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Nagyobb szovjet erőket katlanba szorítottak a németek Bje^aja Cerkovnái
·. «ÜK ,

Hitler: Ex a háború a legnagyobb német
győzelemmel végződik!

Németország felkészült a végső nagy leszámolásra — 
Kíméletlen harc a zsidóság ellen — Angliát pusztulásba

dönti a bolsevizmus

Berdicsevnél ellentámadásba lendültek a németek

A  vezéri főhadiszállásról jelenti 
a Nsrnet Távirati Iroda: 
t Hitler Adolf a h italom átvéte

lének tizenegyedik évfordulója al
kalmából főhadiszállásáról a kö
vetkező beszédei intézte a német 
népher: .'

A  i  ilásr legnagyobb háborújá
nak ötödik ' esztendejében ’ senki 
előtt sem lehetnek tisztázatlanok 
e»->eV a világháborúnak okai és 
csH;i. Régen elmúlt már az az 
idő, amikor még úgy látszott, 
m'nth? ez a harc is egyike volna 
p’  Anglia, által minduntalan fel- 
idé’ístt európai viszályoknak, 
amslvek a brit birodalom javára 

akarják te*ni a száraz
földet íz erők egyensúlyának fenn- 
t-r t fe ira . N em az a kérdés többé, 
v i fmt a mai Mhnrúban ik e rü l-e  
fe^nta· tant vám, he’weámtam az 
é rik  TŰM ba»em  az
finn 1, «  véf;é-i i--'é le-z a

tfurónában, A z eurónni 
gme’vet ler,e"őt-ebb 

l'">n fSnv'^el. v ?rr'r ’led’ ”’ a bol- 
sev'-tg g7örr|,'''*e'T̂ * Az e^e*

, (>0 1^ yinrv kŐr>̂ S,,' 9fŐ el. 
h ̂  N^ vy* + - n |^o^r»\reri ezt 5 
h "v '” 'n t, jírne’ ,,et 
m ,'~~*vf'. Tio-norji F ’ ,r^T>''ért

' v í-  'K-M ilönben a Szovjet lesz a 
g” "Ttefi '

JVt *''»·?»' ÍJO^V & r - ·* -»<·»» AV
Tr ’•'»aj?*.** Jöioryg2««e

v ©lo**0
é* a**á.
^  ̂ 'rVt art r* tg
^ t T,,V'

V ih . í ? ·  honn K i lő t t  mén 
ez a h a m  b e a d n é k .  Anglia
« W *  «zm m i Hí harcra készül a 
Szov^iumo ellen, Unnék a néoek 
<satA&n«k é!SSz5r ia nem

célkstif’ e^eit án*oi- új«§o._ 
i r a t é t  ine^???bni, m«*?odször ne. 
#*<* t* lóte&eizmus frvőzétme esetéit
t ! ’>rő*to ittnfttßiv/t.
fiyt tr» ml /»»«»ff t.o^ihh' Äüfcs
d'··’* t  Wuráfidm a1·kor
nr”fko*ó két fö l^ré^e  Jfeif«rfti5 
k > m * f i J  1tevé*Khé. ■ 
tnert eytf ífrim  harc katonai eshe- 
tSaé^eíf <··-->&· ettiszen fíresfejü em
ber UftJietí kecsegtet fíknek.

ftpp^i ezért «fisáén  Msenyo* 
*x, hogy eWbtB «  harebsn, emk

egyetlen győztes lehet, mégpedig 
yagv Németország vagy a Szov
jetunió. Németország győzelme 
Európa ^fenntartását jelenti, a 
ssxayjey^yősseiem -,|«ai% inegaeiiiini- 
sítését. Ez  olyan világos, hogy 
minden nem egészen elvakult an
golnak is be kell látnia.

Ha mégis igazi angol álszentes- 
kedéssel úgy tesznek, mintha más
ként is történhetnék, ez csak azzal 
függ össze, hogy a háborúért fe 
lelős londoni bűnösök nem látnak 
már más lehetőséget arra, hogy 
ktevickéljenek a hínárból, amely
be belekeveredtek és hogy minde
nekelőtt zsidó bábrángatóik és 
fe lbujtóik  belpolitikailag is elre-

kesztették számukra a visszafelé 
vezető utat Anglia és az Egye
sült Államok számára Uahát egy
általán nem kérdés több'· hogy a 
hát-orú utah'magúk'akarják vágy 
tviájék-e leküzdt* n a boíseviz- 
must, csak az a kérdés, vájjon 
tudnak-e védekezni saját orszá
gukban a bolsevizálódás ellen.

 ̂Annak pedig, hogy mit várhat 
Európa a gyakorlatban az . angol 
segélyigéretektől, legcsattanóbb 
bizonyítéka az angol-amerikai ma
gatartás Lengyelország, Finnor
szág, a balti államok, valamint 
egész Délkelet-Európa sorsával 
szemben.

M'nden államot, amely eladta 
magát a zsidóságnak, utófér 

a pusztulás"
Lengyelország megsegítésének 

leglelkiismeretlenebb szavatossági 
ígéreteivel kergették a lengyele
ket annakidején harcba Németor
szág ellen. Egyéb államokra azzal
iLn  -? n állltással, hogy meg 
Kelt okét mentem Németországtól, 
segélynyújtási egyezményeket 
kenyszentettek rá és most époly 
hazug szólamokkal elejtik és fe l
áldozzák ezeket az országokat És- 
nedig nem azért kell f elüdVni 
őket, mert talán minden egyes 
angol így akarja, hanem azért, 
mert a bolsevizmus győzelme ese
tén Anglia képtelen megakadá
lyozni a fejlemények ilyen alaku
lását. Sőt, ez nem elég. Nem lesz 
még abban a helyzetben sem, 
hogy saját bolsevizmustól fertő
zött ellenzékével szemben más 
politikát képviseljen, vagy épen- 
séggel sikerrel keresztül is v i
gyen. Egyébként is minden álla
mot, amely Angliához hasonlóan, 
a  ̂zsidóságnak adta el magát, 
elpbb vagy utóbb utolér a dög
véss;, hacsak utolsó pillanatban 
össze nem szedi magát és eröszak- 
mU el nem. távolit ¡a testéből a 

A z  a vélemény,
' j^ k és  együttélés vagy épen 

az erdek o k öss?.eogyezt cté.w kép
zelhető el ezekkel a népbomlaszté 
elemekkel, egyenlő volna azzal a 
reménnyel, hogy az emberi ? í?r- 
vezet képes tartósan hazzáido-

m úlni a dögvész kórokozóihoz.
Tíz esztendővel később a kultú

ra legrégibb szárazföldje elveszte
né életének alapvető vonásait, a 
több mint két és fél ezredéves 
szellemi és anyagi fejlődés vala
mennyiünk számára drága képe 
eltorzulna, a népek pedig, ennek 
a kultúrának a hordbzói, valamint 
a nemzetek szellemi irányításának 
képviselői, ha agyonlövéssel rövi
den el nem intézték őket, valahol 
Szibéria erdeiben és mocsaraiban 
pusztulnának el. A  romiásthezó 
zsidó A hm vér műtéti második 
győzelmi Purim-ünmpen ülhetné 
meg Európa szété&lását,

A  német nép azonban meg tudja 
vívni a sorsdöntő harcöt a maga, 
valamint az egész európai száraz
föld fennmaradása, érdekében és 
ezt az isteni gondviselés ama ke
gyének köszönheti, amely a hata
lomért folytatott hosszú'küzdelem 
után tizenegy évvel ezelőtt diadal
masan célhoz vezette a nemzeti
szocializmust.

Nemcsak hatafcat, hanem miaáe- 
nekelőtt táreadslmi |s gazdasági fe l
adatokat kellett megoldanunk, hogy 
erre a leszámolásra fel leginink kc- 
stülve. '

t?ss-ban « i s i  sok raás feladat 
kftrött négy aíyaa feladatot tűztünk.
Jd, amelyeknek msgoWásétót n«n- 
m k  a  nfeiet birodalom jövője, ha
nem Európa, sőt talán be egész em-
berl ■ anl:téríé megmentése függött·

1. A. birodalomnak a szociális kér

dések' megoldásával vissza kellett 
nye.nie elveszett belső társadalmi 
békéjét- Vagyis 'el kellett távoütam 
az osztályharc — polgárság és pro-

-ietárifevfr.- siam*s formában ¡itit-
tatfco’ ó csiráit és ennek helyére » '  
népkaztisség ffonetolatdt kellett állí
tani. a  józan észre való hivatkozási 
ki kellett egészíteni a valamennyi 
táborba tartozó gonoszul ellenkező 
elemek kíméletlen elintézésével.

2. A  német nép szociális politi
kai egységét nemzetpolitikai egysé
gével kellett kiegészíteni: azaz a 
nemcsak politikailag, hanem álla- 
miliag széttépett birodalom helyére 
a nemzetiszocialista egységes állam
nak kellett lépnie, olyan szervezet
tel, és olyan vezetés alatt, amely al
kalmasnak látszott a ra. hogy a jö
vő legnehezebb feladataival és te· 
herpróbáival is eredményesen tud 
szembeszállni és helyét megállja.

3. A  népi és politikai alápokon ál
ló egységes államnak feladata volt, 
hogy azonnal teremtsen olyan véd
erőt, amely szellemi beállítottságá
ban, erkölcsi magatartásában, szám
beli erejében és anyagi fel .'egyver- 
kezésável megfelelő eszköznek bizo
nyuljon az önvédelem feladatiainak 
végrehajtásában. Miután az, egész 
világ visszautasította a fegyverke
zés korlátozására vonatkozó német 
’avaslatot, a birodalomnak fegyver
kezéséről ennek megfelelően kellett 
gondoskodnia.

4. Ahhoz, hogy területét Európá
ban egyáltalában eredményesen 
megőrizhesse, szükség volt mind
azoknak az országoknak ös-szefbgá 
sara, amelyben németek laknak 
vagy több, mint effy évezrede a né
met birodalomhoz tartom területei 
jelentenek, amelyek ncpileg \*agy
'TazdaságUag nélkülözhetetlenek a 
«irodalom fenntartásához, azm po- 
-itikai-kaíorsai védelméhez.
a nemreti tulajdon legkisebb pusztí
tása és a régi rendek teremtő ere
iének minden korlátozása nélkül el
érté a .tökéletes egységesítés fokát

„ Á l  űt nehezén
mar tűi vagyunk

 ̂ Semmi sem bizonyítja jobbár·.
a tényt, hoev a  tíemzetiszo-

ciallsta forradalom  ezen M ű i
szervezetileg, gazdaságilag és ha· 
ta lm ilag m  & ivédelem hez * 1 1 g  
é r ts  fegyverek e t adott' a német 
nép kezébe, m int az óriási küzde
lem, amely most m ár őt é ve  d ű l 
Ez g küzdelem sem fejlődhetik 
más irányban, m int ahogyan ed- 
dig a világ mmámt más nagy HA- 
fícrúja fejlődőit. A z  események 
váltakozása csak arra hathat nyo-

mar/tólag, aki nem tud történél* 
m ileg látni és gondolkozni. Az a? 
út, amely 1918-ból, a* félvak kato
na rémképétől u  1044*es nemzeti- 
szocialista állam valóságához ve
zet hatalmasabb és nehezebb volt, 
mint az az űt, amely a rnai B iro
dalmat a végső győzelemhez ve- 
■éti. Az  azonban, hogy ez a küz

delem Németország . és ezzel Euró
pa győzelmével végződik nyugati 
és keleti gonosz támadóival szem
ben, az minden nemzetiszocialista 
szemében nemcsak hite kifejezé
se, hanem az egész eddigi harc 
befejezéseként belső biztos tudat,

A z első világháborúban meg
született a nemzetiszocializmus, a 
másodikban, most megerősödik és 
megszilárdul Bármi is történjék 
az otthonmaradottak soha sem 
fognak kétségbeesni, mert tisztá
ban vannak sorsukkal és látják 
künn a harctéren értük küzdő 
fiaikat.

t f 4 legnagyobb 
győzelem a miénk11

A  katonák sche sem fogaak c*8g- 
gedni és a Segneheíobb necpok alán 
i* újra «»sietMdik mert
a* 6 testűkbe van letéve esjaísak 
a dolgosó, ban*m a n«m k»v»«*tob 
tóiiísséggsl kttsdb dtO^wmaraét 
IsoMQtcutoíök aoiso. As elientégUnk 
nsegkUérlJ, hogy a  nsme! népet és 
a 8i»0a«lsas; rőbteeftó és ffmpé- 
böíEbákkfií ő *««om lő»ba  sodatfa, 
« m l  aíCEhon mák még ísk&bb 
megssüá»4íija mwdáíín »gymégéhm 
éa sa*gtai«mti «* ! a* *»S# öü«wai. 
«aeiyei a  aoartvS*e;ss kUíemen ói
ra, hof-f a kSv*!k«*6 ivss&xcdokbaa 
Eu»6pe Ifiité8«lnét alokiisa· — Au, 
hág? «*  «  Haictma* é* a vUdget
atagTOmdl« folyamat téjdeloas #* kía 
m m p m * m m f  végb ·, a a m d n m · 
iá# Brtk Wrvéaf«, mén mműm 
mgfMéf  hm cbm  mMimk » # g  * »
mimám * m m  m m  M feadö « » « ! -  
» » k  »W jH rfI*  |$* o

W *tó aagyflbfc gtműek tépm ek  
n a , as»&] pbbi* éitétoB és }afefr· 
mázsa » « ¡ d  a  MlKd*abaté ettía*eH 
a * «» jíí§ á !T ,5-¡i,· mgf t,g4m #>í«a-sé- 
f# »  * í » f i o |  mmmbmm mémmMék «  
*é**Ié* m  i t  a «  ióntmit
km m nw ú  vitték mién E* «  harc

m *m m , mé0$ m W é«*í B t » * * ! « «

SMM. (MTI)



M M  O H
\ P*eon Koslovskl volt lengyel miniszter

elnök a katynl ügyről

— ________________________  mmmm&w Dudapest, 1944. Január 31,

é.teímalban
»»ifesittat
fasz-sene a t s

Mellíjfilőíte magát a Károlyi- 
karibin egy szerelmes 

fialalember
A gráf Kirolyl-kertben szombaton

é jí2S’;a Kárpáti László 19 éves fütö, 
aki a RéviCzky-utéa 1. ezám alatt la* 
JÍ.Í5·, szerelmi bánatában msllbelötte 
magát. A kihívott mentek életveszé
lye* ' állapotban »»állították a Rökus- 
Mrháabs,

Léön Koslowski dr. tanár, volt
lengyel minizztereinök (Varsó) a 
némot külügyi hivatalhoz a kö* 
vetkőző nyilatkozatot intést« a 
szovjetorosz Ratyn-iigyről:

—  önök alkalmat nyújtottak ne. 
bem, hogy Katyn-ban a helyszínen 
megvizsgáljam ásókat a tényétet, 
amelyek nem hagytak kétséget a 
lengyel tisztekén az N KD W . áMcd 
elkövetett gyilkosságon, önök él- 
küldték nekem a rendkívüli álla
mi szovjei-vizsgálóbitottság közle
ményeit, amelyek a katyni gyil

kossággal szemben a szovjet-áOás- 
foglalást tartalmaxzák. Ezek as 
adatok tüzetes megvizsgálás után 
nem tudták ̂ Katynbun nyert meg
győződésemet megváltoztatni. Az 
egéxs rám egy igen rossz fűm for
gatókönyvének a benyomását te
szi is  «ám ingathatja meg aa ál
talam megállapított tényekét. ■—  
Most l& megmaradok ama meg
állapítás mellett, hogy Katyn Ese
tében az KKV/D gyilkosságáról 
van szó.

