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BEREPÜLESRÓL
Folyó hó 23-án a déli órákban erős ellenséges repüiőköteiékek lépték 

át széles kiterjedésben az ország délnyugati határat. A Öunentulon s »^ekesve, 
zömmel északnyugat felé, részekkel észak, illetve esza^Kelet falé r·»Mitek. A 
vissza repülés részint a Dunántúl nyugati részén, részint Budapesten át délnyu
gat felé törtek. Magyar és ném et vad aszok to* ’a 5i a Sy a n néa ' ^ ' <ra. I f i;
ték és szétszórtak az ellenseaes huljamokai. A légvédelmi tusérság isjBreame 
nyesen lépett működésbe. Eddig beérkezett jelantesek szerint a Dunántúl egyes 
helyein bombázások voltak. Xárielentés eddig nem érkezett

A  szovjet offenziva megtorpa
násával egyidöben az angolszászok 
ismét a régi fegyverhez nyúlnak: 
az inváziós hadműveletek közeli 
megindítását hangoztatják, Utalá
sok es ravasz jóslások látnak nap 
v ilágot, a brit és am erikai lapok 
párhuzamot vonnak bizonyos ese
mények, a harctéri helyzet ré
gebbi és jelenlegi alakulása kö
zött a»· megállapítják: möst van 
szükség arra, hogy kelet és nyu
gat fölöl hatalmaserejű támadást 
kezdjenek a szövetségesek a né
m et birodalom ellen.

Aki ismeri az angolszász politi
ka célkitűzéseit, annak nem lehet 
kétsége lafelöl, hogy az inváziós 
hadműveletek közeli megindításá
nak hangoztatása, valamint az a 
követelés, hogy ugyanakkor a 
Szovj’ét hadvezetősée is kezdje 
meg az új offenzívat keleten, egy 
célt szolgálnak: a Szovjet és a né
m et hadsereg érőinek szét forgó~ 
csőlátót, a kölcsönös elvérzést ke
leten, hogy nyugit je lö l biztató 
kilátásokkal támadhasson az in- 
váziós hadsereg —  ha egyáltalán 
kiadják a parancsot.

A z angolszász politika a háború 
kezdetétől a következő ^»etet 
igyekszik megjátszani: elem i azt, 
hegy a Szovjetunió és Németor
szág legyengüljön az egymás ellen 
v ívott hatalmas harcban. Minden 
rendelkezésére álló politikai _ es 
diplomáciai eszközzel oda hatni, 
he3 / a Szovjet összes erőit vesse 
bs „g-y gigantikus arfinyü offen- 
ziv íba  s ígV kényszerítse a német, 
hadvezetőséget arra, hogy meg* 
gyangitsa az inváziós támadást 
vá ri, erős, jó i felszerelt, kitünően 
k'h'-p&sétt csapatckhal ellátott 
nyi gati arcvono'at,

így  ugratták be a Szovjetet az
ango:- 'ászok ősszel, amikor meg- 

' ígérték Moszkvának: ha a Szovjet 
6s2i és téli offenzivája eléri csúcs- 
«wmtiát, koratavasszal, a böísewisfa 

* * * * *  l e l t é n e k  te- 
t&p jn íján, nyugaton ^ z d ő d i k  
az invázió. Ezen a brit amerika* 
Ígéreten felbuzdulva a Krem l Ki
adta a parancsot a nagy táma
dásra, A  szovjet hadvezetöseg % a- 
lóban embert és hadianyagot nem 
kiméivé tört céljai elérésére, 
bízva abban, hogy a koratavaszi 
hónapokban, a tél végén, az oj· 
fonziva kibontakozására eső kritt 
kn$ időszakban az angolszászok is 
megkezdik a m gysm bísú  nyugati 
támadó hadműveleteket.

A német vonalak előtt maghiusultak 
az in vázsás rohamcsa^at támadásik 

a nettunoi hídfőnél
Berlin, április 23. 

Illetékes német helyről kitelik tár 
jékoaatásul:

A német légierő különleges alaku
latai április hónapban' csupán csak* 
az algíri partoknál az angol-ameri
kai tengerentúli utánpótlás ellen in
tézett két támadás során eddig 32 
teherhajót, összesen 240-80 bruttó- 
regisztertonna tartalommal es hat 
rombolót, kapcsoltak ki a hajoíorga; 
lomból, — állapították meg szomba
ton a birodalmi főváros katonai kö
reiben. Április 2-án és április 21-én 
német torpedóvető repülőgépek a 
Földközi tengernek ugy-nezen a ré
szén hét teherhajót süllyesztettek el 
55.000 bruttórtgisztertonna tartalom
mal, valamit két rombolót. Torpedo 
és bombatalálatokkal súlyosan meg- 
rongáltik 21 teherha.ót összesen 185 
ezer tOana tartalommal, valamint 
négy rombolói (MTI)

