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A  n é m e t zu h a n ó b o m b á zó k  könyörtelenül tám adják, a nehéztüzérség 
szakadatlanul lövi a hídfőt

*

Roosevelt rendkívüli ianácsUozási vénáéit e! a tteiiunói kudarc m iatt

NEHÉZ IDŐKBEN
A  magyar ember mindig

jobban szereti, ba a tárgyról 
egyenesen beszélhet, mintha
M áat l«x\!iuieuck kö« üiötto. 
M ég a biztos rosszat is rend
szerint inkább vállalja, mint a 
bizonytalan jót. Egyenes ter
mészete, hite, józan ítélete, 
meggondolt cselekedetei ilyen
né nevelték évszázadokon át a 
mi fajtánkat. Ha nehéz órák 
következtek bármikor is a ma
gyarra, legfeljebb kevesebb 
lett a szava, figyelőbb a nézé
se, mégszilárdult a nyugalma 
és igyekezett maga körül is el
takarni a  nyugtalanságot.

M »st, a háború közelsége, az 
Eui*ipára zúdított bombák koc 
kázatos világa, valóban nehéz 
órák at jelent népünk türelme 
és fegyelme számára is. Ideje 
is, szükséges is tehát, hogy  
fa júnk józanságával és nyu
galmával példát adjunk min
den fegyelemről és megvizs
gálj tk: van-e bennünk lazító 
zaver és takarítsuk el magunk 
körid is a nyugtalanságot. 
Nemzeti öntudatunk és álló 
kétx’sségünk erősítésére.

A  magyar szélsőjobboldal 
felé nem egyszer hangzott el a 
vád, hogy idegen eszmék szol· 
gála Iában áll és ezért vét a 
magyar nemzeti érdek, a ma- 
gya"* öncélúság ellen. Vizsgál
juk rneg szemrehányás és gyű
lölködés nélkül, hogy .ezekben 
az ¿rákban innen is, onnan is, 
hovíín is állunk hát a nemze
ti ö ieélúság szolgálatával Kö
telesség is m  most mert hí 
szeti jósüándékksl és lelki is
méi etesse "fe l valóban tanul 
sá<* >t vonhatunk az ilyen el fo
gni, í lan vizsgálat eredményei 
bői.

i  ki hallotta, vagy olvasta a 
lég-zélso jobboldalibb szerve
zet a Nyilaskeresztes Párt
psr '.amenti csoportvezetőjének

beszédét, —  akár
milyen pértáüáső magyar cm-

ber is —  világosan megálla-

Törökországot a háború kirob- sz&vetségesefcet 1 M 2 nyarán hatal-

píthatta, hogy a miodenkivel 
szemben és mindenek felett 
megvallott m agyar nemzeti 
öncél óságnak félreérthetetlen,
mély fajtaönzéssel érzett és 
fogalmazott szavai voltak 
ezek a szavak. A  szélsőjobb
nak nevezett hivatalos, vagy 
nem hivatalos pártlapok és ál- 
alában a magyar nemzeti szo

cialista orgánumok eddig sem 
értek el egy jottányit sem et- 
ől az erősen nemzeti, alaptól.

Most, —  ha ez egyáltalán 
ehet —  még teljesebb és fo 
cozottabb figyelemmel és 
meggyőződéssel töltik be ilyen 
nvatásukat. Belpolitikai tü
relmetlenségüket is minden 
kérdésben fegyelmezve. Sok
szor a szükséges bírálatot is 
felfüggesztve.

Mert igen jól emlékeznek 
1918-ra, amikor az első világ
háború végén éppen a nemzeti 
alaphoz tartozó ragaszkodás 
kezdte ki a nemzetközi rnoz 
?.. inaií ’ szervezetek és kül·
J öldi üzleti érdekek propagan
dája.

Lássuk hat, mit tesznek azon 
az oldalon,- ahonnan oly sok 
bizalmatlanság érte a szélső
jobboldal nemzeti megbízható
ságát! Meg kell dörzsölnünk a 
szem ünket, ba a mai helyzetet 
nézzük: a p o lgá ri értelmiség 
lapjának n evezett sajtóorga- 
numokban — bár ezt a múlt
ban még sohasem tettek meg, 
— éppen ezekben az időkben 
közük, méghozzá feltűnő sze
dést* betűkkel a nemzetközi 
alapon álló szociáldemokrata 
párt hivatalos napilapjának 
hirdetését, E  lapok hasábjain 
minden szóban és terjedelem· 
ben feltűnő előzékenységgel 
foglalkoznak például & fíold- 
mark-teremben szereplő zsidó 
művészek mindenkori teljesít
ményeivel, Általában pedig 
mindenhol és mindenkor elő
szeretette l ism erte tik  m  he*

bánásának első percétől ,A  lakkúni 
'rejtély“  jelzővel illette a világsaj
tó. A  török politika egészes a leg
utóbbi idö'.ug makacs következe
tességgel tartott ki elhatározásai 
mellett s ha néha mir-jnár ágy ala
kúit. a helyzet, hegy p * ,c m á &  
hadbalépése szint® .minden érába« 
várható, csaknem mánián «g y e »  aJ- 
kalómmal mcsRlepő fordulat követ
kezett be és Ankara az eUaakea» 
híresztelésekkel szemben lesjö^ez- 
te álláspontját: Törökország to

vábbra is ragaszkodik semlegesség 
géhez s csupán dk’cor hajlandó 
fegyveresen beavatkozni a lúizde 
lembe, ha azi a török érdetek te
szik parancsolóan szükségessé.

A  birt-török vezérkari tárgyalá
sok megszakadása, az angolszász 
sajté fenyegetésed, valamint a hatá
rozott ankarai állásfoglalások 
most ismét és minden eddiginél fo
kozottabban Törökországra irá
nyítja a figyelmet. Am íg Boriin 
csumn azt kérte Törökországtól 
hogy őrisse meg semlegességét, ez 
angolszászok a háború kirobbaná
sának első percétől minden alkal
mat és lehetőséget felhasználnak 
arra, hogy Törökországot belép
tessék a Németország eUeni arcvo
nalba. A z  a sürgetés, amellyel Len 
dánból a torok döntés időpontba- 
n :k  eiöfe·':rchely-:zését, követelik
é lh e tő , ha fígyelembevesszük _ 
B^lljínnal kapcsolatos angolszász 
támadó te rve te t Törökország vi 
szont ma óvatosabb, mint bármi 
kor eddig a körülötte dúld háború 
folyamán. Ankara akkor s:m adta 
fe l semlegességét, amikor az 194*, 
június 2S.-iiXi magindult második 
hatalmas keleti német offettáva c 
érte Sztálingrádot és behatolt ; 
KauJiáms hegyei kosé, m iaW i 
Bőmmel merész előretöréssel csak
nem a Nüus deltájáig szorította 
vissza aa angolszász séfegeket·

más harapófogó fenyegette, amely 
nek kelet fe é kmjúló két südra 
döntő katonai cscpás lehetőségét 
ígérte. Törökország _ ekkor nyu
godtan olyanirányú döntést hozha- 
ott volna, amely a Németország 

oldalán való fegyveres beavatko
zásra vczényall a tör&k 
Ankara aacsruban jnegörista serale- 
Bwaiftét. S3t:· á iztaU:i&rddi és az 
eUü :m:ini csata után sem válto
zott meg a szilárd török magatar
tás, A z  angolszászok megszánták 
é g é «  Észak-Afrikát, Gib> a l ártól
Szuezig és invázáós hadjáratot 
kezdtek Olaszország ellen 
most pillanatnyilag a túlsó oldston 
való háborús részvétel kecsegte
tett előnyökkel. Ismét kudarcot
vallott az angol politika minden 

erőfeszítése: Törökország semleges 
maradt.

S most, mikor Nettunónál sü 
lyosra fordult az invázlós csapa-

pok válaszolnak a T m m  feltűnést 
kd tő  cikkére, amely azzal vádolja 
meg Törökországot, hogy ki akarja 
nugát vonni az Ui g ó l - tö r ö k  szö
vetségi xserzádésbtl azzal a kifo
gással: még m m  kapta meg Nagyi» 
Britanniától a meg ig é t  haáfe'sse- 
relési Asskn Us a Vak
fe «»® » iwsrnbifardul astal az állí. 
tással, hogy Németország eÍvest- 
tette támadó erejét, tehát Törökor
szág az eddig szállított fegyverek
kel, kellőképen biztosította haise- 
regénok felszereléséi. A  török lap 
ezs&d saembm & következők!*® je 
löli mog Ankara álláspontját: N é · 
metország most is «  rég i támadd 
erő ié i rendelkezik, bizonyítják ezt 
a szövetségesek Dodekmmos szi
getein és Rámától délre elszenve
dett le&iíóbln hitd.ireM. A  török

tok helyzete, az hadve·· |!ap fajtegetásribai a követke&3 ér·

seit&kig ms?rg>'Ó2Ődhetett arról: a 
németek tmlóösB erős vééelmi -rend·
szert építettek ki Európában araia
dén bizonnyal a E  (kánt is hasonló 
erSdiüményrendszerek védelmezik 

bekövetkezhető támadásdkSal
saarnben, —  Londonban úgy vélik, 
hogy okvetle .ül és sürgősen szük
ség van Törökországra. A k tív  köz
belépést M véfsínek  t cihát .Ankará
tól s hogy a törökök az angol nj'O- 
más-al szemben milyen magatar. 
tást tanúsítanak, meggy&iöeai mu. 
tatja  tény, hogy a brit kato
nai küldöttség üres kézzel tért 
v ís a a  az angol fővárosba.

A z  angolszász-török kajxsoiítok 
további ftlakuláaa Kz-mpontjáMi 
különleges figyelm et érdemelnek 
török sajtó legutóbbi oíkkeá. A lal

dekes megállapítást teszi; A * a 
tény, hogy a német vmérims nem 
ren lelte el a Krím fSssiget kiüri- 
téaét, ®sntéa arra engiel következ
tetni, hogy továbbra is off~m ÍP  
tervek megvalósítását ta rtja  l g- 
jőbb  céljának. A  továbbáakbaa 
így ír  a  Vakít: A  második front 
felállítása körül tapasztalható brit 
vonakodás bizonyítja, hogy Lón- 
donnák égéssé» m is  tiffiépgefé®* 
van a utómét hadsereg tít&mjérSt, 
mint amit a törökökkel elh-Hftní 
szeretne. A  törők lap feltűnő 
váhszl küld Laadtm eim&e, iám
kor ta«-gállapr.ja: «  brii főváros
védelmére 10.000 légvédelmi ig j f it  
hel-gesiek mük&Msbe, a lehető lég- 
nagyetó* gyorsasággal.

Shhee a török megállapításhoz

lyeslik azt, ami —  mondjuk
ki — szociáldemokrata, vagy 
zsidó vonatkozású szándék, 
vagy esemény.

A  szél •hí jobljol dal e nehéz 
időkben még a legégetőbb  
kérdések tárgyalásában te al
kalmazkodni igyekszik a bel
ső front fegyelmének 
megteremtéséhez, önmérsék
let© az eifogulatlan szemlélő 
számára hiányára valóság » .  
A  tú lsó o lda lnak ezt a  fe ltű n ő  
törekvését és & nem eatínek

kevésbbé mondható keretek 
felé tanúsított közeledését 
sem a gyűlölködés íegvclme- 
retlensógéveJ· nézzük, hanem 
csupán a tanulságokra gon
dolva aggódunk őszintén felet
te, .
_ _ Ha van hitele jóezándékű 
figyelmeztetésünknek a túlsó 
oldalon és ba odaát ró! nem 
látnak szavasak mögött vérbe·, 
borult tekintetet, hanem csak 
íági'« nyitott szemű oso<1élkx>- 
rást. végészék el ezúttal —  ne

a mi portánkon, hanem a ma
gukén —  a seliéx időkben «ze* 
réay meggyőződésünk m énnt 
annyira szuks%es eszmei 
nagytakarítást És. t-zuttal ki
vételesen ne gyiilötkód]°iH  

ha & szélső jobboldal —- 
amelyet idegen eszo iékkél és 

¿li'í'íU
tQ*!®EyftttusítaBi, p é ld á t k íván  
adni a magyar nemzeti érté t 
semmi irányban alkut aei},s Itt* 
¡5. ?egj-elme*(. it. !>elsó front
jának vállalásában.

Drámai gaiumísi leit a im iin riM iH i isums



·— a London «Heni legutóbbi né
met légitámadások utáa —  fetes* 
legea kommentárt fűzni. . .

Kétségtelen, hogy T ö rö k ö m ig  
magatartását és elhatározásait
döntően b e fo ly á s ia k  az olasaor· 
« á g i  arcvonal eseményei, vala
mint a keleti frontos kialakuló új 
helyzet, amely a német arcvonat 
megszilárdulásának jegyéhen áU 
London és Washington jóslatai 
mmdesideík neun váltak be. A
«so v ^ t tóregek «h o l  nem tsüd- 
tották át döntífeo a német arcvo- 
salat, Olasaorssságban pedig még 
mindig esniméterhábchH folyik 
sőt —  mint a nettunói harcok 
mutatják —  a németek nagyerejű 
viamtomspáaaMtal a Márnától délre 
kialakult hetynet áőntó im gval·
toz tatását tűnték ki célul.

A  jelenlegi erőviszonyokat vizs
gálva megállapítja az VUa  című 
török lap: A *  angolszászok Olasa- 
orsságbaa UtfiaÖtt céljaiknak 
egy ík tt m m  tudták e lé rn i Mint* 
hogy nem sikerült megwsáHniok a 
ftM U tita a g tr i sriptekat, bizton
sági ÖvesetSh ebien a térségien  
ereken korlátozott, Ném etpm ág 
nem vesdtatte el a BaJkáncc. be* 
folyását. A z  a kSHltmény, hegy 
Badogiio a?, s s p M fe K i#  ptójá- 

m  állott, s e  hatett feávesttl®·· 
aül a tengelyhatalmak szellemére, 
eőt «áftek éppen o$ $U*r*hmőjét 
érte e l  A  németek nettunói visz- 
ru’a vágása bizonyltja, hogy milyen 
súlyos n^hésségekkel kellene meg- 
birkózniok m  invázió» hadsare- 
féknek, ha a* angolszász faadve- 
¿«tőség mégis megindítaná m  «w* 
rópai vé r elleni nagy támadását

Nem tudni még, a törók politi
ka milyen új váKoséaalt rejti ma^ 
gában a török «ajtó jelerAegi ma* 
xatartáM, £gy azonban tény; An
karában nagy U lk i hatást váltot
tak ki egyrészt az angolszász ku
darcok, máerészt pedig a«ok a *i* 
kém német hadművalatak, ame- 
Jv'k m « m  M l-O la*zor-
¿¿ágban fett®rtá»talták  «  étbnr 
$4g ^gysm básu m k indult, meg- 
m m m sitőn tk  »¡téns támadó ah· 

«p t .
Senki n«m jósolhatja meg s* 

«am ények alakú Sását, de Rem 
tartható kizártnak, hogy TörSkor- 
m ég  tlj, nagyhorderejű fflntésék

tistt ¡m . . .