BINES „HÓDÍTÓ ÁLOMUTJÁ"
hengyeíovsxág vontjain ài

M O SZKVÀTO L KÖZÉPEURÓPABÁ
A  küL· .Uöső hírszolgálati író* 

dák még ma is szünet nélkül ont
ják a jelentéseket, amelyek a sú
lyos lengyel--szovjst konfliktus*
aal állanak szoros összefüggésben. 
A v ilágsa jtó  eddig is szinte na* 
ponta cikkezett a lengyel kérdés
re;: a a diplomáciai tanácskozások 
nyomán mind tisztábban kialakult 
a megdöbbenik kép: Moszkva az 
angolszász hatalmak teljes kikap
csolásával akarja megoldani a 
lengyel problémát, sem házzá ssó- 
lást. sem. beietekifitést nem enged 
szókba m  imperialista tervekbe, 
amelyek megszabják politikájának 
irányát,

A  világsajtó eddig mondhatni, 
álig foglalkozott a csehek súlyos 
szerepével, amelyet Benes vezeté
sével a lengyel—szovjet kon flik 
tusban játszanak. Pedig: Bems
veit - '-b o rb a n  a*, aki a lengye
lek iránt érzett cseh gyűlölet tra

dícióit követve, elSssör p e té it« fel 
Moszkvában Lengyelország teljes 
megsemmisítésének szükségességét. 
A  szovjet— lengyel ellentétek mö
gött még ma is ott áll ugrásra ké
szén, imperialista éhségtől fűtve 
az a Csehszlovákia, amelyet a* 
európai felemelkedés döntő észten 
«lejében stétm hott az ú j történe
lem. A  szovjet— lengyel viadal vol 
iáképpen a cseheknek és a len
gyeleknek a diplomáciai kulisszák 
mögött lezajló elkeseredett küz. 
dehne tó. A  háttérben a bolse- 
vísta Oroszország ált, a maga 
irtózatos erőfeszítéseivel, úape
ri a lifta mohóságával, nyugat felé 
törő én jéve l és nyergessé "ével, az 
előtérben pedig —  a szovjet— len
gyel diplomáciai harccal pártra, 
zamban *— ty&feb és újabb TendSJe· 
tel te s t a cseh és a  lengyel nép 
viaskoáá&a.

„ Á t  erős U ngyelo rsiég  
a  cs«h«k tragédiáját jelentené"

idézzük a c8éh’" P ^ ö M #  szavalt,A  cseu gyűlölet az citrp jpqtjör- 
ténelem minden százaidban elke
seredetten éa fékevesztetten nyíl* 
vánult meg a lengyelekkel szem
ben, „Bohemi »unt Polonorum im- 
festissimi inimici” —  a csehek 

mindig ellenségei voltak a len* 
gyeteknek” , írja  0 « S lengyel kró
nikás már a XII. században- De 
e?,t megelőzően m ár a X. század
ban jelentkeznek m ég a caeh— len-
gyel ■'ellentétek. A  cseh Przenysli- érdekelt nemzetek. Paiaceky sgy-
(1 »-dinasztia meghódítja Lengyel-
o szág egyrészét és aít bekebelezi 
Cwhországba. Egy évszázaddal 
káiobb BÁszláv megszállja egész 
Csehországot Halála után pedig
ii -rjiszVi', cseh herceg kísérli 
míg, hogy a lengyel tartományé. 
fe.it Csehországhoz csatolja. *~ 
Bratiszíav Gnezót·. a% akkori Len- 
gv«lors*ág fővárosát ü  megszál
lt t á  csapataival, fervbevette Len
gyelem é» teljes kirázását, a né
metek azonban megfenyegettek a 
cseheket, megakadMvöztSk a kit 
síiév ttép egyesülését. A  későbbi 
¿vszásadokban is —  amikor a cse- 
bt k j$§tide»t e1 követtek hogv me? 
iwmmiaítték és különböző árulá- 
stkkal hátairól tedöfjék a len- 
gjaleket *— *  á$tk ruunomtimnu» 
elfakult hirdetői vakmerő álomnak 
m -.m M m  Ungmlwsság függet* 
hímnél és m«gbélmgmi4k-f eb 
m tték  rn « t t »#  elnyomás eüm. 
m * M  Im én ti
k J . Ma nvolevan eszte-dövei vitt- 
m m 0 m ft a  történelembe és

,T_____ a --------  „
Lengyelországgal kapcsolatban, 
meglepő és világos magyarázatot 
kapunk a csehek mai lengyelelle
nes magatartására vonatkozólag. 
A  cseh történelem az 1863-ban ki
robbant felkelésről gúnyosan ki
jelentette: a szlávság felszabadu
lását csakis áss orosz nagyhata
lomhoz váló csatlakozással és szer
ves hozzátartozással érhetik el az

ben kijelentette: a lengyel fel
kelésnek nem szabad győzeimes- 
kednie, mert ha ilyen lengyel for
radalmi megmozdulás bármikör 
sikert és diadalt vívna ki, a cseh 
népre e  legsúlyosabb tragédiák 
és megpróbáltatások vém ám A. Pa- 
ktczkvt í1v«b vonatkozásban ,Be- 
nes e lő fu tárjtff jelzővel illéthet- 
nők ma, aki a len«ryel kérdésről 
Írott cikkeiben nyíltan hirdette 
négy világtáj felé: a U n gy tek  
nem érdemelnek segítséget és feí* 
m M «M , * 5t Í89Ű-ben nyíltan kije
lenti: a lengyeleknek meg kell fca- 
rátkosmók a gondolatid, hogy 
„a jelenteni világpolitikában”  m m  
alkot faltnak független államot.

h cseheV közv«t!*n határt
követelnek ax oroszokkal

Besest megelőíőea ?ermérete· 
m  M auaryk  is éles kmgyeteUfr- 
nes poUtíkát fo lytatott A* első 
világháború utáni békekötést meg 
eiőzoen a csehek minden követelé
se oda irányult: a szövetséges ha
talmak erőtlen, eleve pimtuldsra  
ítélt, szigorúm  etnográfiái Len- 
gyehrm ágot teremtemek, amely 
m m  jelenthet fe n y im *é ií 4 » Vé- 
mMyi a fe m títa n M  Omhédímá-
Mára népe*. A cseh pöíítika étAeft 
xx iáSbm <nkmeri'm H  percnyi 

■ Híünet nftlkü! követelte a ki>znet 
Hu 4m h»~éfam  irin ik a tti» méffte 
rem im ét, tékát a M im i im  határt
m m eM k  é t  m  kötött. —
H oc? cAlJttkat elérjék, miKde.it
feláldestak volna, ami UmgyaS U -  
M e t  fs l i  * esai m  l*»tb *vá fé  len* 
gvel érdekek^et je len t*«* , h í  
1820-ban kirobbant t o i w w t t -  
í m m l  háborút »ege lő tfen  a em- 
hek már térképek esreiveí é n »  
torták *! Európát, amelyekeat^*

gyebtssáffőt Ketetgalteia és több 
más fontos lengyel tartomány nél
kül m m u é k  fel. A lengyelek
iránt érzett élés és elvakult cseh 
g^íílölétre mi sem jellemaőbb, 
mint az az eljárás, ahogyan el
gáncsolni igyekeztek a bolsevisták 
ellen vívott lengyel szabadsághar
cot- A lengyel hadseregnek sür
gősen hadianyagra volt szüksége 
s e hadianyag szállítást sikeresen 
csak Csehszlovákián keresztül bo
nyolíthatták volna le. A  csehek 
mereven ellenszegültek műiden 
olyan kérésbek és tervnek, ame
lyek azt célozták, hogy cseh te
rületen át juttassanak hadianya
got és felszerelést Lengyelorszag- 
ba,

A csehek már 1020-ba« Vallot
ták és hirdették a mai jelszót: a 
9£<tbad Lengnelország Csehszlová
kia szerencsétlenségét és pvs-ztulá· 
sát jelentené. A  történelem szol* 
páltat me<**vős!Ő bizonyítékokat: 
A  cseh politikát mindig elvakult 
oroszbarátság jellemezte, ír·'" a 
lengelek Kosciuskotól Piton *.ky- 
ít* á!^€i<V£s ' t í t e e í t í é t !  
bán állottak fiz orosz elnyomók
kal, A  különbség ma aa, hogy 
Oroszországban a cári uralmat ft 
Snovfet Eurónát fenyegető imne- 
rialtemusa váltotta fel, E* a vál
tozás pedig még súlvo«abb helyzet 
és új harcok elé állította Len* 
gyelországöt. A oaehek már hu
szonöt esztendeje alkalmazkodnak 
á* Ú1 helvzethez, mindén vonat
kozásban kiszolgálói voltak és ki
szolgálói ma is az Európa felé 
tekintő’ szovjet imnenalizmusnak, 
a lengyelek pedig majdnem telje
sen mamiéra hagyva kell. hogy 
ménviviák a lenayel történelem  
értéig talán legsúlyosabb küzdel- 
ff%é£t

Senes pedig szívósait tovább 
dólgözik, hogy á isneh Tátikát és 
á cseh néoet minél közelebb jut
tassa úi »agy  álmai megvaló«uiá* 
séhof, hogy fifosskvdvdt szövet- 
*é*hen őrt áUhfl Középr’ró*>ában. 
Ti’dhik. ho«rv B»nes ’Ma'rvftror- 
*záv«-al k*»ncsof«tban is „terveket 
dobozott ki". E  tervek megváló* 

*H  profban az Íg3*«á»os 
♦^-té^eie^ és a m**var erő gör
dít majd áthághatatlan aka
dályt...

rcjRBög em u

H I T L E R  M O N D O T T A
Hitler 1943 december 31-én el

hangzott és a német néphez inté
zett nagy beszédében az angol
szászok invázlós terveiről szólva, 
a követkesső határozott megállapí
tást tette:

„A német nép *!5U beszélek, tel
jesen megbízva abban, hogy bárhol 
lg hajtsák végre a partraszállást a 
szövetségeseit, méltó logadtalásban 
le«* r*j*tlkl”

Hitler fenti megállapítása ma 
—  aa események ezt mutatják, —  
még időszerűbb, mint egy hó&ap-

’ pal ezelőtt v o lt  Az angolszász in- 
! váziós hírverés a jelek szerint 
: már utolsó lövedékeit is kilőtte s 
a világ most méltán várja feszült 
érdeklődéssel a pillanatot, amikor 
megindul az óriási döntő küzde- 

’ :m a* európai partok eh Európá- 
‘ r*· A  v . A v é r e r é 
nek határozott ál'itása a német 
védslem tökéletességét és elszánt
ságát bizonyltja, az éber ré3enál 
lást mindazoken a pontokon, ahol 
'* ftaf y  inváziós rciham megindu
lása vfirható. , .

M f c l  MrinMt 
«  0  *

Vili námé H U «  húMielvéa-ft· 
február 1 -1«  becáréia« fe<hw»Uy*» 
hátból kéesült köitoáiiámt l*hél W* 

a  m  u * m  w u «» 
há«welvéntr· «rfyo» m «»8yí**Sa 
m m rn ité i  k*Ü U néd , Wtet «ssl- 
1 f m  1 álb (*  |é»)
t«4y »«rv é «r r »  í*r.