Berlin, április 23. 
A* Interinl jelenti az olaszországi 

harcokról:
A  nettúnói hídfőnél az amerikai ro

hamcsapatok a középső arcvonalsiaka- 
szon végrehajtott vállalkozásaik során 
melyeket egy óra hosszat tárté tü
zérségi párbaj készített elő melyek már 
a német vonalak előtt meghiúsultak.

iélentds veszteségeket szenvedtek Első 
vállalkozásuk »órán Tőrre <Ji Badig- 
lionrnll a német eloáisiik elszakadd 
hadmozdulatok következtében sikerült
nekik a német föhatJállíSsok kőidébe 
jutniok Itt egy készenlétben álló né
met alakulat az amerikaiakat egészen 
a kiinduló állásaikba verte vls.raa. Sók 
megsebesült amerikait, köztük tiszte
ket ejtettek foglyai.

Caranónál, valamint ettől keletre a 
németek az amerikaiakat, bár ezeket 
tankok támogatták, már az elötcrscg-

. b t« »fas»v*rtéj<· és két amerikai W- 
tirS. páncélost megesuimisitettek 

A déli szakaion az amerikaiak Cas- 
{ sünétől ¿.vakra tüzérségi Hl* a «  vették 
a német vonalakat. A  n<a-.‘ t tarack- 
illegek hatásosan viszonozták a tüzelési 
és több üteget elhallgattatak. Cassinó 
tói keletre egy brit rohamcsapat mes
terséges ködbe btirko'.ódiva megkísé
relt bctürni egy döntőit német bitié 
sitó ál isba A németek töM> aogo.t 
fogtj ulcjtve m e g h iú s ító !ezt a ki- 

| sérlctet.

Kifter a Héisiet %mrmi 9. ©sitályá!
odlományozto EterRemiszu t í á b a r i M i k  

lapunk f Jsierktszfőiénift
Hitler v e z é r  és k ¡»..ce llá i· 55-ik szü letésn ap ián  Veesán* 

meyer· k ö ve t és ren d k ívü li m egh a ta lm a zo tt HiíSer m agi»zas .a - 
ból a Német Sasrend I. osztályát ad om án yozta  Bornemisza Gá
b orn ak , a Virradat és a M a g y a r  Szó főszerkesztőjének.

A magas német kitüntetés átadása után a követ hossza
san elbeszélgetett a Virradat és a Magyar Szó főszerkesztője- 
ve |,

Czakó Pál, a Centrum igazgtója ugyanakkor a Sasrend ti, 
osztályát kapta. ____

tek legelscsorben a brit számfti- 
okat. íz é n  maradt el a januárra 

beígért invázió, ezért követte 
nagy ' hallgatás, tétlenség és ka
tonát semmittevés Churchill sza
rait, amelyek 1W3 végén a követ
kező esztendő január-február hó
napjaira a világtörténelem legna
gyobb katonai válMkójsáíának 
meglépő eseményeit" jösóltik. Most 
1941 április végét írjuk. Lassan 
egy éve lesz annak, amikor az an
golszászok először Ígérték május 
eiejére az inváziót. S most, a szov
jet offenzív a msgtorpanásáaak 
napjaiban a keleti fordulat után 

angolszászok ismét így buzdí* 
jak 4 Szovjeteu az 'iftvázid-cal 
igyiáQben — amely mint London- 
jsan·· mondják, hamarosap mégkez- 
dődik, — feltétlenül szükséges, 
hogy Moszkva is minden rendel· 
kezesére álló erő bedobásával 
íjabb offenzívat kezdjen a keleti 
német és szövetséges hadseregek, 
Délkelet-Európa, illetve Németor
szág eíiea.

Hcg\- mennyire-nem így történt, 
azt a közelmúlt és a jelen esemé
nyeiből tudjuk. Az angolszászok 
ismét nem támadtak. Ezzel szem
ben keleten a magyar és a német 
hadvezetőség erélyes ellenreadsza- 
bálvokat alkalmaz,amelyek nem
csak m e g  toppantották a Szov jet 
offenziváját, hanem -  mint sem
leges jelentések is hangsúlyozz^
— «álságos fordulathoz jutatta , 
a nyugat felé törő bolsevista tá
madást.

