctioportok ú|ból ki- 
e/r-vefili tétiek több betörést, ame- 
Ivet a bolsevteták a* előző napon 
értek el- A német l é g i. fegyver·
nem harci ezredet; hatásos tárna
sí'· 'ikkal, amelyeket a bolaeviaták 
e r ' ítéíü l kirendelt páncélosai el
len intéztek,, .de mindenekelőtt 
rré’ v  támadásaikkal a boJsevigta 
isi - - é g i -ülások .ellen - -  lénye- 
y , h'-r’ -á járultak az eredmény-

Jólcélzott bomhfttalálataikkal 
ö '■■'’ l-rTtattSk a belsevisták több

képtelenné, tettek 
szovjetptacélösí.

Urnámtól észsfcra BéssBl SfyoSo· 
90·  Jtötat*k«k m*gl«peléssa:*- 
rű&a megtámadtak nagy ««ovjet 
erőket 6a tóíuk sok községei el 
ragadlak. H magxaetmt 
oíeuutóokBtat ?et«m«» vér»&*s- 
fmégmc nm ét u n k  log’ytm 
Urm  J«lwrték«my tömegű hodi- 

aayagot 1«  hátrahagytak»

A z  észak felől csatlakozó arc- 
ronalsaakassson a német páncélos 
ea&patok ellentámadása továbbra 
is jó l haladt. A  bolsevisták itt 
kétségbeesetten ellenálltak, de 
mégis elvesKtettek több támasz- 
pontaDerüea védett helységet EH 
vesztették 19 harckocsijukat és 2.T 
ágyújukat, amelyeknek majdnem 
»  fe le használható állapotban v o lt  

Berdícsevtői nyugatra a gépe
sített SS alakulatok két kiinduló 
pontról egyszerre megindított elő
retörésükkel felmorzsoltak két 
szovjet lövészezredet, úgyhogy 
ezek maradványai csak gyors fu
tással tudtak megmenekülni a be
kerítéstől és a teljes megsemmisi 
léstől. A  bolsevísták itt is egész

Hasbalőtte barátját 
egy betonszerelő

-  siaiáviáíis bíróság  elé átUifáh

Ifeí 

. #  
¡ 1 1

a polgári la k o d ig  vesztesége ke
vesebb vo lt ^mint ameamyi az an
gol támadók embervesrtesége, 
amely legalább 400 főre ttfhető.

Vasámnop délelőtt a Teleki téren 
revolverei» gyi'Lkosaági kísérlet Jör- 
tént, A  Teleki-tér 6 . számú házban 
lévő vendéglőben mulatozott D o l
mányos József 32 é/es vasbeton 
szerelő bará jával, Rut ersmidt Jó-

Igy halt hősi halált az első 
igazi haditudósító

Pár is bariikádjain
Ma a háíbomfi ötödik eszíendejé- 

ben, mikor a napilapok egy tete
mes részét a háborús hirek, s je
lentések teszik ki, érdekes egy pü- 
lanéfit vetni a haütudósítás múlt- 
JálTBL.

Valamikor a polgárl lakósssig 
csalt a hoMtwM.útáiok révén érte
sült és kapott i'&zta képet a hábo
rús ko-nfliktusoh helyzetéről. , 

Aanak idején a  harcok rendsze
rint egy kisebb térségben folytak. 
A  csapattal lévő haditudósí'ók, 
iahát részletes összefoglaló jelen, 
tést küldhették,

•pa aaonban a U^chnika hüietetleri 
fejlődése révén a hadműveletek 
olyan nagy kiterjedésű területem 
folynak, hogy emberi tehetség new 
képes egységes szendéidet nyúj
tani. Csak a vezérkarhoz befutóit 
számtalan jelentésből lehet mozaik 
szerűen összeállítani a ha Iművele-

a-.'-iéz' laraekíitegét Is  mozgáitra sor helységet feladtak. (M T I)

r. Srit „honi gárda“  résztvesz az európai
harcokban!