T O |  A 8 
febnuta’ í  ig a m «1v í-

n f $  8. «à m t ì  « » Í v é i r y é í ·  w e ivé*  
ny^sMat I 4íh. '* !ó « v<S»6r«lhot6

A ér*. A
péft*a&mi8 iszt«í * àMS%&*àmm \r,
g*Vtne>. ftjébéfi fi
oh*pM  tűi» Írét »
m>r ismrtmi U im ir t*
méiemii2ánkini m §mu0bm  is «
pito+t* m*t tMTtj

Viktor Emánuel kiráSy lemondását 
követeli az olasz le szabadulási 

mozgalom
Amszterdam, Január 30. (MTI) * adata lenne a háború* erőfeszítések 

Az úgynevezeti „olasz felszabadi- fokozása, a  tömegek támogatásával 
táti mozgalom" Viktor Emánuel Id- j a legsürgősebb problémák megöl* 
ráJf lemondását kSve'.el« halórota- ( dása és biztosíték nyújtása arra- 
táeak szövege a brit hfrssolgálal |e- nézve, hogy a háború megszűnte 
leniéi· szerint a követkéz»: Htán azonnal megtörténik egy attól-

..A* értekezlet azon meggrSzödé- mányos nemze’.gyüló« összehívása, 
sének ad kllejezéSl, hogy Olassor- 
sság érkötési és anyagi újjáépítésé
nek előfeltétele az olasz király azon
nali lemondása. A kongresszus meg 
van győződve egy olyan kormány 
alakításának szükséges cégéről, mely 
teljhatalommal rendelkezik és rend
kívüli körülmények között is határoz
hat. Ebben tt kormányban helyet 
kell adni a  kongresszuson képviselt 
valamennyi pártnak. A  kormány fel-

Gondoskodni kell eseaUvUl egy él* 
landò végreha|l6hatate» megszerve
zéséről. amelyben a felszabadítás! 
mozgalom pártjai a központi bizott
sággal e« a politikai v*zel«**em* 
lyltégekkel megegyezé« alapján 
lennének képviselve. Ezek az Intéz* 
kedések előfeltételei annak, hogy 
a végső eél elérését»« szükséges 
követelményeket megterewtsttk-" —  
ÍHTI)

Vádat emeltek űlabb olasz tábornokok
és tengernagyok ellen

M ited, január 30.’ (NTI) 
Mint a Stefam-iroda jelenti, az 

államvédelmi különbíróság: vátíat
omelt Híybotto, Vervel.lino, Caraccio- 
ló, Rose és Vecchiaveiii tábornokok, 
a Montenegróban, Görögországban 
és Albániában állomásozó hadseregek 
parancsnokai, valamint Rozzo tábor
nok leibachi főbiztos ellen.

Ugyanannál a bíróságnál vádat 
emeltek ezenkívül Campitmí, Zanont, 
Mo$cherpa, Pa vese és

gsrnagyok ellen.
Eose, Vecchiaveiii és Cátfateiolo tá

bornokokat, valamint Camploni, Mo-'  
scherpa és Zanoni tengemegj-okat 
letartóztatták s azok egy északolesz· 
országi börtönben tartózkodnak- A  
vádlottaknak azért kel majd felel
niük, hogy anélkül, hogy az ellen
ség megtámadta őket, letették a 
'"egyvert és kiszolgáltatták az olasz 
lakosságot olaszelenes helyi elemek 
garázdálkodásának. (M TI) ■erpa. Pavese és Leonardi ten- gardzdálkoáasanak. (M T I)

London! íengyei korák az orosz 
nyomásról

<jenf, január SS.
A Svájci Távirati Iroda jelenti Lon

donból, hegy a lengyel kSrSk a* oroee 
jegyzékre adott nyilatkozatukban 
hanrsélyocták, hogy nemesik len- 
gyel-oroes. hanem stSvetsSgesfeSsi- 
oro** kérdésről vsa szó. londoni len
gyel körök nagy megelégedéssel vet
ték tudomásul Edén január 26-1 alsó
házi nyilatkozatát, Ez a Üegjobb vá
lasz bizonyos kBrSk hírverésére, ame
lyek azt állítják, hogy az angol-ame-

ríkal kormányok nyomást fejtenék W 
a lengyel kormányra és hogy a len
gyel kormány engedni fog vagy me** 
bukik.

Azt'is kijelentik a lengyelek, hogy 
kormányuk átalakítását nem tervezik 
és hogy as egész lengyel kormány 
azonos felfogása van ebben a kérdés
ben. Va'ós nfi, hogy a lengyel kor
mány nem fog állást foglalni a szov- 
jetoross közlésre, amely a talm i kér- 
désben végzett kutatásokról szél.

Spanyolország londoni nagykövete 
Madridba utazik

Lisszabon, január S0. 
A brit hírszolgálat jelenti Lisz- 

szabonbói, hogy Alba herceget, 
Spanyolország lóndoni nagyköve
tét szombaton este várják Lissza-

bonba. Álba herceg vasárnap reg
gel tovább utazik Madrid felé, 
hogy fontos megbeszéléseket foly
tasson a spanyol kormánnyal. - *  
(M TI)

A spanyolországi olafszállltások 
megszüntetése an̂ gol ̂ kezdeményezésre

goi kezdeményezésre Vezethető vlsssa 
FMset az intézkedéssel kiemelték, 
mondja a ( jelentés, mily teljes az 
egyetértés London ns Washington k8- 
*8W Sp&syOlországgai szemben kőve-

Amsrierctam, január S8- 
A »panyolorsiágba Irányolé olaj

szállítások megbüntetése — mint a 
brit hírszolgálat jelenti — az Egyesült 
A>lamok, mint as olajszállítások kiin
duló területe ösztönzésére történt 
ugyan, de as Intézkedés eredetileg an

tendö közős politikájukban. Í9OT)

Lenlngridtó! délnyugatra megállították 
a bolsevlsia támadásokat

Berlin, január 39 
As Interini jelen« a ke l·« » «v o 

nat éezakl M r *  &emekr«»i5
Az ílBMm-tótól lisnlngrádig a német 

hirtoe.tó aiakiúatok pénteken renkí- 
vüi nehéz harcokban állottak a nagy 
számbeli fői ínyben levfl bolse vista tá
madó oszlopokkal. Az ellenség·* nyo
más moe* Is Nevtorodtoi nyagatra él 
Leningrádtól délnyugatra voM a leg
erősebb, abol á botssvisták 8s«n>eni*- 
MtöH t»vé*i- és páncélon erőik kimé- 
leilen bevetétévtl égés* nspon át ro- 
bemostál! a német vonalakat- Az elért 
terejmysreséf minden egro» 
nyl rwdjét vaiéságn* véráradattal 
keá«H fizetniük a bolwviatáfcijak és

nem kevésbé súlyosak voltak azok »* 
anyagi veszteségeik is, amio<* ugyanis 
** északi szakaszra helyezték át főié· 
madásukat, as eddig beérkezett Jelen
tések szerint ess harckocsit és több 
mint SM nehéz Üveget veszítettek a
bolcevisták.

Lenlngrádtél délnyngstns sikerült
kemény harcokban megállapítani a 
nagy fölényben lévő erőkkel végrehaj- 
tott bolsevlsia előretöréseket, elte
kintve jelentékeny beirt terepveiwt®. 
ségektR Szivers*kaJá«l északra

Ugyanez tikerüít a novgorod-Mudo. 
vo-iJub*n! vonalon, abel. ahol még aa 
esti érákban is elkeseredett barrek 

folytak a város északi részéért. I

Két gyermekévei kieseit a vonatból
Érsekújvár, január SÍ. 

Cs*fhi Sándor ém kujviri bank* 
altUkt fel « é g *  két kislányával «Zio* 
vákiai aíüieinek Hinta*A«iHót hma-
téfftben a « c n v t n  ;.· k kocsijá*
ne*. ifteU t. a? c *: w  ri í l í  .

hor. közaledve ki akart néasi. A  ki
nyitott ajtó kivágódott és Cmniné 
gyermekeivel együtt kibukott a ro* 
bogó vanatbét. A súlyosan aériut 
«•Monyt te kisleányait a* érjekui- 
'  — í k5*M ::bÍ vitték,
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A  szovjethadsereg  
„k iv é g ze tt“ főparancsnoka

TUCH4CSEVSZKY ÉL?
%  fogságbaeaeli axoviethadnagy érdekes 

vallomása Tuchacaevaxkivőt
Még emlékszik a magyar köz

vélemény arra a monstre-perre, 
amely a világsajtót hetekig fog» 
lalkoztatta és amelynek végén a 
szovjet hadsereg egykori főpa
rancsnokát, Tuvlmcse.vszkyt sok 
magas tisztségü katonai vezetővel 
együtt halálraítélték. A  szovjet 
hadseregben történt akkori ,·,sztá
lini tisztogatás” nyomán mintegy 
22.000 tiszt került puskacső elé 
és a szovjethadsereg legképzet
tebb részét irtotta ki Sztálin azon 
a címen, hogy fasiszták voltak. 
Az egész művelt világ borzongva 
figyelt fel e tömegmészárlás ször
nyű részleteire és a már akkor 
háborúra készülő szovjethadserég 
máról-holnapra elvesztette legjob- 
bán képzett tisztjeit. Ezek ugyan
iŝ  nagyrészt még a cári idők alatt 
végezték el katonai tanulmányai

kat és kétségtelen, hogy nem a 
Jégnagyobb lelkesedéssel szolgál 
ták a világforradalomra törekvő 
Sztálint.

Annál váratlanabb volt Tucha- 
csevszky kivégzésének híre, meri 
a per e lő tt éveken keresztül olyan 
bombasztikus frázisokkal dicsérte 
a moszkvai rádió és a szovjet 
sajtó Tuchacsevszky katonai tu
dását és képességeit, hogy az már 
az ö szabadabb szótáruk szerint 
is ízléstelenségszámba ment.

Minden csoda három napig tart, 
eképpen a 22.000 kivégzett, tiszt 
tragédiáját is hamarosan elfeled
te a Világ.

Természetszerűleg felvetődik a 
kérdés, hogy ha a szovjet tisztikai' 
elitjét kiirtották, hogyan részesül
hetett a szóvjet hadsereg mégis 
megfelelő, korszerű kiképzésben.

Egy hadifogoly szovlettlsxt szerint 
Tuchacsevszky tervmi alapfán folyik 

a Heteit háború
Pattimoff Alex szovjethadnagy 

a súlyos Sszeleji harcokban fog
ságba került egy közös német-ma 
gyár csapattest harctemlletén. 
Eleinte roppant bizalmatlan volt, 
egyetlen kérdésre sem adott vá. 
laszt. Mikor azonban a tolmács 
mellett megjelent egy oroszul tudó 
magyar százados, valahogyan fel
engedett és szinte regénybeillő 
va’lomást tett,

A kihallgatást vé^zö katonai bi
zottság a legnagyobb megdöbbe
néssel figyelt fel arra, amikor

hogy

tndomdsa szerint a hírhed» 
..nagy per" lövádlottja, a  szov
jet hadsereg egykori főparancs
noka, Tuchacsevszky él és öt
egy síibériai „lágerében, kény

szermunkatáborban tartják 
lógva- .

Ezután a vallomás után még ér
dekesebb részletek hangzottak el. 
A hadnagy szerint 

«  német-szovjet háború tervét Is 
Tachaesovszkyvel . dolgoztat- 

fák kt.
Elve, a Napoleon ellen alkalma
zott, régi elv. Hogy minél mesz- 
szebbre engedjék be a mérhetetlen 
orosz területeken a németeket, 
mert ezzel az 3 utánpótlási vona

laikat tökéletesen kimeríthetik. S 
valóban így is indult a keleti 
háború.

önkéntelenül felvetődött a kér
dés, ha ilyen szolgálatokat tett a 
Szovjetnek és a szovjet haderő
nek az állítólag élő Tuchacsev- 
szky, nem érdemelte volná-e meg 
azt, hogy a szibériai fogolytábor
ból végre is kiemeljék és szolgá
latai alapján elfoglalja a katonai 
szakembert megillető helyet?

Ezt a kérdést a kihallgatást le
folytató magyar százados is fel
tett« Paltunoüfi' öadaagyuak. A 
válasz meglepő volt. Kiderült, 
hogy miután a Szovjet hivatalos 
távirati irodája a politikai és ka
tonai előírások értelmében annak
idején elárasztotta a világot Tu- 
ehacsevszky árulást beismerő val 
lomás&val és kivégzésével, termé
szetszerű, hogy a szovjet hadveze
tőség számára, de főleg Sztálin 
számára nem a legkényelmesebb 
megoldás lett volna, ha Tucha- 
esevszkyt máról-holnapra feltá 
masztja és újból hadsereg-főpa
rancsnokot csinál belőle. Különö· 
sen akkor nem, mikor —  főleg a 
teheráni értekezleten —  azt a ké
pet rajzolták a szövetséges és 
semleges államok közvéleménye 
elé, hogy a német-szovjet háború 
katonai zsenije —  SztaMn.

még a szovjet hadsereg főparanca- 
nokat is megkülönbözteti.

Tgen, egyszerű és megdöbbentő, 
ha Paltimoff hadnagy «vallomása 
ra gondolunk. Ebből ugyanis ki
derült. hogyan ellenőrzi szakem
bereinek nwgbizhaióságát a Szov
jet. Egy hídépítő specialista mér 
nőköt nemrég letartóztattak és 
táborba utaltak. Mert az ÓJtaláuo 
3itott vád szerint „fasiszta” ma
gatartást tanúsított. Ez a mérnök 
aki műszaki szempontból igen je ’ 
lentős eredményeket ért el, majd 
két évig hányódott-vetődött mun 
katáborban, A  tábor parancsnoka 
magahoz hivatta és azzal a fel 
adattal bízta meg, hogy egv Spe
ciális haditeherbírású hidat tér*
rezzen meg. A mérnök, Akit mind- 
ezideig a legkomiszabb fizikai 
munkával bíztak meg, boldogan és 
felszabadulva ült neki a feladat 
megoldásának. Terve és kidolgo
zása kitűnőnek bizonyult. Fogal
ma sem volt róla, mi‘történhetett, 
de a munfcatábor parancsnoka 
maga -ele rendelve kijelentette, 
hogy letartóztatása tévedés volt. 
az elszenvedett két évet számítsa 
köteles áldozatnak, amivel Szov- 
jetoroszországnak tartozik. A  
„mélyenszántő” beszéd , után sza
badlábra helyezte a mérnököt. 
Csak jóval később tudta meg, 
hogy az általa kidolgozott tervet 
egyidejűén kiadták a moszkvai 
műegyetem három tanárából álló 
„megbízható” -bizottságnak w és

azok apróbb részletek leszámítá
sával ugyanúgy dolgozták azt ki, 
íg y  megállapították, hogy a mér
nök —  szov je f-sse mpon * hóf meg
bízható.