Egy vasárnapi berlini jelentés 
beszámol arról, hogy nagyon erős, 
jó i felszerelt, kitünően kikepzett. 
friss német mapattestek jelenték 
meg a keleti areronalón. E friss 
német erők feladatáról még nem 
nyilatkoztak a német fővárosban, 
nem vitás azonban, hogy. n német 
hadvezetőség a védekező és tá
rna có lehetőségeket egyaránt fi- 
gyclcmbevéve h  « e m  ¿tón torira 
»-¡ír rr.zis el as új. erős német est- 

'■ f  elvonult tását t
t tudjuk, Németország nem 

Ita el g feléje dobott kész-
tyűt. A  német hadvezetöség c va- 

! .osan mérlegelte a helyzetet s a

történelemben páratlan, katonai 
bravúrt ■ hajtott végre, —; rende
zetten visszavonta csapatait. me£f- 
őrizt’e a hadsereg frissességét, ru
galmasságát, támadó erejét.

Amíg Moszkvában óránkint ad* 
tik ki a győzelmi jelentéseket, 
Londonban rejtélyesen hallgattak.

A  britek tudtákí hegy itt nem a 
zovjet hadsereg győzelmes előre

töréséről van szó. » olyan Ojf* 
fénziváról, amelyet a bolsevista 
hadvezetöség irányít és szab m$ff- 
A  németek feladták a fontosnak' 
látszó területeket, kiürítettek vá
rosokat, elhagytak útvonalakat és 
f6 központokat, a hadsereg terv
szerűen hátrált, mert a német 
hadvezetöség tudta: a döntő Csa
tát sikerrel c<; ..k abban. a térség
ben lehet megvívni, ahol a német 
és jgövetséges haderő a legrövi
debb utánpótlási vonalakkal ren- 
ielkczik, kihasználhatja az úgy
nevezett ,belső vern i" előnyeit, 
m íg a szovjft hadseregnek és had* 
ve'íí't-;· «égnek a Isatalmas orosz tár«

ség, a rossz utak, a szétrombolt 
városok óriási hátrányával háta-
mögött a legsúlyosabb utánpótlási 
nehézségekkel kell megbirkóznia.

És még egy. főszempont uralta
a német hadvezetőség elgondolá
sait. A nyugati arcvonalra is 
ügyelni kellett, azokra az élőké' 
szüleiekre, amelyeket az angolszá
szok szemmeUáthatöan mind na
gyobb területre kiterjedően foga
natosítottak. A  cél az volt; meg
őrizni a keleti hadsereg aktivitá
sát, sértetlenül átmenteni az eljö
vendő nagy csat-ék időszakára a 
német -hadseregben rejlő erkölcs» 
és anyagi erőket, a támadó len- 
dületet és elszántságot, ü g y  ta
lálni meg a kedvező védelmi pon
tot keleten — amely esetleg uj 
offenzív előretörések' kfitedulé* 
pontjául is szolgálhat — íiogv g 
nyugati am onalm  ne kelljen 
meg gyengíteni ne serüljön »ar 
egyetlen egy készenlét bér álló 

J hadosztály átvexénylésére sem a 
¡nyugati srcvooalxói a kelet! front
ra. íg y  húzták keresstüi a néme-

MémMt*imwím%íés iwxaávuiás?

Az angolszászok még mindig 
arra számítanak, hogy a keleti 
acrvoml megerősítésére a németek 
kénytelenek lesznek % nyugati 
'hadosztályok közül komoly erőket 
játdobiti az esetleg meginduló új 
szovjet offenziva fettoTtóaíatá- 
sara. Ebből'a szempontból érde
mel különösebb fígj-elmet az a je
lentés, amelyet a fentiekben már 
megemlítettünk, s amely tudtul 

- -.. - - - 
nagyon erős űj német csapattes* 
tek jelentek meg a keleti arcvo- 
nalon. Ha ehhez hozzávesszük még 
a keleti- helyzet általa nos' megszi
lárdulását, a magyar fe a német 
csapatok mind jelentősebb terüle
teket felölelő térnyerését,, a Kár
pátok elé ért szovjet hadsereg 
visszavonulását, láthatjuk, a né
met hadvezetéség milyen gondos* 
:íággal, órdtnöpfftíogsifá téfésee« 
■rüiéggel készült fél a nGgy Isit?®* 
sí; rutákra, amelyeket a szovjet 
hsávezétöségrjék és hadseregnes 
a lf'|btzto?aV,b és legfoníss&bb 
utánpátlási bázisok tftl é'flaai töcs,#* 
:aes«rgb-?n kell m^vívrsa

Az inváz J* p$4ig? Bár ke ¿eaék 
.az mgiűszás&ols — mondják Her- 
j liirt>SB, mert. így m ii t-.; sHr-t’·: m 
j nyílna arra. hogy véffte§«ím  tiar- 
| tsződ;on a helyzet

f ö W M  6 ¥ « W

Mán kell Értelmezni n



Budapest, 1944. április 23.