TU B BÓ K  GYUT.A

f  teiaraftteliéfc Bománta W eií 
ílkösmilját

Jtafcarnsi február I*, (M SI)
RMnáni* H m  m rn rn m K  « ^ n

fto a ie r  kivetet vt*awenfielték. He» 
I f ir e  Möml 8 t«*e*e« mésadasztílya 
isvafot nevesük k i

Tengerbeveszett 
2.646 Badoglio-párti katona!

BERUN, február 1 *. 
Kréta s».ítfléí<ji mm  |oessze *  S* uda-r>b61től keletre ellenséges tenger* 

siaujáróbajé kit torpedóvá! eisflllyesstatt február 8-án reggel félnyolc éra
kor egy német ártHttéhajéjk A báj«)» 3178 olasz katona volt, azon*
klvtl aíml német őrszemélyzet és 84 főnyi tengereszlegényaég. Minthogy 
*  bajé rendkívül gyorsan süllyedt, csak 537 elarai lehetett megmenteni, 
dgynlRién ax «rszcmélyzet ét a hajó személyzet néhány tagját. A itatioglié- 
pártl «¡aszok kCzdl * *  életét vesztette,

A« olasz fogolyszállitmányt írt el fenséges tengeralattjárótámadásrél az 
tnterinf-iroda még s következő réti leteket tadta meg;

A  Dodekanezosr. elfoglalása ót» a német haditengerészet u  Egei-szlge- 
tek területin rendszeresen hajfia szál Htja a, hadifoglyokat. A* Uyen hajő- 
w«féK!»fpkr61 as eüenfélnek már rég óta tudomása ran. A hajét telje« nap. 
vUágnát aSlbesztették el és »foglyok százai megtoriseáózás idősoaijában, mely 
W íwtles közeirSi tflrtént, a fedélz* tea tartózkodtak. A* ellenséges ten- 
gsra’.attjáró p«rancsnokán«k tehát tisz iában kellett lennie támadásának je- 
ientSségével. Egyébként ea már a má sofiik eset, amelyben ax olaszok ezrei 
ellenséges tengeralattjáró, vagy repülőgép támadása kSvetkeztében e tenger 
részien életűket vesztették.

Egyre elviselhetetlenebbé válik
ai angoloknak az „amerikai invázió**

___________________T O f f i A M T
Budapest, 1944. február 14. '1

HITLER MONDOTTA:

Gént, február IS, (TP )

A  News Chronicl« közli a. Fortu
ne című folyóirat egy cikkét, amely 
ax amerikaiaknak „angliai Invázió
it*· tárgytóia, Sajnos, iga*, hogy az 
»•nBörikaiak Angliában teljesen 
igénybe· * 1:S*ik a Ih lfóldieli Idegeit, 

állapitj» meg a cikk. — A továto- 
bíakiww* leirja, hogy miként örítet- 
ték ki asak»t a falvakat, amelyekbe 
amerikai katonák vonultak be. A 
Segnmmiíb hatást azonban & » 0W- 
J»a mertstkseó %en nagy különbség

tesari. Az amerikai katona mindent 
megengedhet magának, tele van a 
zsebe csokoládéval éa narancsai é» 
ezzel sokra megy angol leányoknál, 
míg m angoloknak ezek a dolgok 
régóta nélkülözött laxtiseikkek. 
Emellett a« amerikai katonák mu
latnak ss angol intáeméi&ycken és 
iKokásokon. Az angolok viszont azon 
gúnyolódnak, hogy a* amerikaiak 
ntewiyire törekszenek érdemietekkel
és rendszalagokkal díszíteni magu
kat.

Teremtsetek, loszcrtf, (eggverehel 
t i  m e^inl csalt Id sisrífH

„Ma sem tarlóm magamat más
nak, mini a Birodalom els5 muskétá
sának. Abban az időben, amikor 
magsán is csak kalona voltam köte
lességemet te^esiietJem,: ügyanaasal 
a mogingathataaansággal végzem a 
kBleies&ógemot ma is· De bajtát- 
saim minden szenvedésé! ismejem, 
mindeat tudok róluk,

Éppen ezért nem tudok és nem 
akarok frázisokat használni, mert 
ezt 8  nem értenétek. Csak egyet 
mondhatok nektek,· a haza mái tud
ja, hogy mit kell szenvednetek. De 
mivel a haza ezt tudja, a haza meg 
is tes« mindent, amit csak megtehet·
Dolgozni akar és dolgozni fogl És éa magam is íelssöUtom;

Néptár*ak otthon dolgozzatok, teremtsetek fegyvereket, teremtsetek 
ISsxert, megint fegyvereket és megint csak löszért. Alkossatok és teremt* 
setek közlekedési eszkSzfket, hogy mindent a vonalakig lehessen szál· 
Iitani. Az axcvonal akkor állni lóg, kötelesség« teljesíteni lógja és ha
zánk nyugton lehet. S ama ördög] papnak Imája, aki azt kívánta, hogy 
Európát a bolseviznmssai büntessék· nem iog teljesedésbe memd, ha
nem egy másik ima Iog meghallgatásra találni:

Mindenható Úristen! fld) nekünk «rőt, hogy szabadságunk« meg
védhessek! De nemcsak német népünk, hanem Európa valamennyi népé
nek szabadságát Mert hiszen ezt a  háborút nemcsak német népünkért 
vívjak, hanem egész Európáért és az egész civilizációért".

{Kivonat Hitler Adolf 1942 Január 30-án mondott beszédéből·)

Dubnánál meglepetésszerűen lerohanták 
és messze kelet felé vetették vissza

a bolsevistákat
Pripjet-mocmrahnál erőn szovjet » ¡kötelékeket semmisítettek meg a németek

Halálos b a l t i · !  

egy  kőbányában
pa*rrfr, tihroir l&

Az ungvár-rsdvénei Rőbé^yéban,
isltfe hatalma* **»k!*ísr»fe
mm  Part «  Jfcof M M nyam »- 
tís  fejére, Puliért az u »**** iié m *· 
fc* vítiék, shoí an «k «, **** n m th '  
tét viHomrevt* vrtna, m fr·® *

-  M#*a-yÖt »  mm*»
■ · ’ ; -  

Kisfaludy S^ndfsr-gimn&áumb :it *  
harmadik aépföúsfcsiél taMolfam- A  

u s ' ■ ·’ «  - '
f in  J ím »  tanügyi tSímáwo$, & 
*;««ndWum, m caio« « « * “
jjyitó bestédet, maid Marig)* 
salam agyéi »épmÍ5hi»^?4 iftfcir W  
viaöite m  wj népíf. j,kr-fai ;i*a|e%»-

W 0*

Berlin, február 13.
A# teterter Jelenti ·  keleti arcvo- 

a*t klxi^sé ée éeiafci szaJu»záheii 
hareeiról.

A  Vitebttck Mmtí tfélő második csa- 
<ímt fegyverek koesrt, *zi-

vét StOídelem ntin pénteken ojabU Je
lentékeny elhárító sikert értek el. A 
szovjet hadvezetés a várostól délke
letre, valamint émfcByngatr» megint 
tfmtigM gyalofít» ée »áneétos érékét
vetett *  eaatib*. bori· régebbi betfi- __   
nM  ténétekbOl kiindaiva, haraaofo· y.
Béniért meutalattai «séttörje a német - -
arevenal vityebaski ivét, Több hiába- 
vsáé én « e a a im oefejrfcfaaais otás 
végre «iker&lt a w v i« t  erőknek egy 
helyen hehatolniek anémet vonalakba»

Készenlétben tartott tartalék-kőíelé- 
kek elientámadisa azonban megint ki
vetette $ket és «ly sályes vesztesége
ket ekeztefa nekiki. hogy nem Ismétel
hették még támadásaikat az e»U órák*

«. A  német m ht* ötegek 
dtíyózták a bolsevtsták minden kisér· 
leUt, hegy dl lámádé oszlopokat ala
kítsanak. A  Bííűte*.r »tv«* szevjet fás» 
célos k&ziil, amelyet esak a esata tető
pontján vetettek hircba, hogy a dön
tést kivívják, huszonhármai tSzérségi 
telitalálattal megsemmisítettek. Csak 
3t páneélemafe tikertUt betörnie a né- 
metvs&aiakba; «eket kőzelharel esz- 
köalkkel mlBtén áríalmaUamsi tették.
A behevisttk vtasonyiag keskeny har- 
el w ak M *« eddig «b b  mint mát 
»mtbiMt ét m tm em ií tóvb haioiwt 
hagytak hátra,

As északi szárnyén Keret térségében 
péntek·» táieyowdréazt szüneteltek a 
karcain, «5 J '*w  tótéi nyugatra áitó 
gj»lo?i!í«asit*lynknak azontan UJbb 
n s ik t  támadást keltet elhirttaniek. A 
twis·vizük, bár számbeli fölényben 
voltak, az e*t folyamán már nem led- 
tik <tjra támadni, tógánál és a Hnn- 
Shftttől délra ílínk hafecee!ekmí«y..k- 
re kertit aor; német *«ta*to*#la*id«- 
tek támad# is clhái-iíó harcokban egy. 
eránt <á!yos veszteségeket eknztak a 
baisevizttknak.

Berlin, február 13,
A  kUetl arcvosa1 m i  gaskasíán 

fol^ó i;U:^:%35«kTŐl jelentik: A  kri
mi areroTKilró! és % Ooyeper tor- 
kolatvi'iákéről a bafeevkíák, —  
m i»* m ir p é a « * * «  Jelajtettíík — 
kmsi'mmmz tartort támadó köte- 
l«k«ÜKt kivonták, im y  veiiik dél 
-felöl in t| «® «k  táraadást a Dnye- 
r n  steű fc ly& áa túl a  folyam  
nagy H n yu m íé ilm  belül ÖB m von i 
aémet mozdulatok tűm . Krfvöj- 
r o p M  « t t í - ie t r t  |Scb ere« §*öt;Jet 
t h m M »  hsaacmiott a 9 &net £3* 
t ó w w u k k  ' 4  Stsvjet N f  
hídfőjét h a tím * Hémef $0e»iáms^
Mami S-tme tudták mm*·
ten’h hegy m ér nem Jelent vmí-etkl· 
m t  a német hafrnatitoók hadtfp. 
m m lrn n . A  oeaUaixaó  ha«a  wa- 
i n p jB  a fiémet gíaaátoaofe im jíln · 
aUAs MWéfcefc hetj-v-Jrént tm -M -  
m  keteá?* * · »

várt rfmadó ^keretest értek el. íg y  
a bolíwviataktól Apostolovo kör
nyékén elvették egy szívósan ré- 
dett helységet amelyért mindkét 
részről heve« harcot vívtak.

Gssrkaszitól nyugatra és Zsazs- 
kor.tól keletre .ahol német páncé
los köt-'lékek ellen támadások során 
február 4-én 10—15 kilóméter 
málységbrs betörted a s&ovjet vo
nalaiba, pénteken már a kora reg-

.............. élénk éa váltakozó
(harcok' alakultak k f,' amelyek I P  
lyamán német gyorskötelékek és 
péncélas-egységek két ssakassen 
rátámadtak több szovjet páncélos· 
dandárra, hogy árokét felrnrrzxol· 
fák. Unnék során Tigris-mintájú
német harckocsik éa nehéz roham

tettek. Mozgásképtelenné tettek na- 
gyobbsámú szovjet harckocsit. 
Ezen a területen a harcok éjsza
káig tartottak. Szombaton pídig 
már a kora reggeli órákban megint 
teljes e.ővel kiujultak.

Sepetovkánál a bolseviaták elő- 
renyomultak a német záróállások 
ellan abban a reményben, hogy a 
regeii köd védelmáben széles arc- 
vcnnlom lerohanhatják a német vo- 
naiakot. lakeseredett viaaJsod&stoan 
Keretiként ■m.egecívmWü T  
harcokban a ném't gránátosoknak 
sikerült meghiúsítaniok minden át
törési kisé letet és megtartották 
a fő harcteret.

Dubnótóí délkeletre, ahol a hol. 
ssvieták fenyegetett lorcskötelékei 
támogatására , pénteken páncélo

sokat vetettek harcba, egy német 
külön lsges kötelék meglepetéssze
rűen eldabatámadott egy saovjet 
támadó oszlopot. A  bolsevistákuak 
már nem volt idejük k!£ejl6dni s 
így  nagy vérveszteséggel és tete
mes anyagveszteséggel kelet felé 
mssszire visszavetették őket.

Ennek a harctérnek egy. másik 
pontján, B Pripjet, mocsaraktól 
délre előretört szovjet sioeztagokat 
a terep sajátoságait éa a ködös 
időt kihasználva, elvágták és né
hány foglyul ejtett ember kivételé
vel megsemmisítették. Vallomásuk 
ezsrínt ezsk a kisebb csoportokban 
működő és teljesen a maguk erejé
re hagyott szovjet kötelékek na
gyon megsínylették, hogy az eltó- 
t is  és as utánpótlás it t  ¡rendkívüli...

A  P iip je t— Berezina smkaszon 
működő német kötelékek a helyi 
vállalkozások egé:z sorát ered né- 
nyeren vitték keresztül. Sikerült 
nekik arcvonelaik elórehelyezésével 
a német frontot lényegesen megja
vítani. (M T I)ISvegek 52 páncélost megsemmiii·

BERLIN:
Neftunónál az ellenségnek 

csupán a veszteségek pótlására legalább 
100.000 fonna hajótérre van szüksége!

4  tartalékolt amerikai csapatokat is h a r c h a v e t e t t é k  már a nettunói hídfőnél

J megkísérelték, hogy 
Anrilüa. felé VCZCtÖ 1

T% 9téé n e m

A  Ciettaaói ajrcwnalról, febr ^3. 
Günther Weber baditudózltó írja: 
—  A  legutóbbi 24 ór* aorán »  

nettunói ellensé*«« hidfSállák bal. 
«árnyán elfsdlzbe» ttelek fel »mer 
rttal kötelékek i*. A német * » » » -  
tűk már foglyokat ejtettek w  SA
»»»erikái
mint a fö. am«rík*l légiutoo « i lu -  
tott hado^tály ejtőernyfoei körül.

Etód a. csapatok eddig vagy m 
hldfíáSlis Jobb szárnyán, v»sy  
a p»rtvidák«n tartózkodtak Net* 

tuaótöi cszatenyugatra.

Am utóbbi érákban egyre t3bb Jel 
nltat arra. begy *  szövetségesek a* 
aprtüai «úlyo» verese* alán kényte
lenek wHak erüsea atcs5port«sluni 
«•sap&wikat. I«y a* első angol gya
log hadosztályt, amely Apriliálól 
/.wakra 3, dandárát teljes ta elves*, 
títtt, t *  56· amerikai «ya^gSywlosz
tály részeivel frisslteUek fel. A* ** 
angol *yai««h!dímtái>i.M tartotó 
Xirda-daedárokat mim a }.’g-»úi*b· 
hm  twsiíálHioti tmimM 
tik,

» * ?  kétszer «ÍW tlék fel tsH* 
i<· kukkal.

