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Nem jutottak tovább a Tiberis torkolatánál

A  londoni rádió nem vár sokát 
a Csendes-óceáni támadásoktól

_  I Sikeres légitámadások London ellen
Barlln, Január 22. —  As Interinf jeientii KörüibeiOi ugyanabban ax Időpontban, ami· 

kor a brit bombázók az £ »¿aki-tengeren át berepültek Közép németorsxég ♦»<** at*»l újra só 
lyos veszteséget ssenvedteK, ném et harc* reoüiőgápak tám adásra indultak Landón «H e «, Bár 
as Id« nem vált a legjobb «  német bombázók jó l láthatták cé lpon tja ikat London égés* terű- 
latén.  ̂ , ,

A támadókat nehéz és legn«hex«&b légelháritó ágyúk valamint sok fényszóró fogad
ták. Mégsem engedték magukat kapott célpontjaiktól alfizetnl. Már as alsó hullám támadása 
után «»ám #» tűs keletkezését lehetett megfigyelni. As arra kővetkező támadó hullámok 30- 
30 nagyobbarányú tözet okoztak. A* egyik némát bombázókőteiék parancsnoka meggyőződ
hetett kisebb magasságban az első támadó hullám nagy hatásáról. Súlyos bombakárokroi 
és kiterjedt tözekrőt számolt be·

A szombati nap korareggel! óráiban következett be a nehéz német harclrepdiőg«- 
pek második támadása. í r r ő l közelebbi részietek még nem állnak res.ti«5ke*cs**e, E mésotíik 
támadóhullám repülőinei%! beszámolói szerint az első támadás altat okozott nagy tüzek mór 
jóelőre mutatták nekik az utat. Eddigi jelentések szerint nyilvánvaló, hogy a második lé ' 
mádét nagyhatású volt.

• Tiriu : 'hortiét Andor*

A  Virradat és a Magyar máan közölt a nemzetiszoeia- 
Szó szerkesztésében történt Jjz|xs megalkotójától, a  né- 
személyi változás tényét f i -  iné Bép vezérétől származó
gyemével tüntette ki a sajtó id< (tekét, most ezeket az 
ogy része. A  cikkek, melyek ez idé ¡tekét közli-e vagy sepi. 
ügyben ihegjelentek, nem ma- [oradélelőtti laptársunk, 
radtak* a ténymegállapítás ke- am v egyidőben jelenik meg 
rétében, hanem olyan követ- a 3 gyár Szóval, kiilönöskép- 
keztetéseket, megjegj zéseket pei fe"tett e feltevésekkel fog- 

k fűztek ehhez az egyébként ial znj. Sajnáljuk, hogy ép
számunkra házi jelentőségű pei j tette ezt. Sajnáljuk, 
eseményhez, hogy az ügyhöz me mi a magunk részéről a
—  ha nem is volt szándékunk- lég vésbbé vele szeretnénk
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bán — nejünk is kell néhány 
fzót szólanunk. KészU>n e 
megtisztelő figyelem szavai!, A 
áradó félreértésekre. részbe  
a magunk olvasóközönsége 
felé.

Bár azt hittük, hogy megje
lent cikkeink és e két lap min
den sorából érezhető szellem 
senki előtt feSm teheti kétsé
gessé lapunk öntudatosan ma
gyar és meg nem alkuvó jobb
oldali irányát, a szerkesztés* 
ben történt változást egyesek 
akaratlanul, vagy akarva 
mégis mélyreható irányválto
zásnak igy elfiz tek ei köny
velni. \

Hogy mindárt a kevésbbé 
érdekessel kedjiik: gelesle- 
gébnek gondotuk például, 
hogy lapjaink első oldalán 
külső jelszőkén hirdetéssszerű 
feliratokat köpjünk —  mint 
ahogv ilyeneketmég a nyilas
keresztes párt - ivatalos' lap
jai sem közölné, —  mert la
punk cikkeiből s a- lapjaink. 
Lan megjelenő Irdetések szö
vegéből amugy‘5 mindenkor 
kitűnt ezen a t$n is félre
érthetetlen nga tartásunk': 
ssidó hirdetést m  fogadunk 
el. Mint ahogya ¡egészen cső. 
dálatos magyarázót költöt
tek ahhoz a hajáp fogva elo- 

cigált «entótóbo* is. hogy 
’irrada*. molyninden szó

nál polémiákba bocsátkozni.
Kg ’észt mert a hivatásos új
sál ásnak és lapkiadásnak 
azt|z elemi, —  minden világ- 

ellentét esetében is 
felálló —  szabályát, hogy az 
ugjjiakkor, ugyanazon kö- 
z.9$g meghódításáért dolgozó 
|e Litatható újságírómunka 
er révei és színvonala, 
va vegyünk részt, ma
gokra nézve kötelezően k?~ 
v a uk állani. Másrészt mert 
a rradalmak . után megindí
tói magyar keresztény sajtó- 
emelső antiszemita orgánu- 
ia4ah, Milotay, István bátor 
kap  magyar szellemű napi- 
latiban a Virradat és a Ma- 
cfr Szó jelenlegi szerkesz
tői éppen korad él előtti lap- 

k jelenlegi szerkeszíőjé- 
a Magyarság akkori s-x-r- 

kétőjétoi kapta a jooboMau 
m*terségbeli újságírás való- 
14 felejthetetlen, kitűnő első 
l'\éit. A  hálát, amelyet ezért 
e iái világnézeti ellentét 4s 
¡a}: ¡adói verseny ellenére 
s'ía'.élve iránt érez, valoLm  

terhefi semmi meifőkgon- 
d§t, az a kitűnő iH'Httrség- 
hel újságírónak Ő>/i tén kiró 
me;beesülés, 

ftm a jobboldalon. fém a 
veSnk szemben álló oldalon 
U #  fgy  képzeljük ei a mai 

hogy ténuítlanijl

A szombatra virradóra London ellen véarahaltolt támadásod 
a legnagyobbak voltak 1941 éfa

Stockholm , Január 23, —  Az NST ¡«len tit M int a* A itonbladat londoni «Hdósítója k «*ííf 
a ném et lég ierő  pénteken é j s í a h »  és  stomtoaten Hajnalban vi^rakajlstt támadásait a i awo*í 
fővárosban  a Jogh ew w bbnek  m inősítik 1941 óla  és a* tm o  évi M8 yn »v «s# tt vMiémlámadéiek- 
hoz hasonlítják. A városban súlyos károk keletkeztek.

és felkészületlenül ügy űl.p.nk
le naponta az íróasztalhoz, 
mint akik semmi más monda
nivalót nem ismerünk, csak az 
aznap megjelenő ellentétes 
irányzatú lapok közleményei
nek töredékben visszaidéz
hető és kikezdhető sorait, 
vagy esetleg tévedéseit. Mi a 
magunk részéről, szerény ké
pességeink szerint szakítani 
kivannak ezzel a kissé parlagi 
színvonalra terjedt szellemmel.

Belénk kötöttek, mert így 
írtuk: nemzeti Is  szocialista 
érzésüek vagyunk. Derűsen 
azt újságolták, hogy ime nem 
vagyunk nemzetiszocialisták. 
.Nos ünnepélyesen kijelentjük: 
nemzetiszocialisták vagyunk. 
Azok vagyunk a nemzett ér- 
2é& és a szocialista felfogás 
legmagyarabb értelmében. 
Magyar népünk, hazánk, min
den magyarlakta földdarab 
függetlenségének, nemzeti ön- 
állóságának, bal túráiig, gazda
sági és szociális magyar meg- 
erő-Mésének minden aggódó 
<;n*éséve!. Ha «-mai háborús

helyzetben, vagy Európa át
alakulásának jobboldali pro- 
graromjában a német nép ve
zérének szavait idézzük, ezt 
nem kevesebb meggyőződéssel 
tesszük, mint ahogyan a szo
ciáldemokraták Marxot idé
zik, — de bizonyára több 
nemzeti öneélűsággal. B a  a 
Virradat a ®Öer-idéaeteket 
véletlenül most nem közölte 
minden számiban, ezért az 
ilyen idézetektől tartózkodó 
Sajtónak m m  volt oka a V ir
radattal szemben világnézeti 
és külpolitikai következtetése
ket levonnia. Hiszen nem kel
lett volna mást tennie, mint 
hogy as ugyanakkor megjele
nő egyéb cikkeinket elolvassa.

Nem. A  .mi lapjaink hasáb, 
jaiü nem történt és mm  tör* 
ténik világnézeti wugorődás, 
&  ha akad is olyan, magái. 
ny iisskeres??esr,‘· k Valló heti
lap, »mely hasonlóképpen, sőt 
m egnevezetten szem élyi o k ik 
ból a g g ó d ik  s felet t, -tö g y  o«m - 
esinálunk pártpolitikát Is 
nem szolgálunk »¿tnély i é:rde-

Meket, legnagyobb sajnála
tunkra annak a kedvéért sem 
változtatunk álláspontukon. A
mi harmóniánkat, a magyar 
jobboldal különböző tiszta- 
szándékú és tiszta eszközű kö
reivel, és vezetőivel ne féltse 
senki!

Előttünk mindennél fonto
sabb célkitűzés a z ,. hogy ■ ma
gyart a magyartól ae "válasz- 
sza el ellentét, de pártokon be
lül, vagy pártokon kívül mi
nél hatalmasabb, minél élet- 
erősebb és minél elleaállóbb 
nemzeti szellemű és magyar 
szoci&Hzmusű közvélemény 
álljon egy táborban,, minden 
teánk nézve veszélyes, minden 
iá^en  célú, minden benn^f.* 
két kdia-znáhu, rajtunk sá
pot keresni és a magvaj oan 
líaleker fugni akwé.töret 
sel szemben. Nem pa! i< g ■ 
frázisokkal neci gánc.'.fokodé 
okvetetlenkfM;essel, non min
denáron való váda kodással, 
hanem a dí‘?Kozó azonos 
célért küzdő magvv,mk Mié*  
megbecsülésével
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Rómáiéi délre partraszállást hallottak 
végre a i angolszász csapatok

_ W 1MMMMMUT „ Budapest, 1944. Január t i

* , Jmuár aa. —  A* MST NaUun« és a Tibori·
torkot*!« M iO U  Rómától délrro angol-«warlkat csapatok a  

9 '"P * *  * ,atl hítföáHá»ok*t alakítottak mint jólérte-
« 01« némái helyről siomhiton k«*aiték. A* «Kéltségnek sike
rűi« W att««» kikötőiét offofJalnia, A kara hajnali órá k  óta 
miien m vidéken súlyos harcok vasinak, slu »«okró l köielebbl 
ré«*letek m m  é r t e le k , Unyiúm ik, N r , r ax angölwsészok —  
mint Sarttfilaoft godotják ™  olliatároftték* hogy Ismét átkarold 
partrasiáfláüok rar.dcxaréhez térnek vissza,,r miután útidig nem 
váltak képesek mag törni a némát ellenállá·« a déloloszorszá- 
ffl* ere vonalon.

Iftterinf-jelentés a Rómától délre történt 
partraszállásról

Berlin, január 23.
Az ín íerín l jelenti:

■ Az ttngdók te  amerikaiak fá
radó zá»,-*, hogy nagyobb erők át
karoló mozdulatával Rómától 
délre és délnyugatra levő partvi
déken tehermentes!: w; a délo ittz· 
országi arc vonalon kü*dő hadse
regeket, nbbrn *  pillanatban k<> 
verkozttt b * «mákot Clark ■ tábor· 

újabb áttörést ktsapéíei a 
tyn t ni partvidéken ú jr*  véres 
k .r.trcjj« fulladtak, hiegynapi el- 
ha r/tócsa tát an a n fn * t  csapatok 
az ellenfél, részé. A  l  arcba vetett 
t a r  'inas ' mennyt;-gfi hadianyag 
«H erére netnesak íne6akadáiyoz- 
Iák az amerikaiak í'/ma irá 
nyába való áttörését, hanem az 
amerikai íámadókötelékéket vlss- 
$ «tv«rék  *  Oafígliopa ie^m ikon  
M é f pénteken birtokukba v.tték 
a »é n je i gránátosok a p írtx hegy
ségek bejárata it és a G ari^Iioiit 
alsó szakaszának több ú tvon a l#  
Er:el egyidejűleg meghiúsultak

angoloknak és amerikaiaknak a 
Gariglione középítő ¡¡eaka&zán és 
a Rapido patak-nál történt újibb 
átcsoportosítás! kísérletei. ,

San' Ambrogiónál és San Angé
lánál nehéz' német ütegek meig 
|en,misltették az 5. amSr*kai 
nidsereg éppen elszállításra kész 
hadianyagét.

Mióta tombolnak a harcok Ga- 
riglianonál, német katonai körök
ben gyakran rámutatak angol- 
amerikai partraszállások lehető
ségére e 'íírénH enger és az Ad· 
f ia i- té n g «  partjain is. Az A le 
xander tábornok által most elin
ni tott "hadművelet tehát semmi 
meglepetést' sem jelent a német 
hadvezetés számára. Ellenkezőleg 
az a benyomás alakult ki, hogy 
a német k&torm  károk meg voi 
lak győződve 'az ellenséges ha '- 
m íre icU k  szükségességéről a dé’ - 
o W zo rt íig i térségben és i'szerin* 
föl is kéi/u tek azokra.