Nagy német erők özönlenek 
a keleti arcvonalra

tíerímbm ezyetffre nem nyilatkoznak a felvonultatott friss csapattestek
feladatáról

' Su lin , április 23,
A  keleti arcvooai helyzetéről 

Haüaaaleben Márton, a Német 
Távirati Iroda katonai tudósítója
ezaket fosa: ..H M H H B m

A  Szovjet támadó gépezete 
megállt, a. német támadó- vállal· 
(pMs&aok pedig továbbra is csak 
a helyi akció· keretében mozog
nak awsal a céllal, hogy a bolse- 
vista ' arcvon al ki szögeléseinél 
rasgjavits&k m  állásokat. Az 
utóbbi hónapok harci eseickmé 
nyelvel összehasonlítva, most vi
szonylagos»® csend 'Van, A mme! 
földerítés m ért mm t különösen 

ható. Tájékozódni akar arról, 
hogy a boisevjfita hadvezetöség 
hadosztályait hol fa milyen lökő 
irányban, milyen erővel akarja 
megint rohamra indítani. E mun
kának máris meglehetősen hézag- 
mentes áttekintés lett az eredmé
nye, A déli szakasz fezaki részén,, 
valamint m  arcvonal közepén ta- 
pusztait eddigi szovjet csapat 
összpontosítások mellett, most a 
Dnyesster aísóMyásáa te felis
mertek á j ellenséges készenléte
ket, Ä m m jet arcvanal mögötti 
térségben éiétücm folynak a- cm  
ptámazdulatöM, amelyeknek üte
mét ugyan pénteken erősen aka
dályozta «a Időjárás, amelynek 
nyilvánvalóan szerepe volt abban 
is, hagy egyes harci szakaszokon 
beállt a csönd.

A  pillanatnyilag csekély ham 
tevékenység színfalra mögött 
mindkét részről tovább folyik az 
előkészület az elkSvetkező nagy 
csatákra. Német részről nagyon 
erSa ét jól felszerelt egységek vo
nultak fel, amelyek rendkívül 
fria* benyomást keltenek és ahhoz 
a keleti hadműveleti tartalékhoz 
tartósak, amely mindeddig nem 
jelent meg,

méltó, hogy német részről milyen 
kevéabbé jelentkezik valamiféle fe
szültségnek, még kevésbbé Megess 
ségnek a jele. A  német arcvonala

kor mindenfelé a csapatoknál 
él int a vezérkaroknál olyan
m -ássál találkozni, amely 
fölt. . n önbizalmat árul el.

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

A  K o r m á n y z ó  U r  , 
l e g f e l s ő b b  k ö z k e g y e l m é t
közli a vasárnapi hivatalos lap

A Magyar Távirati Iroda Jelenti:
A  hivatalo* lap vasárnapi »zárna a 

Kormányzó Vt Ofőméltóságánk líflíel- 
s®bb «Uiatór«*isit közli s politikai 
jelleg# btaeselekményekre vonatkozó 
ItöíJííígyel«» tárgyiban. A  legfelsőbb 
e>h*tá.ros.i.» így hangzik.

Amikor honvédségünk keleti hatá
raink védelmében nehéz bar tokban 411. 
a súlyos megpróbáltatósttfc napjait élő 
nemzet lelki egységének megóvása é* 
erkölcsi irányában, akik a* elmúlt 
időkbe» a, isem/eti érzületével ered« 
politikai magatartásait alapián elitél- 
tettek vagy bűnvádi eljárás alá vonat
tak.

Ehhez képestj
I.

ke*rc’«rt>lj?n részesítem azokat aki
ket nemit ti Irányé politikai mozgalom
mal, SÜetSlet i « r e k v « « i  összefüggőén 
elkövetett politikai bűncselekmény mi
att p«i*ájri, katonai vagy rendőri bün
tető bíróság a jelen elhatározásom kel
tét megelőzően jogerőre emelkedett 
ítélettel elitéit, — ide nem értve 

aj a hitteaség bűntettét, 
h> a BTK ¡26. í-ában megiwtáro^tt 

feiüégsérté· bűntettét, az ennek elkő- 
vetésére létrejött szövetségéi én a* er
re iránjwló felhívást;

c, »se 1821 III. te. 2 1-iba« meghatá
rozott büntettek azt az esetét, ha a 
vádion a* a) vagy b> pontban említett 
vaiameljik bűncselekményt vagy a* 
18«. XV. te. meghatározón rut.bané- 
szer vagy robi>sn*»nya* tartásával vagy 
használatával elkövetett bűntettet kö
vetett el .végül 

b) aa 1921. in  te. 1. §-ának *. bekez
désében meghatárooztt bűntettet.