»melyek azonban ffTátWá# » « «  
írnek ftl **  actei t * rd ^ «> a W *  
eredeti ! » « »  ttU M vtl

A yéMMfet K*r,^k alatt,
*  »érnélek Auriitótól déir«ltá

sédé immamlmak
bőim. «?*# m  unSk-JMi. OrtnWi» 
m#V W b *» » « « o »

_____ __ Nettu nőből
Aprilia fel* vezető út mentén tizen
öt g hermán -páncélosokkal előretör
jenek,

német tüzérségi tűz azonban a 
támadást megállította.

¡Legalább bárom harckocsi megsem
misítését sikerült megfigyelni. 
Egyébként az angolszász partraszál
lás 31, napja különösebb esemény 
nélkül telt el. A  légitevékenység a 
m sz idő következtében kisebb volt, 
mint aa előző napokban.

A legnőbbi tíz nap alatt ejtett

foglyok száma több niint Egyezerre 
emelkedett, A  megsemmisített Pán. 
célosok száma már túlhaladta a szá
zat Ha tekintetbe vesszük a 6 . an- 
gciszása hadtest vére« veszteségeit, 
valamint anyagveszteségeit, ennek 
alapján

a* ellenaégnek legalább százezer 
tonna hajó térre, van szüksége 
csupán a veszteségek pótlására.

Ez körülbelül tizedrétse a* tfés* 
hajótérnek, amelyre Truscott tábor
noknak szüksége volt n Bettinái 
partraszállásiéi). - i

* » »
Sok történetíró vagyont adna 

ezért a látványért“
Líttoria, febmár 13. (K§r>  

Güntber Veber «émpt haditudósító írja.

— A *  A dzío. és Net'nno közötti elkeseredett hatról: páratlant' ér* 
Jeke* látványa tárult elun, amidőn a i'Uorlai városháza magas tornya, 
b* felmentem. Sok történetíró egész vagyont adna azért a »átványért- 
Oiuutem mlósalaőtlenBek látszik, b hogy innen mint valami wtohiizi 
Báboivból nézheti a* «mber két ua»y hatalom kombinált tengeri- és «* * ' 
rwföidl akciójal és a legerősebb szá razföldi hatalom elíenrjScióit A  csa
ta tér, amelyen kétszázezer katona harcol, eiSttem terül el a «ksagon, 
pwiMwaa felíwnerheiő a» arc vonalak alakja. -Lát«1 lehet a Cisternat 
áájuró eller v ge* ütegek torkolattá reinek felvillanását, valamint a né
met tttíaWállásoka* Pejünk fB »tt német és ellensége* repülőgépek 
«áüaak « ·  a toronyból aa eiienséges hajókarav-iook ü«jít is ;Zen>me| le
het követni csaknem a Nípolyi-őből tői a c*ttunol kikotoig »la  Peidéul 
«ahw l swrnmel fedwiem fel csy h o »*á  hajófcaravánt, »mely atánpót* 
Üst 4?,tiu» Netemóba, a h*rt?«uiáiv; ansol* * ^ 7 csapaw -n. is. lürteJea né-

S . ™ «  ;  U » «  « « »  « ·
M m A  rohannak velők mambe. Jót látlak a i,Sii.arr«k*t. a iégvi-Uelmi
stinrrK  -ir.fr·* felbSlt. % t e «M k robbanás« « *  ¿t*  bajőfe»t. I
a mafasMi míősien poatotan Isthat ő.



Budapest, 1944. február 14. ¥f—IMMUT

RMJJVISS FERENC:
Hz Isten még sohasem 

kedvezett olyan népnekf 
amely puha álmodozás-

bon lelte kedvét

Bajntes Ferenc országgyűlési kép
viselő Marosvásárhelyen nagy be
szédet mosdott a közlemultban 
a Táros lelkes és nagyszáma közön
sége előtt. Beszédében többek között 
a kővetkezőket mondotta.

—  A * érés* emberiség még soha
sem látott sohasem tapasztalt ször
nyű válságban vergődik aa W * 194 Sí
ik esztendejében, általában a XX· 
század első felének világtörténelmi 
korszakában. Ahol nem lángol a tűz 
abol nem tusakodnak egymás ellen, 
óriási hadseregek ott az emberek 
részben csodálatos közönnyel, rész
ben pedig a kis mindennapi gondok
tól fáradtan szívesen elfeledkeznek 
mások kegyetlen megpróbáltatásáról 
■ veszedelmes csodavárossal remélik 
hogy kivételesen csak 6ket, valaho
gyan elkerüli a véres vihar, amely
nek forgatagában világnézetek, esz
mék és milliós hadseregek csatáznak 
s helyreáll a béke, folytatni lehet a 
megszabott életet azokon a szilárd 
partokan, amelyekről minden nép és 
nemzet 1039. őszén a háború ingová- 

1 nyába kanyarodott. Hiszen olyan jó 
hir.r.i abban, hogy a szerencse csil
laga vezérel berniünket. s csak ki 
kell várni okosan a völgyeken vígig  
siivEItS nemere pusztíMeát, az eröa- 
faiú, fűtött szobában. Olyan jól esik 
elhirjni, hogy mégkegyelmez az Úr
isten a sokat szenvedett magyar 
népnek s reája borítja védő palást
ját. Jó hinni a békét, az igazságot, 
a szép nyugodt életet és sorsunknak 
tétlen jobbrafordulását. De ebben a 
jámbor hiedelemben országot és 
népet pusztító irgalmatlan veszedel
mek rejlenek. Az Isten, a sors és a 
történelem még sohasem kedvezett 
olyan népnek és országaik, amely 
puha álmodozásban lelte kedvét, ha 
nerc gondoskodott minden erejével, 
«szellemi és katonai önvédelemről.

Nem ád a« élet ingyen semmit sem. 
Ara van nem csak az élelemnek és 
a ruházatnak, hanem a szabadság, a 
függetlenség, a napi megmaradás 
és a fejlődés nemzeti biztosításának 
is! A  magyarság pedig ezer éven át 
bőségesen megfizettte minden év. 
században e legszentebb kincseinek 
árát s ma azért élünk, azért szár
nyal a drága magyar szó a bölcsők 
és a sírok felett, azért élnek ui ma
gyar nemzedékek, mert őseink fi
zetni tutinak fajtáink megmaradá
sáért búzával é* vérrel, hittol, gon
dolattal, a a büszke áldozatok tö- 
méntel ességével. valahányszor le
csapott erre a földre a tatár, a törők 
a német a maszka és a® életnek és 
halálnak kérdése vert riadót a lég 
jobb magyarok szivébe.

— Azért élünk és vagyunk, mert 
akadt mindig ezer, százezer és mil
lió magyar tiz hossezfi évszázadon át, 
akik eljegyezték magukat a halállal 
akik fekete vőlegényei voltak 
nemzeti gondolatnak »  szépséges 
mátkájukért — a magyar jövendő
ért állottak ki a sáncokra * végigve- 
rekedték halhatatlan hittel a re- 
ménytelenség korszakait.

■— Ezeknek a hősöknek 
jük az életüket.

— Fanatikus bízó magyarok 
mentették meg s tették naggyá ezt 
az országot, nagyobbára szegény 
emberek a olyanok, akik minden 
földi javukat egy gondolatért koc
kára dobták.

— Magyarok, akik szegényen hir
dették Isten igéit, — magyarok, 
akik «¡ankára, földmivelésre, Iparra 
tanították népüket, magyarok, 
akik koldossorsban művészek Jöttek
ieU.il¿lók és szervezők s magyarok, 
aktit sereget adtok kemény harca 
Inkban a vezérek mögé.

— S ha ma riadót ver a szavam,
a csalóka békesség megzavarására, 
mert Igazi bókesrég ma sehol sín
ese» a földön, akkor én nem énnek 
az áldatlan kornak a haszonélvező
ihez szólok, hanem a magyarság ma 
is élő fekete vőlegényeihez és fe
kete mennyarzonvp.ihoz, akik az 
egyéni ömsés és rövidlátás korlátain 
túl magukat népiik sorsával minden 
küzdelemre eljegyezték. Nem a meg
alkuvókhoz, hanem a hívőkhöz szó
lok, nem riasztani a'tarpm a gyöngé
ket, hanem erősítem akarom a bát
rakat a veszély megmutatásával.

rabszolgaéletet zúdíthatnak a ma
gyarságra. A  világháború roppant 
áradata tovább hömpölyög, a gigászi

küzdelem megmérhetetlen arányo
kat Bit, a döntést keresi az egysnáa- 

l szemben álló két tábor «  a ma
gyarságnak az a feladata, hójy fel. 
készüljön az utolsó forduló r  SP«». 
báltatásaira. Ebben a felkészülésben 
nem a szerencsés fordulat a fontos. 
Ha az igazság győz, akkor nincsen 
nagy baj és a sebei r kel gyor.an ki
heverjük. A * európai nicionalfcta 
államok győzelme csodálat»* fejlő
dést, az életlehetőségek mayiradá
sát, á boldog, bőséges és munkás 
nemzeti Jövendőt bi-.tosltr.ná. Ezt 
a lehetőséget örömmel el tudjuk vi
selni

— A  felkészülés a másik lehteség· 
re vonatkozik; a háború pusztító el
húzódására, wj szenvedések elviselé
sére, a forradalmi lázak és a szerve
zett titkos aknamunka idejében tör
ténő elfojtására, hogy történelműn, 
két ms.töfcbé meg ne kísértse.

Jött az úf pánszláv-for ma t 
a ktsántánt, majd a bolsevlzmus

Ebben a távlatban és szemszögből 
a magyar nemzetet a bolsevista fe l
forgatás -törekvés«, a Szovjet szán
dékai és pánszláv mozgalmak érdek 
Ük elsősorban.

A  pánszláv veszedelem 18« óta 
állandóan erSsödött 1914 évig, a 
Princip-gyilkösságig, amely a világ
háborút kirobbantotta. Ml nem fog
lalkoztunk eszei a veszedelemmel. 
Tetszett a liberalizmus, a nemzetkö
ziség, az aranyborjúimádat, a pán. 
szláv eszme pedig terjedt, gyújtoga
tott lázas eszméket ssült a görögke
leti miszticizmusban és aláaknáz 
egész Európát. Mégsem sikerült és 
ezért ölték meg a cárt. De rsm ölték 
meg a cárizmust. Jött az wl pánszláv 
forma, melynek két arcát láttuk ed
dig: először a kisentente-ot, azután 
a boteevfccmitst. A  Molotav-Me aj 
terv a páJtóslávhmuss kiterjedése

Azt jelenti, hogy amit a cárizmus 
nem tudott elérni, azt most el akarja 
érni a bolsevizmus. És sohasem sza
bad elfelejtenünk, hogy a bolseviz 
mus alapja a marxizmus volt Az a 
pestis, wdely ellepte m  emberi s*el- 
lemet. A * anyagelvüség. a* osstály- 
hare, és a gyűlölet pestise, amely 
proletárdiktatúrára vezet és amely 
zsidódiktaturává vált mindenütt,

— Ez ellen a szellem, ess ellen 
gy'Sk» ellen kell állama* a harcot.

U j é l e t «  au 
ősi földön, olyannal; amilyent ké
mük parancsol Igazságot emberi 
méítósácot mindenkinek, tfesteácégeé 
béri és megélhetést, érvényes«»«? 
lehetőséget mindenki fiának a leg
alsó kunyhóig! Szegezett flemzet- 
gazdatógot és Igazságos el«*öást. 

Nemzeti közösségei a kultú
rában és az emelkedésben, a jogok

és a kötelességek arányos megoszlá
sában.

— Ilyen a nj MagyarorszáS.awielr 
harcolhat a bolsevizmus ellen, mert
a belscvizmus a ma8»**ffif 
jelenti, a szegényét, és a 
egyaránt.1 E* nem osztályharc. ha
nem fajok harca. A 
dalom harca * »d é  veaetfrs*Élfc* he®'* 
ne KSaép-Kurőp» s o m  Szibériába 
szállított magyarokkal Szembe kell 
nézni eszel a harccal, itthon is és ha 
kell a határokon te.

_  A  tudományom viták kora « -  
molt. Itt  már csak a n w fg y fa W »*  
a hit és a* akarat Si#B. Ttsstá» 
Umiu-k és erőse» kell eeelekc*»ttmí 
as tii magyar ezredévéti. ®5t híreié* 
tem a kötelezés teljesítés »*4^*1  a* 
cg<‘ =z magyarság Márnára, Hirdetem 

' Mar csvásarhelyen ahol megtanul
tam, hogy a főidet és a népet őnm** 
tpM t  szeretni a magyar nyelv ** 
kultura és az egész magyar élet 
egyetlen biztosítéka. _ _ _ _ _ _ _

Egy év alatt három polgárit végzett 
és görög mithológiát olvas szívesen

Bodó Károly, az életmentő rendőr

C s i f t  a gyöngék és a gyávád nem 
tud]áh elviselni az igazságot

—  Csak *  gyöngék a gyávák 
nőm tudják elviselni a5E i g a z é t  és 
nem akarnak szembenézni a való
sággal, az erősek azonban a reájuk 
v tfó  feladatokat ismeri^ meg s a 
lelkűket eűzik a feltárt valóság ri
kító fényében. Ennek az egészséges 
eriberfajtánaü tnondem, ha®· a ma
gyarságot eZ£"cnzíendős történelmé
ben sohasem fenyegette olyan ve. 
szíly, mint a jelenlegi világválság 
etet földet megrendítő korszakiban: 
megintett az emberi kultúra, ki
gyulladt a vörös tűz a világ négy 
é*táján, tatárcsordák roha mezzik a 
k trést tény kultúrát, Batw khán sere. 
**Snvl kegyetlenebb, gyilkosabb hor

dák a szavjetsikságok és a bolsevista 
ügynökség«* rejtett csatornái felől 
s ne tévesszen meg egyetlen józan 
embert sem az örvendetes x tény, 
hogy mi még egyelőre nyu;;Odtan 
élünk, Időnk van felkészülni a közel
gő viharra. Az Úristen többszőr ver 
te meg a népeket vaksággal, mint 
bottal.