A londoni rádió mérsékli a csendes- 
óceáni offenzivához ¥2i'Slt 

várakozásokat

Gapontól -  Sztálinig
í r t a ;  Z é m b o r y  A n t a l

Im á m , fonttá* » .  & N«töíse!’«8*5 
Sajtó Tudósító jelaaii ,A t indici és 
& Cseadss éceönoo egyeíére oem
*&r hatnak tűi sokért" — j&ltmíaUa W 
»ebeti fsaíiw , 0* »«goi iddi» hn- 
mayfaíáziía »«aatj *:oa, i»«tj 8*»*·- 
íogSstíójóbafi, , ft# ongo! Beila sol»o- 
t*m llm&lmm ktvfi! a
ném*t tlenitkt és m #J keU imtscA*1«  
o* ísteasf-ssutót. EzeaklvUll gondos 
iterala totói ez H(U*o;«*ágbaa 'eeS

hods«r»g«k *UatáJ*r<Íi é* »y»grt  
1*181 való támogat i  »4» 4. SsáiUtóba- 
jótest kel! kisiro.e a Siovjetunló ki-
kStSib* è» fel k*n '¿ésx Ini* óleiee- 
vdgóoB loa’oe íalniaiait i Eutopa 
elktvelkeseadj larjé-
te-

A* « Im t  átadd«« — i8oa-
doita fcetei'U^Mit Tttanm  —» « *  a »· 
g*l lletta «-

»  a té t ì 'tc *  e‘*j» Is .aagyetb

Január 22-én, szombaton ünnepel-
la a Szovjet az úgynevezett „véres, 
vám vórós vasárnap ' enUékét. Har
mincnyolc évvel ezehtt vonult p l 
eSM vasárnapi napon a Téli Palotá
ba, a cárok szentpétervári reziden- 
eiAjtt elé Gapon piipa, hogy a c;;u- 
ztmai csata súlyos belpolitikai követ
kezményeit levezesse, az eW· sláthato 
forradalmat leállítsa és a cárt és 
Oroszországot megmentő kérvényt 
átnyújtsa Oroszország uralkodójá
nak.

Sűrű, szinte átláthatatlan köd fe- 
k&át Szentpétervár «teáin, amikor 
Gap ón atya az ezrekremenö tömeg 
élé® az Ochta nevű gyárt külváros" 
ból — o mai fogalmak szerint „en
gedélyezett népgyülését"  — felvo
nultatta a cári palota elé. Igaz, hogy 
az útvonal két oldalán a cári testór- 
(fárda és a főváros legmegbízhatóbb 
ezredéi álltak őrt, az is Igaz, hogy 
sfinì« élf-zncs megbeszélés is meg
nyugtatói alapján vortttitate fel Ga- 
pőn atya hívei a cári palota elé, s 
mindezidáig istneretlen az, hogy 
mégis, miért fogadta őket a rendőr
ség résziről sortüz. Pillanatok alatt 
sebesültek liörgése is haldlbamereve- 
<?tit hullák tetemei borították el az. 
utcát és az orosz- naptár vörös, il
le tt» véres vasárnapnak nevezte el 
mindazt, ami mögött emj különös, 
orosz viszonylatban valóban „meg
szállottnak” nevezhető pápa irányi- 
tatiía az akkori Oroszország feldúl r 
közvéleményét.

G a p o n  p á p á r ó l , ,  egymással 
ellentmondó'· hírek, értesülések <1 ; 
könyvek jelentek meg azóta. Egye
lek szedni közönséges szélhámos 
volt, mert mint az orosz sseeMíde- 
tnokrééia vezetSegyénisége betépett, 
az „Ochrana” (az orosz titkos rend
őrség) szerkeztébe, mások szerint a 
cárt és Oroszországot akarta meg
menteni, ezért történt minden.

Kétségtelen, hagy az oroszországi 
szödMitémokrata párt törvényszéke 
— halálra ítélte. Finnországba mene- 
kim és csupán egy Qzerki nevű ba
rátidnak hívására tért vissza egy 
Szentpétervár melletti falu villájába 
ahol pontosan elmagya~dzta, hogyan 
kell befutni az orosz politikai rend
őrség szolgálatába.

De ezt a párbeszédet a pártszövet
ség „Krdi** is végighallgatták a kül
ső siiöMMI és Gapón atya pillana
tok  múlva egy falravert kampóm 
került

Ma i$ rejtély, hogy tulajdonkép· 
P en — miért. /

04 nem ez a fontos. A halilthív&H. 
birodalmában akkor i# nehéz volt 
élni, ma pedig különösképpen. A 

szegre akasztott álforradalmártói, 
Gapon atyától kezdve, megddbberi- 
íöen egyenes az út — Sztálinig, a  
végletek népe, az egykori „szent 
Oroszország”  160 milliófa ma kán
kánt jár a halál felett. Mit akart 
Gapon? Szabad Oroszországot. Mit 
akar Sztálin? „Szabad” Oroszorszá
got. Az idestova majd száz évet vé- 
gigszónokló orosz történelem enne« 
a különös „szabadságnak”  jegyében 
élte a maga szinte „alibinek”- ne- 
vezhető forradAlmát, de közben a 
Dardanellák szikláira csapódó hűl* 
lámok, «  Molotóv-féle tárgyalások, a 
Baltikum mintegy 80 ezer kivégzett- 
lének halálhörgése, a hírhedt szovjet 
éhínség 1933-iki áldozatai, a Tucha- 
csevszky-per vádlottadnak az utolsó 
szó jogán elmondott vallomásai, 
Sztálingrád, Kirovográd, Kiev, Kaj
kon német Mseinek utolsó sóhajai 
feltétlen azt példázzák, hogy nincs ét 
nem lehet semmiféle emberi kín-é
let, emberi felfogás, emberi állapot,

Gapón pápa kísérteties egzalt- 
sága majdnem száz év után megte
remtette Lenin doktriner elmélete 
után a vérrel és vassal él5 Sztálint.

Ha ax ismeretes orosz végletekre
nem grondolnánk, akkor azt kellene 
hinnünk, hogy a georgiai parasztivar 
dék valami különös és tipikus orosz 
misztifikáció révén ért el oda, ahova 
a Rettenetes Ivánok trónjának útja 
vezetett.
KJíségtelen, nem sok jót tudunk ró

la. Tcn’ábbi szándékai és tervei isme· 
rettenek. Most a teheráni értekezlet 
ten egy új és magakreálta egyenru* 
hátfal lepte meg a világot. Churchill 
és Roosevelt számára ugyanúgy reft-l 
vény, mint azok számára, akik pon
tosan tudják, hóm/ az é j tatárdúlás· 
sál szemben az ezeréves európai kul
túrát kell megmenteni.

De Gapón pápától Sztálinig felette 
rövid volt az út. Mérhetetlen szett· 
védés, különös misztikum, egy ff. 
mótlan medve halálos szorítását éti 
évszázadokon át a pravoszlávba pii· 
jénfiístjével kendőzött Európa ftrtr 
lóban ügy hisziik, most -*> ketjA·· 
törésre kerillt a dolog.

Egyetlen megoldás van. fém. 
Kettő. Vagy feíaÓja a nagi/éteri 
politikai hazii&mányokat titalin 
Szovjet-Oroszorsiága, vagy név A 
mi szemünkben kitérés, kivéti, ki
út — nincs.

Kár, hogy a világ leghatalmasabb 
méretű háborújában ezt a MOV* 
vagy-oi sokszor még mindia n-a is* 
merik fel sem a félrevezetett dme* 
gek, sem az úgynevezett fHr<>*zet- 
hatetlen hivatalos tényezők, %m/áz
zanak —■ az ébredés keserves ehet.1

A némát lágierő szovfet páncélod 
készenléti állásokat támadott 

BerdlcsevtőJ nyugatra
készenléti állásokat. A  ellenség 
sú lyt« veszteségeket sz«vedett.

A  január 23-ára vtrraó éjszaka 
a Kiev. térségében lévő ellenséges
vasúti célokat jó eredménnyel tá
madtuk.

Berlin, január 33.
Mint a Német Távirati Iroda 

értesül, a  német légierő jmuár 
22-én a Berdicsevtöl délre és nyu
gatra lévő térségben nagy erők
kel támadott szovjet csaját- és

belolvá«” b*i'«»tlett «*  angol llcUó- 
Bsd*. de est «  lány«* i [  ~·™ szabad

Mi elmúlt hónapok eseményei 
e!tggé indokolják Románia

nyugtalanságát
• írja feltűnést keltő cikkében a Svenska Pressen

A  Svenska Pressén hosszá cikk
ben foglalkozik Románia mai hely
zetével éa jövő kilátásaival. Beve* 
SetSüS atal arra, hogy ta  elmúlt 
hónapok eseményei eléggé indo
kolják Hooiánia nyugtalanságát, 
V&tőtin hadseregei a Búg Jobb 
li-.n-ij&h fUínak, amely taíajdon- 
kép^u  TrsnsaisMa határául ie 
szolgál, tehát olyan terület küszö
bé®. fenyeget, a" » o v je t  veszély, 
amelyet »m á n  résaéről a háború 
után be akartak kebelezni a  ro
sti An tórályságb»»

A  iap a továbbiakban emlékez
tet arra, hogy íg y  évvel ezelőtt 
érte & rom in hadsereget és ro- 
«ián  közvéleményt a  legsúlyosabb 

4a Sstalingr&dban. RÓviddel 
«sután bireterjadt, hogy a E «a á -  
nők Ankarában béke után puha- 
toféznak. Egy idő óta pedig olyan 
títeetek jelentkeznek, begy maga 
Aniotimm Mihály törekszik ar-

V- Á  ro*
« t e  helyettes m íníszterehiök s * -  
m élyirM  a cikkíró  m egjegyzi, 
nogy politikai felfogását Igen 
gyakran változtatta: volt liberá
lis, tót vw*4rdieta i». még pedig 
*gfez*B rövid időközökben M -  
vÍJtvü.. Tévese;-, hiszik txi, —  &3*> 
*  lm  —  fepgv Anton íscu  i«kinté-· 
íy i m d s m m  «H m  j « ! « t í *  t M -  
jtíííttí iíílfO fw a  ss^áb-vn
Moménié'mn. A z f f s » i g  m , h o g f 
pfldixtl m K im ly  W röy  idejéből 
sl#*zs»&ra4t m m ü  emberek * 
m * I « »  B#rétegfW »-a végleg Jé* 
«teepeltek . Szinte va’ ameacyi M *

nős vo lt azokban a botrányokban, 
amelyek a Károly uralom idején 
a szinte hihetetlea arányú korrup
ció folytán keletkeztek. Az ia 
egyedülálló jelenség ~  írja a lap, 
—  hogy a visszamaradt régebbi 
politikusok nagyrésree, m ég a l i
berális szárnyról is, behódoltak 
Antöcescuékn&k.

Sokan azt hiszik, hogy Mánk  
áll majd a román ellenzék élére, 
de ez ia helytelen feltevés. Maniu 
ma mér nem az a tömegeket von
zó név, mint egykor volt Főleg 
azért nem, mert Károlyt másod
ízben ő szabadította ismét a ro- 
mán nép nyakára, másrészt azért 
vesztette el népszerűségét, mert a 
mai román politikát tulajdonkép
pen Bem ellenezte, Például kéz 
dettől fogva helyeselte Románia 
háborúba-lépését is.

A  lap inkább azt tartja vaiőszi- 
sürek. hogy adandó alkalommat 
*  félreállított vasgáfda jelenik 
meg ism lt a színen, a kommtpjía- 
mu» egében, E feltevését arra 
alapítja, hogy a vaegárdizta za
vargások idajéa tea* forrásból je
lentették, hogy «  vasgárda Moszk- 
vábót kapja utasításait. A  szélső
ség»» te  Í8ld»iatti tényezők még 
nagyon vtm élytm é  v ilh a tn a i Ro* 
m án » számára - -  írja- ® lap. Eh
hez hfyai lehet fSani, hog3·' a ro- 
m in  politika jelenleg aél-
fctlftzi a „viszont h ígtw ítis”  nyú j
to tt* eüí&yák e!8teítétoi«it. M i* s 
hír-m hniahn! ¡tgyexméav tfibhl 
iííam ai réménykedhateeit bisonv##

Zsidó  M n le ié ii nem kö%ltínk!

jóakaratban egyik vagy másik 
részről, Románia aligha számít
hat erre. A  román külpolitikát 
ugyanis az elmúlt évtizedekben 
annyira csak a konjunktúra ve. 
zette és ennek következtében olyan 
nagymértékben ingadozott a kü
lönböző orientációk között, hogy 
határain kívül ma aligha talál vé
dőügyvédet. A  lap befejezésül a 
román emigránsokat említi meg, 
aki a másik táborban igyekeznek 
előbbrevinni országuk ügyét 
Csakhogy ezek között a legkima
gaslóbb személy éppen az a Ká
roly volt király, aki iránt a ro- 
konszenv az említett korrupciós 
korszak következtében nagyon 
szűk korlátok közé zsugorodott

Magyar állásbont a középeuiópal
Italát? * ff* lÍKilítórláiW

Istanbul, január 21. ( I f a  
A Sop Posta cimü istanbli lap 

részletesen ismerteti a magár ál
láspontot a középeurópab htárok 
kérdésében. A  lap kiemeli, hogy 
azok a területek, amelyek. Ma
gyarország ebben a hábruban 
visszafoglalt, mind ősi tehetek, 
melyek ezer év óta a magár ál
lamterülethez tartoznak. Sészle 
tes statisztikákat közöl ai\ néz
ve, hogy Magyarországot % első
világháború után m ilyet j nagy
mértékben m e g cso n k íto ttá k ;

Ugyancsak kiemeli a jkkiró, 
hogy Magyarország ezer %s ál
lamterületének csak kisíbb^éB̂ ét

magyar Erdély területének na
gyobbik fele ma is Romániához 
tartozik, Jugoszláviával szemben 
Magyarország szintén csak az őst 
magyar területek egy részét fog
lalta vissza. A  cikkíró kiemeli, 
hogy a magyar határokkal kap
csolatban annak idején még Lon
donban is elismerték a  revízió 
szükségességét

A  Són Posta azzal zárja fejte- 
getéseit, hogy a jogi kérdésének 
a határok problémájával kapcso
latban csak viszonylagos jelentő
sége van, mert a kérdés ugyanis 
annak javára fog eldőlni, aki erő
sebb, nem pedig annak javára, ki-

foglalta vissza. így a® ezerW ótajnek jog szerint igaza van.

Anglia élgmszás! helyzete
Géni, januá, 23,

Londonból jelentik:
Mint a Daily Telegraph írja,

Llewellin ezredes, élelmezfeügyi 
miniszter a Londonban működő 
külföldi sajtótudósítók szövetsé
gében mondott beszédében kije
lentette. hogy Angliában élelme
zési tekintetben nagyon feszült 
idő következik, amely nem is szű
nik meg a távolkeleti háboiu be

fejezése előtt. Tejtermékekben és 
húsban a hiány még soká fog tar
tani. Általában a korlátozásokat 
minden körülmények között fenn 
kell tartani a határú befőzése  
után is.