II.
Kegyelemben részesítem azokat. akik 

ellen *  I. szerint kegyelem alá e*5 
a Jelen elhatározásom kelte elStt elkö
vetett liüflMriekménjr miatt kell a pei-

"Z. ” 7 ” ,·, ü l  1 «·. í m v  i í W  katonai vg ff  rendíti littntcíö
Berlin i illetékes katonai korok- hÍTéHig eWH bfinvádl eljárást indítani

um nem adnak semmi íelvilágo·

sitást arról, .hogy ezeknek a? áj 
ca&pitfcesteknek iái a feladatuk. 
Éüm Ssm  arra «  U rdéire nem 
hajkmdók nyilatkozni, hogy ezek
ben tt Jetekből mennyiben tehet a 
német fiodwsetőség jörá támadó 
v .gy védekező magstartásája ke 
v'etkBztetnl. Mégis aligha lesz té
ve** az a föltevés, hO'gy a német 
intézkedésekkel mindenekelőtt az 
ráz elgondolás, hogy ne csak «y « ·  
gáton tegyen résen, hamm kele
tim is, »ho l a baUevisiti haéveze 
/is m m itii ¡átható Jel «»érint orré 
¡(¿mHödik, hogy a küszöbön álló 
(mg&l-tmerihxi im 'k '-h ú epyídő- 
ben 'Üsmn hassá a maga nagy 
támadó kmykratáh,}:.

A vihar előtti csönd! &atrl 
jOhm nk  német katonák m% a 
helyzetet valsaepny! svftnafSieu 
zrevnatda* E sflftHett figyetemre

va«y folytatni.
- m.

Kegyelemben résaesitem aawkat, aki
ket polgári, katonai vagy rendőri bün
tető bíróság a jelen elhatáoraáaom kel
tét megeJSsSen jogerőre emelkedett 
Ítéletiéi a n»rr.ei fegyveres erő köielé- 
kéí>e m m t  m  január hó 1. napja 
előtt történt belépés»«* kapesoíatbaa a 
hadk§teie*ettes éggel 6»»íefttgg8 bőn 
oseiekroéay 1933. II. te. 7- rés* II le· 
jeaet, isid. XVHI. te. 19. l-a  é* a* 
1912. XIV. te. S(». l-a, vagy katonai 
nSkés (»nkény« eltávoíáíj miatt el 
követett ilyen böneselekBié»» miatt 
ke« bűnvádi eljárást indítani vagy 
folytatfti.

IV,
A Jelen elhatároíásow I. és Hl. ponl- 

jibati engedélye**« kegyelem, kiterjed 
mind a jogerős«·« kiaiaboít lő- és m«l* 

Winé a íö- « .  m éltó- 
bfintrté· még végre nem haitott résié
nek elengedésé«.

V,
CgyésS kegyetem átjáé mt.gtswsái»«! 

hh-fe»k a »k «a » ,  akik Mén eH»- 
Ucoiawsai*· kelte #Wít new*eti sti.ni 6 
peimmt iu»téle* rtrek-
vé*»ei erntti^KŰm, 

l. korma»»?<i»érté* »éué«ét, tüető- 
lé* katonai btatcOt biráskodá* kávét- 
UeUéb«* ennek bűntettét.

S. poütiksi baae*e!ekménnyal kapts«* 
ia ife » kW «*4 fe#  vagy fc*<o»fi bűn*

* e**Wn*«é*yt. vafy
3, polltókaf. íb4*»M I vagy óéiból vagy 

‘ n i  pmítboa e ia »t«tt btoeselefe: 
mirntyti tauww-.aifi.ib»  vagy
ka*«o#i bftwssejekwésyi kfivettek el.

t ó * «  w e*«*bé», ka a* cm* MNh 
Mrfilmiayeisek f5*ycieíBfcefé.t«ével a 
ketyíJemb*» ré-*»s íí*«r* aMtáfcsak.
jssH*aífe«»»-k,

VI.
A 0 m  «m t í tw im m  i és h í pást

¿bm  *»gadél.s rtett ktfu-Uta  *  Mi»
iM  um tth a  ifeWá

■ a* l '̂s* KXXVil te, 
bra *# # # * » » «  h*UlHat 

lUfcfvam a a » « ? «  királyi 
i f y  t«.'rsil**í*i'l. »W Tééelíttl mUEHllerY tt

Belügyminisztert, hogy e*en elhatáro 
zásom végrehajtására a szükséges in
tézkedéseket sürgősen tegyék meg

Kelt Budapest, 19M. április hó 22. 
napján

BORTHV s. k.
Antal István s. k

Kik folyamodhatnak
közkegyelemért

O,’vasúink seámára a* alábbiakban 
megkiséreljUk annak magyarázatát ad 
ní, hogy miképpen kell értelmezni a 
koikegyeim; rendelet egyes rendelke
zéseit,

A végrehajtási uiaeiiá« 29,010—19«. 
igazságügj'íoinizttri rendelet 1. l-a 
érteimében csakis olyan joger5sen el- 
iíé-tc-n. folystmodhainak közkegyelemért,, 
akik nemzeti irányú politikai mozgal
makkal- kap*·-hatban srenvédték sza- 
bdíágveazté* büntetőt.