A Szovjet katonai 
kiképzésének Híkai
Paltimoff hadnagy vallomásá

ból kiderült az is, miért akcióké- 
pes a szovjet hadsereg. A  nyugati 
államokban a katonai kiképzés 
meglehetősen elméleti. Eszel szem
ben a szovjet géppuska kezelőjé
nek fogalma sincs —  (de tisztnek 
sem) —  példa £ a légvédelmi ágyú 
irányzókészülékéről, eszébe sem 
jut, hogy a tengeralattjárók ha-

gö8*tósugarán és teljesítményén 
dolkodjék, nem érdekli az 
hogy milyet! összefüggés «  a 
felsőf középső ég alsó vexeté# kö
zött, de saját helyén a legmoder
nebb gépek reábízott egyetlen csa
varját bármikor ki tudja Javítani- 
A sofför cm k  az autóhoz, «  m tér 
csak az ágyúhoz, a géppuskán 
rrnk a géppuskához, a repülő tm b  
rnját tipttsá gépéhes ért.

íg y  szorul a  részlet,kikép-«* 
merev rendszerébe a végletes 
orosz létek, melynek haypada m  
anarchiára hajlamos %  harmada 
Krisztus idézi. Földi' n-trrt fe jje l 
és melletverő kézwl. Akkor is, 
amikor gyilkol.

2AMB08T xktju.

R szovfeiiöviénetem „legragyogóbb“ nőié 
• iaiPfái gyalul

Paltimoff hadnagy vallomása 
szerint Tuchacsevszky felesége
egy Archangelsk közelében levő 
női munkatáborbau —  vasúti talp
fákat gyalul, aki Tuchacsevszky 
el Ítélésekor 24 éves, friss, fiatal 
és igen kultúrált nő volt. Annak 
ellenére, hogy —  csupán hét ele
mit végzett. Éveken át Kolon tája 
asszony, a Szovjet stockholmi 
nagykövetének hirével vetekedett.

Az ázsiai módszerekben ismeret
len európai értelem valószínűleg 
megdöbbenve figyel fel erre a 
^állomásra. És Nagy Péterre,, 
Rettenetes Ivánra s a 1917-es Le
g f e l «  testi és lelki felszabadj, 
tás korara, kínzókamráira, val-
Jomásra késztetett áldozatainak
fíőrnyfi sikoltásaira és talán arra 
ts gondol, hogy Dosztojevszkij <s 
ü lt  az akasztófa alatt. Talán 
Plehve miniszter meggyükolásá- 
«ak  kísérteties képe is felrémlik 
«lőtte. Lehet, hogy a GPU borzai-

inas tftmegírtására gondol, de két
ségtelen, hogy az Európában isme
retes orosz irodalom nyomán az is 
eszebe jut, hogy az orosz közép
kor barbárai a nőkkel szemben 
taton éppen a barbárokat jellem - 
zó kweteles elnézésmi viseltettek.

Jl válasz egyszerű
és megdöbbentő

1917-ig az orosz irodalom nem 
igen tud arról, hogy nőkkel szem
ben az ilyen „vivíszekeiós” meg
torlásokat alkalmazták. Ha poli
tikailag bűnt követett el —  kivé
gezték. De nem tudunk arról, 
hogy éveken keresztül gyötörték 
volna olyan munkával,-amely el
gondolásunk szerint feltétlenül a 
viviszekcióval egyértelmű akkor, 
ha olyan élettámt ér, akinek 
szellemileg, civilizációja és kultú
rája szerint feltétlenül hozzá kel
lett idomulnia a ranghoz, m ely

Szombaton este
Londonban

v o l t

Negyvenhét gép nem tért vissza 
a Berlin elleni légitámadásról

, január ál
Mint az angol hírszolgálat hivat*· 

los jelentés alapján köeli, az angol 
légi erők a berlini és a nyugatné-

meterszági célpontok ellen & szom
batra virradó éjszaka végrehajtott 
támadás alkalmával 47 gépat veszí
tett (MTI)

Angolsx itt repülőgépek 
Észak -1 ranciaorszásot bombázták

Stokcholm. január 30.
A  brit hírszolgálat kfc*t«se szerint 

Londonban hivatalosan közölték, 
hogy brit vadászgépek oltalmában

haladó amerikai könnyű bombázók 
szombaton északiraneiaorsági cél
pontokat ! ¿madtak. (MTI'

Az északafrikai francia káderé 
résztvesz az invázióban

Stockholm, ja*. S0. (M T I) 
Mint az International News Ser

vice Washingtonból jelenti, az 
amerikai és a* angol kormány biz- 
tositotta De Gaullet, hogy a fran
cia. északafrikaj hadsereg részt 
fog venni az idei fraaciaovszági 
elötönléeben. Francia részről 
nyugtalanok voltak, hogy * {ran*

cia hadseregnek a nagy rovázió- 
Bál esetleg csak másodrangú fel
adatokat juttatnak a fötóköziten* 
geri tárben. De Gaulle a marakesi 
találkozón közölte exirányú ag
godalmait Churchiüei. —  Az 
észak-fokai hadsereg jelenleg 
mintegy 3Ö0.ÖÖÖ főt számlál.

A bolgár kormány tiltakozott a po ls i rl 
lakosság bombázása ellen

erélyes óvást emelt ·  szövetségesek e 
hadvezetése miatt, amely »  «telfiri 
lskósá« kórhiak, lemplomek. isko
lák, hultúrális alkotások, stb. eM*»
irányult. (MTI)

Kitüntetések 
és ktnevtuéidk

Lisszabon, Január 30.
Mint a  brit h írszolgálat jelenti, Londonban szombaton  

este m egszólaltak a légvédelm i szirénák. Röviddel a riadó e l
rendelése után London központiéban heves ágyúzást leheteti 
hallani. Két napon belül ez m ár a m ásodik eset, hogy London« 
bán légiriadót rendeltek « 1.

A Themte torkolaténak térsége leiöl hallatszó fo lyam a
tos a g y ú ié · a r ra  enged következtetni, hegy a tám adók m eg
kísérelték a London fö lé  v a l*  Jutást, (M TI)

A  K o r m á n y z ó  Wr ·  miniszt«- 
elnők előterjesztésé* vítés Ssattvársr 
Emil mhtlazten «szíélyfénSkn* a 
Magyar trdemreaii 
Snankovártsíky TUioí* kajdae«*. lébia 
Ci .'dbirtokosnak a tneg^st kfrfiy» tor. 
mányfőtanácsos.» r :met, ár. Sipe# A íi- 
«árnak, a kaasat Kereá*:eé«lml és 
Iparkamara miaisztarl bi?io«tón»k, vá- 
lamint dr. Mohácsi l* }e#  m m uger- 
gelyi evangélikus lelkésznek a magysr 
királyi korraánytótsnáesaat rímet »ác·· 
mányoria.

Ezzel egyiöóbers a Xanofojrjrt Vt 
megengedte,; hogy a 
ntisgvétqttiwidat ér<Wtébea idleíem 
munkásságukért .íák'v Jead eyuftlV  
mázott n·,int«tér; tsnérsasnak 
eUsnyurését, jav» Merfort Vtks^r r. 
ímmüikémak, a tá|s«^at elnökének 
éf Küzd? Árthatnak a (Irauust ve- 
níérig*sg«tó|áfs.4k elismerését hidtu} 
4#|ák., a m. k»r. vaüfes. m kitek- 
taüsögyi mmitiim· s »*b * Brasébet, 
út. Tyíikody Plratós, v#:amJat K··. 
téca Jo&et oki. -nmépMxíti tm*te* 
kát a magyar kírüyi vs!l«s. u  kűí» 
itatási. mints*te,r tasárrá
nevezi* ki. A m. kir. fSldmi^éáiögjí 
miniszter dr K m  J6t»4, ér-. Síit% 
Imre,. dr. Bbgd&ufy Lásriá «§ *·, ps^ 
lyu«k Mátra. Oki. áilat<w*ok*t # X,
fizetési eszMJyb* serojt m *m m u ml, 
r,m fü m kir. tíUte'A-^kki, «s* 

*r. M u r id  wmiéí, V m  öé* 
í - ,, . . ,  ̂ , i Suzján Hna*. Lányi 1 »«»

— —  Január »■  I a be^ ir kemány ayeaAu * Sse- L m Pásztor L«Jo* «ki- dh»torw«okat 
A sajté nombsten *  feSvetkert hlvs»| fi* *j}em jaavár ie-éo m m  MgT-} idelgtene.. mte-ásé*« m. Wr. ¿Hater* 

tstos kSslewenrt I iánwát* síim kfi'íáiCs kí-Bviseíei m in  j vowtwkorcolMStfca revegte ki.
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j-Wi-ft/ Cseresznyevirág
A-kár Pírkentonnak hívják a fehér 

embert, «kár Szergej érkezik csillo
gó tenge-észdíszbca a ’Felkelő Nap 
csodás országába, a mese mindig 
szomorúan végződik: minthacsak
valami zord íáttim árnyéka borulna 
az egymástól távoleső nepfejok kö
zé.

Fekete sárkány képépín őr/i 
Nr ··':?!{[ ősi istene a titokzatos Nip- 
poa évezredes fájának friss hajtá
sai'- hegy a virágba szökkenő ágak· 
h- .ren  kéz soha ne érjen s ha a 

'nrsbsr pe zselő tekintete még
is ; ' 1 '"•nd a rózsás Napkelet iea- 
r>:>' „finom hóiJiheként hullik a 
főidre ~ színes eseresznyevírág.

a
rP
TŰ' i> 
te 
10' 
k.3
Bík?

Bt
Ja. 
rs' a

í · nem egyeí'ülhet egymással 
' \ fehér faj- és .Ázsia egysze- 

• ír, emberi érzések nagysze- 
'■'■&»? Miért kelt elpusztulnia 

· ’·. akik a faj törvényein fe 
- iv e  évezredek mozdulatlan 

-in könnyedén keresztül lép-

fimí is, mint Puccini operá- 
' "'Vár dalműve, választ ad er-
:írdésrft;

J " ember közeledése és egymás
ra f'láiása csak ekkor tökéletes, ha 
ö' ‘ -»ngban áll azokkal a maga- 
sí>'·' endü törvényekkel és erőkkel, 
rrslyaket ugyancsak az -emberi szív
be··'- oltott a Természet,

X-tn lehet egy faj gyermekéért 
Ián- ■)](} szerelemmel égni ugyanak
kor pedig zsebben hordozni ugyanaz 
«¡len a Haj ellen a kémlevetet A 
Jiót’ ító’’ fehér fajnak előbb te kell 
rr-'ndania a hódítás ,vágyról, ha azt 
eu, hogy közeledése igazán
őszinte legyen.

A fe’őVerekség egyik népe sincs 
«rí'-, f-’-.rjeive, hogy „kiválasztott’’
fa'* 'k tr^Házi szórakoztatója te
gyem· A Kas» törvényeinek meg
sértess miatt kivégzett Caeresznye- 
virág épp oly csodálatos jelkép akár, 
a faj évezredes törvényeivel szem- 
behalvezl^dő szegény kis Pillangó
ké-asszony. aki az amerikai lenge*. 
r-é^Hszt kalandos kirándulásának, 
enk áldozatul. Az ideálisan é.zö, de 
ide,:''ben tettre képtelen orosz gár- 
dattsn: , Szergej. az lkon tövében 
v.-'^ii el gyümölcsé soha sem. érő 
sz'n-* i-s-eresznyevirágot,,, A szov
jet ' vörös katonája vájjon 
! " ' · - '  ■ ' -na ...?

Az még a templomi feimagasztosu- 
lásig sem jutna.., ott buknék el a 
teaház mámoros gőzében, ahonnan 
legalább ők kelten: Kejiana és Szer- 
gej kijutottak —- a pompázó cse- 
iesznyevirágig.

A film művésziesen érzékelteti a

valóseerűség látszatát, ötletes ví
ziókat varázsol elő, A  szereplő mű
vészek arca túlzástól mentesen fe
jezi ki a lélek rezdülésének min
den árnyalatát. A  rendC-E-/; töké
letes.

Nézzék meg a magyar filmesek 
is. Legalább művészi filmet lát
nák.

TARNÖI LÁSZLÓ dr.

S z ő t s  I s t v á n  l e v e l e  a  K á d á r  K a t á r ó l

Kaptuk a következő sorokat: 
Mélyére tisztelt Szerkesztő Ur! 
A Lippay filmgyártó vállalat 

előzetes kommünikéiben több lap
ban szerepelt nevem a „Káiiár 
Kata” c. film rendezésével kap
csolatban,,

A gyártó cég és köztem olyan 
áthidalhatott an véleménykülönb
ségek merültek fel fenti film 
gyártásánál, —  amelyek arra 
késztettek, hogy munkám eredmé
nyéről lemondva nevemmel, a 
fűm jelenlegi formájával a közös
séget ne vállaljam.