Éles angol támadás Tito ellen
Msdnd, jenuái 23- {Interini)

JU «egoi sajté a* etera» beiekb^a 
*Uial»ottö diesai» ciskeívei Tito 
„iáborwagyaf*. most azor.bca & Hl- 
nataaatb Cenhuy cirafl angol |0|yé- 
jTBt Maian wakít m e l «  ,ugossló« 
Jcé*dé»b*n eddig tanúsítón U6ny*at* 
tal áa etkka Bftivóa agy kis » 11* » -  
tőmadd* b«ve*«té»é< JeieoH s  Pt«*-

da ¡«lastésa aüoW A* enga! U f ó 
kat Tito! „tféews e f líW k "  
a6T, lS> aM sem nüt«· értékes tnle}* 
donsággai nem r#adott»tífc ¿«oki

bottnam. „jagoszJdvia ta^ma-
avo" cfasat, amit* l»rmé»?*esen 
Rina» |og«. A hazafias MlhajiMes- 
escú ssamban Tito haszontalan d,u- 
lé". Ex kétségtajan lény. (MTI)

naiélef haUoMab wítfre a romén 
k M Ig o n

B u k w s t, jaauár 23. (T P )
A  román rádióban felolvastak 

egy orvosi jelentést amelyben 
kitelik, hogy Mihály királyon ma 
délelőtt nyakoperációt hajtottak
v% re. A  áüa^oía igen

Mihály királynak 10 napi tékéle- 
les nyugalomra van szüksége. A  
jelentést dr. Sauerbrueh egyete
mi tanár. dr. Jordán egyetemi ta
nár és dr. Carstea Írták alá.

B ecsből D c szívd rtfo tt 
zs id ó k n á l* s ze rze tt 

h a m is  o h m d n u o K a t -  
le a u lid zia  k e r ü lt

Deutsch Sándtf budapesti zsidó
kereskedő 1920ban Becsbe költö
zött de az Anshluss után vissza
tért Budapestre s itt gyakran lát
ták olyan zsiíók társaságában, 
akik az Anschhí» után szivárogtak 
be kerülő utcf1 Magyarországra. 
Ezeknek nem v*ltak igazoló irataik 
s Deutsch válla^ozott arra, hogyha 
kell, akár törv^ytelen utón is sze
rez szátpukra |yan igazoló íráso
kat, amelyek alapján nyugodtan 
tcrtózkodhfju-:af Budapesten. T<v- 
njéüzeteíen ¿eket a papiakat 
Deutsch megíró elienssol&iltatás 
ellenében sziütotta. K te^k in t 
50ft—2500 perlő díjazást kért hit> 
?orsosaítól és ezt segítőtársával, 
Fritómann A^éd 39 éves rabbival 
meg£el«te. gyükben a Tábla 
mást mondott psleíet. peutsch S in
dít :t két Cí Wiévre. í': ;edmannt 

pedig kétévi » h á z r a  itélt*.



MARNITI

leplezett szabadkőművesség nem
zetellenes célkitűzéseivel s odahat
nak. hogy dtávolítsák azoknak 
jelvényeit mindenünnen, ahol csak 
elakisértenek a múltból!

A  Virradat cikke tehát nem ma·1 
radt hatástalan. Mi magunk egy 
pillatatig sem hittük, hogy a Haj- 
duság magyarjai tudatosan tovább
ra is megtűrnék a város vasúti 
nagyállomá3 épületén ezeket a je l
vényeket, mint ahogy mim gondol
tuk. hogy Debrecen kemény, nem- 
aeti érzésű és a halához hil ma
gyarjainak szerepe lehetett volna 
ebiben a komédiában. A  Hajdúság 
a magyar történelem során min
dig példamutató vitézséget, ma
gyar nemzeti szellemet es maga
tartást tanúsított háborús időkben 
és a béke áldásos munkájában egy
aránt. Nem kell pirulnia soká 
egyetlen debreceni magyarnak sem 
ezen a sajnálatos Berger-féle caá% 
tevésen. A  jelvények eltűnnek, 
senki sem fog többié rájuk gon
dolni, emlékük elsiilyed a magyar 
élet öntudatos megújhodásában.

V AR G A  ISTVÁN

Budapest, 1944. január 24. wmciMiár
& Virradat cikkének hatására

eltávolítják a szabadkőműves 
jelvényeket a debreceni 
nagyállomás épületéről!

Egyik ,lc2«.óbb i számunkban 
megdob; számoltunk be
váritlan cit^reeeni felfedezésünk
ről. Átutazásunk közben szabadkő
műves jelvényeket ismertünk fel a 
debreceni nagy állomás épületén. 
Annál is különösebb volt ez a fe l
fedezés, mert eddig még egyetlen 
debreceni polgár, egyetlen átutazó, 
más vidékről származó utas sem 
vette észre, milyen jelvények hival
kodnak az állomás épületének hom
lokzatán: a háromszög és az alap 
középpontján. E tengelyre helye- 
jt»tt körzö, amely a szabadkőmü- 
^es: ég nemzetközi szimboliuma.

Egész Európában felszámolás 
alatt áll a nemzetközi szabadkő
műves szervezet és magában, a 
szabadkőművesség fellegvárában 
Franciaországban is lerántották 
má_? & leplet a páholyok tevékeny
ségéről.

Az 1930-as évek legmegdöbben
tőbb szabadkőműves botránya a 
Stavisky-ügy volt. Ennek során ki
derült, hogy sok-százezer francia 
dolgozó véres verejtékkel megke
resett és sok lemondással félrera
kott kis tőkéjét egy szabadkőmű
vesekből ólló szélhámos társaság

sikkasztotta el, millió és millió 
franknyi összeget felemésztő pezs- 
gös orgiáival és különböző sötét 
üzelmek érdekében két kéazel szórt 
megvesztegető ajándékaival. A z  ak 
kori francia miniszterelnök, Ca- 
málle Ohaiutemps, ki a , f lé t  titok  
fejedelme”  hangzatos cimet kapta 
a nemzetközi szabadkőművességtől 
kétes érdemeinek elismeréseképen, 
maga is egyik főszereplője volt 
ennek a világra szóló botránynak, 
Nem csoda tehát, hogy a bűnügy 
kivizsgálásával megbízott Petit 
vizsgálóbíró gyilkosságnak esett 
áldozatul, mikor az ügyben ludas 
francia közéleti férfiak nevére! zse 
bében, a nyomozás v% ső eredmé
nyének lezárása előtt Wjonba 
akart utazni. A z  sem vol megfejt- 
hetelen ezek után, hogy a meggyil
kolt vizsgálóbíró utóda, Bonny 
rendőrbiró szintén orgyilkosság ál
dozataiul esett. Nem csoda tehát, 
—  hogy e két példa után egyetlen 
francia büntetőjogáss asm válalko- 
sott az ügy kiderítésére: mindenki 
féltette az életét a szabadkőműve
sek bosszújáéi. Azóta sem derült 
világosság erre a sötét ügyre.

Kuifilás a nagyátéomás építői után
Cikkünkben rámutattunk, metíy- 

nyire nem méltó Debrecen szín
magyar lakoságához, a csúf játék, 
melyet ellenük követett el a nagy- 

' állomás ismeretlen építője. Meg
győződésűnk az-- volt, hogy 'cik
künknek eredménye lesz és a deb
receni közvélemény el tünteti ezt 
a szégyenbélyeget városának kül
sejéről.

Nam is tévedtünk, már is ered-
ra -̂ujT· VHjűl eiaifcüic tétí tiuk-
nsk.

A vezető debreceni napilap, a 
Debreceni Újság —  Hajdufö’d 
január 16-i számában választ kap
tunk cikkünkre. A  debreceni lap 
egyik munkatársa világosságot de
rített a szabadkőműves jelvények 

. ü'tyf v .  Hosszas keresés, érdeklő
dés , és nyomozás után —  miköz

ben a városi könyvtár debreceni 
épületek történetéve, foglalkozó 
köteteit vizsgálta át keves ered
ménnyel —  nyomra akadt.

—  Félkerestük Dorner Sándor 
pályafentartsi osztályfőnököt, és 
megkértük, mondjon valamit az áL 
lomás épületéről —  irja a debre
ceni újság munkatársa. —  Gondol
tuk, igy nyomára akadunk annak, 
vájjon lehet e szándékosan szabad-

je l vénynek ueyeznl az ál
lomást díszítő domborműveket?

—  A debreceni txr.su<i forgalom, 
megindulásáról és fejlődéséről 
Wolfmau József, H ÉV vezérigaz· 
gató ír t  alapos cikket „A  pálya- 
fentartás” című szaklap 1931. évi 
5.· 6. és 7. számában, —  mondotta 
többek között Dorner Sándor osz
tályfőnök.

Csak meg kell kaparni és előbujik
egy Berger

Ebben a könyvben megemlíti, 
hogy as 1857-ben elkészült indóház 
a folytonos fejlődésnek nem felelt 
m:g. Ezért 1900-ban lebontották 
ess- ekkor -emelték az uj, impozáns 
epaietet. amelyet a Berser.Balorh- 
Tóth vállalkozó cég épített fel, 
Hogy kik tervezték arról nem szói 
a krónika, - -  folytatja a debreceni 
lap. Valószínűleg, hogy az igazga
tóság tervezte, ilyenkor pedig 
nem szokás a tervezők neveit fel, 
jegyezni a futókor számára.

—  Nem. után ítélve Betget. z»;d.ó 
lf  Sietett s (j vaMal&t másik
tagjának volt e t?ateti fcéíe az 
1900-as években hódi'.ó útjára i**- 
dult szabadkam ű ¡'ességhez, >‘3*» 
tudjuk, nem is állíthatjuk egyikkel 
kapcsolatban sem. A tervezők sem- 
miesetre ju ihatoti eszébe,
hogy a díszek a-prólékosságával 
foglalkozzanak s annak létesítése 
éanb a vállalkozó cég egyik tag- 

vagy a pallérnak juthatott

eszébe, —  irja tovább a lap mun
katársa.

A  debreceniek azonban hű«n a 
m'agyar alapossághoz, nem egy
könnyen vállalták a középületeken 
hivalkodó szabadkőműves jelvé
nyeket. Szerették volna bebizo
nyítani, hogy azok csak ártatlan 
mérnöki szimbóliumok; ezért a ve
zető debreceni lap munkatársa ku
tató utca során a Déri-muzeum 
Füvéazkert-utcai raktárhelyiségé
be is ellátogatott, ahol a felosz
latott debreceni szabadkőműves 
-■ Egyetértés” páholy iratait és tár
gyai őrzik.

Gtt vök a bizonviték!: a három
szög benne egy szem, mély a pá
holy m já t jelvénye volt essél a kis 
módosítással.

—  A  háromszög tehát azonos,
mint ahogy minden szabadkőmű
ves címerben az —  irja  a debrece
ni lap. Eszerint tehát a pályaud
vari diszümény valóban szabadkő
műves jelvény.

Mialános megdöbbenés: a dombormű 
valóban szabadkőműves je lvé n y...!

Most már csak arról akart meg
győződni a debcwwui kartái-s. i l
nincs e félreértés itt, nem ártatlan 
mérnöki véletlenről van szó? Fel
kereste tehát a mérnöki hivatal 
műszaki tanácsosát Kalenda-Lo- 
ráttd mérnököt, aki kijelentette; 
háromszög. i-Cfkíls®., körző általá
nos mérnöki jelvény, de m m  nm em  
állítani, hogy mek elfogadott mér. 
nőki jelvények. Ügy tudom, hogy 
#  Dtsbrwm í Mérnök
" * * *  km m M  je&sémp ''

háromszög ábráját ismerik el a 
szabadkőművesség jelvényének. A  
páholyok esetenkint kisebb változ
tatással saját számukra megkülön
böztető jelvényeket terveztek, mint 
ahogyan a debreceni vakolok egy 
szemet biggyesztettek a háromszög 
közepébe.

EUávo Hiiák e város
szégyenfoltját ··· *

A  szinmagyar Debrecen jóhirne- 
ve valóban megköveteli a dombor
mű eltávolítását a debreceni nagy- 
államás épületéről! —  irja  a deb
receni lap.

Hajdúság
nek egyet 
leplezett 
zetellenes

A

ra is
X

m
seti

aránt. 
egyetlí 
ezen a 
tevésen.

M  m e g l e p e t é s e i t  é s  b i z t a t ó

Í g é r e t e k  g a z d a g  b e m u t a t ó ! a

v o l t  a  l e v e n t é k  

„ k  e  r  e  t  -  e  l  ő  a  d  á  s  a "
Valóban érdekes bemutatón ismer
tették a leventék pénteken 2 1-én a 
Magyar Művelődés Házában a Kor
mányzó űr jelenlétében a zsúfo
lásig megtelt óriás! terem. közönsé
ge előtt eddigi működésüket és té r  
veiket.

Vitéz- sztanegorai Solymossy U- 
lászlónak a leventék országos pa
rancsnokának felolvasása közben a 
háttérben hol egy-egy kiragadott,
kép elevenedett meg a leventéit 
életéből, hol pedig hangos- vagy el* 
més, rajz.ilmen, vagy szemléltető 
statisztikákban tárult a jelenlévők 
elé a íeventeintézmény és a leven
temozgalom munkája.

Két érdekesen ■ összeállított han
gosfilm után vetített .képeken és 
statisztikákon egyszerű cs világos 
magya: ázattak tudtuk meg egész if
júságunkat felölelő szervezet beiső 
felépítését Az ezután sorra kerülő 
bemutató „Orgonasipok" alakjá
ban kisérte végig a magyar fiú
gyermeket egész a. férfikor kezde
téig, mégpedig olyképen, hogy min* 
den esztendőt egy-egy levente kép
viselt, aki a közönségek elmondta 
mi a feladata, mit tanul a sport, 
a nemzetvédelem, és a honvédelem 
leién. Ezután külön képek, 'iilmek 
és bemutatók szemléltették az egyes 
leventekorcsoportok tevékenységét 
Míg az első korcsoport szabadgya
korlatai is még csak játékok, —  
játszva tornásznak, játszva, tanulják 
meg a magyar történelmet, — a 
második korcsoport már komoly, 
igen szép tcmagvakorlatokat muta
tott be. Láttuk, hogy a, katonai tér
kép jelzésein mindegyik levente 
könnyen eligazodik. A második kor* 
csoport már haditoma-akadálygya- 
korla tokát is tud, és a közhasznú is
meretek során a benzinnélküli folt- 
tisztításon, a gombieivarráson ke
resztül, a vasalásig jóformán min
denhez ért. ami csak * ruhájának 
.endbentartásához szükséges, — úgy 
gondoljuk édesanyja legnagyobb 
örömére is. De ismeri s menetren
det, táviratot ad fel telefonon ,;és 
sok minden hasznos dologban jár
tas, mint például az első segélynyúj
tásban. A fiúcska, akire eddig a 
felnőttek, mint valami kártékooj

— Ez a nyilakosat tehát meg· 
erősiW, hogy a debreceni BagyéUo· 
más épületén látható dombormű* 
csakugyan szabadkőműves jelvény! 
—  vonta le a tanulságot & Debre
ceni U ja ip  —  V a jd á m  WWíwse- 
rete* munkatársa.