Ki van zárva tehát a kegyelem: köré
ből. mindaz, akit nemzetközi jellegű 
vagy egyébként az egyetemes nemzeti 
érdekekkel össze nem egyeztethető 
e&kltSx&ebet Müvetö  ̂politikai mozga· 
lomnak vagy szervezkedéssel kapcsolat
ban követtek el.

Ugyancsak kegyelembe ■ réázesülnek 
azok. akiket s. német fegyveres erő kö
telékébe az 1S44. évi január hö 1. 
napja előtt történt belépéssel kapcso-. 
latból a iisákSíoletettséggel «Mcefiiggd 
b.ü.neselekfn.fe#·'' v if c  WfwnH' ';:',íS5S'rat'<Lf:g‘'
{önkénye® eltávozás; miatt ítéltek ei.

Milyen bűncselekmények 
esnek közkegyelem alá ?
Az állami éj társadalmi rend hatá- 

iyosabb véd«:mérői szó’.ó 1821. évi, III. 
te. 1—5 §-<>iban meghatározott büncse-1 
Itkmények, vagyis;

Az állam és társadalom törvényes 
rendjének <v iszákos fe'.forgatáfar.i

. „Hála a nemzetíszcciallsia neve
lésnek, a német »ép  ebb» a hábo
rúba #®m a huttá-Uazalloság ielü- 
lsiasségével ment bele, hanem la- · 
jónak lanaükus komolyságával, 
amely tisztában volt nagyon Is az
zal a sorssal, amely teá várna ez 
esetben, ha most legyőznék. Ellen
tetetek hiába igyekeztek megbon
tani a nemzetiszocializmus által 
szilárd egységbe loglalt németséget, 
— minden ilyen kiséltet eredmény 
telennek bizonyait. —  Ml tudju'· 
» lé r i  harcolunk és tudjuk, hogy 
nincs győzelem áldozat nélkül."

{Hitler: Beszéde a birodalmi gyű 
lés előtt 1940. júniusában.)

Az április 21-i bombázás során Buka
restben lakónegyedek serültek meg

polgári lakosság veszteségeiét 
szenvedett. Német és román lég
védelmi erők 19 támadó gépet.

Berlin, április 23. 
Mint már jelentették, az ápri

lis 21-i északamerikai bombázók 
támadása alkalmával Bukarestben
lakónegyedek sérültek meg s a

nagyrészt négymotoros 
—. lőttek le, (M T I)

bombázót

Köln legutóbbi bombázásakor 
az ellenség 26 gépet vesztett

rint az ellenség az április 20-i és 
21-i északamrikai támadás során 
26 repülőgépet, nagyrészt négymo
toros bombáiét vesztett. (M T I)

Berlin, április 23.
Mint a Német Távirati Iroda ér

tesül, a 22-re virradó éjszaka brit 
bombázók Kőin térségében bom
báztak, Ujabb megállapítások sze-

Német hivatalos körök megjegyzéseket 
fűznek Churchill legutóbbi baszedáhez

kairól tett kijelentései Churehillt 
a birodalmi kérdésben az angol

Berlin, április 23. 
Német hivatalos helyről tájé

koztatásul közük:
Churchill tegnapi alsóházi be

széde a német politikai körök 
megítélése szerint az angol biro
dalom sorsát illetőleg bizonyos 
idegességre enged következtetni. 
Úgy vélik, hogy helyes az^a kö
vetkeztetés, hogy mértékadó ame
rikai köröknek az Egyesült Álla
mok háború utáni hódító szándé-

álláspont1 leszögeaésére nem kis 
mértékben ösztönözték. Mellesleg 
megjegyzik Berlinben, hogy az 
angol miniszterelnök ezúttal sem 
tett egyetlen megjegyzést sem a 
nemzetközi jognak a semleges ál
lamokkal szemben való súlyos 
megsértéséről és a diplomatákkal 
való bánásmódra irányuló több
éves határozatok félretételéről.