//· füffhent, jemvér 19. Az amtgcá 
¡1 f: zol sálát jclesni ése saserint BM&*- 

cn k '; i t  «'lérvk hangaottak el 
! beit hooí gáM át (Hom e
(j' jiird) vessék európ®·^
«· ' -Tfőídi harcokba. A  brit honi 
gárda, kétmillió tag ja  éráehlódi^ael

vá rja a kormÁnv vtSlmsdt eftbm
as ügyben. A  kérdés haamrosan 
szóba kerfü az alsóbázbon is, 
mert a-hadügyi államtitkárhos in- 
terpeJlációt in'éznek, hogy’ mi a 
kormány néaete efcben az ügyben.

£ % nágymotoros bombázót és 400 főnyi
: ¡na yzetal vesztettek az angolszászok

a szombatra virradó éjszakán
D 'rlin , január 16. Az 

j '- '- i  i:  A  szombatra virradó éj- 
t·,. , ¡ián többszasz angol repülőgép 
tá „  · i i i t i W M  Kozépnéuaeíor- 
r.. ■ t - íü m s k  ellen. A  német légi,
h^im -ű es alkalommal ismét gyö- 

,· aratott ca az eddigi jelen- 
. -  44, csupa négyowto-

sff· ■■ !.<' .-í ázó* lőtt te A Jsámet l%- 
■ *

Az angol bombázó kötelékeket naár
fel T/nnlásuk közben szétszórjak, 
óeyhogy azok nem tud’ak zárt
f ul tc 'űm i. tfünadni. A z ¿Jiar.·· 

-t - ríh m  ai*g*>I teeabé^jk
i, - w i
{»". ; iterfaötol megszabaáuhú.
m  v · y  h bcsnhák nagy területe- 

. k*-: '¿tan. f l í íe f  w d A ir ’1 «a e--Ji cm4.?: >· Mit o&Cí*-
A? -inro! f é ^ i f e r í  Is

• s  volt a üorm, mint sokn ak

1 1 -én BSippftli 
hn ítottíut végre. A »  d to r itá »  n ^ r

w> f  - :1 k’-Vli.

Interm f Ibe lépett. A  többazáz bombázóból 
- J 1  Xi ‘ álló angol kötelékek útját az égve 

tegiiimnó gépek fáklyafénye jelezte,

t ik  állásának megközelítő képét 
A  -tft-M haditudósítókat nem is 

azzal a  célzattal küldik ki, hogy 
az összes hadműveletekről, min. 
dent magában öle>iő részletes jelen
tést továbbítsanak lapjailcnak. före· 
képeseik, úgysem i ennének. Magu
kat a  száraztényeket meg amugyts 
megkapják «  lap°k ** hivatalosan 
Madott hadijelentésekbcn.

A  w al haxüturtösító személyes 
élmériyeScr^ szánsolnak be és vl- 
saik el oe olvasót az íruata-'ó, ni- 
benlungi küzdelmekre ecnlek^tei S 
harcok drámai feszült legkörebe 

A z  igád  háborús újságírás alap 
iáit a napóleoni háborúk idején 
vetették meg pl. Flessingue kapitu- 
lálásáról az angol király először 
a „Tírnej“  hasabji-ín .¿rtesiU- 

A z  1816. évi inseicoi haborulan  
két amerikai újságíró, már az eiso 
vonalból kn!di Jaf jfc a k  a kai onaa

^ T d S Í k  és északiak polgárhá
borúja a nagy amerikai napitopjtó 
között is háborúskodást 
mely igen kiméle len eszközökkel
folyt.

Tizenkét sebesvlt 
és egy halott

A z 1848-as „guerre _civile*‘ java 
tism. tombolt a Piacé du Panthéon 
bárok stiia polá ái között. Sortüzek 
roppantak, golyók fütyültek: az 
.JsfCni nép“  küzdött a baírikádo-
kOKL .

Erről a /küadslemről irta hely
színi tudósítását egy kapualjba 
húzódva Matbicn Donzelot 

A  harc mind ádázabb, kegyet
l e n é »  arcot ö ltö tt DonzélotM* 
egyik barátja figyelmeztette, hogy 
meneküljön, jOonzelot azonban csalt

az eddig megírt tudós, tést nyomta 
barátja kezébe ezekkel a szavak
kal: —  Vidd est a jegyzőiéi a
szerkesztőségbe és mond m W , hogy 
én itt'm aradok és o folytatást sze
mélyesen viszem.