MI megnyugtatás képen közöl
jük debreceni kan hrmunkkal: szer. 
te a világon, ahol tssak M űtőit# 
tanyáját szaUvikomüve« mo?ga- 
lom. mindenhol & debreceni pagj·· 
éümárn hivalkodó kőraS®

kis vadőcra tekintettek, mert ®1 - 
nyütte ruházatát, betörte a szom
széd ablakait, mást a levesteintfe- 
rS ényen keresztül a társadalom 
hasznos tagjává vá lik

A  harmadik kórcsoport tomabe— 
mutatója már látványosság. Kedves 
bemutató volt a kventeotthon éle
te; egy repülőgépmodell, núnt vala
mi hatalmas szitakötő „szökött” 
meg a színpadról és kis hijja, hogy 
a páholyokba nem tévedt, majd ki
fáradva, leereszkedett a  kozőöség 
padsorai közé és nr.gy derültség 
közben egy utánar.yúló kéz elkapta.

A  - bemutatásra ke-.tilö „Háry Já
nos’’ nyitányt a leventék szimfóm- 
laif zenekara adta elő Csáky Nán
dor karnagy vezénylésével. Végül 
még a pzda-sági. teljeaitmények 
ügyes és elmés rají.iimje került be-' 
mutatóra. A hulladékgyűjtés, — 
amelyből az újságok csak nemrégi’ 
ben ismertették a. vas-, gumi-, pa
pírgyűjtés számadatait, valamint *  
leventék' selyemhernyó és angora* 
nyál tenyészete eddig több, mint 6

n \  .PETŐFI SáKROR-TJ. 
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Szolnok, Gorovt-ulco 12.

H A K f i S Z E R l  R Á D I Ó !  

f i R A M O F O N l  K O T T Á I  

H A K G P B R S E S y .

R E N D E Z É S !  

Z E S I E M Ü S I A D á S  !
Minden, ami mnxstk*

a MARNrra % m m  k ö z p o n t?  ,m  
Képe# âî-jegviék w»si J* tafjf««.

millió pt-n&ji 
Ezután a komoly teljesítmény- 

számba menS ‘ hónvédp. éha ksrü:t 
pedig a mm* 

terv további mozzanatait, az üdí -̂ 
lők. sporttelepek, egészségügyi m- 
■tézmények további elgondolásait 
tárták a rendezők a 'lelkes· k^-ön* 
ség elé."  \

ti. st. m

A P la ü g a rS ió  kO zlést a ia p jê n  wi*#áálal 
i n d i l l i  a  i & n & ú f a m m i m i U & 'm ü f i U & m  

réSEiwewH z€iiem űv(si€ íl ló lsh o la i 
fa n á ro k  szerepének f is i íá iá iá i a

A  Magyar Szó január 2(Kki szá̂  
mában ^Hiucíaíos' intézkedést ké
rünk a magyar zeneÁet vUszoélégei· 
nek megszüntetésére“  ' cimű megje
lent cikkünkkel kapcsolaíbaa meg· 
irtuk- hogy a Vigadóban lezajlott 
tangoharraónika-ollmpíászon Liszt; 
„Szerelmi álmpk’’ című müvét hat» 
lőttük többek közöt: jazzátirattoan í 
a pályaműveket zsűriző bizottságban 
Zeneművészeti Főiskolai tanár is 
nelyet foglalt. Kérdést intéztünk 
Zathureczkv Edéhez, a Zeneművé* 
.»éti Főiskola főigazgatójához, van-* 
tudomása a, törtéatekrői? Z&thu* 
• eczky főigazgató lapunk munkatér- 
sáliak a következő választ adta:

— Az ügyben vizsgálat indult és 
természetesen mindaddig, amíg a fo
lyamatban levő, dolgokról magamat 
minden téren portosan nem in for

mál tattam, a kérdéssel kapcsob.tban
nem foglalhatok állást..

Meghalt RedUfh Oswaid
a  bétsi Tsirfomórtyos

AkadémSö volt elpöfce
Itediich Qswaid, a bécsi Tudomá

nyos Akadémia volt elnöke, a bíres 
törtáGetiró, január 20-án. 8$. éve* 'so
rában Becsben elhunyt. R$dHth tcbn 
ízben fogiaikozott; . Magyaré r- zág 
multjávsj és m  Ausztria történetét 
tárgyaló' f&tiunkájában példás tár- 
fiyuagossagot mutatott M  a ma· 
lyarok szerepével kapcsolatosan 
Megtanult magyarul és még· étet® 
utolsó éveit«*» is melegen éítíekift* 
dőlt a magyar tvdpiaéíiyos élet iram.



Budapest, 1944. január 24. f

\ u A  jubiláns BibóLajos uj darabjai
iem utafó o Nemzeti Színházban

Hol végződik a játék —  hol kezdődik a való élet, vagy

‘f jeti" a drámai v a ló s á g é  hol csap 
at játékba, hol a határ az elet es a játék között, évszázadok óta 

,rok fantáziáját A  téma nem új, Shakespearetől Pi 
«..m ijé ig  jóegyneháiiy változatban előfordult már. Bibó Lajosnál 
IS régi téma 8 hegy ma egy kissé pirendellóa mellékízzel kerül 
temekre az mit sem von la Bibó alkotásának értékéből és ere*
Í  elore kdl bocs'^tanunk. hogy «  magyar múlt
f  , Je,f n. ™8y  magysr sors kérdéseinek robosztus erejű
Drámaírójától harminc éves Írói jubileuma évében nem ezt a tőle 
Idegen masgy.ken bukdácsoló, alapjában véve kis igényű Írói
-,farce -°t vártuk. Am ely m íg hozzá megoldhatatlan, sőt harma
dik felvonásához érve kissé tökéletlen is

Mert miről is van szó? Egy vidéki társulat a neves pesti író
aratott darabJát Próbálja az író je

lenétében. Próba közben valamin összekülönböznek, az Író meg
tiltja hogy e«ík után e’ijátszák a darabját. Eladott ház van, az 
el adast meg kell tartani, mire a színészek elhatározzák az egyik 
főszereplő javaslatára, hogy estére rögtönözve eljátszák saját 
életüket, amely ̂ a g y  vonásokban -  legalább is kiindulásában —  
úgy m hasonlít m  íré  letiltott darabjához. Szöveg nincs» próba 
mncs, mindent saját énük tárházából és a főszerepeket játszó 
igazgató, a felessége, az Igazgatóné első házasságából való leánya, az 
első férj —  egy ideig halottnak hitt hadifogoly volt és most mint 
vezető színé*« a volt felesége uránál van szerződésben —  drámai 
fo^ultsegO élettörténetéből saját maguknak kell súgó és előre

H l  f  Az ötIetet a hosszú idei2 haliittn&k hitt első férj adja, aki nagy vonásokban úgy akarja ve-

S f i  *  r£ S t A  ' ,hogy Végm *  a má3odlk férJ kénytelen
légyen a Játékában magát agyonlőni Ebbe a valóságot ámító já
tikba szól bele maga az élet, amikor az első fér j a kellék pisz 
t&iyb* igazi golyót csempész, hogy a játékból valóság legyen, 
hogy Végre megszabadulhasson a második férjtő l és így  szered 
. ¿ f f *  u !** '?  Ds 9 M tikba ilyen módon közbe avatkozó
g á t j á t  eltéríti a másik főszereplő játékos' színészkedő, rög-
S ü S · 1  f nem lő,v i f  a§át agyon, hanem ráfogja a töltött

^  íé r& ™  «  igy  8 já tékba» szinte a 
tudat alatt feicsiil&ni érezf.ük a való élet újabb szavát: így akar 
% - jm  tm gsm U& uln l *  ránézve már-raár kellemetlen mai hely-

“  ve‘hesse *  ,desé* '  “ ” * *
A  golyó a* z m m y t  találja és ebbén a csattané végben két

d r í S Í  l  m8Y° l  JÓ ^ abJt” etével *  véget· Az aztán író tínméja, hogy a harmadik felver» áífcan nem tudja se tovább
vinni, se megodani a drámát. Fanyar mosollyal kér bocsánatot,
hogy megoldásként m k  azt az ötletet találta hogy a rendő’-ka 
w tsny m akkja alá bujt rendező kisüti hogy itt csak véletlen 
jutika szólt bele való életének látszó gesztusával, mert nem tőr- 
iérH semmi, csak kellékest hanyagság okozhatta ezt a majdnem
tragikussá vált befejezést A  játék és élet kettős játéka megtörik 
¿ ¿ 5  felvonásra, se befejezni, se kíbogőzni nem tudta a

I r f I* í * Eek * * * * * *  agytól-egyig kitünően szolgálják a szér
iát. Kt t Ferenccel az élen az élet és játék olyan izgalmas kettős 
élmenyét produkálták, amilyent rég nem láttunk a Nemzeti Szín
házban. Eggyel maradtak csak néha adósok egyesek: a vidéki tár
sulat atmoszterá j á val. Ezt maradéktalnul csak Kiss Ferenc hceta
I  í v a„teí ienne- Kis* Ferencnek erről az alakításáról hasábo
kat ^ellene nmünk. Művészi ereje és alakíormiló készsége olyan 
dmamikus erővel nyilvánult meg néha, hogy szinte elsöpörni

P i  ~  Í2 ? étf !£ í  ~  aZ0k U  ^ «n ő e k  voltak.Somogyi Erzsit azonban mégis külön is meg kell dicsérnünk
Ahogy ip ? j apjától «  harmadik felvonásban búcsúzik, a valósággá 
lett játék határmesgyéjén, a legnagyobb és legfinomabb művészet
Volt .

Vüit néhá* y k m ó - hiányossága. A  vidéki 
színházi mthd túlságosan nemzeti színházai« volt, a díszletek túl-

J S S S P  “  dőadás utáü a harmadik, 
\ P PP8Í á̂toodík> Makkay Margit egy félórával 

azután hogy karlövés érte, ugyanabban a ruhában úgy ágál a
mÍ smí , törtéai V3,n*- mintha ez a lövés Is játék 

l L . i l  ' P ^ 5z/ oIt az kézzelfogható valóság. ilye
neknek nem szabad az ó m ig  első színházában előfordulni, vagv 
tálén «gy  tökéletlen vidéki színházat akart a r e n d ^  S  e’énk 
ámítani? És mire való az ócska színészutánzat kabaréja an-»lv 
semmit sem jelleme*, csak tekintélyt rornhoL J ’ 7

m i m  n i

A?

éttermeiben
esténként
jazz-zene,

L»g)obb 

it  Halók

A  Tacskó bemutatója 
Pécsett

Pécs, Január 24,
A  pécsi Nemzeti Színház nagy si

kerrel mutatta be Dario Niccodemt 
I „Tacskó” című darabját. Sebők 
I Margit és Zách János pompás ala- 
J kitásáért sok tapsot kapott.

„Szilágyi Irma'1 a kassai 
Nemzeti Színházban

„Szilágyi Irma” a kassai Nemzeti 
Színházban, A  kassai Nemzeti Szín
ház nagy sikerrel mutatta be Pozso
nyi László 
színművét

„Szilágyi Irma” című

Romeo és Ju ia 
Debrecenben

Debrecenből jelentik: A  Csokcnai- 
Színház zsulfoit nézőtér mellett ját- 
sza Shakespeare Romeo és Júlia cí
mű tragédiáját, vidéki színpadon ed
dig nem alkalmazott rendezésben, 
forgóazinpaüoa megoldással.

A német fiímmötermekben jelenleg 
281 tudományos filmet forgatnak. A  
múlt évnek ebben ez időszakában csak 
140 tudományos íilmet készítettek.

A oímet esrj'etemek ifntssötületé-
b«a Jelenleg hatvan tanárnő 4* magén- 
tanárnő működik. Á  legtöbben a ter
mészettudományi és orvostudományi 
karon dolgoznak.

A  légitámadások után a berlini hang
verseny- és operazenekarok íngeynes 
előadásokat vezettek be a súlyos ideg
próbának kitett lakosság szórakoztatá
sára és megnyugtatására.

Bécsi sxlnházak Vendégjáték» Po
zsonyban. A szlovákiai német orszá
gos ezinház vendégjátékra kötötte le 
Pozsonyban a Burgtbeatert ,a bécsi ál
lami operát é$ «  bécsi városi operát

Kikkel akarja megnyerni 
a NAC tavasszal a bajnokságot ?

ie

t i

Az ószi évad befejezése után 
Nagyváradi Atlétikai Club kitűnő 
csapata utcahosszal előzte meg a töb 
bieket a bajnoki táblázaton, majd 
akárcsak tavaly —  ahhoz hasonlóan 
az idén is — megszerezte a karácsa 
nyi kupa győzelmét is.

A  közelgő tavaszi labdarugó évad 
előszele Váradon is fujdogál 'már, 
mert Rónay Ferenc mester útmuta 
tásai szerint a bihari zöld-fehérek 
már megkezdték a munkát.

A  cél: megmaradni továbbra is 
az első helyen s az őszi félideji baj
nokság, után megszerezni az év vé
gén is a bajnoki címet.