—  A  legnagyobb nemzeti erő a 
mai világégésben az előrelátás ösz
tön» s az idejében való védekezés 
akarata. Ahol ez az ösztön és ez az 
akarat hiányzik, ott meg lehet ásni 
egy életvágyában eltompult nemzet 
sírját-

M n§m%tbii*encség buta vádfalnm mái* 
nem  is érdemes szót vesztegelni

Nekünk magyaroknak a sorsunk 
ér az életünk elváiassthataianul fes- 
afe van kötve a szárazföldi Euró.
p* sorsival. Ha Európa virágzik, dús 
Iranbrfíba borul a magyar íöM fája 
if, Ha Európát szctreaiboljsk, gyar
mati sor^a süllyesztik. Magyaror. 
««i&g sere lehet tovább1 virágzö, e*fe 
tirxzíZ és elsorvad a nép is, amely 
s#ái földjén hiába feszit! erejét em- 
|,«rtelenüi nehéz murvára, a  ma- 
ryaraak szükfége van Európája s 
Túró párak szöUsfSe van mir.í aror· 
(jstégra a Kárpátok medencéjében, I s  
S letagadhatatlan igaKság köti meg; 
pydtódésüntet as Európáért ^ürdő 
bad«r*gekWHt Ezért ««te ljü k  b

csüljük a ssovjet fronton küzdő szö
vetségesünket és ezért tartjuk mi
magyarok, a nemzeti gondolat hatal
mas hőseinek Hitlert és Mussolinit, 
m| magyarok és a jövendő katonái 
becsüllek Hitlert és rsppaat erSfe-

—  A rónet· bérenercs buti vád
jaira m it nem U efdemes s*W vcsz- 
tegfetol, mert odáig már eljatsttunk, 
hegy ezt *  szemérmetlen vádat *  
»  dók is «fgyen llk  hirdetni «a han- 
aC8tat4sát megfiseieti karostítey 
béreateikre biwáÁ.

—  Az Európán tú!iév5 crsiá^OK —· 
hlgyjétek el bajtársair« —  csak át
kot, nyomornságrot, iKíntbi^á-t éa

Megírta a napisajtó, hogy Bodó 
Károly 2813 számú rendőr étetének 
kockáztatásával egy magva tiai* lo
vat m2gf.jkezett a Kossaüi Lajos
utca és Múzeum kö út sarkán. Bá
tor és példaadó cselekedetével több 
ember éleiét mentette . meg, mert 
nemcsak a ácsiban ülő nőt fenye
gette életveszély, hantán az utca 
járókelőit is. A  rádió is felkérte 
Bodó Károlyt bátor tettének elbe
szélésére.

Messze kint ez Angyalföldön* a  
Bal&tai üti tetep 73-as épületében 
laksk az életmentöBoác. Károly, sze- 
,ény egyszofc a -k c a y n la k á s b a n ,  
p&dás tisztaság és resid van a kis 
hajlékban, Bodó· Károly azotthona- 
ban ép ügy rendet tart, mint őr
helyén.

Két apró gyermeke van, három- 
hónapos és két éves fiúcska, akik 
édtísanyjuk ölében tágranyilt bo- 
gárszeíTanel néznek a váailan  ven
dégre. Az asztalon, as éjjaUszek- 

rényen és a szekrények tetején szép 
rendben ktayvek.

— Már gyermekkoromban megta
nultam szembenézni a veszéUyei — 
mondja Bodó Károly —  amikor 
Gesz mellett Vátyon-pusstán vadőr 
édesapámmal éjjeleken út les tűn* 
onrvadászokTa az erdő-mélyén. Már 
tjekor elhatároztam, hoffy olyan pa- 
t«át t’átenztok, ahoöl személyes bá
torság ét köt sietség állalás is kell. 
m c'jlvá m  és «kapán Kossuth Lajos 
és fíd&óczí seredében Íiarcolt. Hat 
testvérem közül még hárman k m -  
5fö!=· , , ,Szűkszavúan válaszol a serdések- 
re, termésastsen érzi mindazt., ami 
hétfőn történt.

— Minden vágwrr. «2 —  mondja
— , hogy a jöiKben lehetőleg meg 
fokútptt&bb mértékbe» ele-
get 'xéielességemnek. Szeretem a 
himtmcm%at m én  lettem rendőr.

Azután a tónyveira. b?.···. vlunk.
EiartDadjE, hogy a ntó1* évben há 

rom pólóért* réazs'.t. kittIng erea-

Villany-motor
2 »  Volt egyen áramú 1M*1 5# Idetői* 
mindenfél.» nagyságú fa 2 drb. egyen
áramú dinamó mindin'!'.* fesiültascgre 
gerjesüthetó m  áí Í38 amper ksp- 
ffi&olótábíévsl gerjesrtőbertnderfs. 
sei együtt el&éc fedeU-ödai lehet;

Both László

mén»'jet, a negyedik osztályból eb
ben az évben vizsgázik.

A  magyar rersdő.í méltán meg le 
hetne mintázni Bodó Károlyról. Fel
tűnő «-telem és esnberiesség sugár
zik a sKernéböl, szavai szabatewak, 
katonásak. Szereti a görög mitholo~ 
piát és a magyar történelmet. Fel
csillan a szeme, amikor a görög mit- 
holó«*iáról beszél. Nem tehet vélet
len, hogy Bodó Károly éppen az í>- 
g&'ög hőstettek és a- magyar törtó- 
r.elem dicsőséges napjainak leírásá
ban talál örömet

Nem szereti a rcpenj/őket. Ai való
ság (-lapján M ló . ember vagyok - -  
moadja — . Többre becsülöm a t i*  
rtyeket, a tetteket és a társadalmi és 
technikai feflSdéssel jofldctko;.-» 
miinkákat, mert a regények a való 
élettől eltávolítják a képzeletei és

romantikus leitekben olyan lipvA' , 
rak«i építenek, melyek & ntlMoen* ■ 
napi tenyér'rnm & t pmmmok alatt - 
ös^éo^lamk ‘¿»..memvarfák e «>  
ember gondolat#*'."-- és UJkieiídffá..
A regények olyan dbrátóöfcífc» haj- * 
szóinak, melyek sohasem «aiósjtlaat 
meo.

Aztán megint néhány sz.fi az &«t* 
mentésről:

Csak feleségem «ml&ezteteti —  
mondotta, hogy mi is töartésit volna, 
ha életembe kerül m  eset. Ss a?«»* 
bán oíí*; olyan asssoocyi aggod»- 
maskodás volt Hiszen ö is egyetért 
vetem abban, hogy életvesgéljiben·· 
forgó embertársaink megmemétéri" 
semmitől sem saabod visssarmdni, 

Jólesett, magyarosan, keményei', 
meQSacalteuiuiik Bódé Káíodty kasé«..

VARGHA ISTVÁN

Svéd Nana a London ellen intézett 
legutóbbi német támadásról

Stockholm, febntár IS. W i  
A  Ccgrpostcn londoni értesülése 

szerint az angol fővárosban nagy 
eréllycl fáradoznak azon, hogy a 
legutóbbi nimet légitámadás cred- 
ményeeaégét eltítkolják. A*oka% a 
térs&eket én utcákat, amelyeken a 
támadás a legnagyobb rembrüst vé-
gezta, léjmeniesen a közön
ség elől. Ezzel nemcsak azt akarják 
megakadályozni, hogy Londor. la. 
kcssága képet nyerjen a károk

twanágárós. hanem t#v ibb» la »e»a 
akarják tartan] m i m  *»g«H tétéit, 
hogy a tómét légi hadvezetés « * -  
je&eö megbénult. Attól tartanak, 
hogy a semlegesek késjjége as 
Angliának teenM engedmcryek Irá- 
oyábaa nem nagyon tót nftvekedai, h» 
¿nalinosaa to «r »té  válik, hogy * 
német légi l « r v t n « m  korlá‘ o*»tt 
akciója is taiíyea hvrmim»* 
idézett elő.

Bpc*t, Smébet király*#-« »/ * ,
w ........

«I «

Ezres tömegek vesznek rászí a i  
usacsamsgjel népművelési 

eladásokon .
Ngj-stöaidsröi' Jelentik; Jfig m  cí

műit évekbe:! .tiég aüg tís-h&sz helí- 
gaió·. -ü folytak a népművelési «S6- 
adás^t, az idén már ííagyszőüősön az 
ottani népméveiétí bütöttsá# által k«^- 
bétenkint tartott népművelési elő- 
adássorozat előadásán ^yes álSsal- 
HMúckftj* tö&b mint tsser érdeklőié is 
megjelenik. Et. a nagy iraetóődi«- 
esr-olksdos enna»t tudható be.
*  hÍMüims az eteftélett elöadás>->k*t 
czinvocMáaa klaérőBsGaor t e w ^ »  
lassi *  hogy az elásáa-srtcc«, péMét- 
ttdéan m^eltmnek a m m n ,  az a<is~ 
fé f t a? egyház. * bamédaétf, a .· - 
vatalok éa az iskálék képviselői sj. ; ·
A* «  * «W a ** *  ’ nmmői Wemm
mmiiméém nameaak * » »  v*. 
m ára korlátos«·«, nwrt hason!#

-  „A  M&Sl»r S (d v ««e t6rt^nH^ 
gaiem kiállítása. A vitéz, nagybányai.
Horthy Sliktósné .öfőméltósfiga lég* 
msgasabb védnökbe alatt ffió  ..A 
Magyar Művészetért”  ra**«4lM « 
1944. évi kiállítását íRájus:ÍttsdÚ; hó- 
napc-khan rendezi a Mücsans&k tor- 
me&cn A  kiSUltáson m:nden as** 
g r «  fest® és srofcf&ssmüvész régf- 
müvével vehet részt, « e k  » a ü  
lehet fégi tíkotás'ts, '»hely ato-jbröt 
az utóbbi öt évben budc.'pesti k állí
táson nem. szerepelt A  .ki&ttítá;·. rév  
dezőb’.tot^SgSi a legjobb mSvsk H3” 
zül vásárol, hogy ily mMön a mű
vészeket tw á te i r-.unkí;-s'.b3

i . A  ■. - . ■ : ¿-x » -
küldésének idejét * bíritupok é.- rá* 
dió útján közlik.

Halátr« márkáiu

ff.'- ft;

{•IS;.·*·.·.·, i*"·) ' ·:(..■
é!1t i; B»Ü* í-'-í % is 

<J:ki ttMaiivsée.®
^ M í e X  v-ijá : ' i'u

n i*  ahna ̂ mérető, earos tómegekeí mozgató « st
ruRpmfiweléeí tevé*ea?fitég folyik az ; tzurkááta Kádasán, aki stffiMí«esbe 

KWÚyteázéti ta. om i.'leh a lí »e il« . l*í*Kóss*Hák.

' -B*
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S21MHÁZ
A  pénz nem boldogít

(Bemulaió az Andrássy Színházban)
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‘ „4  pénz nem boldogít" címmel 
írt új „remekművét”  mutatta be 
lt-:;náp Vaszary János, a könnyű 

.•f»j«úiyű és . nevető fö lsők re  pá
lyázó dnfemai múzsa modern „kte®“ 
*zíku<sa’ — a «agát színházában. A 
címben t%aeb ■ van a kitűnő menő* 
,|p.:ií*at6o'í:k, mert et a darabja, — 
t ,  e ve á mai átlag «inházl közön
ség védtelenül csekély, sőt sekélyei 
fekiyert — sok pénzt fog hozni, de 
:®r3rt»e ar. igazgatónak nem ’.esz ebben 
ti pénzben.. Énjének másik tele, — 
m  író ■>—. nem igen örülhet ennek a 
% '■ -rnek, mórt. minél UM.37.ör látja 
majd .darabgát, annál világosabban 
¿rxf, 'milyen· ¡keveset is ér ez ’a „víg- 
JátiÉk’’ . teeghatárazá«** feltálalt nem 
is tudom micsoda!

Mér vsa ebben * darabban min 
<S,n Pigmalüm, Ki* Lord és Tacskó 
í«.tnn*®cwndAktól. mint a kotygalffc 
alapanyagától kosévá végnélkül! 
frtec*faelyzetóke» át: Marnitz han
gulat, éüwnattak*, tomda, «pátosz, 
toH^jnyeiv éa apaceergc^t, fen*, M i* 
és Érte. M M élm ség  és » »S S «* ' 
fca felcsillanó mejegschrtS írói érték, 
/· - 'ihantemuí és kőnyf akarás, sőt 
«  i.«bHÉvtee«te eléggé ízléstelen 
Jci ^onájtkéat, Murát! meg i* ött m ·- 
g:tí· tónwndhaftrtian M#n, zokog í *  
¿^nagyvárt « * »  — ütésre puso 
I*/ — o»graök© }» a térdét, vakulj 
r< '-.'em· 5a *  h w w r — alapon. Es 
«melett a mwéfe 1» oly#® aw£fy 
ern-ste m  IrM tévedómtk, hogy bíz
vást á « i » i  ©gy Wlssé W m  
valamelyik rég .letűnt daratogyáit* 
jpgriö' el Vaszary János, hogy da
r a »  més est * mértéket sw> üti 

»milyet $. közelmúlt tó t iw t  
d »  «bgyárai produkáltak, * sameftyek 
'¡tóién — sok más Harccal együtt — 
oly; állhatatosam harcolt egy időben 
5 iá. - 

awspett «*§gg# (Ksm teártwwtaihat- 
té a a mód, ahogy ebben a dsrato- 
tom m í-é mánie Mma*BS*telja a 
„tianpeoprotetárt**. Csak annak van 
szíve, Meg talán *®y Marti a* in««* 
Bak i«; a gwsdag pénzes ember, tatod 
.«ösvény, «ávteJen vagy ledér és 
BüPretS melegség.® a tolomehatí eft- 
esett#:. tanítják meg a *«K»ga>art. 
'Ahogy a tó telét' feltálalj®, ok már 
«3 osátályelk-wtétkíélezése._ m  már — 
fcaonyára a szerző intenciója ellenére 

*  ·-. sííhte propaganda a'aorok Icdzött.
ép így tegaft a* a kktókás nyelve-

aet is, amely csak úgy hemzseg az
« • v i l i*  *rgí»tját61 .€* becaanpéral a 
mnyér satinpad:«. a tolvajnyelvet Ea 
• ;m ilym  ha.írás aíapoo! A t t  hiszi a 
[gxerié, mert valafei KSgény és ei" 
-e;:eti,.aa csak így, ilyen alpári m6- 
don Ím zé 'im i M m A  még s «n  a je l' 
lí.n. — sem a miliőábráz»! á* nem 
2 ■?: acséeftgBé c"t  ̂ kisiklást Hl*
Pr-n fo ly ^ n a z t  halljvk. a z t . W W .  
»z i  k«pjt.:k biKwiyltéfekal í u « m . -  
v*. > o-'v a lés proletárieányt a 16 ha* 
»as háziürbtt «  Beetho’.’en rajongó 

és művelt urbói le r iU «* 
n>gyp»pa csak szép «, jóra és ne
mesre oktatja, fis aki e n n y i«  nemes 
jtítsmü férfi, hogyan zülihetett le 
e n i iA e f  f i»  »k i tw jy fra  vadóc, 
tí ^ b e s z é d ű  te iskohfeatian. áfct 

essek suroen köpdösi az em- 
tersket. hogyan alakulhat át napok 
a ·-c i tökétetes űrt fiámmá? A  g i « -  
cses hatásvadásaii kedvéért c « k  
é t f  fasÜtnoEddbak a lélektani és 
b:*!vzeti caentmendások. hogy *4 
e ; --Z'-t végül nteigtomröfehasaa w  
»és.'.éf-rfcíts tabló tid'vteadseiege«, 
szf  ■•i.tinií’aS'ális iélekínentése, 

C-v'*ífiíatosí A  nyomtatott betűvel 
terlasö^ett p e n m  rilen van már, —  
}’ a nsm Is mesfeCelS ek- >K?aláfcb te* 
K'S'rtyo» mértékig . fátokat. ■ vétó — 
ftí-í öskadéa. A  «inr*:d<sn # lenben 
ff-abadon farjánoto^iík  a külvárosi 
Jáfca*éí>mdiAciók Jck«ham o«i és aa 
m t rá.mzío ponyvastOm.