Különböző helyekről, — esetleg 
szándékosan terjesztett hírek cáfo
lására alább részletezem azokat az 
okokat, amelyek nevem levételére 
késztettek:

1 . A  befejezetlen filmet tudtom 
és akaratom elmére a gyártó ki
vette a vágószobából és leadta a 
laboratóriumnak. A film jelenlegi 
vége tehát még „nyers vágás" ál
lapotában van és ezen lényegesen 
változásokat akartam végezni.

t. Ugyancsak nélkülem és meg
hallgatásom nélkül szerződtették 
Szilvássjf Margitot a ballada el- 
énéklésére. Az operaénekesnö

hangja és énekstílusa nem felelt 
meg elképzeléseimnek. Túlcsi 
szolt, mesterkélt, szövegmondása 
sok helyen érthetetlen. Egyszerű 
szinte prímitiv előadásra lett vol
na ziikségem, ahol a szavak ért
hetőségén van a hangsúly a bal
lada stílusának megfelelően.
3. A film  főcímét ugyancsak meg
hallgatásom nélkül díszítették el, 
csókolődzó galambpár, székelyka· 
pu, stb, sablónos, édeskés stílus
ban.

Sajnos szerzői jog nem véd a 
gyártó cég felsorolt erőszakos túl 
kapásaival szemben, ezért kelleti 
a tiltakozásnak számomra ezt az 
elég hátrányos módját választava, 
lemondanom munkám külső erea- 
ményéAj!

Nagyon kérem nevem említését 
a \film rendezésével, vagy a for
gatókönyv írásával kapcsolatosan 
mellőzni még abban az esetben is, 
ha a gyártó cég erről megféled' 
kezne.

Kérésem, teljesítéséért fogadja 
előre is hálás köszmétémet

őszinte nagyrabecsüléssel:
SZŐTS ISTVÁN

Jubileum  
as Ándrássy Színházban

Az Ándrássy Színház január 31-én, 
hétfőn érkezik el a Vidám kabaré 
első jubileumához, Huszonötödször 
kerül színre az ötletes, szellemes 
tréfákból, magánszámokból és jele
netekből összeállítóit műsor ,

Kiemelkedik a műsorból a „Fe
kete karácsony” cimű kétképes je
lenet, mely különösen Murátí Lili
nek ad alkalmat drámai színjátszó- 
tehetségének csillogtatására. Part
nere Som: ;,yvári Rudoi. és Delly 
Ferenc, A  txcfás jelenetek során 
még kell tmüienü k a „Copf’-ot 
Túráival és Vaszáry Pirivel Y  fősze
repben, a „Fekete piac" cimü vil- 
iámtréfát, melyben Muráti Lili és 
Biliesi Tivadar kap sok tapsot, a 
„Finom kis fegyház” cintű képet, 
melynek löszei epét Csortos Gyula 
jáfsza, végül pedig a ,3raun ki lesz 
csapva” cimű bohózatot: ebben Va- 
»zary Piri, Magyart Tibor, Romváry 
Gertrud és Kozma Andor a négy 
főszereplő. Magánszámrnal Tural 
Ida, Biliesi Tivadar és Delly Ferenc 
szerepel. A  műsort Romvá.y Gert
rud konferálja.

Partnere i: Adorján  fcva, **«* '
r ö v t i *  Iván, Cm pftán H éra ,
Vízvári M ariska* Ra|„,.ay UH , 
T e r i pa P u fi, Sone* fl«n a ,

irta; »Er\.UlS HM'KFT BK\ 
Mmíiiete: BÖIMMGBÍS ESTíRt' 

r « r * ·  m m * *  t i t im *  
t, »* Cím

m m m m m

Milyen filmek készülnek?
A M a d á c h  Imre életéről készült 

tűmet most forgatlak Tímár, Szörényi 
Évt és Kováé« Károly a főszereplő.

*
MAC HIT A címmel készítik Rodri- 

gtie* ál film ¡ének felréteieít.

IDEGEN UTAKON a elme Barabás 
Pál legújabb forgatókönyvének, ame
lyet Kopacsy Margit szfizséje alapján 
állított össze. Tolna; Klári, Szilassy 
László, Sulyok Márt* és Mihály« Béla 
játsza a főszerepeket.

AUTÓMAT; OH!
„őfelsége a pénz" e héten befejezi 

pályafutását ,a Reviipaiotában. Pénte
ken, 4-én est® mutatja be a színház 
új revúműsofát „Autómat oh” timmei.

H Z Ú S V E O
tastyarperzs*.
toriMtiáll

CSÁSZÁRTÓL  

Pété fi Sgndor-a. 3.
(udvarban)

••Wrr*!*»

Az „ELSŐ“ Nagyváradon
A nagyváradi Szigllgeti-szinlf&z feb

ruár hó folyamán kívánja bemutatni 
Kerecsendi-Kiss Márton nagysikerű 

darabját. Putnik Bálint igazgató Pá- 
ger Antalt kívánja megnyerni a sánta 
Balogh szerepére.

Márciusban vöröskeresztes 
bélyegeket ad ki a posta

A kereskedelmi- éa közlekedésügyi 
miniszter megbízásából a posta vezér
igazgatója a Magyajr Vórkskeresit 
támogat ásóra márciusban 100 százalé
kos felárral 20, 30, 80 és 70 filléres 
címletű postabélyeget bocsájt forga
lomba korlátlan példanyszámban, A 
bélyegek vízjeles papíron, raszteres 
mélynyomással, két színben készül
nek oly módon, hogy a Magyaír Vö
röskereszt vörös szinü jelvénye mind
egyik bélyegen rajta lesz, A bélyegek 
fekvő téglalap alakban készülnél«.

9  k i l ó i  h í z t a m ,
pedig csak néhány hete szedem a 
HERKULES tápport. Ezáltal lett terme
tem csinosabb és ruháim gyönyörűen 
simulnak alakomhoz. Ezt írja hálás 
vevőnk T. Eaa kisasszony, — Tegyen 
0 «  is egy kísérletet »  hírneves HER
KULES tápporr»:, wnely a kakaó és 
csokoládé táperejével egyenértékű 
Nem gyógyszer! Ize kellemes, termé 
szetes tápanyagokat tartalmai. HEB- 
KULES-t előszeretettel fogyasztják 
nemcsak tálsovány, hanem nagyon so
kat dolgozó egyének is, mert fokozott 
munkabírást eredménye*. Ha nincs 
tej, teával 1« fogyasztható. Két cso
mag ára 4.80 pengő, négy csomag 7.90 
pengő, hat csomag (családi csomag) 

9.60 pengő. 
Megrendelhető: „VALÉRIA" vegyipar, 
ls«<iap**t, VI·, Szondy-wtca 23. Köz

pont 25.

mérték szerint is. 
H A R I S N Y A  
BA2SÖ Baross-u. 66 
Telefon: 149—400

IEOMBU'í UHT
is

K O C S I S  J A H Ö S - T O L
Üzlet; Visegrádi-*«, 14- T.t 113-831. 

üaem: Gr. Teleki P.-u at T.: 310-«».

kermzléni) mümz- 
ialosok termékeit

HEIESY-tiíl
VUmm i. s -u. J·1? .

¡a messen

ÍEXTH.ARUK
«»HOZATAL?

KFT.

Mteenm*k#rtt II
Telefon: (Si-400

«LADA#
N'AOTBAV

•SPO R T
A Dermata Művek Bástya egyletében
15 szakosztályában 1200 tag sportol

Kolozsvárott
Zudor János vezérigazgató maga is jóképességü 

labdarugó volt
Erdélyi sportriportj-aink során a 

Nagyváradi Atlétikai Club és Ko
lozsvári Atlétikai Club után ímunK 
keil Erdély legnagyobb vállalati 
spo-tegyesületéről a kolozsvári Der
mata Művek Bőr és Cipőgyár rt. 
Bástya Sport Egyesületéről is.

A Bástya ma már fogalom Erdély 
sportjában, hiszen 15 szakosztályá
ban kerekszámban 1200 alkalmazóit 
űzi a különféle sportokat, hogy egy
részt az egészségét és erejét fokoz
za, másrészt síkei elvei újabb elisme
rést szerezzen a Bástya színeinek.

A vállalat vezére Zudor János a 
Magyar Labdarugók Szövetsége er
délyi kerületének elnöke valamikor 
a KAC és KEAC csapatában rúgta a 
labdát, most pedig tengernyi elfog
laltsága ellenére korcsolyázik, sízik, 
nyáron pedig teniszezik és úszik.

ilyen vezérigazgató mellett aztán 
nem csoda, hogy a vállalat életében 
fontos szerepet tölt be a sport

Amikor látogatást tettünk a gyár
ban Jászay Károly dr. üzemi főtit
kár kalauzolt bennünket a sportiro
dába, ahol Boldis János testnevelő 
tana rai együtt örömmel közöl téli 
a Bástya SE sportadatait. Eszerint a 
vállalatnak öt csapata játszik a kü
lönböző labdarugó dijakért. Az első 
csapat mesteréül sikerült Kutík  ̂
Andrást az Olassorszában nagy si- 
l-?:rrel működött s most hazatért vi
lághírű magyar labdarugó oktató 
megnyerni. Bizonyos, hogy a Bástya 
színei rövidesen az NB I-ben is is- 
mereteek lesznek s a nagysikerű 
NAC és KAC mellett a Bástya ré
vén három erdélyi egyesület játszik 
majd a magyar labdarúgás élcsoport
jában.

Most, a téli évadban rendezték 
meg a tekebajnokságokat, melynek 
során 14 csapat 170 taggal vett részt 
il.COO golyóval, illetve S7.017 bábú 
találattal_

A  napokban nyitotta Zudor István

vezérigazgató felesége, valaminf 
Hadnagy Árpád sportigazgató, Mai
llé Dénes főtitkár, Boldis László 
sportvezető, Tuzson Gábor és Széli 
Endre labdarugó, Armankó Dávid 
birkózó sz. o. vezető, Veress Béla 
korcsolya sz.o. vezető és Szendrei 
Kálmán titkár jelenlétében — a vál
lalat úi jégpályáját.

A Bástya jégkorong csapata meg
nyerte a rí. osztályú jégkorong baj
nokságot 3:2 és 4:1 arányban győzve 
le a KEAC együttesét. De ezenkívül 
se szeri se száma azoknak a sike- · 
reknek. melyeket a vállalat külön
böző szakosztályai elértek. Atlétikai, 
vívó, torna, kosárlabda, üsző, kerék
páros, asztali-tenisz, vitorlázó-repülő, 
birkózó, teke, labdarugó, sportkor- 
gász és lövész szakosztályok teszik 
lehetővé az alkalmazottak sportolási 
lehetőségét.

léégül azt kérdezzük meg, hogy 
kik vezetik a sportegyesületet, A  
névsor így fest: elnök: Zudor Já
nos, társelnök: Gámenczy Gábor, ü ,» 
v. elnök: Jászay Károly dr. alelnö- 
kök: rúzson Gábor, Geltch Ervin, 
Leoczky Sándor, Renner Emil, Gyúr- 
ka Béla, inczefi Lajos, Venczel Gé
za, Kiss Dénes, vitéz Kovács Márton, 
főtitkár: Máthé Dénes, titkár: Szabó 
József 11., jegyzők: Kessler Anna, 
Pusztay Béla, pénztárnok: Csepreghy 
Ferenc, háznagy: Strasser Ferenc,
sportigazgató: Hadnagy Gy. Árpád, 
szertáros: Kolumbán József, ügyész·: 
György Antal dr., orvot: Pécsy Lász
ló dr., előadók: Krabl Lajos, Fekete 
Nagy Zoltán, ifjú Góger Lajos, el
lenőrök: Pákh Ferenc, Imre József.

A  látottak alapján megállapíthat
juk, hogy a Dermata Művek Bástya 
Sport Egyesülete máris valóságos 
bástyája sportéletünknek s mint 
ilyen a legjobb úton halad ahhoz, 
hogy elérje a legsikeresebben mű
ködő magyar sportegyesületek ered
ményeit. ' (K —y)

M a g y a ro ru á g  etapata  vezet
a pozsonyi asztali-tenisz 

Európabajnokságon

A pozsonyi asztali-tenisz Európa- 
bajnolcság csapatversenyében a ma
gyar együttes lapzártakor 1:1 meccs
arányban áll s így holtversenyben ve
zet Szlovákia csapatával. A 3-ik he
lyen Németország végzett — miután 
a magyar és szlovák csapattól vere
séget szenvedett, mig a 4-tk helye
zett Románia lett, 0:5 arányban ki
kapván Németországtól.

A Soős nélkül kiálló magyar csapat 
erősségei a szabadkai Harangozó test 
vérek voltak.

A magyar ökölvívók legyőzték 
olasz és francia «llonfelalket

A Sportcsarnokban zsúfolt ház előtt 
rendezte'meg Tasnády József a hiva

ss ökölvívók nemzetközi vetélkedé
sét. A versenyek során Maráczi az 
olasz De Angeli, Frigyesi— Ebergényi 
Kővári a francia Cointreoux s végül 
Szigeti az olasz Bellim ellen győzött.

E L E K  I CA
február 1 -től ragyogó műsorával 
a Boráros-térl Kávéházban

Ujpest-TLK 17!2 —
A Hla-feherek három harmadot 

játszottak amatőr elenCelükkel. Fő
leg a csatársoor volt elemében. Góllö
vők: Várnai (6), Zsengellér és Szu
sza és Pozsonyi (3—3), Kirádi (1) és 
tizenegyesből Balogh II.