A  NAC otthonban a Brémer-téren 
- az ország egyik legmelegebb 

egyesületi székházéban — a veze 
tők, élen a kitűnő Czeuz Gyula mér 
nőkkel, Sághy László rendőrtans- 
csossal, Róm y Ferenc mesterrel 
Krüger Károly Igazgatóval és Aj- 
tay Lászlóval azon serénykednek 
hogy a csapatot tovább erősítsék 
Hír szerint néhány „nemes vadat” 
szemeltek ki, akik ha Váradra ke
rülnek, nem akad 3 NAC legyőzőre 
hazánkban, ¡te*

A  NAC mai összeállításában két* 
igtelenül legkiegyensúlyozottabb 
csapatunk. Mind a véedlem, mind a 
fedezetsor és a csatársor kiváló. Eb
ben a csapatban ma nincs gyenge 
pont. A  csapat Achilles sarka a vé
delem volt, a régi NAC «  hiányát 
megoldotta Mészáros megszerzése. 
De lássuk csak, kik azok a játéko
sok, akik ma sz ország legjobb 
csapatának tagjai:

Vécsey Adolf 27 éves fakereskedő 
Kispest Tóth Sándor 21 éves műsze
rész NAC nevelés. Mészáros Ferenc 
24 éves tisztviselő Újpest, Onódy 
Andor 23 éves tisztviselő Elektro
mos, Szegedi Miklós 22 éves keres
kedő Ripmsía, Juhász Gusztáv 32 
éves pékmester Vémis, Deményi Ru
dolf 28 éves fakereskedő Vénus, Fe- 
vényl Jósssel 23 éves müszerés Ki
nizsi Kovács II. János 23 éves sze
relő Ploesti. Barna János 20 éves 
műszerész Elektromos, Sárvárj Fe
renc 27 éves mázoló NAC nevelés, 
Bodola Gyula 31 éves likőrgyáros 
NAC nevelés. Tóth III. Mátyás 23 
éves fakereskedő Újpest, Lóránt

Gyula 20 éves tisztviselő SZFC, Fe- 
renczi Antai 17 éves diák NAC ne
velés.
_ A  NAC csapata fehérhollóként 
5 zi a tiszta magyar játékrendszert 
ebben a WM-ben .megszédült világ
ban s hogy milyen eredménnyel, azt 
a bajnoki táblázaton kivívott első 
hely fémjelzi.

Ma a NAC jelenti labdarugóspor- 
tunkban a stílust, technikát, szclle* 
mess&gst, az invenciót s ebben flo- 
ntty Ferenc , mester a f  ¿részes, ki 
mit sem törődve a magyar játék
rendszer ' ellen küzdőkkel, átmen- 
tette csapatát a külföldi tévtanok 
követésétől, amivel azt érté el, hogy 
ma nemcak Váradon, hanem Buda
pesten is a NAC a legnépszerűbb 
r-sapat, hiszen a NAC mérkőzéseire 
népvándorlásként menetel a szép já
tékra éhes tömeg,

Emellett a csapat tisztán játszik, 
tehát mentes minden erőszakosság
tól és durvaságtól, Igazolva azt a 
tételt, hogy ahol tudás van, ott 
nincs szükség tisztátlanságra.

A NAC így lett rövid két év alatt 
labdarugósportunk· elsőszámú érté% 
ke, megelőzve pesti szintársát a hí
res Ferencváros is.

Váradon ’ érthető bizalommal vi
seltetnek e Ecárda iránt, Nem kíván
nak tőlük többét, csupán azt, hogy 
úgy szerepeljenek, mint ősszel. Ha 
Pedig ez így lest — ami iöbb, mint 
valószínű —  akkor a Kőrös partjára 
kerül a büszke bajnoki dm.

(K—y)

Á R T A T L A N  V A G Y O K
V in z a r y  J á n o s  v i g já t é k á n a k  f i l m v á l t o z a t a  

a  C o r v in b a n

A z  utóbbi időben mond gyakrab
ban kerülnek Budapestre olyan né
met filmek, amelyeknek forgató
könyve magyar Író darabjából, 
Vagy regényéből készült. Nemrégi
ben nagy sikerrel mutatták be Bó- 
kay k it  darabjának filmváltoza
tát ,a ..Feleség” címen, most pe
dig a Corvin filmszínház tűzött 
műsorára egy magyar darabból ké
szült filmet. Vaszary János ítk r -  
tatan vagyok?’ cimü vigjátéka an
nak idején nagy sikert aratott az 
Affldrássy Szinháaban. Ebből a 
kedves darabból kferült az újon
nan bemutatott némái film. Va
szary humorát*kitünően megértet
te a rendező Theo V  ngen, aki egy- 
hsa a darab egyik főszereplője is, 
da át érezték és átvették e köny- 
nyed és szellemes humort a többi

tsAGVAM .tm m & M ü v m z m
KSÁLUTAS BERNBEN

A nná* 4» Kóiok tatáííügyS mmUz- 
·  »ög jftr művészet MM$M  

m m w n * U te  vthmint * fcU f«;« 
és mtkgytr ¡wltuicsopertok kíéprtése
é rif ic ilm  m óként W ltOM a  msgysr 

kláUitokst nnim.

ŐSBEMUTATÓ
kolozsvári Nemzeti S z í n h á z b a n

Koiotevir, január hó.
t kolozsvári Nemzeti S -mhizban

------- íaólait'laeg elősiör Me^ke Béla
Euaea s* íaEttndSb« Svájcban rende* gördülékeny és sikerűit forditásá- 
• magyar kultitfzkormány képzőmi&é-' bm  magyar nyelven a francia Rö-
m tii ítiMSM#, un*',yen a j el enkori ' ·  .............
fr.-gynr í*»íi ég kí
rn  m m m rn m . A k ii 'M ie  Bérében
t, mai lapon m-ig még Is ftytílk. Szi- 
#yeí MfiTst Jm$ vallás- és fcdzokt&ti-a 
ősi'* makettet m  Ormágoss trodslmt 
<-* T*ná«*ot kérte tel »  b*-
r*utaí4*ra kerül« anyag Wválog»tá*ájr»
4» ·» k im ti*  megttndexé$ére.,A kiiMU 
Umsk, tmelytti n  fMtönik ét U  
m<o'otí»mMk mintegy tn$y« f m r  műve 

wádntSke r.-á;« ftm fii űr, 
Btímr falap «8v*f«#4í itM fsm , m *·

mre? mét$? müet m, mmi, a
fcWIlii# tnegnyitásia Szteyü Merse 

k'iíbi»tmlni«zt«rt dr· »it** M*á*t 
0 itá$t min, otm íytíkSk itépv!** :t a  
memyília UapmAb ir fW  Ervin min 
* » # < # ! egyel c. rk. taírf? »11«' 

t*rt »  ióttitiss mstgfit aü y tm i· 
»#1 A

ger Ferdtnáfid. A  „Mindenért fizet
ni ím íí’' ciínü, a  szerző Altat egya-e- 
rűea játékAak nevezett « upidi

«ügyész jellem- 
rajza, Az öregedő főügyész elveiben 
magasontosodfitt rideg a hiva
tásának élő férfi, aki mmyerntét 
zsarnok módjára elnyomja Fiát, 
aki szerelmi házasságot akar kötni., 
hálából kiűzi és mTndan érzelem
Jetí6*o«»ítságáí konokul ta g ija .
De amikor az öregedé térti ételé- 
be« várattanuí rntgjelenik *  ké*ái 
szerelem, az egyénsé«« rövid Idd 
alatt átformálja A  Mtoyőrteíen 
ürry-l-rbői m^értö ember ísm, aki 
a* edd!« megvetett kötészetet és * 
termérnt szépségeit f* felfedezi. Rz 
s szeretem, amely végül t rn lé im  

»»tel » -  értstf tm g  vei« ®.. Patami- A táMtesm Ultatetrtif franci*, f, ' — ..............—  — ■ «  * ■**“»'
W etw  s í « « *  sy tívé  JctfgfM·! « *  » ( - e t o á t  és fia boladg'iágában
m  h W W i  Um'jk&inyK t, m  JEt-| vtgasriatódlfc K t  Aiíandé humorral

lrU  I Síííött «¡elemény bonyodalmát —

a nálunk eddig még kevéssé ismert 
Rager Ferdinand — komoly é. tókü 
.irodalmi eszközökkel érzékelteti. A  
könnyed humrrr mögött filózófia és
kö.tés’zet bújik meg,

A  főügyész szélsőséges, változá
sokban néha vaLósrfnütelen alakjá
ban Kübtoyí Oyorjy csaíttiem min
dig élő embert ad- Főleg a rideg 
zsarnokot majd később a csalódé 
sában megtört férfit hiteti el Az 
antik lám? a gyűjtő unokaőccsben 
Tompa Sándor brülláns alakítást 
nyújt. A  véznán jellemzett fiú szere
pébe a tehetséges Bodó György 
nagy igyekezettel |s alig tud életet 
vinni, Krémer Margtot először lát· 
íuk prózában, a csábító asszonyt; 
Rémirolnét nigy sikerrel játszotta. 
Véműy Rudolf kablnetfigurája, —  
wtínt Capet biró %  tökéletes mű
vészi. alakités Tompa Mikló-- gon
dos rendelése és Varga Mátyás a 
mú légköréheJt alkaSmazkodó har- 
móníiM* drszlefe külön említésre 
méitéfe

Prhwsaky Károly

színészek is. A vidám kis történet 
a hölgyről Mól, akinek erkélyéről 
egy fiatalember meoeküd el éjsziaka
—  pizsamában. A  nőt « z  olyan 
szénben tűnteti fel, mintha az Ő 
vendége lett volna,. Szerepel az 
ügyben egy másik férfi, airi, —- 
bár nem ismeri a nőt, szerelmes 
belé, valamint még egy ur, aki is
meri szereti, sőt el is akarja őt 
venni. Sok kacagtató helyzetkomi- 
kumoa bonyodalom után végülis az 
a férfiú  győz aki bár nem ismerte 
máris szarelemre gyulladt iránta. 
Addig azonban ©nagysága jóné- 
hánysaor kerül iámét olyan hely
zetbe, hogy a szegény szerelmes 
kénytelen róla mindenféle rosszat 
feltételezni.

Murán L il i  valamikori szerepét 
a karcsú, szőke Marté Hareü ala
kította. Ha nem is volt olyan ezer 
színű és fölényesen vidám, mint 
Muráti, de kellemes és szép jelen
ség volt, aJtinek kedves hartgja is 
felcsendült a fükn folyamán né- 
hány dal eléneklésekor. GusLav 
Flörhlioh  a férfihas. A  közönség,
— különösen a hölgyek —  öröm
mel látták viszont régi kedvencü- 
loeí, akinek nyugodt, sima és 
egyenletes játéka és kellemes kül
seje most sem hozott csalódást 
Theo Lingen humorát, rokon-zen. 
vsa arcát ismerj és ssereti a ma
gyar publikum. A  szereplők is jók 
voltak.

A z  „Ártatlan vagyok”  mulatsá
gon, k e llem », .szórakoztató film, 

___ _________ Kylin.

Prágában hamutatták 
a Tóparti látomás német 

változatát

3BTE versenyzők a kissé 
furcsán sikerült 

teniszrangüsta élén
A Tenisz Szövetség közzé tette az 

1943-J0 évad eredményei alapján a 
teníffierőlistát. A  lista, mint mindig, 
ezúttal sem tökéletes. Főleg a höl
gyek jegyzékében találunk furcsasá
gokat. így egyenesen érthetetlen, 
hog»j~ Gallner Ferenc dr.-né Aszlán 
Baba hogyan került a 7-ik helyre, 
többek köpött Hidassy Dczsöné mö
gé? Hiszen Callnemé főleg az évad 
első felében sikert-sikerre halmozott?

A férfi listánál furcsa a különben 
kitűnő Stolpa s-ik Jielye Szentpéteri 

de um /aviltrrn  MacsIwV p - í ^  
helye Fehér, Dallas és Frigyest 
előtt.

A  listák í?ry festenek: Férfiak:
Örökös bajnok:. Gábory Emil MAC,
1. Asbóth József BBTE, 2. Szi.qrefi
Ottó IJTE, 3. Katona Zoltán UTE, 4. 
F&ncsy Ferenc Postás, 5. Stolna 
András BBTE, 6. Szentpéteri Emil 
SE, 7. Mayer Sándor dr. BBTE, 8. 
.Macskási Vladimír MAF, 9. Fehér 
Kálmán UTE, 110. Daltos Béla MAC. 
H ö lg y e k :  1. Flórián Alice BBTE,
2. Peterdy Márta MAC, 3. Jusits Ilo
na BBTE, 4. ff. Somogyi Klári 
BEAC, 5. Fejér Sarolta dr. MAFC, 
R. Hidassy Dezi'mé BÉAC, 7. GaUner 
Ferenc dr.-né BSE, S. Zsitvay Zol
tánná BBTE, 9. Medveczky Sarolta 
EAC, 10. Vad Zsuzsa BBTE.

_ Prágából Jtíentjkí a  prágai Fessa- 
f  pénteken este mutat
ta M  a Tóparti látomás című ma
gyar film német változatát, A  ülm 
«émet címe „Vision an dem Sec" 
A  főszerepeket a német váltóratbstj 
»  S lflw  E, 8*1, Tolnay Klári és 

Jávor Játszatták. A  film határozott 
teteéat aratott % a izómoat reggel! 
prágai lapok k»dv«z« hangon nyítat- 
.íoztak a magyar fűmről

A rendői személyzet részére 
bevezetik a birkóióst 

Papp László dr. az MBSx uj 
ügyvezetője 

A pénteki verseny műsora
A  bírkozósportban ugyancsak zaj

lik az élet, Az MBSZ közgyűlésén 
megválasztották ü. v. elnökké Papp 
László dr.-t a legkiválóbb magyar 
szakembert Főtitkár a WM Urbán 
Miklósa lett, míg Keresztes Lajost 
haznaggya, Matúra Miháii/t pedig 
■zövetsé î kapitánnyá vólaszfotíák.

A  közgyűlésen Bosnyákovits Ká
roly rendőrfelügyeld a régi 33 FC 
wotí válogatott labdarugója Qrömmel 
közölte, hogy a rendSr őrszemélyzet 
rcszére bevezetik .a birkózást.