Henemendzsoglu nyilatkozata
a  i c r ó f r » M á l l i t á s « i k  t f « t f S t ^ i # w í H r

közelebbi okairól
Isztanbul, április 23. 

{NTD Az ankarai rádió jelentése sze
rint Menemenúzsoglu külügyminiszter 
pénteken a tőrük nemzetgyűlés előtt 
újból megvilágította a tengelyhatalmak 
részére történő krómszáliitások betil
tásának »kait. Többek között a követ- 
kenőket raoadotta:

A  krómszátiltások ügyét akkor « t e t 
ték fel előszSr, amikor a tőrök dlplo-

kőtőttük te. Azt az állítást, hogy az 
utóbbi időben különösen sokat szállí
tottunk Németországnak, vissza kell 
utasítanom, Törökország kezdettől fbgva 
azt s gazdasági politikát folytat!*,

Vagy megsemmisiMsérei különben ya~ maták küldöttsége (Anglia és Tőrök
larnely társadalmi .¡»osztály kizárólagos 
uralmának erőszakos létesítésére irá
nyuló mozgatom vagy szervezkedés kez
deményezése; ilyen mozgalomban vagy 
szervezkedésbe tevékeny részvétel; a 
raozga’om vagy szervezkedés előmoz
dítása!

A fenti í;£ir.cselekménnyel kapcsolat-

ország közötti szövetségi szerződés meg! 
kötése céljából Londonban tartósko- j 
dott. Anglia akkoriban a* egcsz króm
kivitelnek kizárólag az angol-amerikai 
hatalmak részére történő leszállítását 
követelte. Ezt S Krómklviteli ter
vet mi atwak idejéw jő&karatúlag meB- 
vlzsgálteb és a « « «  szövetséges hate- 
lotn k0!cs5n-Bs szükségleteit egymással

ban ^követett büntettek vagy # szállítási szerző-
kívéve a felsorolt Sjüncse-e^mény-f d.gi fcít ¿vre kötötték, e hataridő után

szerződés mindkét szerződő fél U»*-
ksvéve a felsorol
nyel kapcsolatban a B‘-k. 128, f -átan
elkövetett év”re meg

íaakaszaihan elkövetett hűtlenség büa 
tette.

Végül nem vonható a közkegyelem 
körébe egyik politikai büncsele/.mény 
*em, ha robbanószer vagy robbantő- 
anyag tartásával vagy használatával 
kr,•.•ették el.

Akik ellen bűnvádi 
eljárás folyik...

Akiket *néf nem Ítéltek el. haaem 
csak bűnvádi eljárást indul! me* eiie- 
riúk ugyancsak kérhetik a közkegyel
met még akkor is, ha előzetes letar 
tóztatástan vagy vizsgálati fogságba 
ülgmk. Hogyha ezeknél a kegy elemnek 
a ífpt f«!»?rtt feltételei megvannak 
* fciráÍTi vagy aj 'itélSbiré-sé*
’ ..«tálból íntéikesi'k.

A kfl&Stereíem kiterjed »  meiléh· 
böntetésekre la ’

Víg«', ejyéai kegyelem átjár« é « é -  
r y*<s.u m meghocsájtá# szellemét a Kor 
mJmfzé Ot umkkai mmben, Mk 

it i f l fő  poUtíkai moíga'omms! 
m »M gt£ m  K'irmtnyíé téntt véUí- 
*ét, kéti;né?gt9  vagy katamt htee«-- 
I,«fc*éayt sSv»tt«k mennyibeö * » 
■rémi antM» kjrfiítsínj'tí’wik f'gj'*lerah« 
■rétsMvei ■ % k e g y e '« ' ftré
mtHéa*k ttutátkeaudi.

között azt a záradékét tartalmazta, 
hogy a szállításokat Angliának Ameri
ka címére tovább kelj irányítania. II?y 
más orsággaj való kereskedelmi s*er- 
ződ. s 1941 év végén lejárt. 19*1 véffén 
a német kormány a ¿örök kormányhoz 
fordult és meg akarta magának szerez- 
ni a kővetkező évre is a kronuzáilitá- hogy árait csak más száilítssokka aoja
sokat. Ml ennek ellen ére  Anglia javára cserebe, olyan amkért.am y ik a  m. r
hossiahbltetek meg egy éwel a króm- tény.eg lesgáUii^tak. hatiraiata. m»r 
waaapáHumot. Anglia tudtával azon- - áthaladták és már a (ogyasztőkb-, l.f 
b«n már >-émetorszíggal is szefködés- j rültík A címeteknek a ssébőőís taeg- 
re léptünk* Mindeneseire bizonyos, bnjy j kőtisú ezenkívül már l94l~ben mtg- 
1$i3. e ie «a  kráBWsáíUtísokat kizárólag j Ígértük. Ebből t i  okból tól^i S 
Anglia és as Egyesüli Államok részére |ijten wk «jaitóst'keileU