Gamma-ETC 8:0 (2:0)
A  Gamma Pestszenterzsébeten 

kezdte meg a tavaszi évadot. Kaposi 
— Kónya, Tamás —  Horvát, Saa
bé, Kemény —· Kincses, Tóth, Mike, 
Liszkay, Nagy lift összeállításban. 
Szünet után Siklósi, Híres, Patkoio 
és Komlódi is játszott. A  goi ok kö
zül Mike négyet. Nagy III. kettőt, 
Komíódi és Liszkay egyet-egyet rú
gott. ,

Thurócíy János cegvezeto: „a  csa
pat kitünően mozgott, remélem, síké
ül megőriznünk a bajnoki tábláza

ton jó helyezésünket,

A HVTK és a MAC között dől el
a tcrcsapatbajnokság sersa
Vasá rtap délelőtt kezdték meg a 

íörcaapatfcajnoki küzdelmeket HTVK  
—BBTE 1 1 :3  (Maszlay őrnagy 3, Be- 
dö százados 4, Berczelly százados 2 
és Kőhegyi főhadnagy 1 győzelmet 
szeirzett), MAC—BEAC 9:7 (Gere- 
;"‘Ch. 3.. Palőcz 3. Pesthy 3 és Jakab 
1, illetve Vay dr. 3. Rittvay 2. Da- 
-óasy és Ne-deczky dr, egy-egy gyö- 
eimet érte el.l BBTE— BEAC 8:8. A 
síd9:«>'i. joVo taiáiatarányukte&i győz* 
A , MAFC-Műegyetem 12:4.- Az el* 

sfliéf sorsit tehát - »  vasárnap késő 
-’<· KTVX- -MAC mée-

"Amémn dát ei

SPORTHÍREK EGY MONDATBAN
vité* Jeney Istvánt a MAC vivó- 

elnökét és Sárga Ferenc dr.-t a BEAC
vívó-igazgatóját az OSK a Magyar 
Sport Éremmel tüntette ki.

Harsány! Gusztáv a BBTE 800 és
1500 méteres bajnokfutója szorgalma 
san készül az atlétikai évadra.

Pataky András a két év előtt vissza
vonult távfutó az UTE-ba lépett s is
mét résztvesz a távfutó versenyeken.

Szatmáry „öcsi“ legjobb 100 méte
res gyorsuszónk teljesen kiheverte 
autóbalesetét s ismét a margitszigeti 
uszoda legszorgalmasabb látogatója 
lett. *

Bay Béla dr. a BEAC veretén baj
noka újból edzésbe állott s az idei 
versenyeken résztvesz az E betűs egy
let színeiben.

Sütet a Gamma és Zörgőt a Törek
vés egykori kitűnő csatárát a Vasas 
csapatába igazolták.

Boldizsár a Kispest közel kétmA> 
res kapus-óriása tavasszal a Szegedi 
AK hálóját őrzi.

Nagy Pál* a Soproni VSE jóképes« 
®égü. játékosát leszerződ tette a Fe. 
rencváros.

Sáros! György dr. csendben — szinte 
titkolva — megnősült, mig öccse Sá
rost Béla már szintén jegsyörűt visel 
egyelőre vőlegényt minőségben.

Kurt Hasse alezredes, aki az 1830-as 
olimpián lovasgyőzelmet aratott, hősi 
halált halt hazájáért.

Csapó Györgyöt a Temesvárról Vá
radra került jóképességü labdarugót 
szeretné a NAC, az MLSZ és OSK 
engedélyével leigazolni.

Toldi Géza a Ferencváros és a vá
logatott asapat volt balösszekötőjének 
irányításával készül a Zuglói Danuvia 
SE labdarugó ¿»spata a tavaszi 
idényre.

Honvédválogatott csapatunk a szer- 
d#í Ünnepnapon Kecske vendég
szerepel a Kecskeméti AC csapat* 
eüen ·

Ladányi Gr.d«&a a sokszoros, gyors- 
korcsolyázó 6,  kerékpáros b»j*ok meg. 
kezdte * MAC «fc*!te»a kerákoira# 
edzését.
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Mekka zarándokútján - a petróleumért
A széni város politikai és gazdasági jelentősége felülmúlta

vallási vonatkozásait
A  -mohamedán világban áltfclá 

nőj íagiltközést keltettek azok az 
a n p l Intézkedések, melyek meg 
AK&vják akadályozni a hívők seregé- 
nek_ Mekkába zarándoklását, A  há* 
bcvrú kitörése óta már három ízben 
zárkóztak el a brit hatóságok a za
rándokok Arábiába Szállítása elöl az
zal a megokolássál, hogy nincs elég 
hajótér és üzemanyag. Ezek a kifo
gások azonban 1944-ben már nem 
jelentenek elfogadható okot a mo
hámat! án hívők előtt és amint a 
Srpt Jours c. francia hetilap írja, 
minden megszorító intézkedés elle
nére csupán Kairóban 30 ezer sze
mély jelentkezett az idén a mekkai 
zarándoklatra. Ezenkívül még, mint
egy 70 ezerre tehető azoknak a szá
ma, akik Z-anzibártól a Dardanel·
Iákig, Marokkótól Japánig és Túr*
Jcesztánig mindennünen felkészültek,

A» Mám er&shezü emberé

hogy ezúttal minden brit tiltakozás 
ellené«* is elvégezzék a próféta ál
tal előírt szent kötelesegeket.

E .,nagy mohamedán megmozdu
lás láttán éz angol hatóságok bi
zonyos fokú engedékenységet mu- 
ÍÍÍjÍÍL  * tizenötezer zarándokot haj 
lan dók is beengedni a szent város 
területere. Most bizonyult csak be, 
mennyire nem a hajótér- és üzem- 
anyaghiány volt az oka három éven 
keresztül a zarándoklás erőszakos 
szüneteltetésének. A  brit impérium 
abba nem egyezett bele, hogy a ha
jókról lemaradt za ándokok gyalog 
tegyék meg a Mekka felé vezető 
utat. London ráébredt ugyanis arra, 
— Mekka ma már a pánizlámizmus- 
nak politikai szimbóluma, melynek 
jelentősége napról-napra jobban ki
domborodik a* elnyomás alól felsza
badulni akaró törekvésekben.

Mekka politikai Jelentősége lbn 
Szaud személyével kapcsolatos.

Valamikor Mekka és vidéke a tol· 
vajok paradicsoma volt. Ezer és 
ezer elszánt csavargó igyekezett a 
fcarándoklás idején a szent város fa
lai közé, hogy kihasználja a kedvező 
alkalmat és ©gy évre «ó ló  megélhe
tési alapot szerezzen a hivők alatto
mos me¡¿rablásával. Ezek számára a 
Kába-kő és a próféta hamvai nem 
jelentettek mást, mint közvetítő 
kapcsot a könnyű pénzszerzésre. 
Evenkiat többszáz volt azoknak a 
zarándokok száma, akiket a mekkai 
utón legyilkoltak és kiraboltak.

Egyszer azonban vé»eszakadt en
nek a burjánzó rabló világnak is. 
Uj ember tűnt fel Mekkában, Mezít
láb, fedetlen, kopasz fejjel lépte át 
a szent város kaouját, miután saját 
és kíséretének fegyvereit a kapu 
előtt gúlába rakkatta, Azokat a 
fegyvereket, amelyekkel két nappal 
azelőtt a szervezett bandák vezérét, 
Husszeint és seregének nagy részét
«¿Ba&géCfll.te· zokogva boi-ult a lifid- 
re a «zent kő «lőtt, hogy után* fel
emelkedve kijelentse a százezernyi
hívő sereg íüle hallatára: isten bé
kéjét és o rendet jött megteremteni 
a szmt város falai közé. lbn Szaud 
volt ez az ember.

Legelső feladatának tekintette, 
hogy egyszer és mindenkorra meg
szabadítsa Arábiát a zarándok uta
kon leselkedő rablóktól és tolvajok
tól. Elrettentő példaképen levágat
ta a foglyul ejtett gonosztevők jobb
kan át.

Példaadó és erélyes intézkedésével 
rrsgnyerte az arab Világ szimpátiá
ját. A  szent utat ezután már ve- 
swiy nélkül, teljes biztonságban tet
ték me* a zarándokok, sőt Afrikéba 
és Ázsiába mindenüvé elvitték a 
£a- n ^ ir, y akiben ma

f i  tótí " ·« « « » « ■  » * » » . « .
Néhány év óta mittujta zaréndol 

kok IS jönnek Arábia földjé é. Ezek 
nem a Kába-kő fz'mbolúmában ke
resik útjuk értelmét.'

Az új zarándokok nem a masss- 
#á<?os eget nézik, hanem a vörös 
»fSblai földre szegszik kutató te
kintetűket; nem a hptedlk mwtfiy- 
orsz.·*« után sóvárognak, hanem 
prtrőlmmot keresnek.

Köz3*tűk az eteő Holmes nyugal
mazott anpol ezredes volt Elképze
lése sze int Irán és Irak petróleum 
erei itt húzódnak tovább és a folyé
kony árny tetemes része a föld alatt 
elér Arábia területért U, A  próba
fúrások igazolták geológiai feltevé- 

El Hasa és Koweit környékén 
S í? 1*?,P^^óleum lelőhelyeket ta- 
l d L l M ^ B6rie*  kiaknázását él- 
W “  Angol-Irán

tártéban84!  T n̂ n . ^U lm ának

s * 5S « S í *

Shushtar olajmezőinek birtokában 
ner!L Í? t,te komolyan az ezredest és 
newtíéges fantazmagóriának mon-
i ótÍ5. újsbb meséjét Pedig téVötJötí,

Holmes ezredes új irányba tapo- 
áfatodzott. Csakhamar megértésre ta-

f i * ' — of kaliforniai 
részéről és rövidesen nyélbeütötték 
az üzletet Nemsokára megleoö jm - 
fedézre jutottak: a . aS T p J r l  
leum-erek jóval mélyebb fekvésüek 
miatt magukhoz vernék az iráni és 
Iraki Jorrások kincsét; Minden egyes

' furott kút, melyet az arábiai lelő
helyeken létesítenek —  csökkenti az 
Angol-Iráni Társaág kezén lévő for
rások teljesítőképességét.

Egyszeriben taktikát változtatott 
a gőgös Angol-Iráni Társaság!

Hat millió dollárt ajánlott fel Hol 
mernek az arábiai lelőhelyek meg
vételére; de már késő »olt. Eladás 
helyett újabb erősítés után nézett és 
a Texas Corporation-nal szövetke
zett az amerikai kormány pénzügyi 
támogatása mellett. Elkeseredett 
küzdelem kezdődött azután: héves 
és a maga nemében páratlan harc, 
mely mögött tulajdonképpen a két 
angolszász hatalom mérkőzik, mint 
ahogyan Afrikában és a, Közel-Kele
ten i s ...

A  két fél közé fenyegetően veti 
oda árnyékát áss öntudatra ébredt 
mehammedán világ, tnelv a? 
zarándoklat leple alat m V d « £ h £  
he tőségre készen legalább elvileg 
akar egységet teremteni még a há
ború befejezése előtt Ibn Szaud sze
mélyét illetékes angol «$ amerikai 
helyen már több ízben hozták össze
függésbe a japán „ázsiai nasvtér- 
minisztérium" törekvéseivel &  ép
pen ezért feszült ügyesemmel kisé* 
rik minden l é p é ^ t ^ A T ö M l -K e 
let nagy diplomatája most minden 
brit akadékoskodás ellenére i* ered 
menynek könyvelheti el a mekkai 
zarándoklás kierőszakolását . Mek

S á & o z t o í T 3 . 1 8  8 ű r  k e r ü l  r o i n t

(V, T.)

A SZEMEK UTÓDAI
Mondtad, Hunnia sorsa t tnyoo bennünk,
1  nem döntő«, harc, éle t-hrtál, utók: 
ml less majdan a Duna •—Tina táján, 
ha Főid megindul és l»á hörögni fog?

Mag?, sötét nemed bágyadva hunyt ét Te 
vér** homályból új **em«kn» lestél, 
majd Aj kerekben újta lá*adókat,
Éternek utódot: benniin hat koreaiéi.

Ma Itt vagyunk és vad szdsad-vihatban 
nor-omladékon messze túlra nézünk, 
bús milliókat sugársón. lobogva 
»1 kor fényével látókká Igézünk.

Ma biikósunk a pusztuló világgal 
éa AJ útakon érkezünk m ajd holnap,
JSvfit honink mi s lázadó vérünkben 
erősebb, boldog századok dalolnak-

Minden volt-élei íöldig omolhat mac 
a magunk útján megyünk tovább egyre 
és két kor kapujából vtsseanésünk 
T · szent odorként sürgető szemedre...

rvmós e m u

Február l-töl feiemellh 
ahadisegeigi

A  ftidapftsu Köílöny január 
r ? . 'L ? í fn4baR közölt rendelet ér- 
telrftéfeen a hadisegélyben része-

u a jöv5bpn « a k  akkor van 
3 *’ 7  a bevonult hadköteles 
szolgalat« egyhuzamban legalább 
14 napra terjed.

A  megállapított jövedelmi hatá
rok a következőképen módosul»
bak;

&z a ) pontban megszabott havi 
130 P  helyett havi 150 P ; a, e> 
psfttbaa msgáüapított havi ISO P  
helyett havi 220 P  jövedelmi ha
tárt állapítottak meg.

A  m. kü\ honvédelmi miniszter 
a kisegíts szolgálatra bevonultak 
hozzátartozóinak hadisegélyt és

H A L O M
Rivals

VÖRÖS
UJ RBVU 
U J FORNÀ Rivai»
UJ »A M O K  nival*
U j p ro d u k c ió k  n v v p i t
'  MtCiTJf Itta REM v o n  K I  S 1 1 3

<*flnul » r » ív ír e l .  C h « i> p «  « ,  „ : n c h a ra
f f  Hím* · *  « « I «  A

" S . S T »  s a s  —

pénzt a következőképe« módo«i-
tottá:

Hadisegélyben részast lésnek
csak abban az esetben van helye,
ha a. kisegitŐBZolgál»tra bevonult, 
nak ez a szolgálata egyhuzamban 
legalább 14 napra terjed.