A pénteld meghívásos verseny mfi- 
sora a következő: Kilián TF—Erdélyi 
BVSC, Gedeon Debrecen—Bánky 
Testvériség, Szilvást MÁV  £?, ro— 
Varga WMTK, Tóth I. UTE—Ben
éz® UTE, Palotás BVSC—-Tóth IV. 
Dunakeszi, flóbis BysC—Korács 
M ÁV Kiőre, Kovács II. MAC — Hi- 
hetzky MÁVAG.

■ HáleJentés. R Meteorológiai In
tézet hivatalos hójeier.tése: A Sváb
hegyen fölt, a Börzsönyben, Kisíníc 
2 cm; a Mátrában, Kékesen 15 cm. 
Ga!lyaieí5n 18 cin· A salgőtarlámi 
tuJÍsiaházaá! 6 cm. A Ksssa kömyé- 

hsgy®ki51 nincs jelentés. Kdrpit- 
alfdat Alsóverecke 35 cm; Re hé' 40 
cm; a D u»*n  89 cm. Erdélyben: 
Kopnikbdnya 70 cm; Sepsissent* 
győrery 15 cm; Gyergyészeatmtkló· 

cm-



Budapest, 1944. Január 24.

Véget értek Árpádházi Boldog Margit szentté· 
avatásával kapcsolatos egyházi ünnepségek
Kállay Miklós miniszterelnök képviselte Magyarország 

főméltóságú kormányzóját az ünnepségen

!

Az egész keresztény Magyaror
szág lelkesült örc-mmel vitte Ar- 
pádházi Boldog Margitnak szent
ként való tiszteletét és a szentek 
*ö: áha való emelését. Háborús időr 
■re való tekintettel Rómában a Szent 
Páter Bazilikában, nem rendeztek 
ünnepélyes szenttéavatást és Ma* 
fyarországon sem volt külső ünnepi 
fe iy  és pompa, de annál inkább a 
lelkekben és a szívekben áhítat köl' 
t<Kött és a templomokban és kápol
nákban triduumokkal emlékeztek 
Árpádházi Szent Margit szentté
avatásáról. Budapesten az egyházi 
ünnepségok befejezéseként vasárnap 
délelőtt 10 órakor Serédl Jusztinon 
bíbo nők, Magyarország % hercegprí
mása fényes papi segédlettel ünne
pélyes szentmisét pontiflkált és 
szentbeszédet mondott

Az ünnepségre a m. kir. honvéd
ség egy díszszázada zászlóval és ze 
niveit vonult ki. Ar megjelent előke
lőségek soraiban ott volt Magyar- 
ország minden számottevő katolikus 
tényezője. Pontban 10 órakor érke
zett a templom főkapujához Serédi 
Jusztinián bíbornok, Magyarország 
hercegprímása. Az ünenpéíyes főpa
pi főpapi szentmisét, asszistenciájá- 
ban báró Apor Vilmos győri és Pe- 
tery József vád püspök, Beresztóczy 
Miklós pápai kamarás, a kultuszmi
nisztérium L ügyosztályának főnö
ke. Vitz Béla és Barkóczy Sándor 
prépost, Hudyma Em iltb. kanonok, 
S'abó Imre pápai kamarás, Polgár 
Pál pápai káplán, valamint, nagy
számú papság vett részt.

A  szentélyben a hercegprímással 
szrmben foglalt helyet külön emel
vényen KAllay Miklós m. kir, mi
niszterelnök, az ország FŐméltóságü 
Kormányzójának képviselője, továb
bá Angelo Rótta érsek, budapesti 
apostoli nuncius, Msgr. Verolino 
Gsnmro uditore kíséretében, vala
mint Czapik Gyula egri érsek, az 
Actio Catholica országos elnöke, 
gróf Mikes János c. ériek, Bubics 
Mihály rozsnyói püspök, Hász Ist
ván tábori püspök, Horváth Győző 
püspök, kalocsai nagyprépost. Ham
vai Endre budapesti általános érseki 
helynöfc, Iványi János apostoli pro- 
tömtérius, Fotyondy lm e protono- 
t V'us kanonok, Bednárz tttófaert. 
G-'.’ la Ferenc, Mihalovícs Zsismona. 
F>v ba Jí->os és Nyisztor Zoltán pa
pai prelátusok.

A  templom főhajójában közvetlen 
a szentély előtt piros bársonnyal le
terített imazsámolyok előtt foglalt 
helyet vitéz nagybányai Horthy 
Míklósné, Magyarország Kormány- 
mányzóiáoak hitvese, vitéz nagybá
nyai Horthy Istvánná a kormányzo 
helyettes özvegye, Albrecht föher, 
cég, József főherceg tábornagy, 
Augutztm  főhercegaszony, Gábriella 
főhercegnő, Magdolna főhercegnő 
A  következő sorban foglalt helyet 
Bo nemissa Géza iparügyi minis*· 
tér, Vekerle Sándor titkos tanácsos

a felsőház képviseletében, vitéz 
Törzs Tibor a képviselőház képvise
letében, Ssinyei/-Aíerse Jenő vallás- 
és közoktatásügyi miniszter, Ro- 
kovszky Iv&n a közigazgatási bíró
ság elnöke, Ambrózy Gyula a ka· 
binet iorda főnöke és sok mis elő 
kelőság.

Az evangélium elhanpása után a
hercegprímás mondott beszt.det.

— Mi. katolikus emberek, kivált 
ezekben a vérzivataros főkben , 
megtanulhatjuk magyarországi Szent 
Margittéi, hegy az\Isten mértekével 
kell mérrünk önmagunkat, földi ja
vainkat és egész életünket, mert

csak annyit ér az ember, amennyit 
Isten előtt ér. Ml magyarok is so
kat tanulhatunk Szent Margittól. 
Megtanulhatjuk tőle magyar hazán« 
önzetlen, áldozatos, ha kell, egészen 
az önfeláldozásig menő szeretetét, 
amely türelemmel viseli a családi

és a társas élettel, valamint a min
dennapi munkával és most a hábo
rúval velejáró nehézségeket, fára
dalmakat, vagy nélkülözéseket, 
amely Szent Margit példájára ipar
kodik kiegyenlíteni a nemzet kebe
lén belül mutatkozó ellentéteket.

Operáció után
ftonubattóst szart 

m e l l é k e l t  k o p o n y á i d b a
Érsekújvárról jelentik: Kemény

Kálmán 21 éves érsekujvá.l legényt 
koponyalékeléssel operálták. Idegro- 
hamában a lékelés helyén konyha
kést döfött fejébe. Rövid idő múlva 
meghalt. _______

— Fagyhalál. Bata Gyuláré 71 
éves kisasszonyfai napszámojnő 
Drávaivány község határában a le· 
gelön lefeküdt egy fa tövébe pi
henni. Ugylátszik elaludt és alvás 
közben megfogyott.

Nekirohant egy szekérnek és súlyosan 
megsebesült egy tettenért tolvaj

Szombaton az esti órákban 
Meggyes József 34 éves butorszál- 
lító munkást láb és fejsérülések
kel a mentők székházéba vitte be 
az egyik őrszemes rendőr. A  
megsérült munkást a mentők be
szállították a Róku-kórházba és 
elsősegélyben részesítették. Itt ki
derült, hogy Meggeys már hosz-

szabb idő óta fosztogatja a Jász-u. 
68-as számú fuvartelepet és on
nan rendszeresen szénát lopott. 
Szombaton este is azért kereste 
fel a telepet Meggyes, hogy szé
nát lopjon, d® rajtacsipték. Mene
külni akart, a sötétben nem vette 
után letartóztatták.

Tomboló lelkesed isse! ünnepelte 
a Nyílaskeresztes Párt közönsége 

Páger Anfa!t és V ité z  Bánky Róbertét 
az Uj Magyar Színházban

Ismeretes az a sajtóhajsza, amelyet 
több, magát jobboldali magyarnak 
valló színművészünk ellen a baloldal 
kezdeményezett. Kiss Ferenc és Pá
ger Antal személye került leginkább 
az összpontosított támadások tüzébe. 
A hírlapi támadásokon kívül, terv
szerűen szétszórt pletykák támogat
ták a bosszúhadjáratot s naponkint 
röppent magasba egy-egy jólhizotí 
kacsa arról, hogy Páger Antal el
kedvetlenedett és visszavonult s hogy 
Kiss Ferenc eddig elért művészi ha
bárain kíván pihenn. &  ki tudná fel
sorolni még a kávéházak, körúti 
eszpresszók közönségének suttogó 
híranyagát. . .

A  tények: Kiss Ferenc jelenlegi 
kitűnő lőszerepe, Páger Antal új 
flimjei és különösen a Kerecsendi 
Kiss Márton s^ndar: fajának „Az ei- 
sö-nefc hatalmas sikere természete
sen erélyesen ráráíoltak erre a ne
vetséges hírverés, e. páger Antal 
rendezésében immár a százötvene
dik táblás ház felé tart Kerecsen
di darabja és megmozgatta a magyar 
társadalom minden öntudatos réte
gét, így a nyilaskeresztes pártot is.

A  szélsőjobb e nagytömegű párt
ja kibérelte január 23-án délelőttre 
az Uj Magyar Színházat hogy leg
alább központi és körzeti vezetői 
gyönyörködhessenek a kitünően meg
rendezett előadásban.

Már jóval 11 óra előtt megtelt 
minden hely. A  nézőtéren teljes 

,csend uralkodóit, amikor fölgördült a 
függöny és megkezdődött az előadás. 
Megrázó volt az a szinte szűnne nem 
akaró tomboló lelkesedés, amellye;

a nézőtér közönsége Páger Antal el
ső megjelenését fogadta. De kivétel 
nélkül meleg ünneplésben részesült 
minden magyar művész, s nem utol
só sorban vitéz Bánky Róbert igaz
gató, aki — a baloldal sűrű gáncs- 
vetése közepette is — vállalta a ma 
gyarosítés úttörő feladatait.

A  szünetben Szdlasi Ferenc, a párt 
vezetője« a művészeket öltözőjükben 
kérést fel, hogy kifejezhesse a ma
ga és a pártszervezet elisme.ését 
és együttérzését. C*. Z.

észre a felé je közeledő szekeret 
és nekirohant. Fejével nekivágó
dott a ezekér rudjának, lábát pe
dig az egyik ló megrágta. A  Ró* 
kus-körházból a szénatolvajt im n- 
Kást a rendőr bekísérte a főka
pitányságra, ahol kihallgatása 
után letartóztatták.

Fejbevágta egy szódás
üveggel * súlyos koponya

repedést okozott
Súlyos verekedés történi szomba

ton este Budapesten a Laktanya ut
ca 5-ös számú házban, Síncsák Jó
zsefeié 33 éves háztartásbeli asszony 
összeveszett szomsaédnöjéyel Schroid 
Józseíné magán tisztviselőnővel. A  
szóváltást verekedés követte és en
nek hevében Schnüdtaé /elkapott. 
egy szódásüveget és aszal fejbevá- 
ta ellenfelét. Siötsákné eszméletle
nül .rogyott össze, A  kihívott mén· 
tök megállapították, hogy Agyráf 
kódást Is íűij,«« koponyarepedétt 
szenvedett. Életveszélyes állapotban 
szállították a Magdolna -kőrházben 
Schmídt Józsefnél alSállították a 
III. kerületi kapitányságra.

55,008 malom vsa üzemben «  némát 
birodalom területén. Ezek közül a leg
több gőzmalom, 
szélmalom is.

de van sok viri és

József Ferenc k irá ly i herceg és 
H o m o n n a y T iv a d a r főpolgármester 
a pozsonyi fürdőügyi kongresszuson

A  Nomzetközi Fürdőszövetség a 
közelmúltban Pozsonyba nagygyű
lést hívott össze, melyen Magyaro.- 
sságot a szövetség elnöke: József 
Ferenc királyi herc»g, Homonnay 
Tivadar df, . főpolgármester, bükéi 
Pap Lajos egyetemi tanár és Szvle- 
zsényi Zoltán a szövetség főtitkára 
képviselték.

A  nagygyűlésen Homonnay Tiva
dar dr, nagyvonalú beszédet mon
dott.

A  történelem olyan megpróbálta- 
tatások elé állította a mai nemzedé
ket, amely méretében felül múlt 
minden képzeletet. De ha bármi
lyen kiszámíthatatlan képet mutat 
a jövő, — mondotta a főpolgármes
ter, — kétségtelen, hogy ugyan an-

Vakmerő utcai rablótámadás 
történt az Andrássy-űt sarkán

Nem mindennapi lopási ügyben 
kezdett nyomozást a rendőrség. Fel
jelentést tett a főkapitányságon 
Weiszman» DJuid kefekötft és ecet- 
gyáros és előadta, hogy este 6 óra 
tájban Bulyovszky utcai lakásáról a 
Mussolini térre akart menni. Ami
kor az Andráasy-út és a Munkácsi Mi
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há'.y utca sarkához ért, hátulról egy 
20 év körüli toprongyos külsefű t u· 
hanc kikapta hóna alól aktatáskáját, 
ameljoen $000 pengő készpénz 
három darab takarékfcönyu »olt. A  
betétkönyvek 10 ·—10.000 pengőről
szóltak, A  suhanc az aktatáskával 
futásnak eredt. A  gyáros nem vesz
tette el lélekjelenlétet, hanem azon
nal utána vetette magát. Izgalmas haj' 
sza indult meg1 a sötét utcán, ahol 
ebben az időben kevesen jártak, A  
tolvaj, aki körülbelül száz méterrel 
rohanhatott előtte, a Bajza utca sar
kánál valamiben megbotlott és elvi* 
gódett a kövezeten. A kővetkező pil
lanatban azonban lehúzva lábáról 
rongyra cipőit, ismét íelugrott és tó 
menekülni. A  cipőket és kampó* bot
ját & helyszínen hagyta, úgyiátszik 
ezek akadályozták a futásban, Weisz- 
maun már-már beérte a suhancot, de 
szerencsétlenségére szintén megbot
lott és elesett. Amikor íeltápászko* 
dóit, a tolvajnak már r.yoma veszeti 
A  későesti órákon a Park klub lő- 
portára telefonon íathívta VJcimamn 
Dávidot és előadta neki, he*?» a Wuö 
kertjében m em lália az ¿veszett sk-
mtásk&t és benne a takaráWEÖfty»«-
két. . A  táskából tehát csupán as 
3000 pengő készpénz hiányzott. Fel- 
jelentés alapján % rendőrség megin
dította a nyomozást és miatán Vfeísr 
mann pont® személy íeirást adott a 
••uhancröl, vaMszíöilíeg, rSvWesen 
Tsnú5rkétn is keril a vakmerő tói
va l

nak a nemzedéknek, kell elvégeznie 
a helyreállítás, az építés nagy mun· 
kaját, amely a háború pusztításai
nak és szenvedéseinek a részese. 
Minél mélyrehatóbb és 'rombolóbb 
sebeket üt a háború, annál sü. gő 
sebb a gyógynás feladata.