A  harc a barikádokon mind na
gyobb és nagyobb méreteket öltött, 
mint azt Donzetot hű taidóátásából 
megtudjuk:

A  tudósítást azodtaa Dorazelot 
személyesen nem vihette ba soha 
a szerkesztőségének mert mint irat- 
tömbje felé ha jó im  jegyezte az öl
döklő u ’cai hajre apró mozzanatait, 
őt is golyó találta.

Sebesülten feküdt az egyik kapu 
alatt, mikor a felébe hajló orvos
hoz, ki vérző sebét akarja bekötni, 
igy seól: —  Most nem, d ó k o r !

A z  én szakmám az események 
ismertetése, ha segíteni akar ra j
tam inkább írja  erre a papirosra, 
amit dik álok: J )é lu iá n  három
óra húsz perckor a nemzeti gárda 
sor tüze nyomán a polgári lakoság 
tizenkét seb§süi' és egy halott ál
dozatot szenvedeti“

zsef 42 évas munkással. Miár na* 
gyobb mennyiségű italt fogyasat. 
öttak el, amikor a két borát kő- 
zött nézeteltérés támadt. Szó azót 
követett és már tetlegességre is sor 
került, amikor Rut ̂ ersmidt km ent 
a vendéglő félreeső helyére. Dol
mányos ide is követte barátját és 
ott ismét összeveszett^viele. A  kö
ve kező pülanatban előránitotta re
volverét és hasbalőtte Rutteiremidt- 
e t  A  lövés zajára a koc3mdros 
hozzájuk akart sietni, de mire oda
ért, akkorára Dolmányos éppen ki
nyitotta a félreeső hely ajtaját- és 
ekkor látta a vendéglős, hogv Rut- 
tersmidt a földön fekve eszmé'etle- 
nül fekszik nagy Sjértócsában. 
Azonnal rendőrért sietett és az őr
s z em « rendőr hívására megérkez-

Sebesultet fálok «leget“ -
szólt közbe az orvos, —  de halót 
tat nem látok egyet sem.,

—  A  haloTt —  mond*a BEernét 
utoljára v c j íg  já ra tv a  a véres 
dühvei tomboló testvéttoarcoa Don 
s e m  —  a  halott 'én. vagyoíc

Szeme övegessé vált. fe je  meg· 
csuklóit: Donzclot lelke vissza 
adatott az Urnák.

A  most dúló gigásd  küzdelem 
ben is részt vesznek a haditudósi 
tök, akik ceruzával, fényképező
géppel vagy film felvevőgéppei ke
zükben ott álinak a legelső vonal
ban. A  leggyilkosabb tüzérségi 
tűzben s hatalmas méretű repülő- 
bombák robbanásai közepette ké
szítik fénykép- és film felvételei
ket és riportja ikat Melyeket a 
napilapokban olvashatunk, illetve 
pergőfilmszinházakban a híradók
ban láthatunk.

A  mai haditudósító átérezte h i
vatásának magasztos voltát, ott 
küzd az élen, mint katona a töb
bi katona-társával, hazájáért, né
péért és az igazságért.

(Cs. Sí. L )

tek a mentők is, akik az észtnél 3* 
len állapotban levő munkást élet
veszélyes állapotban szállították a 
Rókus kórházba. Dolmányost a 
rendőr összekötözve előállította a 
V III .  kerületi kapitányságra, ahol 
azonnal megkezd ék kihallgatását. 
Ennek során kiderült hogy Dolmá
nyosnak. nmes fegyverviselési en
gedélye és a pisztolyról azt állítot
ta .hogy javítás vésge't adták át 
neki. Vallomásában azzal igyekszik 
védekezni, hogy Ru^tersmádt állan
dóan sértegette a kocsmába és még 
a félreeső helyen is olyan sértése
ket vágott a szemébe, amelyeket 
nem tudott tovább hallgatni és dü
hében rántot a elő pisztolyát és cél. 
sós nélkül lőtt botra'jára. Orvosi 
megállapítás szerint a golyó a sze
rencsétlen ember Tiasába fúródott, 
Stazeroncsolta beleit, úgy hogy 
éle í benmaradá/Sához kevés remény 
van. Dolmányos küitulgatá® á  
délutáni órákban Is folyt- A tetté
ért a statáriális biróaAg előtt fog  
fe lelrü ‘ a munkás, miután lőfegy
vert használt·