ü I C N I I G
/«.-tysíp«»».

'»ít íB
e sA szA w ö i,

I1·· i ifi «Ìn 4k>r.«. J. 
<udv#rbani 
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Sajnáljuk a kiváló színészgárdát: 
Mnrdtí M iit, T«ssy Annát, Dénes 
Györgyöt, főleg Vaszary Piroskát és 
Csórta Gyulát, akik az adott körül- 
mányeík között is művészi képessé- 
gük legjavát adták. Vaszary Piroska 
gyűlölködő, veszekedő, gyanakvó, 
csipSs, g/adag vén-kisasszonya a 
régi nemzeti színiházi művésznőt, a 
ve.senytárs nélkül álH kitűnő jel- 
lemszinészt, a Vaszary Pirít jutatta 
eszünkbe és iwwtelgiával gondol
tunk arra: hány de hány szerep is 
kí&t ma a Nomaetiben Vaszary Pi
ri titán! Csortos. Gyulát, a Nemaeti 
Színház örökös tagját pedig szeret
nek vég ® olyan sze,repben látni, 
amely előttünk is indokolja Iná a 
N«TKetib61 történt távozási f. Mert 
ezekért a  feladatokért, amilyenekre 
¡nőst pazarolja művészetét, nem volt 
érdemes. Hacsak nem más ok miatt 
történt a távozása.

Kalotaszegi Madonna
—  Nemzeti Apollo —

Taricavirágos réteken ssunnyad 
évszázadok álma. EgigigérS hegyek 
közt az emberi értések Is megtisz
tulnak. Két romlatlan szív itt egy
másai talál. Hiába vágyódik el a 
lány a városi élet forgatagéba. _ Hiá
ba megy a fiú Rómába: ellenállha
tatlan erővel viszi vissza őket a 
cső gedező patak, a* ifjuság vará
zsa — a szerelem.

Saeffodin Sefket Bey film jenek 
körülbelül ez az értelme:: a „kalo- 
taftz»jri Madonna” nemcsak festmény, 

hanem szimbólum —  az örök ideát
Adorján Ev.i kedves jelenség; 

úgy hat, mint az erdő lombjai' mö
gül a napsugár. Sá riy János, derűs 
kedélye ugyancsak sugározza a dia
dalmas ifjúságot.

Szépen szerepeltek a kolozsvári 
Nemzeti Smház tefcc‘ séges fiatal
jai: Rajnay Eily és Sallay Kornélia 
— valamint a ragyogó Tompa Pufi 
és Caoppán Flór! is.

A gyönyörű felvételek n^gy tét- 
azést aratok, de rendezésben többet 
vártunk Rodi igueztői. —«ói—

S P O M
Beszélgetés RAJCZI IM E3 dr. olimpiai 

bajnokkai, aU ismét kezébe veszi a vívók ardot
V m  15 esztendővel ezelőtt, a tőrt és párbajtőrt a tehetséges Iá-

y f
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A MISKOLCI SZÍNHÁZ m**7  «1. 

ftarrcl a T«l<»nc«i KaJirttrt.
Haretayi *e**8 vfndé«f«M#pWv*íl, A  
kSMmt* érdehíSö*»«' ftljaa nagy, h«*y 

m  ürwgaiáiüg as *l6r# 
^rogrunm m^vsItoiUU· 

«ivat «Béf ISbb*rör iűzi műsorra, — 
8t»ake*pe*r# még m» is kell a kőcSa- 
#é*artl <a a sok feiaztnes aziamS Ma
ién ««7  UiW s meg erősebben tarául 
a« érdtíklSdim a kiftswifeosok felé. -  
K«m ártana, h* % budapesti Nemzett 
Satohia ti tmiitelaa Usmét glwike^w- 
ara-ta,

*
AZ „ELSŐ** eirnü «iaművet a rá

dió a bet ven ötödik előadás után köz
vetített· különösebb kommentár nél
kül. Pedig a darab magyar szerzője 
megérdemelt volna néhány szót Ez 
jutott most az eszünkbe, amikor a 
V¡«színház újdonságát „A mi kia vá- 
ro*uak’*-#t máría közvetítették éa a 
tMWttié rcndkivO! eliamerésaet be
szélt a darab amerikai Írójáról.

*
HA MAR a rádU<közveíitésnél va

gyunk, megemlítjük, hogy a „Ka~ 
raéliás hölgy” etoar&dt előadása he
lyett a Tart«fte-ot koasvetitette a 
rádió. Érdekes volt a bemondó meg- 
j^fzése*. a Nemaftti Színházban **n lépte« fel. 
százötven év alatt sem m<-nt armyi* 
szar *  Tertutte, mint most a Ka- 
maceszíaházban. A  berwKsdó tneg- 
fffledkezett arról, hogy a Nemzete 
.QrfnbM sohasem volt kísérteti és 
széria-előadásokra berendeave. A  
két színház nézőterének befogado- 
líépessége így is kibírja, est a szokat
lan összehasonlítási 

*
ÍBSES „Nóra t m£>st jd m ik  

meg magyarul először eredeti jarm~

tikban. A müvet Af«rchi* György
dr, a budapesti T'udomínyepyeterrt. 
skandináviai nyelv-lektora fordítja 
és ahhoz előszót Bajor Gizi (rt. A 
„Nóra” eddigi magyar kiadásait Be* 
nia2ky Gyula ét Smss Zsombor né
met nyelvről fordították,

♦
RADVANYI OLGA aki Piltfr 

G r tW  ár. taegeM Vnttértanácanak- 
nak, a meredi Rlahis tgaaxatójáaak 
feleséi# éa a ssinhia illandé vendég- 
mavéaxaffje, fllnrfelvétetr· Budapestre

m .
0

r r r  E M U TJÜ K  meg, hogy Jávor
PM  efférje a Színművészeti í M o -  
Iának a Nemzeti ¡tetaüiázbao statisz
táló növendékeivel még nem jutott
nyugvópontra.

KISS ÎEKENCKT a* «rmtág œindea 
r^nébSI elhatmoará* grainláciéval ab
bé! as alkalom bél, bogr húszán« éve 
tagja a Nemzeti Színháznak Vgy tod- 
ink, hagy a NtsiMtt Sstohá* i«*r«até- 
slga la méltóképpen kivin megemlé
kezni errfi a Jetentía fordulóról és 
Ktsa Ferencet e*r*k parádés «serepé-

♦
A KOLOZSVÁRI Nemzeti Szín

házban. még mindig többször főzik 
műsorra Tatnády fekete Mária 
rendkívüli sikerű alakításával ai 
„Árnyék?-ot. A  kivételes tehetségű 
fiatal művésznő hamarabb kényte
len abbahagyni ezt a vendégszerep
lését, mert férjével, Rfltíi>án.yi Gé
zával Svájcba utazik, ahol férje 
rendezésében effu új #flm főszerepét 
alakítja, _____

A lbert F e re n c  h eg ed ű es lje
Pénteken este nagy közönség Je

lenlétében zajlott le Albert Ferenc
nek. hosszas külföldi ut után Buda
pesten először rendezett önálló 
hangversenye. A  kitűnő képességű 
hegedűs játékáról csak a legna- 
■‘víüo  ·■ ..amerrssel szólhatunk.
Tecte ife i biztonsága, rutinja, a l e r
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BEAC Seintnelweiss-aitcai uj vivö- 
termében e torok írójának feltűnt 
egy ismeretlen gólya Nagyszerű 
mozgása. A  gyéreik Szombathely
ről került Pestre. Vékonypenzu, 
mosolygós arcú diák volt s lányos 
artádfejezése miatt a többiek „Ba
bának*' becézték. Rasztovich Imre- 
nek hívták s. ml Gerentsér László 
dr. egyetemi fővivómesternek alt
kor izítoen meg is mondtuk:

— Meglátja Laci bácsi bajnok 
lesz ebbxj. a fiúból!

Nem alcarun.k kérkedni jóstehet
ségünkkel, de jóslatunk fényesen 
bevált. A  kis Rasztouídi „felcsepe
redett” , Rajczy Imre dr lett s mi
után 1935-ben megnyerte Budapes
ten a főiskolai egyéni kardvivó 
világltajnokságoi s 1936-ban Ber
linben tagja »o lt az olimpiai bar 
vakságot szerzett magyar karácsa- 
pótnak, 1937-ben megnyerte Ma
gyarország egyéni ikardtHwS baj
nokságát is.

Rajczy dr hosszai éveken át egyi
ke volt a legjobb magyar kardvi- 
vőknak s érzésünk szerint — üa 
rendszeresen versenyezne — még 
ma la az lenne. De nemcsak *  vi- 
lás'hirű magyar kard forgatásával 
szerzett a sport életben hervadha
tatlan érdemeket, hanem *  diák
sport vezetés# terén ie.

Rajczy dr. a Turul sportvezetője 
a Magyar Nemzett Diákszövetség 
v elérti ücára, majd *  MEFSOK ve
zetője számos nemzetközi aportikap- 
csolatot teremtett meg a mélyített 
ki. A baráti olasz, német, bulgár, 
továbbá a svájci egyeteml él főis
kolai ifjúsággal teremtett meg 
olyan rendszeres sportéríntkezést, 
amivel hatalmas fejlődést biztosí
tott mind a magyar, mind pedig e 
aaomszédos állatnak főiskolásai rt-

Ez az oka anafc, hogy Rajczy dr
ma Európámé legismertebb főisko
lás vezetője, * mint öyen —  «Hka- 
szép magas polgári kitüntetések 
birtotk’oss. Pár héttel éz&lőtt kapta 
meg a Magyar Érdemrend Lovag- 
keresztjét, február 10.-én pedig a 
Német Sasrend J. osztályú Érdem- 
keritizíjét és a Bolgár Polgári ér 
demrend Tiszti Keresztjét küldőt-

: iék el számára. !™..wwSW·!
Rajczi Imre dr. — vitéz Beldy 

Alajos vezérezredes, az „Ifjúság 
Hom-c l'-lmi Nevelésének Országot 
Vezetője” titkára. Az „IHNOV" tit
kári szobájában beszélgettünk vele:

— Mint a főiskolásak sportveze
tője, hogyan képzeli el a társadal
mi és főiskolai sport , egybehango
lását — kérdeztük.

__A fldskoM sport igen fontos,
mert épen azokban az években 
nyújt sportolási lehetőséget az ifjú
ságnak, amikor azok versenyzési 
szempontból a legjobbak. A főisko
lai sportolás azonban nem végcél. 
Mi a fjlskolQi egyesületekben öröm
mel képezzük jó oktatók, korszerű 
pályák, külföldi utak stb. útján a 
diáfcsápot s arra törekszünk hogy 
a tanulmányok befejezése ntán ko
moly minőségi versenyző gárdát 
futtassunk *  polffan egyesületek
számára. . ,  ,, .

__ Multhetí számunkban arra. ír
tunk. hogy a BEAC vezetőségében 
bajok vannak, hiszen váratlanul le
mondott Stolpa Gyula ifjúsági el
nök.

— A bajok elsimultak —  mondot
ta Rajczy dr. — Az elnöki tisztsé
get egyentere nem töltöttük be, 
mert bízunk abban, hogy Stolpa 
Gyula rövidesen újból elvállalja
C2TÍ

— Mit vár 1944-ben a fökfcolai
sportélettől?

— A háborús idők ellenére továb
bi fejlődést. Az 1943-as év m?r ..a 
főiskolai tömegsport képet tükrözi 
vissza, hiszen olyan tömegeket sz r~ 
veztünk be, aminötál nehany, . ^ v 
előtt álmodni sem mertünk » « ·  
Ezek a tömegek ma már nem afVS ' 
tős káviházak kártya es J!! ° r  
csatáiban, hanem a sportpályák ne
mes vetélk.-'áésben keresnek fel
üdülést szabadidejükben, örömmel 
állapíthatom meg hogy mmegneve- 
lő munkánk teljes sikerrel járt, ez

azt jelenti, hogy a bekapcsolt 
tömegből kitermelődik az a néhány 
százalék, aki majd további munka 
után a minőségi versenyló gárdát 
.,’ lrnfi Azokat, akik a rekordokért 
küzdenek maid t mind 
mind külföldön arra hivatottak, 
hoffy egyrészt a befutók rejlő képes- 
légHkkÁ dicsőséget szerezzenek, 
másrészt pedig további tömegekkel

nyokkal egyetemben. A toborzás 
és lelkes vezetés munkájáért a 
BEÁC-ban Sárga Ferenc dr igaz
gatót illeti teljes dicséret.

— Végül: a magyar sportélet leg
felsőbb vezetői is szívesen látnák, 
ha a hires s oly korán visszavonult 
magyar olimpiai vivők ismét kiáll* 
nánaik a küzdőtérre. Remélhetjük-e, 
hogy Rxíjczy Imre dr-t katddai ka- 
zében ismét lássuk?

— Egyesületem a BEAC serényen 
készül a kardcsapatbajnokságra. Kö
telességemnek tartom, hogy az E 
betűs csapatban, melyben Bay dr, 
Nedeczky dr, Dabóczy és a fiatal 
Kamé>i<yváry viv, én is résztv egyek 
e küzdelmekben. Noha már jóideje 
nem indultam verse-nyen, hiszem, 
hogy nemrég elkezdett edzésem kö
vetkeztében sikerül olyan formá
ba lendülnöm, hogy hasznára vált
ják csapatomnak.

Ami,kor búcsúzunk a legszebben 
d e «»  ált magyar sportemberek egyi
kétől, az olimpiai bajnok Rajczy 
Imre dr-tóJ, a főiskolai sport vezé
rétől a magyar apor¡közönség le le
ményét tolmácsoljuk azzal, amikor 
leszögezzük, hogy a még elég fiatal 
s igen jó erőben lévő Rajcay dr-t 
vivói*portunk nem nélkülözheti.

(K -y )

B. K. B. csapata nyerte meg a  
jégkorong bajnokságot

Az országos jégkorongbajnokságokat 
idén Erdélyben Csiksaeredán rendez
ték meg. A viadalon ÍÖJeg a Maros
vásárhelyi SE csapata szerepel igen 
jól, hiszen aa MSE 3:2 ¡irányban le
győzte a bajnok BBTE csapatát.