Katónak, sebesültek, rokkantak 
idegrendszerükben megtámadott 
férfiak, gyermekek ezrei, százerrei 
várják azt a segítséget, amelyet az 
istenáldotta gyógyforrások, magas
lati helyek, erdők és tavak nyújt
hatnak s a Nemzetközi fürdőszövet
ség feladata az, hogy hozzáférhető
vé tegye ezeket a természeti kin
cseket —■ mondotta a főpolgármes
ter — nem tekinthetők egy zárt kö- 
zület magántulajdonának. Ezek 
kincsek az egész emberiség értékei, 
A  különféle nagyértékü gyógy té
nyezők fejlesztése, népszerűsítése 
nem egy közület nem is egy nemzet 
úv.tke·, hanem érdeke az egész em
beri társadalomnak.

Budapest székesfőváros —  foly
tatta ezután Homonnay Tivadar dr 

kezdettől fogva támogatója volt 
a fürdőhely gondolatinak és hatal
mas összegeket áldozott fürdői ki
építésére, sőt tekintélyes áldozattal 
a2 ország különböző psntjain is lé
tesített ilyen jellegű intézményeket, 
A  Magyarországot felkereső kül
földi szakértők is megértő elisme
réssel adóztak Budapest fürdőügyi 
intém&aysnek.-A főváros gyógy té
nyezőit nagyszerűen kiegészítik 
Budapest fejlett művészi és kultu
rális berendezései, amelyek - 
testi gyög^-aiás mellet, — a lelki 
íe!üdfc.vín..;< kregésaitó tényezöl.

A  pozsonyi megnyitó után 
nagygyűlés tnimuknym  tanteste»- 
sásait Pfetyénben tartották, ahol 
bükéi Pap Lajos egyetemi tanát 
nagysikerű előadást tartott arról, 
hogy miként kell a tartó* gyógy- 
eredmény elérése céljából a gyógy
fürdőket mep-pfteni és berendezni 
Hangoztatta, hogy ezt a munkát 
most kell raegkMdtni, mert a hábo
rús uetegek gyógyításinak egyik leg

fontosabb m k m t  lem  *  fürdő és 
klimatikus tóra.

b « m e *  m  f g t t m f w é í

V u ie  Ferenc őrvezető a tábori 
posta B 500-rŐI ürrfní Jobbágyira 
szüleinek, testvéreinek, isme. c-ses' 
ö£k, Arpkl'tidre B t « »  Iionkér.ak 
hogy ne aggódjanak, n-eri ,fól van és 
egészséges. Szereti csókjait küldi 
a* orosz hwxm w^rfii és sok leve
let vár.

tájékoztató a Főméltóságú
Asszony által megindított 

gyűjtésről
A Kormányzó Ür öfömötóságá- 

nak hitvese 1942 december havában 
azzal a kérelemmel fordult a ma
gyar társadalomhoz, hogy hadbave- 
nuit honvédetek és hgsí halottatoc 
hozzátartozóinak megsegítésére ada
kozzék.

A  társadalom megértette a hozzá- 
intézett kérő szavakat és a sze
gény em&erek filléreiből, a tehe
tősebbek pengőiből eddig mintegy 
17,000.000 pengő gyűlt össze.

A  segélyek szétosztására a honvé
delmi minisztérium sapott megbt- 
?ést.

E tekintélyes összeg .felhasználása 
az alábbiak szerint történt:

1) A  hadbavonultak csal&Sja tá
mogatására 1842—43 telén kereken. 
7.650,000 pengőt osztottak M. A  hon* 
védelmi miniszter rendeleti alapján, 
a segélyezésre szorultak soronkivüli 
támogatása céljából, az illetékes pol
gári hatóságok — községi elöljáró
ságok, polgármesterék — gondos 
környezettanulmányt végeztek, majd

megsegítés tárgyában javaslatot 
tettek a területileg iletékes hadtest 
(honvéd kerületi) pavancsnoksagrsaK. 
Ezek utalták1 ki a segélyt, úgyhogy 
93,8*2 személy összesen 7,678,700 
pengő segélyt kapott.

2) A  gyorssegélyezés lebonyolítása 
után a Kormányiíó Ur Oíáméitósága
hitvesének'az volt a magas óhaja, 
bőgj·*·« gílrtosztott segély-öfszegen ía-
lül még· rendelkezésre álló mintegy 
kÜéacmlSió pengőt kitevő összegfeSl 
a jelen háborúban legnagyobb áldo
zatot hozó hadiözvegyeket, — jOvA 
exisztenciájuk biztosítása céljából, 
— esetleg nagyobb összeggel és ha
tékonyabban ögy támogassák, hogy 
ilyroódcn részükre a kenyérk.· rr-ső 
kiesése folytán újabb létalapot te
rem tsenek.

Ezt a kilencmillió pengőt m  em
lített célra az Országos Hadigon-· 
dozó Szövetség kapta meg, . ;

Az adakozás még jelenleg Is 
folyamatban van, úgyhogy a 17 mil
lió pengőn íelüt *  „Hadbavonultak 
Hozzátartozóinak Támogatása Bu
dapest-' elnevezésű 180 000 számú 
csekkszámlára jelenlég is történnek 
befizetések, amelyek eredményéül 
újabban 373-343 pengő gyűlt fisa«.

A  Főrnéltőságú Asszony magas kí
vánsága sze. int -ebből az összeg
ből a hadtest (honvéd kerülefij pa- 
TSfí csnokságök s.z ország határain 
kívül szolgálatot teljesítő honvédeink 
itthonmaradt hozétartozói récére 
ezen a télen folyósítanak indokolt 
esetben rendkívüli segélyt. Erre vo
natkozólag. a honvédelmi miniszter 
megfelelő rendelkezéseket adott ki a 
hadíestparancsnokságekaak,

Adományok a Flm éltoióg« 
Asszony segélymozgalmára

A Fén'J-htxmgá Awoay »Bllyiaaz- 
g&ímira a aa.iWO poststakaréfepéa*t*rí 
wetótíBámlin ja»«4í zi~*.n aa tlibia 
adományok értetek b»:

Buísi<*l Zeraánegyár r t . Muútim 
500, Bud6f*s\i Keme*f«R és Oráfteft- 
CAarnok §00-, Bti4 Mígyar Papíripar 
rt, Budapest,. 589, Szolnoki Papíripar 
rt., Budapest SW, öióegyőn papírgyár 
rt,. B «ds#6t 484),' W l  Kurír M tfáté* 
Isgé* gyöjté«« SS5„ Hámof r  «intéiau- 
lat, Nag}’«ai&»ts Owrbs Badr«
Budapest m t dr. Ser? H*:'.r:k. B«4*- 
pmt lf'5, Kende ■ ÁíbéA, J.4S,
öütaad Féli* Ba4*pésí SS, Kentéi.y 
JÉBűe Baja ¿0, SagyMaía^tai Öts«tó 

iskolák gyűjiém 10. «  tev. tű 
rte Adelfné. Sudspeít. 1&, dr. Cs«.poál 
Csaba. Budapest jq, Ralttai Jánoa.-'ffö· 
va ti, Kuti Éve Budapest 'CM,. Pisyi 
.Listid 4 peacíl.

6 «ft »  ttSUMa» «* :e:|f!Ilt m$ot U- 
gitaaaadái «tfrakpéval eípuaztutt »  mai»
asmenti Fr»nkfart>«i.



OTlftglAEMür
Az „Isztanbul“ írja: Magyarország 
iogosj elvesztett területeinek csak 

egy részét szerezte vissza

6 - --------------- -------------------- Budapest, 1944. Január 24,

vf23xaö»a:ait terülaleUi-ől. 
m ár k iix ísm srt tény, hogy M a ·
gyaroraaúg kizáró lag  olyan te
rület .kai « « »n ő t t  vissza, an is-

Isztanbul, január 23. (MTI) Az Magyarországhoz tartozó terű·-ősi magyar terület felett ural- 
Is-íatuíuf című lap írja: {letek visszaszerzését tehát sen íkod ik , minthogy a második bó-

A nemzetközi sajtóban gyak- ki; ek nem áll jogában vala- esi döntés Erdélyi ek csak kl- 
raa  esik s:d  a Magyarorszaghoi mely imperialista politika m eg-'sebblk  részét Juttatta vissza

•ni- nyilvá- olásának tekinteni. I Magyarországhoz. Több mint 
-  De nem szabad elfelejteni, 100,00 négyzetkilométernyi gaz

a it sem, —  Írja a török lap, —  dag, mintegy 1,000,000 magyar 
, , . , ¡hogy Magyarország elvesztett lakost szám áló terölet van,

l a világháború után eivot-. tsrtifetelnek csak egy részét amely rém tért vissza Magyar- 
tefc tSJö, A* ezeréves történelmi (szerezte vissza. így Romó: ia ma országhoz.

¡Is 60,000 négyzetkilométernyij

fii 'ntüai szabadságmozgalom főhadiszállása
befejezte az 'előkészületeket a bevonulásra
Rang&on, január 22. —  Az NST jelatí: „Az indiai hazafiak  

Indiában és az ország határain kiviM előkészületeiket befe
jezték és készek megindulni Delhi irányában, mihelyt Suóhaa 
Cltadra Bőse parancsa elhagzik. hogy a* ellenséget leverjék“
—* mondja a szabad India idaSgienes kormányának főhadiszál
lása szombaton kiadott kiáltványában. A kiáltvány a szabad 
indiai korm ány három  hónapos fennállása  alkalm ából Ismer
teti m iagatötobl fejlem ényeket, ,s azt a  reményét fejezi ki, 
hogy a Bőse vezetés® alait egyesUlt Indfal forradalmárok  
támogatásával az Indiai nemzeti hadsereg abban a helyzetben 
tesz, hogy mór az első alkatommal megsemmisítő csapást mér 
az ellenségre.

Lindán 35 bsmbav&to efvasztését
jelenti

London, Január 23. —  A  Nem* 
ssetközi S íjtó  Tud'wrá je len ti: Az 
angol Iégi’gy i jmnieatcrium szam
ba..’ ! közölte, hogy pénteken a késő 
esti órákban közópaéa.st t<leie

tek ellen intéseit ámadásról 5ö 
angol bomba ve tő repülőgép nem 
tért vissza. A  j& n  és nem kö
zölte az dva szett bombavetok tí
pusát.

A Szovjetunió a Romanov-féle 
birodalom helyreállítására törekszik

isztanbul, Január 23. kormányokat hajlandók megtűrni, 
amelyeket teljesen szovjetbarátMint Moszkvából jelentik, ot

tani diplomáciai körökben az 
utóbbi események folytán nagyon 
megerősödött az a nézet, hogy a 
SJWvjetuníó nyugaton nagyjában 
egészében a volt R im n ov-íé le  
birodalom határainak helyreállítá- 
íára törekszik. A . szov je t1 vezetők 
mindezeket a területeket az orosz 
élettérbe tartozónak tekintik és a 
volt cári bírodaloffli nyugat elő
terében, vagyis a Baltikumban és 
JLergyelországban is csak olyan

elemekből állanak. A  Londonban 
székelő lengyel kormányt Mosz- 
vában egyszerűen téridegennek 
minősítik és nem hajlandók sző- 
baálíni vele, A  Szovjetunió vezető 
köreiben erősödik az irányzat, 
hogy a volt cári birodalom hatal
mi körébe való minden beleszó
lást idegen hatalmak részéről fca- 
rátsSgtaíán magatartásnak minő
sítenek.

Angol folyóiratok a szovjet-lengyel 
viszályról

G m f, január 23-

Lentiemből je len tik ;
\ aiamc-nnj x angol politikai he· 

tiiap foglakozik a szovjet-lengyel 
vtszaüj aí.

A  S m e m a n  and National 
megállapítja, hogy a Lengyelor
szág iránti szovjetorosz magatar
tás értelme világos, Sztálin érdek
körébe tartozó területnek tekinti 
leny»-< lországot, ahol joga van a 
jűvő .'rán.} itááira. A  nyugati ha* 
tílms.isjw« elsősorban e l kellena 
IsmerniŐk, hogy ,.egész Kelet* 
Eurépában a .Keletí-tengertől. a 
Balkánig Szovjetoroszország lesz 
a kétségbevonhatatlan főhata- 
lom” . Minden kísérlet, amely 
érintené főhatalmi állását, csak 
még inkább t-lidegenitené a Szov
jet-Uniót. i ly  körülmények között 
a legokosabb, ha tiszteletben 'tart
ják . azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a Szovjet-Unió tes t

A  határviüzály mögött —  írja a 
Trlbuna ® többi között —  mé
lyebb és alapvetőbb viszály ját- 
i ó d ik  le  maguknak a lengyelek
nek soraiban. Á  lap azt taná- 
csoíja a menekült lengyel kor
mány baloldali eleaisfnek hogy 
ram t erős magatartást· tanuííiss- 
j.ak. Ha a lengyel baloldal nem 
nyeri ■ vissza, függetlenségét el
játssza jövőjét.

A  Time and Tide  szerint az üj 
európai rendben ahogyan m t  a 
szövetségesek elképzelik Sz-ov* 
j® tö r»a *o i»záp w k  nagy .szerepe 
lesz. Nagymértékben a szovjet- 
oroüz-J'-ngyfci kapcsolatoktól fü g g  
m *id  hegy m ilyen  lest ez a wse- 
?ep, ennyiben tehát a mostani vi- 
«siltly csak két napra tartó határ- 
vita .

A  ,?j>eeé*tor felveti a kérdés*. 
milyen  tények adódnak a dolgf.s 
*d # g i menetéből. A  aawjet-ien-

gyel viszonyban az egyik min
dent elsöprő tény az —- írja  a lap 
— , hogy sem Lengyelország ma
ga, sem bármely más hatalom 
nem tudja megakadályozni Szov- 
jetoroszországot abban, hogy a 
szovjet-lengyel határt ne úgy von
ja meg, ahogyan neki tetszik.