A  megállapított jövedelmi hatá
rok a következőképen módoMil- 
nak:

Az a ) pontban megszabott havi 
80 P  helyett havi 1ÓG P ; a b) 
pöötbait megszabott havi 10 0  P  
helyett havi 120 P*. a e) pontba* 
havi m  P  helyett havi 340 P  
jövedelmi határ iHapittatik meg.

Mindkét rendelet február hó 1.* 
töl érvénye*.

Egy leánycsecsewS t e l t t u t «  
SGtforta partra «  Ouns

Vasárnap » g g » i  &t öa&2ek*tő 
v-asűtí hídaá! a k»»% i stílíp ké
seiében egy űjsstti^tt lu nym cm - 
mS holttestét v®Uti» p m n - a D «- 
sa, As ám tits  cà&cs*mS »ák ba  
vwrva karúit « '  Puss j$ m  '«?*· 
ba. A  randéreág magiá«tdlt4 *  
Byomo2á*t a le ikéü l *ay* k*rr%. 
kerité.Mére

— H»IÍ1WT:K1 dercéik** Rumis
Aladár M séh m  t*g. ßy. tőrvtey-
í-'zékl elftök, kutast Mdfelrtekos, j*

Tt o í -
*·###, Jiftttl* 5*,'*; !**r. Kutason.

A
nép nagy része és a 

legtöbb kelen nép ma vállvetve együtt 
harcol a szabadságért és népük Jö
vőjéért Németországgal. E bátor ét 
kemény harcokban kipróbált szabad* 
ságharcosoknak szenteli a S IG N A l 
legújabb számét. Szóban és képben 
(köztük számos színes fényképfelvétel
ben) látjuk a hazai kötelékek életét, 
frontmögötti kiképzésüket és a fronton 
való küzdelmüket. A z uj füzet változa
tos képekben mutatja be, hogyan él 
és dolgozik a németek által megszállt 
területek lakossága. Annak az ellensé
ges állításnak, hogy a keletiekkel Né* 
metországban rabszolgaként bánnak, 
legtalálóbb cáfolatát adják azok a ké
pek és tudósítások, amelyek a Német
országban élő keletiek hétköznapjait 

és ünnepnapjait mutatják be.

S/f*
a nagy európai k é p e s  f o l y ó i r a t ,
mindenütt kapható. —  Ára 50 fillér.

Megfulladt és három nap óta feküdt holtan 
a lakásán egy henfessegéd

A Eisduna-sor 223 szám alatti la 
kóknak tóMfint, hogy az agyik lakás 
tulajdonosa, Kisgyfergy a «*a  34 éws 
h*niess«gíd már régebben nőm mu· 
tatkosott. Senki som látta, mikor 
távozott *1 lakásából, ezért a szom
szédok betörték a  szoba ajtaját A 
belépőket borzalmas látvány fogad
ta. A hentessegédet az ágynak szol
gáié SKíbftazsákoE eltorzult arccal,

hoHmj tolöliárk. AíöBfirt értestt«t!éi 
a t»nd8f»áget, ahonnan rendőrt bi
zottság ssálit ki. A biiottság 
állapítása szsrint a halál e*slött há
rom-négy nappal követte»*!«,»*« b · 

a szobában lévő kály
hából kipattanó szikra meggyuttet- 
ta a éhalmát, amelynek füstiétől ful
ladt meg a henteeeegéd

„ » z í r t  megyek a  h a lá llta ...“
Vasárnap reggel *  Kálvin-téren a 

Dwu partján egy férfi télikabétot, 
fekete áiürkecsikos ujjas puliovert 

sajátét találtak. A  ka
bát zsebeiben búcsúlevél volt, mely 
a tartalmazta;

„Eteft pár soraimmal tudatom 
hogy nekem ez az élet nem élet. A :~ 
éri¡ megyek & halálba, mert m;ó- 
m thaudlan betep vagyok, amit eb 
v W n i ném tudok. Nevem zajáesák 
t. d»6i, Sö évet kazánfűtő vaauok.

Kispest, Hol be*:-»te o 3i. *s&m e>af
lakom."

Elmondotta «  levél, hogy t t  ön* 
gyilkos fiatalember sjüi«í Ráfeoiker- 
ten laknak, munkaadója pedig a 
MAgj&r Radiátorgyár. Mfegtodult «. 
rendőri Vaagálat az önfyüküwig 
ugj-t*ei3, minek soráö mtyüIapUol- 
tai| hogy Zajámák íe^aiut·^ 38-án 
volt munkahelyen, Az *  t írü m é m , 
hegy ruháját *  puna kia*l«MSa ta-

2 S ! íto*·? Dufiáb* v*m t* m#gá·
Halttestet még nem találták meg.

BUZAKÖTVÉNYT
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fl Wború kimenetele és a német nép jövője
elválaszthatatlanul összeforrt a nemzeti*

szocializmussal!
Berlin, január 30. 

Siindermann helyettes birodalmi 
■ajtMőnök január 30-án, »  hatalomnak 
a nemzeti.szociaUzmn.-i által történt át- 
Vétele évfordulóján többi k8z»tt a kft- 
vetkezőket mondotta:

„A nemzetiszocialista birodalom 11. 
esztendejére vetett pillantás alkalmas 
arra, hogy a kívülálló is fogalmat kap
jon arról a magas etikai erőről, me 
lyet a nemzetiszocializmus kölcsön
zött a nőmet embernek.

A n?ituetls«>cÍBlf»ta ország a legne
hezebb kérdéseket, a milyenek t a pol
gári lakosság elleni lrgiháhorá vet 
fel, is surlótfí* néikftl oldott» meg

|mert e* az állam olyan népközösség, 
amelyben a szocializmus nem üres 
szó'Am, hanem a* állam legelső törvé- 
nje és az egész nép szilárd meggyőző, 
désében gyökerezik.

Xeköíik nem volt szükségünk arra,
amint azt ellenségeink tették  
folytatja Siindermann —, hogy időről, 
időre a mindenkori hadi szociális 
meggyőződésben alapuló elveink a há
ború viharában csak annál szilárdab
bak lettek.

Siindermann ezután rámutatott arra, 
htfgy Németország ellenséget fel szok
ták állítani azt a tété i, hogy nem a 
nemzetiscocialista eszmevilág, hanem |

a rendőrség hatalmi eszközei m&gya· 
rázzák meg a „német csodát". Ezzel 
szemben figyelemreméltó, hogy a biro
dalmi fővárosban ma 1 1  százalékkal 
kevesebb a rendőr, mint 1918-ban.

Befejezésül ezeket mondotta Siinder- 
mann: A német nép gondolatai ja
nuár 30-án még inkább irányulnak a 
jövőbe, mint a nemzetiszocialista ha- 
talomrajutás előző évfordulóin, a  né
met nép tudja, hogy a háború kime
netel* és saját nemzeti jövője is el
választhatatlanul össze van kapcsolva 
a nemzetiszocializmussal mint szerve 
zettel és eszmével egyaránt, (MTIj

Nagyobb szovjet erőket zártak körül a németek
BJelaja Cerkovtól keletre

Berdicsevnél ellentámadásba lendültek a német páncélosok
Berlin, január 30.

Az Intetni jelenti a keleti arc 
vonat déí; szakaszáról:

Keresnél az északkeleti fronton a 
bolsevisták kihasználták a légierők 
fierrts-etésére kedvezőtlen időjárást 
és , - ·  - 'r tb  erősítéseket juttattak 
ke:- 3 tengerszoroson, így  az 
utár «azat rohamozták újra a 
né* ,· román állásokat azzal a 
céllal, gy a város egész határát 
kezű kit· ke: itsék, Még folyt-a tü
zérségi előkészítés .és a bolsevisták 
nehéz kísérő páncélosokkal támoga- 
tett gyalogos kötelékeiket máris a 
német vona k ellen indították, ám 
de a legcsekélyebb terepnyereséget 
sem érték el, hadműveleti eredményt 
meg éppenséggel nem. A német üte
gek, c. legelső '¿".ásókból jól irányított 
Msükkel a szovjet ütegeket rövide
sen elhallgattatták n a kísérő nehéz 
pő.Pícélos kötelékek közül hatot már 
az álláséit elf·' fében erősen megtize
delték az elhá üé fegyverek szaba· 
tm egiüttmüködésűkkel, A  szovjet 
tünteti zászlóalját, amely- itt is a 
támadá» első hullámául szolgált, egy 
szSMíí íregsemmiáttették.

Külön teea heves harcok alakultak
M  ‘ ... t··“  ..Cserkasszüól délnyugatra, ahol a 
b-'s?vist% páncélosok és gépesített 
kötelékek Jehetá, legnagyobb mérté
kű harcba vetésével igyekeztek ma
gát a német védelmi rendszert a leg
nagyobb áldozatok árán is áttörni 
A rendk'vül elkeseredet harcokban 
a ní-met / ötelékek kisebb hareesopor- 
tok kivá ó fegyvertényeivel akár
hányszor eübevágtak a Szovjet szán
dékainak és általában megtartották 
állá aikat nyomban nekilendülő el
lentámadásaikkal s a szovjetnek igen 
súlyos veszteségekét okoztak.

Az *stl órákban mér csak egyet
len egy betörési helyért folyt a 
via-kádár· A támadás színterének
több portiján heves páncélos har
cé k voltak, amelyek során német
tésztái n'-héa roaamágyukat dobtak 
harehfaa: e®ea azután atamsan ki
vették részüket e pámMos csata 
e-reámrnu-'S befejezéséből. Néhány
kilométer '-yi mélységű kis' harci *za- 
k:mzon 37 szovjet páncélos vált harc 
képteUnn f.

Bjelaja Cerkov környékén ''is a 
legnagyobb hevességig fokozódtak a 
ha cök, h  bolsevisták itt több 16- 
víszhaloaeitályt és, néhány űjra W- 
e'óssáWtt páncélos-köteléket gyűjtői
tek össze, hogy a Cserleasaziból kiin
duló akciókkal párhuzamosa» elve
geik a németekéi''állásaikat. A va
rostól délkeletre átkerült **. terepei 
nyernek * m m k sorén «  németek 
felu'HV S'xeU romjait, B/elaja Cer- 
kovtrif ki. .étre azonban a bélsevista' 
tStn-"-'-k m m  -megákon·
iák a né·tét fegyverek eih iríié tií- 
z ' *i, tvjjfy ptdig megállították őke· 
a r- t  páncélos-csoportok erőtef- 
j  -·) *>!* íní -teifc 1  Egy nafyo&fe szov
jet srf *sof Tftirf. m'.vtén egyetlen ne
met •>tari;t6rd itten ki'Stíe ■ nyoV 
r ' ’ ' V-usat, elvietek fesz§kötf,eté- 
s?!fő’ és minden oldalról megindi- 
V>' '*'•'•‘‘..4*!?! n l->e»«í7Űkebb térre

szorították össze. A  bolsevisták min
den kísérletét, hogy újra összekötte
tést teremtsenek a mögöttük állók
kal, véres veszteséggel meghiúsítot
tak,

Pogrebistyétől délre a német pán- 
celos harecsopertok, bár a Szovjet el
lenállása még jobban megszilárdult, 
ujabb fontos terepszakaszokat vettek 
birtokukba, rohammal bevettek egész 
sor makacsul védelmezett helységet 
es sok fogoly mellett tetemes zsák
mányt ú  ejtettek. Egyetlen német 
hadtest támadásának körzetében 73 
páncélost és 64 iöveget semmisítet
tek meg- vagy zsákmányoltak/

Berdicseutöl nyugatra a bolsevis- 
tak a korareggeli órákban két lövész
hadosztállyal és több kísérő páncé 
lossal véghezvitt támadásokkal át 
meneti terület nyereségeket értek el 
a német biztosító erőkkel szentben. 
A  déli órákban német páncélos harc
csoportok elleh támadásba lendültek 
és a bolsevistáktól 12 páncélosuk és 
roharr.ágyújuk elpusztítása mellett 
majdnem az egész betörési terüle
tet elragadták s ennek során még el 
hárítottak heves szovjet elentámadá- 
sekat. Ezen a környéken a harcok 
a jelentés kiadásakor még tartottak.