Lapzártáig a következő eredmények 
születtek:

BKE-Marosváaárhelyi SE 1:0. Gól
ü t«: Tele. A bajnok BKE csak ádáz 
harcban tudja legyőzni a kitűnő erdé
lyi csapatot. BBTE—Kassai Vasutas
0:0. Az Indlazponált budaiaktól a 
lelkes kassaiak Is elcsíptek egy vá
ratlan, de megérdemelt pontot BKE— 
Csíkszeredái TE 4:2 Gólütő: Tele (2), 
B á n t  ott, Illetve Császár (2). A BKE 
ezzel megszerezte a bajnoki elmet.

Senirfr j  *■
és K irály Ede győzött 
Szondy d íjas

BSE
műkorcsolyázó 

versenyén

Mivel s Balaton Idén nem fagyott 
be a városligeti müjégen rendezte 
meg „keneeei" korcsolyázó versenyét 
a BSE.

gjsép közönség előtt a hölgyek ju
nior versenyét Pajzs Magda nyerte 
meg. A férfiak junior számában. Ma- 
tuskovice Ferenc győzött, míg a Szen- 
dy-dijas hölgyversenyben Saáry Ma
rika, Kéke *y Andrea, Bódy Marika 
volt, a sorrend. A Szendy-dija« férfi 
egyest Király Ede nyerte, míg a pá- 
rosversenyben a fiatal bajnokpár: Ké- 
kessy Andrea-Kírály Ede kettős győ
zött ,

A budapesti és debreceni vas
utasok győztök a birkózó t-sa- 

patbaJnoksáBokon
A birkózó CSB legutóbbi fordulójá

ban a vasutas birkózik diadalmaskod
tak. A Budapesti Vasutas SC a Ko- 
loz vári MTE ellen 7:0, a Debrecent 
Vaauta* SC pedig a MÁV Előre ellen 
nagy harcban 4:3 arányban győzött

« s a

-  -hcaebb problémák megoldására is 
képessé teszi eat fiatal művészt, aki 
Európa nagy metropolisaiban való
ban hímevet szeretett s magyars,.g 
urnára. Az egyes művek ei^dása- 
ban több elmélyülést, etpkenjebb
lelki tartalmat várunk meg fejlődé- Nehóz kUíde|em a  JtivöhctI

S A műsor első számában Franck — A háborús idők ellenére továb- b irkózó csapatbajnokságért éa 
Car-i- A -4 » ’ szonátáját hallottuk, W fejlődést. Az 1943-as év ® a C ora-d ijért
majd Mozart D-dur hegedűver«- főiskoUú tömegsport képet tükröz, . . . . . . .  . . .

0 . 1-xr.tr.o: fedeztünk fel müso- vissza, hiszen ol? inJ c’m^ ^ * J z L  . ^ézatíétika htvei hétról b^re
rán 'ess Kodály-müvet is. Remél- veztünk be, : amxnőM ^m asabnál Izgalmasabb sport s e -
jtjk, hogy az új magyar zene világ- el*<  álmodni sem mertun _ ményekhez Jutnak. A birkózó csapat-
hódító ereje egyre inkább érvénye- f,zek ? Ï Ï 'ï t f Î f  VjLtua és billióra bajnokságok során, vasárnap d. u, 5 
süi le^itüJ^bb hegedűseink mű- «  %Portpályák ne- órakor a DVSC a* GYETO-val, a
sor̂ f  ,, 1 «  mrs vetélkedőben kere$m>K fel· Bvsc p ^ g  a C»iOVE-val csap össze,
gabb magyar anyaggal áll majd *‘*srhfidideiükben. örömmel ,
legközelebb a közömég «lé. A  ^  m a ï t ! L t Z bameg ’logy 'tömegneve- KMncsis^ várjuk az ETO 19 évea fia- 
mantikusabb. könnyebb magyar y- „ i!ink4nk teljes sikerrel jdrt, ez tál óaiasának Szilágyinak harcát Gé
rer·« képviselői közöl, Dohninyitó! ped^  ozt ^ len tl hogy «  bekapcsol deonnal, vagy Tarár.yivai, továbbá i  
és Hubaitól ic adott elő egy-egy tamegből kiíeradődik az a néhány . . .  . . . . .  w -j-j*. ördögh éa MlXvfi 
mámot « e n  a rM im  is közvetített 3  oki majd továbbt munka " V ™ ™  r laok· ^  
ha^r.-er-vî-nven. A  Paganínl-tnü elő- „tin  a minőségi versenyló gárdát kü*de‘w -t-

megszólaltatta ^lerttl Azokat, akik a rekordokén Az ökölvívást kedvelők azatnára Tss- 
virtuóz képesiégeít, de tartalmilag kűzdmek maid s mind idehaza, raády Jósaef tovább pergeti a CORA* 
a magyar müvek metgyéz^>b ha- rfiiná külföldön arra hivatottak, dH « ¿ è * .  «Jinjéfc A legjobb msgvar 
tását éreztük meg ebben a műsor- h<m egyrészt a bennük rejlő képes- ’ ’ ., .. .
M f i é b M  Is tévéikké, dicsőséget szerezzenek, r « í i  ökölozőkön kívül francia, oísíz,

A  KŐ-^műkadA pmakr Kálmán másrészt pedig tot’ábM. tömegekkel bel*«, * · spanyol versenyzők lépnek 
betegen állott ki a dobogóra és 'így k e lte s s é k  meg a sportolást. * kötelek kö^é
fsak résxbe® győnyőrködheMünk J — Ha már főiskolai tömegsport- Hír szerint rövidesen sor kerül at 
hangjának kivételes Urai :ágyságá- m  bem üü-X  «rati.üáin-ank keU a m>, , ÍT tAborből átnyergelni arfndé-

S & . A £ F U ■ C J T - Î 5 · I .  aV .« i m  « » ,  » . »
4«  néhol njecr» -- -t*mnta rr.u a t>ipas, hi.«tr. . *r5s'í ' '  Mtmolyg hlvatUaa «*·-

I « r t  nélkül fit A ) J k&tel JCS ifjú forgatja *  kardot, J repl-Wsr# ía
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Berlini munhatávsunh jelenti:
BERLIN NETTUNO FELÉ TEKINT

A  nettimói angolszász hídfőállás mindén ízében ropog. —  Ez a  benyomás, ha 
a hivatalos és félhivatalos berlini közléseket összevetjük-. A  Wilhelmstrasse hírmagya
rázója ugyan még meglehetősen tartózkodóan beszélt ma a német ellenakcióról, de nem 
titkolta, hogy az angolszászok most már igen nehéz helyzetbe kerültek és ahhoz sem 
ragaszkodott többé, hogy a német támadást helyi akciónak minősítsük.

Futótűzként terjedt el Berlinben a híre Iioosevelt kijelentésének, aki mái is 
„imádkozik az igen nehéz helyzetbe került angolszászokért”. Mackenzie King szerint 
pedig olyan nagyhorderejű események és fordulatok következhetnek be Nettunónál,, 
melyek —  szerinte —  évekre meghosszabbíthatják a háborút

Nagy események érnek tehát itt és gyümölcsükre valószínűleg nem js kell soká 
várni. Ez a gyümölcs azonban aligha fog ízleni az angolszászoknak...

A  keleti front harcai a rendkívüli rossz, havas, esős idő következtében tegnap. 
alábbhagytak. Mint érdekes tünetet regisztrálják Berlinben, hogy a front különböző 
részein egyre nagyobb számban tűnnék fel az úgynevezett potemkin páncélosok. 
Ezeket a fából és vászonból készült páncéloskulisszákat megtévesztési célból állítják 
fel a bolsevisták, de ebből egyeőlre nem szabad valódi páncélosaik jelentős fogyatko
zására következtetni. NYÁRT? JÓZSEF

WBSBRfiBMUT.

Bornemisza Géza iparügyi miniszter
Kolozsváron

/
Kolozsvár, február 12.

Bornemisza Géza ipairügyi mi- 
n)szfer pénteken délután résztvett 
fiz Erdélyi Gyáriparosok Orszá
gos Szövetsége taggyűlésén.

' —  Engem az a gondolat és szán
dék hozott ide —  mondatta a mi-, 
nnzter — , hogy Erdély ipari tár
sadalma kisebb-nagyobb problé» 
máinak megoldását keressem és 
megtaláljam- Azok a felszólalá
sok, amelyek elhangzottak a való 
helysét figyelembevételével, tár
ják elém azt a súlyos feladatot, 
xae'.y —  mint mindnyájan tudjuk, 
—  a háború következménye és 
amely kétségtelenül igen nagy 
csapást mért az ipari fejlődés tö
retlen vonalára, Tudom, hogy a 
gyáripart súlyosan, érintik az 
anyaggazdálkodás nehézségei, 
nemkülönben a bürokrácia sok

szor ócsárolt nehézkessége. Ezeken 
*m<wmyire lehat, segitenünk keli. 
Töretlen erővel kell dolgoznunk e 
nehéz körülmények köpött is, hogy 
feltudjunk készülni a háború utá
ni fdádatokra is. Foglalkozom E r

dély iparának kérdésével.
A z  első lépés volt a közlekedés 

helyreállítása amelyet —  valljuk 
be őszintén —  a magyar kormány 
igen nagy áldoztaftokkészséggel 
nagyvonalúan és igen rövid idő 
alatt tudott megoldani,

Erdély iparosításának ■ másik 
problémája az energiakérdés· 
Észak-Erdély, mint tudjuk, szán
ban meglehetősen wegény Az er- 
délyi szén kalóriában, és minő
ségben gyenge, úgyhogy távoli vi* 
dékekről, & Dunántúlról kell sze
net szállítani olyan időkben, 
amikor a háborús ipari szükséglet 
fokozódik.

—  A z energiagazdálkodás to
vábbfejlesztése során elsősorban a 
földgáz jöhet tekintetbe, azonban 
a gáztervetek centruma, mint is- 
ínere'es, nem került vissza. A  
kormány igyekezetét arra irányít
ja, hogy kutatásokkal újabb föld* 
gázterületekkel gazdagítsa Erdély 
energiaellátását. A  kutatások ered* 
wsénnyel jártak és minden re- 
»tény meg van arra, hogy feltevé
sünkben nem fogunk csalatkozni 
és a földgáz Közép-Erdély energia 
ellátásának biztos és gazdaságos 
alapját fogja jelenteni. A  földve
zetékeket elsősorban azon a vidé· 
ken kell megépíteni, ahol nagy* 
ipán, nehézipari vállalatok van
nak, mert a földgázenergia első
sorban a nagy hőenergiát igényli 
vállalatoknak, mint például a ko
hászati, vasiparii bőripari üzemsek- 

van szükségük, A gázveze* 
Wkbe tehát be kell kapcsolni a 
Marosvásárhely vidéke, a nagy
bányai, fe  kolozsvári telepet terü-

leteit. A  gát elvezetése kétségtele
nül hatalmas lendületet ad Kö- 
zép-Erdély iparának, mert ezáltal 
igen ölesé energiaforráshoz fog 
jutni és nemcsak a meglévő, ha
nem a  jövendő iparvállalatok 
számára is biztosítani fogja a fej
lődés lehetőségét.

A z  ipari decentralizácvió nem azt 
jelenti .hogy a meglévő budapesti 
ipartelepeket vigyenek vidékre, 
hanem azt, hogy a vidéken levő
ket fejlesszék tovább és újakat 
létesítsenek. Magyarország nem 
ipari állam, legfeljebb azzal di
csekedhetünk, hogy agráripari ál
lam vagyunk. Az agráripari orszá- 
jellegét a termelt árú értéke sze
rint el is értük, azonban a foglal
koztatási arányszám tekintetéb:n 
messze vagyunk a paritástól 
Nekünk, ha Európában kultúr»

életet akarunk élni és azt akarjuk, 
hogy minden dolgozó m agyar em
ber tisztességesen megélhessen és 
nayobb darab kenyérhez jusson, 
iparunkat tovább kell fejleszte
nünk, mert a mezőgazdaságból 
élők száma sokkal nagyobb, mint 
amennyit á mezőgazdaság el tud 
tartant Az  ipar deeentralizáoiójá- 
ra szükség van és nem maromul 
üzemekre, hanem középüzemekre 
van szükség. Igyekeznünk kell az 
egészséges ipari decentralizációt 
megvalósítani. Ezzel a kérdéssel 
m ár foglalkozom ' és remélem, 
hogy ennek az évnek első felében 
a törvényhozás elé terjeszthetem 
az ipari decentralizáció törvény- 
javaslatát, amelynek lényege az, 
hogy az állam támogatásban fog 
részesíteni bizonyos vidékeken lé
tesítendő ipart vállalatokat.

Ha megtorpan a mi kitartásunk, · nem 
magyar módra oldják meg a kérdéseket

M e g b íz h a tó  f o r r á s b ó l ! . . .
Aki az igazat akarja tudni, meg

elégszik. a homályos pleykákKsi, 
amelyeket ismeretlen helyekről szár
nak széjjel Fehér kisasszony és Fe
kete úr jegyességének felbontására?

Aki egy vállalkozás értékét akar
ja megítélni, életbevágóan fontoa ma
gánérdekből, az á szállongó, fele

lőtlen fecsegésekből szűri le véle
ményét? ,. .

Aki tájékozódáshoz elegendőnek 
tartja a felületes suttogásokat, an
nak tényleg nincs szüksége az igaz
ság fáradságos kitalálására...

Aki azonban a tényekei akarja 
megismerni, az nem a „titkos, meg
nevezhetetlen helyekről” ■ széthazu- 
dőtt rémhíreket hallgatja meg, ha
nem a® Igazság forrása felé fordul.
. Férfit, asszonyt, gyereket, gazda
got és szegényt egyaránt érdekli 
korunk sor*d5ntS szellemi ta fegy
vere» küzdelmei 

Ha tudni akarjuk, hogy *  világ
háború, hogy végződhetik, hogy mi
lyen lesz a várható béke # hogy 
alakulhat a magyar nép sorsa, ak
kor az események bonyolult soka
ságából, magunk kell hogy kiformál
juk * jövendő valóailnfi képét, 

Véjeméoyflnk tárgyilagos megal
kotásában figyelje állandóan Német
ország hangját!

A német rádió magyarul is köz
vetíti híreit mindennap a valóban 
..megbízható forrásból'· ismerteti a* 
eseményeket.

Az európai harc értelmét, célját 
óriási erőit ismeri meg, ha rádióké
szülékének gombját a német állo
másokra fordítja.

Millióit harcolnak a kBző* frontén

wc ewrópai aépfk szabad, független 
életéért »  nyugati kuliéra védelmé
ben ·  milliók hiszik nztwel-lélek
kel; hogy a ném t hareosok, a fin
nek, a magyarok, a spanyol» norvég, 
holland, belga, francia, észt, litván 
és más sípek BnMnieael nem hiába 
ontották vérüket a bolsevíZBíus el
leni csatában!

Az áldozat és a meggyőződé» ereje 
védi meg, a szabad hit, a nemzeti 
függetlenség éé a magánvagyon pil
léreire épített Európát, távoli föld
részek Urainak kapitalista kizsákmá
nyolásától és a keleti bolse vízmű* 
gyilkos mérgétől: ettől a két szövet
kezett hatalomtól, amelyek gépesí
tett rabszolgákká »IjMwottytiiáfc a* 
embert!