Anglia és az Egyesült Államok 
számára nem marad más hátra, 
míht hogy felajánlják közvetítői 
szolgálataikat; anélkül azonban, 
hogy ebben is bizonyos pontnál 
tovább mehetnének.

A  Weekly Review  megjegyzi, 
hogy Kelet-Lengyelország szov- 
jet-annejdója nemcsak ünnepélyes 
nemzetközi szerződések megtör
téntét jelenti, hanem sem politi
kai, sem gazdasági vagy néprajzi 
szempontból nem lenne indolok- 
ható. Ezenkívül szovjet-betörés 
Nyugat-Lengyelországba komo
lyan veszélyeztet minden újjáépí
tést a háborúutání Európában. Ha 
Anglia nem támogatja most -a 
nemzetközi igazságosságot, vagy 
pedig nem tartja be ebben az 
ügyben adott ünnepélyes Ígéretét, 
akkor evvel lemond e háború 
egész erkölcsi értelméről

A német légierő támadása az ellenséges 
partraszállási flotta ellen a nyugatolasz 

partvidéken
Berlin, Január 23. —  Gyors ■ délolaszországi partvidék fölött

német bsm’jázókötelókok szom-¡hat ellenséges repülőt lőttür.k 
balon esio megtámadják az e l- 'le , köztük öt bombavetőt. 
Isnsége* partraszállási hajókat j Kiegészítő jelentések szerint 
a nyunatolaszországl partvidé- az angolszász légierő péi.teken 
ken. Tubb partraszállási nasíá- Fra ciaország fölött legalább ti- 
dót eltaláljak bombáikká!. A lá- zonhárom repülőgépet vesztett, 
csői yan szállva tűzfegyvereik- kaziük.több négymotoros ama- 
kel nagy veszteséget okozCnk rika! bombázót, 
az ellenséges csapatoknak is. |

MoSolov hivatalosan k©i'ilia a Siovlst 
tagadó válaszát Amerika képviselp.v^el

Bern, Január 23. (MTI) -  A  L> Suímc báze'J közlése szerint német 
dip'omácisl körükből az a hír érkezett, hogy Molcíov hivatalosan küzülte 
az USA moszkvai képviselőivel a Szovjetun ónak azt az elhatározását, hogy 
visszaataiiUa ax amerikai közvetiícst a lengyel-o;osz kérdésben. ,

Mclotov s hir szerint kijelentette, a szovjet kormánynak az az óhaja, 
hogy a jövőben tevékeny együttmunliáikoiist fejtsen ki a tényleges lengyel 
kormánnyal, azonban a jelenlegi londoni árnyékkormányt semmicsetre 
sem tekintheti tényleges kormánynak. A szovjet diplomáéi vezetője ehhez 
míg hozzáfűzte, hogy semmikép sem lehet beszélni a Szovjetunió és Len
gyelország viszályáról, Egyszerűen arról van szó, hogy Moszkva vona
kodik tárgya'iásba bocsátkozni a lengyel menekült kormánnyal. Ily körülmé
nyek között Molotov véleménye szeint as amerikai közvetítés teljesen 
felesleges,

A Wiihelmstrassa és a lengyel 
konfliktus

Beillín, január SS. (TP )
•A Wilhelmstrassen ezt a kérdést 

tették fel, hogy milyen álláspontra 
helyezkedik Németország a len
gyel válsággal és az ismeretes 
Pravda jelentéssel kapcsolatban. A  
WÜheknstrassen azt felelték, hogy 
Stalin nyilván elérkezettnek látja 
az időt, hogy azt követelje szö- 
veségeseitol. miszerint azok fedd- 
jék fe l kártyáikat Churchill és 
Roosevelt a maguk részéről még 

1 szeretnének rejtett kártyákkal ját-

Haídíos, életveszélyes és könnyebb 
balesetek egy éjszaka

Imét mozgalmas éjtszakájuk volt a 
budapesti mentőknek. Szombat esté
től vasárnap délig igen sokszor hív
ták ki a mentőorvosokat halálos, 
életveszélyes és könnyet^ balesetek-

veszélyes.
C.'anádi-utca 16 szám alatti laká

sán Hohensten Leóné 36 éves gyári 
munkásnö méreggel követett el ön-

w*» . _ , - w^.·. i. . - -i, . ■ gyilkosságot. A  Rókus-kórházoabessj Az első tatai«· baieset a K a r  -:/.AU<tott*!r
,f, ahol Özvegy fip ü H fr Is  vegaaanásnál törtent, 

Fazekas István 69 éves munkanélkü 
eddig még meg nem állapított ok 
miatt összeesett és mire a mentők a 
helyszínre értek már halott volt.

A  Sajó-utca 10-es számú házban a 
második emeleten lakott Sima! Gyű 
la 55 éves gyári munkás. Az éjjel is
meretien okból öngyilkossági szán
dékból7 mérget vett be, A  mentők 
már csak a halált állapíthatták meg.

A  Eókus-kórházban szállították a 
mentők Marosi Margit 18 éves gyári 
munkásnőt, aki a Futó-utca 28-as 
számú házban lévő lakásán öngyil
kossági szándékból nagymennyiségű 
aszpirint vett be. Állapota nem élet-

Züdfiiteit is biztosíthat o gazdának
o buzakötvény

A buzak(>!csön kibocsátása óta eltelt 
több mint négy hét elegendő volt ah
hoz, hogy a magyar társadalom a bu- 
zakőtvény jelentőségét, előnye}* telje» 
mértékben megismerje. A kíbocsájtott 
búzaköics.jn összege, az 5 millió má
zsa bwzaérték az ország éüagcs évi 
buzatérmésénck mintegy hatod résiét, 
az évi 150 ezer mstermSzsa bűzt je
lentő kamatteher pedig az átlagos évi 
búzatermésnek mintegy fél százalékát 
tessd. Karost feféáen évi 8 töke-
tftrleszté® Jelében pedig évi 2.8 
tehát összesen évi 9.8 */»-ot vállal ma
gára az állem, ami 5 millió metermá- 
ssa :rüí?rn?nnyiság utón 230 ezer aiá- 
zea búzát jelest E*ek * buzasssnnyí- 
•gégeit jstttdea nehézség nélkül bármi
kor sendelkezócre ái Ihatnak, ie.hát a 
«Mizak&tvények ledrnetét' az áűamkincs- 
tár minden nehézség nélkül biztosü- 
hatja,

A k81<*6nkonsrtruk?;ónak leglényege
sebb rísze, ami a kötvények iránt a 
hí*alm*t még jobban megwóefti az,
b&gy t fötatófeetfee kisorsolt kötvé
nyeket, vatemlat «  esedékesé- vált 3 

temattselvénysket az ««Aon  
íaltüfitetfttt buxaroeeny íság pmg&tí, 
íer.értékéoek megfejelő esssegfees tör- 
tón5 feifUeteM utján viW|á* be. A  köt- 
vényt»l^doao«ofc »•ernjK.-ntiábnl t !  * 
femetadutó kétcéfielettQI wadWvfil 
értó km ptémmm, m  egyuttaj aít is Je
lenít be«? r.· éHékp-spSr bel«» irték· 
teljéén v í im  * b a »  gmtiggm ir v i · 
tcxteálól lg*n nBgpfclmtíStiégá 
tm m étm  tne&rtl«*tott »  kötvények 
ki«rs"“.'ásáfi*k, val*m?nt * teníat kifi

zetésének időpontja is. a  kötvények 
kisorsolását ugyanis minden évben 25 
esztendőn keresztül november második 
felében tartják a kővetkező év február 
1-ig beálló esedékességgel s ugyancsak 
február 1-én válik esedékessé a kamat 
első része is. Ez az időpont a gazda 
szempontjából igen fontoa és előnyös, 
mert február 1-ig a legtöbb gazda ter
ményfeleslegét többnyire már értéke
sítette, viszont a tavaszi munkálatok 
megkezdéséhez Jelentékenyebb összeg
re van szüksége, úz az az időpont, ami
kor a gazda pénzt hajszol, zöldhitelt 
keres. Erre a célra ki kitűnő tartaléko
lási mád a buzakötvény. Ha kisorsol
ják'1'«  gazda kötvényét* ércei tó is ve
tette magától a hitelkeret gondját, 
fsa pedig nem, megmarad az értékpa
pír, ez bármikor értékesíthető, mert a 
kötvényt jegyzik a tőzsdén, tehát ott 
bármikor eladható.

Sok más előny, Így a kisorsolt köt
vények és az esedékessé vált szelvé
nyek adó, illeték és Wlyc-gto »ntessé- 
gen ki’/ül van » é g  a buzakötvényjegy- 
¡egysséme'k egy külöelege* előnye te, 
nevezetesen e ¡egyeéU Wteak tarta
tod alatt, tehát 1944. január 31-ig tör 
téeő befizetések alkalmival a jegyzett 
kötvények névéríékéböl a befizetés 
napjátél 1944 február 1-lg, rsgyU s 
Wrtvények kataatozásának megkezdésé. 
lg terjedő Időre számítva 3»* levonásba 
hozható. Végeredményben jrientéttelea 
dsezíg az amit a kőtvényjegyaönrk a 
pénslatézet wsszaad. de ez s «sekély 
öm rn  neveli » bizalmat ·  kötvények
kel «emben,

vegy Kuharmits Györgyné 52 
éves könyvkötőnő nagymennyiségű 
altatót vett be. Tettét családi okok 
miat követte el. Súlyos állapotban a 
Rókusba vitték.

Szombaton délután 3 óaa tájban 
Rákospalotán a Szent Mihály-út 16- 
szamü ház előtt Tóth Sámuel íőla- 
müvel lezuhant egyfogatú lovasko- 
csijáről. Súlyos állapotban i vitték 
kórházba.

Kohut Péter 54 éves vasesztergá
lyos ittas állapotban fel akart ugrani 
egy 55-ös jelzésű villamosra. Az ug
rást azonban rosszul számítol*" 
visszaesett és a villamoslépcc: vala
mint a járdaszegély közé szorul„. .—  
lyos bordatörést és egyéb komo
lyabb zúzódásokat szenvedett, a  
mentők súlyos állapotban vitték az 
Árpád kórházba.

A  Thököiyíút 95. számú ház előtt 
egy 17es jelzésű villamosból kieseti 
özvegy Ebner Antalné 38 éves villa
moskalauz. Bordatöréssel szállították 
a Magdolna kórházba.

sasani, főként pedig óvakodnának 
attól, hogy kártyáikat megmutas
sák a semleges kibiceknek. Azzal 
azonban, hogy Stalin ilyen durvád 
meggyanúsította Angliát, olyan 
helyzetet teremtett, ami igen ne* 
házzá teszi az angolok és amerika
iak számára, hogy a Teheránban 
tett engedményeket továbbra is 
eltitkolják. Stalin mindenekelőtt 
Kelet-JSurópa, főként pedig Len · 
gyelország politikai és területi kér
déseit alkarja a világ nagy nyilvá» 
nossága előtt leszögezni. Senkisean 
számíthat arra, hogy az angolok, 
aMk csupán az idő előtti nyilvá· 
nosságrahozataltól féltek, valami* 
lyen komolyabb ellenállást fognak 
tanúsítani. Visszavonulási irányuk 
már most .látható. Előreláthatólag 
addig fogják a lengyel menekült 
kormányt átalakítani, mág az mint 
egy Kerenszki kormány a bolsevi-
toiait szá ja in  *aorint való le«* A
Szovjet ugyanis arra törekszik, 
hogy olyan lengyel kormányt te- 
remttsen, amely magára vállalja 
az ország bolsevizáiáaának felada
tát és elfogja távolítani azt a kor
mányt, amely tulajdonképpen még 
az angol garanciák kedvezménye
zettje.

A rra  a további kérdésre, hogy 
Németország miért nem adott M 
formális cáfolatot a Pravda jelen
tésével kapcsolatban, utaltak arra, 
hogy Németország csupán szemlé
l j e  ennek az angol-szovjet össze
tűzésnek, nem pedig részege. Né
metországnak semmi oka nincs ar
ra, hogy a két veszekedő fél közül 
valamelyiknek segítségére siessen 
cáfolatával. Ezeknek e saját mara
kodásukat magukban kell lefo ly
ta tok*, bár meglehet állapítani, 
hogy ezt a veszekedést egészen egy 
oldalulag Stalin intézi.

A Szovjetunió még nem foga 
az amerikai közvetítést

adta el

moszkvai nagykövetével, de -a 
szovjet kormány addig még nem 
fogadta el az Egyesült Államok 
kormányának a közvetítés tár- 
gyahan tett baráti ajánlatát.- 
(M TI)

.Lisszabon, január 23.
A  brit hirszolgat washingtoni 

híradása szerint Hull amerikai 
külügyminiszter kijelentette, hogy 
az Egyesült Államok kormánya 
szoros érintkezésben áll a lengyel 
kérdésben az Egyesült Államok

Mik a Szoviet szándékai
Lengyelországban

Berlin, január SS. (T P )
Wííhfilms.traHsen n a  utaltak

egy Reuter jelentésre, amelyben az 
áld, hogy fiszakamerikai Egyesült 
Államok moszkvai követével kö
zöltek, miszerint a szovjet kor
mány nem hajlandó olyan embe
rekkel tárgyalásokat fo lyta tn i, « .  
kiknek pa'itikai m últja azokat a 
s zo v je t ' e llenségeivé avatta. Ha az 
USA és A nglia  r é s i  akarnak ven
ni a  lengyel-szovjet vita elintézésé
ben akkor e lő t á r  tisztába kellene 
jönniök snn.ík a kérdésnek a fon
tosságival, hogj* tulajdonképpen 
kinek is  van jo^a a  lengyel népet 
képviselni. Ebbő! a  szövege»ésből 

;rm n  kitűnik —  mondják a 
W ilfiv ím s ttP ^ n · ho$v a éfeövjet

nem annyira a hngyel határkérdés 
ben érdekelt hanem elsősorban 
politikai befolyást akar. szerezni 
Lengyelországban, illetve a len
g j'« ! kormányt akarja uralma alá 
hajtant
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