Szakadatlan erős német légitámadások
a* olaszországi inváziói csapatok ellen

Berlin, január 30. 
Az Interinf jelenti:
A  német légierők pénteken éjjel 

es nappal íplytatták támadásaikat a 
pontlni part közelében az ango>- 
f « ‘eü S at Partraszálló erők ellen és 
itt, valamint a tengeri területen fo- 
mzcűo sikereket értek el. ,\z erős 
vadaszeihárítás és légelhárítás elle
nére a német bombázók minden be
vetés alkalmával eljutottak a német 
repülök számára kuelölt terüíetek- 
re, ami nagymértékben a német ki
sen vadászok támogatásának volt az 
eredménye, A  német vadászok meg
semmisítettek két Spitfire gépét és 
három záró léggömböt A  nehéz né
met bombák találatai további kiter
jedt rombolásokat okoztak a? ellen
ség ellátási- táboraiban és csapatezál- 
lásaiban Nettunóban és Anzióban, 
valamint e két helység mellett. A  
nemet bombák súlyosan eltaláltak 
továbbá négy szállftóhajót Összesen 
14,000 toana hajótérrel és három na- 
gyc*b partra szállító hajót. A  szállító 
ha-ök közül kettő még teljesen meg 
veit rakva,

A  német légi fegyvernem ezzel a 
partraszállás kezdete óta négy rom- 
bolot, valamint öt száliíthajót, há
rom csapatszállító és öt partraszálli- 
to hajót Süllyesztett el 50.000 ton- 
na hajotérrel' továbbá három isme
retlen tonnaszámé partraszállítö jár
művet. Erősen megrongáltak a né
met repülők három cirkálót, hat 
rombolót, 35 száiiStóhajót 173.000 ton

na hajótérrel, két partraszállítóhajót 
3000 tonna hajótérrel és 18 ismeret
len tonnaszámú partraszállítö egy 
séget. E hajók egy része oly súlyos, 
találatokat kapott, hogy számolni le
het elsüllyedésükkel. Ezek az adatok 
kétségét kizáróan mégHsyelt találati 
eredmények Az ittwfeiós étik  igazi 
hajóveszteségei kétségtelenül jóval 
nagyobbak. Figyelembe kell venni 
ugyanis, hegy az erős angpl-amen 
kai elhárítás következtében és tekin 
tette! arra, hogy a német támadó 
hullámok sűrű egymásutánban haj
tották végre támadásaikat, hosz- 
szabb megfigyelés a cél fölött nem 
volt lehetséges. A  közölt eredmé
nyek tehát a minimális számokat 
jelentik. Az olaszországi térség fölött 
a német vadászrepülők pénteken öt 
angol-amerikai repülőgépet lőttek le, 
köztük három négymotoros nagy 
bombázót. Egy középolaszországi 
pályaudvar közelében brit és ame
rikai ~ hadifoglyok csoportja szállítás 
közben súlyos veszteségeket szenve
dett a szövetséges harci repülőgépek 
bombáitól. E támadások következté
ben sok angol hadifogoly .vesztette 
eletét, vagy súlyosan megsebesült 
A  német kísérő személyzetből 32 
ember könnyebb- természetű sebesü- 
lest szenvedett. Hasonló eseteket 
már régebben ismételten jelentet
tek, úgy hogy eddig több száz angol- 
amerikai hadifogoly vesztette éle 
tót és sok hadifogoly szenvedett sú 
lycs testi károsodást. (MTI)

arcvonaíon folyó harcokról:
A  bolsevisták a legutóbbi na

pokban elszenvedett súlyos ku
darcok után a Pripjc-t és Bsrezina 
között több fe ltö ltö tt iövészhad- 
o sz tiiv í és páncélos köteléket von
tak a harcok színhelyére s azok, 
támogatásával pénteken délelőtt 
ismét támadásra indultak, hogy

$·** *%mm i
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Uiabb bolsevista áttörési kísérletek 
a középső szakaszon

Berlin, január 30. j kierőszakolják az áttörést. A har- 
A z Interinf jelenti a középső «sfc hamarosan nagyobb térségre

terjedtek M , elsősorban azért 
m ert.a  bolsevisták az úttalan te
repen több helyen kísérelték meg 
ax áttörést Miután a bolsevisták- 
nak egy helyen sikerült szélesebb 
szakaszon betörniök, a német csa
patok az éjjeli órákban helyi tar
talékok odavonása után ellentáma
dásokat indítottak s először is ha
tásosan elreteszelték a betörési hr. 
lyet, miután peMg makacs h,trcr,k- 
ban lényegesen ssűkebb térre kor- 
Jdtozták a betörést.· A  bolsevisták 
hslídéktnlanu! újabb ereket ve
tettek be, hogy ág elvesztett te
repe* minden áron visszaszerez
zék. Előrevont német ütegek leg
nagyobbrészt közvetlen irányzással 
«  I«gn«hezebb tűssel árasztották 
el a botsevista erősítésekét és ha- 
tásos&n ítakkban tartották a to- 
▼ábbl szovjet támadási előkésztile- 
*«kct is. Az éjszaka folyamán a 
harcok jeientékt/flfn mértékben 
alábbhagyjak.

Tizenötezer pengőt csalt ki 
hamis pamutüzletre 

egy veszedelmes szélhámospár
A  konjunkturális idők egyik lég 

veszedelmesebb szélhámosa került 
most rendőrkézre, aki a legfurfan- 
gos-abb_ módon fosztotta ki ismerő
siét. Német Tibor kötőüzem tulajdo
nos, aki Kákcspalotán a Hitler,utca 
18-as számú házban lakik, panasz
kodott, puskás Kálmán 24 éves ál
lásnélküli magántisztviselőnek, hogy 
nincs elegendő pamutja. Puskás 
vállalkozott ara, hogy ismerősétől 
Szabó Dezsőné kötöüzemtulajdonos- 
tól szerez 200 kg. pamutot 15.000 
pengőért. Német minden gyanú nél
kül elfogadta az ajánlatot. Abban 
állapodtak meg, hogy másnap, ja
nuár 18-án találkoznak és részletei
ben is megtárgyalják az üzletet. 
Alig távozott el Puskás Kálmán Né
met lakásáról, azonnal felkereste 
barátnőjét Sche.er Margit 31 éves 
háztartásbeli alkalmazottat, bűntár
sát, hogy megbeszélje vele a hadi
tervet. * -

—  Most csinálom meg életem leg
nagyobb fogását —  dicsekedett. —  
Lesz már pénzünk.

Te úgy szerepelsz majd mint Sza
bó Dezsőné. „Üzemed címén” csal
juk ki a pénzt.

Scherer Margit előbb szabadko
zott, nem merte vállalni a kocká
zatot, de Puskás megnyugtatta:

—  Ne félj, semmi más nem csi
nálsz, csak bemutatkozói.

Másnap a találkozó a legsimáb
ban ment végbe.

—  Szabó Dezsőmé, Német Tibor 
úr, mutatta be egymásnak a két 
idegent Puskás. Ezután megismé
telte előzőnapi ígéretét, az ál Sza
bómé pedig belement az üzletbe 
Puskás leállított egy arrahaladó ta* 
xit, mindhárman beszállottak és el
indultak Pestszentlőrincire, ahol va
lóban létezik egy kötőüzem Szabó 
Dezsőné címen. A  kötőüaem előtti 
utcán Scherer Margit kiszállt a ta
xiból, hogy, mint mondotta lovasko
csit szerezzen, amivel az árut elszál
líthatják”. _ Német és Puskás pedig 
tovább hajtott. Amikor az üzemhez 
érteik, Puskás, aki időközben átvet-

A Kereskedelmi Bank 
102-ik üzletévi mérlege

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
igazgatósága Walkó Lajos m. kir. tit
kos tanácsos elnöklete alatt január 
27-én ülést tartót, amelyen megállapí
tott az intézet 1943. évi üzletévének 
zárószámadásait.

A zárószámadások megnövekedett 
üzletállományáról számolnak be és 
9,000.953 pengő tiszta nyereséget mu 
tatnak ki, ami ténylegesen 1,159.026 
pengővel nagyobb az előző évinél.

A február 8-ára egybehívott közgyű
lésen az igazgatóság javasolni fogja, 
hogy osztalék fejében, úgy mint az 
elmúlt évben, részvényenként 8 pengő 
fizettessék, továbbá hogy a tartalék- 
alapnak 2,500.000 pengővel való java
dalmazása, a nyugdíjalap és a jóléti 
intézmények részére megállapítandó 
juttatások, valamint az alaoczabály- 
szerü levonások után fennmaradó 
2,903.865 pengő új számlára vitessék át 

Az intézet üzleti politikájában a je
lenlegi viszonyok által megkívánt foko
zott óvatossággal ,árt el Elmúlt évi 
működését az adotta helyzetből kifolyó
i g  nagyobb arányi közérdekű hitel- 
tranzakciók jellemezték.

A takarék- és folyószámlabetétek 
összege 577 millió pengő, az előző év 
végén fennállott 477 millió pengőnyi 
betétállományai szemben. Az intézet 
érdekkörébe tartozó egy fővárosi és 30 
vidéki leányintézet betét állománya is 
jelentősen emelkedett és 229 millió 
pengőt tett ki az előző évi 190 millió 
pengővel szemben, nymodon a bank 
és az érdekkörébe tartozó pénzintéze
tek a múlt év végén 806 millió pengő 
betétet kezeltek.

érdekkörébe tartozó

methez:
—  Bemegyek és kifizetem a pa

mutot.
Be is lepett az üzletbe és onnan 

néhány perc múlva tért vissza.
~  Rendben van, —  mondotta a 

va.: akozó Németnek. Várjunk itt, 
míg megérkezik a stráfkocsi.

Néhány perces várakozás után 
Puskás rávette Németet, maradjon 
az üzlet előtt, ő pedig elmegy bo
rotválkozni. Német még mindig 
nem gyanakodott. Puskás sietős 
léptekkel a szomszéd utcába ment, 
ahol egy taxiban ülve bűntársa vá
rakozott rá

Sikerült —  fordult a lányhoz.
—  Most pedig hajtsunk...

Pesterzsébetre mentek és elhatá
rozták, hogy a 15.000 pengővel Szász- 
régenbo utaznak. Étibb azonban Bu
dapesten 5000 pengőért különböző 
ruhákat és fehémeraűeket vásárol
tak. Elegánsan ldöltöetek, majd el
utaztak Szolnoicra. Ott úgy élteit, 
mint egy gazdag· házaspár. A  Nem
zeti Szállodában szálltak meg, karon
fogva járták a várost, s az elegán, 
szép asszony és a jólvasalt fiatalem
ber senkiben nem keltett gyanút —  
Közben „tökéjét” kamatoztatta is 
Puskás Kálmán. Megismerkedett 
Ugyanis egy Ceisler nevű artistával í 
alá nagyobb turnét akart rendezni 
az orszagban, de nem volt meg hoz
zá a szükséges pénze. Tőkés társat 
keresett és Puskás átadott az artis
tának 1000 pengőt..

A  15000 pengővel megkárosított 
Német Tibor, mikor rájött a szélhá
mosságra, feljelentést tett a rendőr- 
séges. Puskás Kálmán ellen- A  főka
pitányság az eltűnt fiatalember el
len rádiógramot adott ki, ennek 
alapján sikerült is Puskást Szolno
kon a szállóban elfogni és Budapest
re hozták a két szélhámost Puskás 
kihallgatásakor beismerő vallomást 
tett, Scherer Margit eleinte tagadta 
a bűncselekményt, de a bizonyítékok 
súlya alatt megtört és mindent be
vallott Mindkettőjükéit letartóztat
ták.

Naményl Zoltán
...............

Meghalt TreFitsch Lincoln,
a világhírű zsidó szélhámos
Az Illustrée c. svájci lap legutóbbi 

száma hirt ad Trebitseh Lincolnnak, a 
magyarországi származású zsidó szél
hámosnak a haláláról. Egy sanghai 
menhely kórházában érte utói vég
zete. Hatvankét évvel ezelőtt született 
Budapesten, mint egy zsidó rabbi tör
vénytelen gyermeke. Középiskoláit 
Magyarországon Végezte, majd kalan
dor hajlamai Angliába űzték. Ott 
Trebitseh Lincoln csakhamar anglikán 
papként tűnt fel.

Különböző kétes érdemeinek eli»- 
meréseképen 1910-ben beválasztották 
az angol alsóházba, az első világhá
ború kitörésekor pedig az inteUigenca 
Service szolgálatába állott. Kémkedé
sei során alkalma volt megismerked
nie Amerika, Európa és Ázsia leg
különbözőbb börtöneivel.
| Az angol titkos szolgálat keretében 
sem tűrték meg sokáig, mert 'llandó 
pénztelensége miatt számláim csa'ast
és sikkasztást követett el.

Kegyvesztetten hosszú évek»·» ke
resztül nem lehetett hirét hallani, de 
egyszer csak ismét megjelent az ázsiai 
alvilág szinp-’-dán, mint budhista szer
zetes. A távolkeleti közbiztonsági szer
vekkel ismét sorozatos összeütközésbe 
került és Bombaytól Mukdenig és To
kiótól belső Mongoliáig minden rend- 
örségi nyilvántartóban meg lehetett 
találni jeUegzeites arcképét: hatalmas 
met, fénytelen szemét és ezerráncü 
Homloktól elcsúfított jellegzetes arcát, 
weiyen a betegesen sárga bőr és a 
fogatlan száj betetőzte az , első pilla
natra kiváltott ellenszenves hatást.

Szeretett dicsekedni élményeivel, 
sorozatos szélhámosságainak sikereiÁZ Intézet BZ erueaAutcuc tarxozo "v' u<,aiyí e ni a I xi § a 111 atv tsiK€r€

nagy iparvállalatoknak jelentős hitelek I fe!ott érzett örömét bizonyára e’felej 
nyújtásával állt rendelkezésére, úgy- * **tte vele az a pillanat, amikor egyet- 
hogy azok addig is, míg alaptőkeeme- let fiát gyilkosság miatt felakasztva
létüket keresztülvihetik, a fennálló 
lehetőségeken belül kapacitásukat job- 
bán kihasználhatták és g halasa-ha 
taöan beruházásokat folyamatba te- 
hették.

— Kitüntette IBioitók. A beiagymi- 
mwiler a nagygytmóti önkéntes túroi- 
tosag kötelékébe tartozó Molnár La- 
jas tűzoltóparancsnoknak ét a velen
cei önkéntes tűzoltóság kötelékébe tar
tozó Bnyedi István tüzoltösegédfel- 
ügyeiőnek « tűzoltás és menté# térin 
negyedszázadon át kifejtett érdemes 
tevékenyséf jutalmazására alap; ott 
Ætwémet adományozta.

miatt _________
látta Angliában, — a kegyelem kiesz
közlésére megtett hétezer kilométeres 
üt után.

Megjelenik minden hétfőn Felelő» 
siMkesnö és kiadó: Bornem **»
Gábor. Szerkesztő Borbély Aadttr 
Kiadótulajdonos: VIRRADAT 
VAIXAI.AT tűt. Budapest, vili., kér. 
Gyulai páí-wica 14. szám. Te’efon· 
mar k e « tőség: 1 46-245. Kiadóhivatali 
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