ató ibermálvfebdi! ffirdlkl

M i  m  meleg bíz

«teles Í M soU i
gaiiag

S z é c h e n y i
G y ó g y f ü r d ő b e n

Felrobbant a talált grSrdt
Katona A«drás csókái gazdálkodó 

a tirsaparton egy jugoszláv gránátot
talált.. Pjs2k.ftl*3tni k«3->3t· · «  t i* ·
val, a 14 éves Héssel együtt. A  grá
nát felrobbant és a szilánkok Kato
na Andrást a helyszínen megöltek, 
míg fia életveszélye« sérüléseket 
szenvedett.

A  g y  á r f  m á n k  á s o k  
é s  t i s z t v is e lő k  n y a r a l t a t á ? *

A  Gyáriparosok Országos Szövet
sége kebelében működő szabadidő
szervesetek központja ezévi pro
gramjába beállította a gyárimnká- 
sok és a tisztviselők módszeres 
nyara1 tatását. Erre vonatkozólag ez 
előkészítő munkálatok 
dúltak és az akció leb°nyitábi\ al 
Sebestyén Gyula igazgatót bíztak 
meg. .

naldt07ífl. Orv, nemes» Bihar Jó- 
üseíné, született nemes Küttel Lenke, 
ezredes hadbíró özvegye folyó hó 15- 
én Fonyódon elhunyt. Temetése io.yő 
hó 17-én délután 3 órakor a íonyúdi 
új temetőben leez.

A harmadik emeletről a liftaknába zuhan í 
egy húszéves leány 

A  t ű z ő ! lók h o l t a n  e m e l t é k  k i

Borzalmas szerencsétlenség történt 
szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
a Váci-utca 34, számú házban. A baj“ 
nall órákban a kazánházban do'.s,,zoVl 
Fekete Mihály házfelügyelő, anukor 
lerohant hozzá felesége ¿¿rneijkt,'d·-?···*· 
nem hallotta-e azt a nagy zuhanást, 
ami röviddel ezelőtt történt. A na 
felügyel5 -  bár 
hallott -  mégis
gyanút fogott ét megnézte a pmceüe 
lyiséget.

*  Hfíaknib*» hs-taiiB»» vírtée«*- 
bM  fekve holtan találta Krekaca 

Irma *8 éve· tanulol.myt,
há*felSgyel5 testvérének leánya 

éfl. assért jött fel fflésházáról Budapest
re hogy itt g>'ors- gépírást tanul
ton A szerencsétlen Jeány abban a hi- 
wembea, tocy .  JW a harmadik 
emeleten van, kinyitotta a liltajtot és 
Bvanuüanui belépett, A hajnali sötét
ségben ugyani» nem látta, bogy a lift 
ninea a helyén. A harmadik emeletről 
íeauhaat,

»Slyo* tmtittfW. mefleneeewmt- 
tsrést és feoponyaafapl t5m t  mén- 
vídPtí, úgy bog: v mire * mentik »

helys*li»re értek, a fiatal leáiis 
már halott volt.

Tíixoltó emelték ki. Orvosi megállapí
tás eierint a halál a szerencsétlent 3 
pillanatában azonnal ^ekövetkezett, A
vizsgálat folyik.

Ugyancsak hasonló szerencsét! eiv-ég 
történt 'a Fadrusz-utca 18. számú ház
ban. Itt BorbéCy Béla hárfe'.ögyé'ö 
36 éves felesége zuhant a liftaknába. 
Koponyaalapi törést éa egyéb súly® 
z.úzociasokat szenvedett. ÉletveszeJjves, 
állapotban szállították a ment‘% a
Magdolna-kórházba.
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