Hallgass* meg Németország hang
ját!

«1 \ Német Birodalmi Rádió .JJonau # 
állomása" (Donau Sender) minden f  

' nap magy arul ad biteket *  825-4 f 
· P22 kHz) hullámhosszon. f  

”.15—?.SB-lg S
j(DXO 49,02 m: 8.010 kHz rövid- i  
' | hullámhosszon is.) g
i 11.00-—II.15-ig

(i lfl.50—1? 00-ig
, 1 23.1S-~-23.3Mg
,> 1.00—1.15-ig

20.13—21.00 bő szórakoztató 
1 1 nitómösor, «ok zenével: 
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amelyek munkaadó és munkás kö
zött felmerülnek, jóindulattal old
ják meg* Minden erővel fenn kell 
tartanunk, meg kell szilárdíts*

nunk a magyar ipar dolgozói kő* 
zött az egyetértést ~~ mert hiszen 
mindnyájan a magyar ipar dol
gozói vagyunk —  és akkor nem 
féltem a mag var Ipar jövőjét, de 
aa cesxág jövőjét fen.

Bornemisza Géza iparügyi mi
niszter szavait a gyűlés részvevői 
többször szakították. meg Tetszés
nyilvánításukkal és a beszéd vé
gen percekig tartó tapssal ünne
pelték & minisztert. Az Erdélyi 
Gyáriparosok Országos Szövetsé
ge üléséről a miniszter az ipartes* 
tületbe ment és ott résztvett az 
ipartes'.ületi panasanapon. (MTI)

a kolozsvári szabadkőmüues-perben 
Palatínus József büntetését

névsort a kolozsvári páholy tagjai
ról, A  vált városparancsnok ismer
tetett kijelentése szerint azt is mon
dotta Palatínusnak, hogy névsora a 
Palatínusnál lévő névsorral egyezik, 
hogy azokat szinte ki is lehet cse
rélni.

A  védelem szerint Palatínus ko-

—  A  munkásság természetbeli 
ellátása terén jelentős javulás ta* 
pasztaiható. M eg kell azonban 
mondanom, hogy a feketepiaci 
árakat nem lehet alakul venni- a » «  
munkabérek megállapításánál. Lé-1

Kétezer pengőre csökkentette aTóbla
üzemi munkások ellátása tekic írté
ban megnyugtató intézkedésekről 
és eifedménytítről számolhatunk 
be. Ip a r «  barátaimat arra kérem, 
legyenek figyelemmel arra a sú
lyos politikai helyzetre ¿amelyen 
ma egész Európa áll, A  háborút 
f f * »  idéztük fel, hanem a sors 
kifürkészhetetlen akarata jsén ys «. 
kitett bennünket bele. A  háború 
egy nemzet számára mindig a lét, 
l í E  *  * 5 »  lé í Wrdését veti fel.

r megpróbáltatásck 
I * ^ i  k Legyünk tisztában
a*aal, hosy a mi sorsunk dől el 
amdy elsősorban tőlünk függ , a «d  
magatartásunktól, azokban a ne, 
hez napokban, amelyek esetleg re. 
ánk következhetnek.

—  Nincs és nem lehet magyar 
és magyar ember között többé 
oiyan ellentét —  bármelyik társa
dalmi osztályhoz is tartoznék, — 
amely a magyart a magyarral 
szembeállító, Ha vannak is fe lfo 
gásbeli különbségek a magyar jö
vőt, a szociális, társadalmi beren
dezkedésünket illetőleg, mi meg· 
oldjuk magyar módra, de ha meg
torpan «  mi kitartásunk, akkor 
nmn magyar módra fogják e k év  
deleket megoldani. Ne tegyen kü- 
lönhsig munkaadó, munkás, tiszt
viselő és alkalmazó t között, ne le· 
gyeit különbség vagyonos és s tf  
hm y  ísnber kö ott; caofc im gy *

P ityun k  és cvák mamarék 
S #!í. ha a  akarjuk vészelni s 

f h a r t  E íért kérem íw tos  bará- 
tartsak szem előtt, hogy 

ezer és ezer munkás sorsáért fa le*, 
lősflic, hogy «aokat »  tóráé^ket, f

Európai kSradá». „A  
,1 kintülik·*
}  vüW rtümm
i ■ A „Donau áliomis a Wrodaiemhftn < ‘ 
11 élő magyar munkásokhoz »zól 
(l· Pénteken.* f

Berlini pmtet |
' I S*«mb*ton: 1S

Fényszóró
f  Bzeakivftl minden ad&sfeatj birek -, 1 
f  AktuSlii meg Jegyzések é* h*ly*«t- s » 
f  jelentés. < f

Hófúvás Hagykaiíiisán 
és vidékén

A .M&í-,h*vii*43 NsgyJwnizsáii é* vv» - 
dókén méternyi hótorla*zo<tit emelt *
vasúti pályakor». Állandón« 150 mur.- 
ká* dolgozik a hó «Itakariíásán, igy 
eddig »«m iféle forgalmi zavar nem kS- 
vetkezettbe a a vonatok rendesen köz
lekednek. A környéki falvakban méter
nél magasabb hótorlaazok vannak, több 
faluval aközlekeáes szünetei. Közmun
ka kirendelése vei igyekeztek *s uta
kat szabaddá tearJ, A sagykasiaaí já
rás községeiben szünetei «a autóUisz-
forsslom-

Szombaton délelőtt mondott ítéle
tet a budapesti Tábla abban a per
ben, amelynek vádlottja Palatínus 
József irò volt, a íomagánvádlók 
pedig azok az erdélyi közéleti fér
fiúk, akiket a vádlott az egyik bu
dapesti napilapban úgy tüntetett 
fel, mint - a kolozsvári Unió szabad- 
kőműves páholy tagjait.
' A  törvényszék Palatínust 3 hó
napi fogházra ítélte. A  Táblán most 
ismertették a törvényszéki vallo*· 
másokat. A  védelem főként arra a 
vallomásra építette érvelését, ame
lyet Beck ny. vezérőrnagy, volt ko
lozsvári városparancsnok mtfwiott 
az ügyben, aki az ismertetett ada
tok a hosszá hivatalos meg
bízás alapján forduló Palatínus Jó
zseffel valóban beszélt a ketoss- 
vári szabad!;őmíves®ég ügyéül és 
fel is mutatott Palatinusnak egy

leles óvatossággal Sári tS, tőt dkké- 
ben azt is hangoztatta, hogy a ko
lozsvári ssabadkwnives tagjai nem. 
azonoídthatók a többi eabadkőml* 
vesekkel, mert a megszálld* idején 
hazafim  magatartást tanúsítottak 
A  védőnek « t  a fejtegetését, hegy 
a szabadkőaalvesíág vádja nem 
megbélyegző, a főmaffánvádtók kép. 
viselője határozott érvelés-stl cá
folta.

A  bíróság végül is a felmerült 
enyhítő körülmények figyelembevé
telével mellőzte a szabadságvesz
tést és Palatínust 2000 p-re Ítélte.

A mim mészérosseattlet 1$ évre, 
felfeHjMJál halálra ffélfóh

A  büntető törvényszék Kristóf- 
tanácsa szombaton hirdetett ítéletet 
Kerekes György mészáressegéd és 
< á »  bOnperében.

Kerekes múlt év  februárjában 
kalapáccsal agyonütötte lak&jadá- 
nőjét, Szőke Istvénrsét, maid annak

A  i t á i d n é é n e h  e l l e s i é r i z s i S  u m t 
* » « ^ 8  r i a s i t á i h o r  m i m l e s i  l u f i é

b S x j f o n s á é b a n  v a n - e
A  Vtímwt m ir a t i  tred» J*leo« 
A hi» (WíWH?ert.! légtíMmi 

őrsé-pirsntínoH kőtél®# »  U*v,·. 
deimi riadó elhaaf i i , a után ®*S- 
S'9*fidni arról. a gvmifeírt
m m t Mtméirtik m  mébtiytm 
******-«· lse* s»k**tsr íiöfordnl 
agyants, hogy egye* #e«»4 iy^ . 
küiőB&i?o a nagyothaiíéfc vag> a 
iakásek be!:5 h«Jyi»éf«lhea tar* 
tó tu n k  a rtMjtási BíiB hiíUák 
n e f. Ba tehát ewfert * » embere-
mmm UHQBÈ- mWmWSí

v*a, úrvíii mm m»n-
««-k le a* óvóhelyn  t »  Így fele*, 
lejesea ycneiy»*it trsak ki éle-
«k e t. r n  »  hitet a légei tolteti dr- 
«gpsraBWaoii ». l*fkg»ayefc*ei» 
* n  kftattsti tó, to «r  * 
atán «  óvóhely»®
tséSytát*4 laká-senkést ^
•«•«zi* taegiiíapüj*, nor. nwiyik 
tos fcéi mm arn-k le * la**k m 
«segbizz» m  «n ég  egyik tagját 

»  *:*íUcg itw m um  
* «  kiv|* 1«  m at ̂ SíH.< m

lakását felbujtójával Tarasz I«tv.-|n, 
i naj^ámossai kifosztotta,

Az ügyészség KerekeaaeS szeabejs 
gyilkosság és rablás, három rend- 
báli lopás miatt emelt vádat, míg 
T a r »®  ellen a gyilkosságra - 
febü jtj* |a rablás miatt 1$ eUérás 
indult.

A  pénteki főtárgy alá*!'n Kerek® 
beismene, hogy kalapáíssal agvoft- 
ütötte a »  éve» öregasszonyt é* 
azután kifosztotta a lakást.

A  fiatal mészáros s^éd vallo- 
mása <wnnt em ieiüeg úgy hnt*- 
tm ak, aeg>· m ^ m e £ L  y L

;

A szögei.
J L £ ^ ·  U  v ***omások és 0 per-

eih?n* SEBsa « « n  MMnu-y
·-: K/‘/v;:-̂ . QíV^VÖÍ.

# és fr IS t.v:
i  l 1* 1 m;e Tar asz lm  ¡int
!  ® ? f ;a®a*ra való ÍtíM $ tiA áa  és 

-  buQtettében olyaa siáyo-

miim 48 *m f' %<amm



A  nagyfuvaros-utcai gyilk o s  d rá m a i v a llo m á s a

Dulakodás kö%ben fojtotta
meg áldoxaiái Csabán Latos

Budapest, 1944. február 14.

Szombaton este fél 9 órakor fu
tott be a Nyugati pályaudvarra a 
huszti aebesvoaat, amelyen Buda
pestre szállították Csobán fia jóst, 
a Nagyfuvaros-utcai rablógyilkos
ság tettesét Csobán Lajos kihall
gatása v/s sárnap a regge li órákban 
kezdődött meg. A  világosszürke 
felöltőben, kólcféhére?ikoe öltöny
ben és krémszínű ingben lévő fia 
tal gyilkos megtör tea- állt a rend
őrtisztek előtt és vallomását el- 
elc r>ukló hangon tette meg.

Elmondotta, Ferenczi Erzsébet
tel l§30-ben ismerkedett meg, aki- 
nek akknr a Tormay Cecil-utcában 
volt tisztító üzeme. Február 5-én 
a gyilkosság előtt két nappal fia
talkorú barátjával kiment a Te
leki-térre, eladta felöltőjét, az így 
kapott pénzből szórakoztak és az 
éjszakát Rákospalotán egy szállo
dában töltötték.

Másnap Csobán a Teleki-téren 
elíd ta  zakóját is 5 pengőért és az 
<*"->v-ík kocsmában két. deci pálin
ka* ivott meg. A, viharkabát volt 

■ rV-nr rajta és aa^ávalvitte a vál- 
tovaeat te. Hái'otanegyed egy óra 
k^rül kereste fel Ferenczy Erzsé

betet a tisztító üzemben és pénzt 
kért tőle.

Nem adok pénzt, hogyne, 
hogy más nőkre költsd.

Csobán erre elhatározta, hogy 
leüti az asszonyt és odahívta fia 
talkorú társát is, akit azonban 
nem avatott be a gyilkosság ter
vébe.

Amikor Csobán Lajos ismét be
lépett a tisztitóüzem ajtaján, Fe
renczi Erzsébet a hátsó kisszobá- 
ban ebédelt A  fiatalember elővet
te a váltóvasat és odaállította az 
üzlet pultjához, S pedig a pultra 
könyökölve beszélgetett az asz- 
szonnyal. Abban a pillanatban; 
amikor a fiatalkorú társa belépett 
az üzletbe, Ferenczi Erzsébet le
hajolt a pult alá, hogy fát vegyen 
tó onnan. Csobán Lajos hirtelen 
előkapta a vált óvasat és hatalmas 
ütést m ért az asszony fejére. Az 
ütés azonban nem kábította el 
Ferenczi Erzsébetet, hanem a sze
rencsétlen nő így kiáltott fe l:

—  Lajos/ M ii teszel? —  majd 
pedig hangosan segítségért kiál
tott "és az ajtó felé igyekezett me
nekülni.

Mem adok pén%it hogy más n&kre kötesd
Csobán hirtelen rávetette ma* 

{tát a vérző fejű nőre, elkapta 
tarkái és fo jtogatn i kezdte. Feren- 
ezt Et-méhet védekezett. Nagy du
lakodás fejlődött ki, közben eles
tek. Esés közben feldöntöttek cs 
asztalt és leütötték az azmiévő 
ebédet. Csobán bel alsó karjával a 
nő gégéjére esett. K ik o r  hirtelen 
kopogtatás hMlatssott az ajtón:

~~ Oltsd el a villanyt! —  kiál- 
to tt ró bűntársára Cmbán Lajos.

~~ Mit csináltál te szerencsétlen 
—  kérdezte sápadt arccal a fiatal
korú bűntárs,

—  Zárd be az ajtót m ne. sokai 
ohostMém, m e r i ' i s  elintéz
m  ~~ feteU® Csobán,

Á  gyerek nagyon megijedt es 
•lakart szaladni az üzlethelyiség
ből, de a gyilkos megfenyegette, 
hogy h í nem marad o tt, leüti. Kz- 
ntáVi Csobán Lajos a még mindig 
éleiben lévő hörgő asszony szájat 
befogta, nehogy a halálhörgés 14- 
harátsteéfc az utcára. A  azereas- 
ftsé'lsn nő elvesztette eszmeletét, 
c t'frá n  lehúzta
plaMm&yiirxíiét, és háromMvés
aranygyűrű jét, majd durván le
tépin nqf'Jkláncát is. E ttő l a múz- 
duliMái Ferenczi Erzsébet ismét 
elm életre- tért. E rre Csobán újból 
fopogatni kezdte, majd az ágy alá 

* (tyBmmBlte a még éW Se essmé- 
fekvő asszonyt. Kapar an- 

cm it fiatalkorú témára, hagy a 
nő Két lábát dugja be. az ágy alá.

C & é f o é in  i n c f l O K t o í t o  
mtfávai a %sákmányt

fizu tán a kegyetlen, gyilkos tó* 
fosztotta áldozatának ’ akácát, cn- 
nái· 120  pengő készpénzt fe

igen értékes ékszart, valamint fe- 
hérniaiűt v itt magával, A *  éksze
rek és Íehémaműlí egy részét a Te
leki terén értékesítették, majd is
mét Újpestre mentei? és az egyik 
szállodában szálltak meg. Másnap 
Csobán találkozott édesapjával, 
Csobán Jenő hatszorosam büntetett

előéletű állásnál küli kereskeáőse- 
ged .el é i  elmondotta te tté t

—  Nagy dolgot csináltam —  
mondotta zokogva, —  leütöttem  
egyik nőisme» ősömet és kirabol
tam.

—  Ne s írj, ne csinálj feltűnést — 
torkolta le áz apja rém  tudom 
nem volnrí-e jó , ha rendőrnek szól
nék, hátha m ég  minőiig él az a nő.

Később ismét találkozott az ap
jával és annak a Teleki téren szer
zett 1790 pengőből 220 pangót 
adott át. Ugyancsak átaúti az ap
jának a véres BSzKRT kabátot is, 
Szerdán a M-trópolban reggelizett, 
majd új bőröndöt vásárolt és 
Husztra utazott, mert ott könnyen 
letet feketíiru t szerezni. Álnéven 
szállt meg az egyik szállodában 
és €£Íe sz n.ázba m:nt. Ekkorára 
már megéx késtek Hcsztra a pesti 
lapok, melyek beszámoltak a bor· 
zalmas gyilkosságról és pontos sze- 
mélyíeírást adtak a gyilko.ról. A 
személyleírások alapján a csendőr- 
ség felismerte és e lf:g ta  Csibén 
Lajost és a Imszti csendőrségen 
beismerte tettét.

Juhász József dr. rendőrtanácsos 
vasárnap a déli óiáka:n bsfej.zte 
C-obán Lajos ás apja kihallgatá
sát, ínnjd rablás és gyilkosság cí
mén letartóztatták a nagyfuvaros- 
utcai gyilkost. Hétfőn a rendőrség 
űjatib helyszíni szemlét rendez a 
tisztító üzemben. Elviszik v Csobán 
Lajost is és el játszatják vele a 
gyilkosságot, Csobán apja egyelő
re szintén a rendőrség őrizetében 
marad.

Burma halárán nagy angol 
erőket zártak körül a Japánok

Ankara, február 13. (TP)
Tokiói jelentés öarint a Buthi 

daung körüli harcokban a hiíedik 
brit hadosztály nehéz helyzetbe ke
rült és a japánok bekerítő akc'öja 
egyre előbbre halad. Az eddigi had
műveletek a japánoknak és az indiai

nem zeti hadsereg harci csapatainak 
fényes eredményeket hnztak. A  brit 
hatlvezeUíStgmek el kellett· jsis»3rni<?, 
hegy a japánok megleptek és lero
hanták őket. Minűe-i esetre Mount- 
batten ten-err.'^'íól minden keade- 
ményezíst elvettek.

Katasztréfális erdőtűz puszilt CiiSíiösn
m Lisszabon, február 13.

Az angol hírszolgálat jelenti San. 
tiago di Chiléből: A  délchüei erdő
ségekben tűz tört ki, amely neríraeti 
katasztrófa méreteit ölti. Temnco 
vidékétől a tengerpartig többezer

négyzetméternyi területre terjedt át 
és ezt a hatalmas termetet egyetlen, 
égő Kernem'.vé változtatta. Nyolc 
majorság tersen  a tűz m arta it»  
lett és becslések szerint toűb *nmt 
200 ember pusztult el a lángokban.

433 millió betét x 
a Pesti Hazainál és érdekeltségeinél

Az intézet iránt m egnyilvánuló 
korlátlan bizálmat mutatja, hogy a 
betét-állományok 20 százalékkal — 
42 millió pengővel — 26.1 mü1ió 
pengőre emelkedtek- Az egész kon- 
~>ze,n betétállománya 433.7 millió 
S ,  a v idék i érdekeltségekkel

^ W z e t  szociális megértéssel 
igyekezet* alkalmazottainak helyze
tét is megkönnyíteni az _ által, h<>Sy 
pótlékokat utalt ki részükre es a 
segélyalapokait felemelte.

A  Pesti Hazai Első Takarékpénz
tár Egyesület igazgatósága dr. Kal- 
Lay Tibor elnökhelyettes-vezérigaz- 
caió elnöklete alatt e hó 10-én tar
tott ülésén megállapította az egye
sület 10 1. üzletévének zárszámadá
sait s elhatározta, hogy a 4.033.866 
p tiszta nyereség felosztásánál 5 P. 
osztalék kifizetését fogja a közgyű
lésnek javasolni. ^ .

A  mérleg minden egyes adata 
nagy fellendülést mutat, ami a ki
tűnő és agilis vezetés érdeme.

A Satgó-Tariáni Köwénbány» Rész
vény -Társulat részvényeseinek feb- 
niár 12-én megtartott rendkívüli köz
gyűlése az alaptőkén élt 254.800 drb 
egyenként 30 pengő névértékű bemu
tatóra ffióló új részvény kibocsátása 
által 7,044,000 pengővel 45,864,000 pen- 
gőrö való felemelését és az új rész
vényeknek a régi részvényesek részére 
való felajánlását határozta el olymó
don, hogy minden 5 régi részvény 
után egy új részvény vehető át. Egy 
új részvény ára bélyegilletékkel és 
egyéb költséggel együtt 220 pengő.

WIURAPAT
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A Transkontinent Press Jelentése 
a nettunói harcokról

STOCKHOLM, fobruán 13. (TP)! Mint a  R einer New-Yorkból Jelenti Roosevelt el
nök b tegnapi sa jtóértekezle t «  én magához kéretto  a hadsereg és a tar.geréazet főparancs
nokait. FoltóteleziH, hogy velük ax am iéi hídfő kérdését beszélte meg. Az Egyesült Álla
mokban sehol sem történt kisőrlet arra, hogy kisebbitsók az anziói helyzot k om olftá iá t A* 
anzlói helyzettel kapcsolatban az amerikai u|#4ijofcba<i líyen elmek Jelentek meg?"„Woosi'.velt 
azt mondja, hogy a hídfő helyzete feszült. „Imádkozunk.“

ISTANBUL, február 13, (TP).· A Reuter közli, hogy azok a soffőrök, megfigyelők és 
fényképészek, akik péi.tek oste tértek vissza az anziói hídfőállásból, azt állítják, hogy Roo
sevelt helyesen ítéli meg a helyzet komolyságát. Az ogyik megfigyelő azt jelenette kl„ hogy 
a német lövedékek éjjel és nappal megszakítás nélkül csapnak be a szövetségesek vona
laiba. A németek r.ehéztüzérségű lövedékeket használnak, s ezenkívül a  szövetségesek állá
sait a német zuhanóbombázó k egész rajai támadják könyör telenül.

Határozottan cáfolják a finn kormány 
lemondásának hírét

Mozgalmas belpolitikai és diplomáciai élet Finnországban
. w Amszterdam, február 13.

Az angol hírszolgálat wa-íh/n*Topi híradása szerint Hjalmer Prnkope washingtoni 
finn követ szombaton erélyesen megcáfolta azt a hirt, hogy a finn ko/mány benyújtotta 
lemondását annak következtében, hogy az oroszok az országtól feltétel nélküli megadást 
követeinek Lehetetlen —  mondotta a követ a sajtó képviselőinek -~f hogy a finn kor
mány lemondjon. (M T I)

A Magyar Nemzeti Bank 
közgyűlése

A Magyar Nemzeti Bank február 
7-én tartotta meg közgyűlésének XX. 
rendes évi ülését. Dr. Pósch Gyula 
elnök míndendkelőtt kegyeletes sza
vakkal emlékezett ir.eg az elhalálo
zott dr, ScHmldt Richard főtanácsw-. 
m , A közgyűlés felszólalás nélkül 
tudomásul vette a főtanács évi 5̂ *· 
lentését és Quandt Kichard veeér-
igazgató előterjesztése alapján elfo
gadta az 1943. évi nyerség felosztásá
ra vonatkozó javaslatot. A közgyű
lés a nyereségnek a nyugdíjalap és a 
tartalékalap &—5 százalékos rendes, 
valamint a nyugdíjalapnak 5 millió 
pengő összegben történő rendkívüli
javadalmazása után fennmaradó ré
széből a részvényesek számára «*■*

osztalék kifizetése válik
lehetővé, ami 6.50 aranykoronának 
(1 B1-. K egyenlő 1.1585 Pj azaz 7.53

A közgyűlés Schmidt Bichard el
halálozása folytán megüresedett fö- 
tanácsl tagságra dr. SHlhmer Gézát
választotta meg.

A közgyűlés befejezése után a 
Bank főtanácsa ülést tartott, amelyen 
dr. Thaly Zsigmond főtanácsost újra 
a Bank alelnökiévé vála®totta.

Helsinki, február 13. (M T I)

A z  immár közel* két hét óta tar
tó finn politikai válság a finn po
litikai életit továbbra is élénken 
foglalkoztatja. Eltekintve a kor
mány já rt ajtók mögött folytatott 
tanácskozásaitól, főleg azok a po
litikai pártok tevékenykednek, ame- 
hrtír ediiig is hallatták szivukac 
valahányszor a f «m  különbéke 
kérdése felmerült. Ezúttal azonban 
új vonásokkal gyarapodott »  P f  
tok mindeddig változatlan állás
pontja. Mint a ^ iá ld s n o t e a t e  
párt parlamenti csoportjának 1 -«*  
utótá>i érrakezietán kin ion i-tti, ¿e-
lyomzk tartaná, hű a  finn kor mauy 
tudakozódnék, az oros$ bekefeUete

lek iránt. A  teljes egj-hangúság- 
gal hozott párthatározathoz az ér
tekezleten jelenlevő Tanner pénz- 
ügymánászt:r is bozzáj-iralt és jg y  
annak fokozottan nagy jelentőse
get tulapdonítanak. A  szociálde-

többnapot töltött Berlinben, sőt 
egyes értesülés szerint a vezért fő- 

■ hadiszálláson.

A  finn közvélemény ezeket az 
eseményeket igen nagy figyelem

S 3 Ä  ■ESnri ‘í*1 Ä “ t£n' « ;moKri. , . ,  'hetó. hosrv az ecrt'ébbént hlsrffadt
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lást várnak a svéd néppárttól is.

Az úgynevezett polgári pártok meg
bízható értesülések szerint nem 
készülnek pártértekezlet összehí
vására, illetőleg párthatározatok 
megszövegezésére, A  konmrtxüiv 
netnsetí párt arra as álláspontra 
helyezkedik, hogy a külpolitikai 
vezetés ma inkább, mint valaha a 
kormány feladata, minthogy ma 
sókkal inkább elmondható, mint 
bármikor, hogy a szőnyegen levő 
fontos kérdés valamennyi részle
tét és mozzanatát csak as arra hi
vatott kormányférfiak ismerik,

A  helsinki! diplomáciai klet is 
élig mozgalmas. Blüeher helsinki! 
német követ pénteken felkereste 
R.inmy klügymlntaEtert és /bea* 
valóit körökből kapott értesülések 
ísgerínt előadta tíerlírnek & leg
utóbbi eseményekkel kapcsolat
ban MáJakuít állásfögiaMsát· F 
megbeszélés súlyát növelni lat- 
tók  az a kSi-ülmény, hogy a né
met fcffwtf február eU6 hetében

hető, hogy az egyébként higgadt 
és a külpolitikai kérdések iránt 
eddig kevesebb érdeklődést tanú
sító körökben Is szokatlanul nagy 
figyelemmel kísérik az esemenye» 
alakulását. Hivatalos körök azon
ban továbbra is elzárkóznak a fe j
lemények ismertetése elől, Csupán 
abban a tekintetben tesznek en
gedményeket, hogy a sajtó teljes 
nyíltsággal tárhatja a közlemény 
elé a külföldről, főleg az Egyesült

Államokból érkező híreket. Ilyen
formán napvilágot látnak nem
csak azok a sajtójelentések, ame
lyekből a Finnország iránti rokon- 
Szenv olvasható ki, hanem azok 
is, amelyek elég nyers hangnem 
♦jen latolgatják Pamország kilá
tását, ha nem fogadnák meg Hull 
külügyminiszter tanácsát Finn 
politikai körökben különösen f i
gyelemre méltónak tartják, hogy 

ezeket a külföldi intelmeket és 
fenyegetéseket a  nagyközépért 
minden korlátozás avaav mépiíés 
nálkill óhm toatf».

A  huszonötévés BIOS* 
diszközgyUIéso

Alapításának negyedszázados évfor
dulóján, február 7-én rendezte a Biz
tosító Intézetek Országos Szövetsége 
jubiláris díszközgyűlését, amelyen a 
pénzügyminiszter képviseletében Csi- 
zfc Béla pénzügyi államtitkár jelent 
meg.

A díszközgyűlésen Gebhardt Do
monkos, a BIOSz tMnöke elnökdlt, ski 
a Kormányzó Ur és a honvédség üd
vözlésével nyitotta meg a díszközgyű
lést

Az ünnepi beszédet Balabén Imre, 
az Első Magyar Általános Biztositó 
vezérigazgatója mondotta. Megemléke
zett az alapítókról, majd a hallgató- 

g tetszéenylvánításétól kísérten, 
meggyőzően fejtegette, hogy a bizto
sítás nem üzleti cncét, nem öncélú 
üzlet, hanem küldetés és hivatás.

°r. G észter Ödön titkár olvast« 
fel ezután a BIOSz Javaslatait, ame
lyeket a közgyűlés egyhangúan. elfo
gadott A határozat szerint a Szövet
ség közhasznú és karitatív célok» 
50.000 pengőt adományoz, amely ösz- 
fczegből a Horthy Miklósné Fő- 
méltóságá Asszony irányításával mű
ködő Országos Nyomorenyhítő Akció 
és az Országos Hadigondozd Szö
vetség 15.0«)—15.000 pengőt, a Hwthy 
Miklós Nemzeti Repülőalap 10.000 F-t, 
az Egyesült Női Tábor, az Erdélyi 
szórványakció és a Tuberkulózis El
leni Országos Szövetség 5—5000 pen
gőt kap. A díszközgyűlés GehhanJ* 
Domonkos elnöki zárszavával ért vé
get

A FesH M»#y*r Kereskedelmi Bank.
folvó hó 8-áfi tartotta meg «Azkctte- 
dik rondes közgyűlését, a  közgj'tUés
határozaU érteUnébea osztalék fe
jében részvényenként 6 pengő kerül 
folyó hé 9-étSl kiűzetésre. Az igs®- 
g»'.úmg á l tagjává 8«Khyány-StraH- 
maaa LAnlá here««, felsőházi U«, 
na^yhirtoko· vi]»aKtatott xm%·
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