Hannerheim..felhívása a bajtársi 
egyesület tagiaiHoz

Helsinkit április 23. finn nép ellenálló erejét, hogy így
Mannerheim tábornagy a f jnn 

bajtársi egyesület gyűlése alkal
mával felhívást intézett a baj
társi egyesületek tagjaihoz Felhí
vásában rámutat arra, hogy a már 
három éve. tartó háború egyre 
-nagyobb követelményeket támaszt 
az egész finn nép kitartásával 
zemben, A  hossjú háború terhein 

kívül az ellenség egyre íokoaot- 
:■ · · . ... 1 1 

^a^andájával megbénitani »

érje el azt, amit sojs fegy^M·** 
erővel, sem légi tcrroivai elérni 
nem tudóit. Ebfcín az ' ; hí?R a 
haza a finn néptől, minden egyes 
tagjától, minden katona, ci és 
munkástól további erőfeszítést és 
áldozat készséget, mindenekel.it 
pedig egységét kíván. A finn nip- 
nek ma is légért éke *>;> .--tja 1;2 
az egység, ama!y a táb h '·. u 
k*>mor napj-í!ian a ijnn r jp bf. 
töltötte.

Isidé hirdetési mi nem kSiiütönki



Budapest, 1944. április 23-

Kovarcz Emilt
„ O t t  folytatom, ahol három 

esztendővel ezelőtt abbahagytam Y
tiAz embert a Harmadik Birodalomban nem ruhája és 

foglalkozásat hanem szorgalma és képességei szerint értékelik“
Az összetartás és a Magyar Szó 

közölte ' már a hirt, hogy több, 
mint hároméves száműzetés után, 
testben megfogyva, de lélekben 
acélosan, hazaért a magyar nem- 
eetiszocialista népi 'mozgalom ki
magasló harcosa: Kovarcz^ Emil
volt ludovika-akadémdai tanár, Bu
dapest m egválasztott országgyű
lési képviselője.

Jövetelének hiie nemcsak a Nyi- 
taskerc.szt.es Pártban keltett.igen 
nagy örömet, de túl a párt ke
retein, örül az ország val 3 meny
nyi nemzetiszoeialista gondolko
dású magyarja és különösen bol

dogok a gyárak és műhelyek kér- 
geskezü, névtelen dolgozói, mert 
Kovarcz Em il az emigrációban 
nem a sorsüldözöttségét borba, ti
vornyákba fojtó, előkelő idegen 
szerepét játszotta, hanem példát 
mutatott arra, hogyan kell a ma
gyar névnek, a nemzetiszooialista 
magyar lelkületnek baráti kiüjöl; 
dön becsületet szerezni. Mint az 
összetartás hasábjain már olvas
hattuk, a legnehezebb, legkemé
nyebb fizikai munka verejtékez 
évein át igyekezett átélni mindazt, 
amit liberális-kapitalista és feudá
lis gondolkodású politikusaink so
ha nem tudták érzékelni; egysze
rűen azért nem, mert a magyar 
kétkésA dolgozót csak a népgyü- 
lések forró légkörében: a hordó 
tetejéről ismerték. Munkástestvé
reinkben nem célt, hanem eszközt 
láttak.

Általában az jellemezte a múl
tat, hogy politikusaink szinte hit; 
hitbizományónként: családi Össze 
köitetéseik alapján kerültek be a 
törvényhozás házába; »mert soha, 
egyetlen pillanatra sem tudták a 
nehéz sorban élő nép szé’es réte
geit megérteni, —■' mint ahogyan 
halott nagy költ5nk mondja: — 
„kicifrált ködjövedőn” túl soha
sem jutottak.

■ a bánásmód olyan, hogy 5 ez: 
érti is.

— Munkahelyén kívül, a társa
dalomban, id-ki egyéniség«» s nem 
foglalkozása szerint helyezkedik 
el. Nincs olyan előkelő étietem, 
ahol a legegyszerűbb munkás is 
meg ne Jelenhetne. Hogy azonban 
ott miként -fogadják, az már ki 
zárólag egyéniségé:«, de nem 
foglalkozásától függ.

„ Mindem erőmmel Vezé
rem n ndelkesésére állok“

A kővetkezőkben afelől érdek
lődünk, hogy fiiként viselkedtek 
Kovarcz testvérrel szemben azok 
a német munkások, akikkel egy- 
munkahelyen dolgozott

— Munkatárassá* seba nem ind’' 
tok arról· hogy eddig nem Ilii' 
kai munkával keres.em kenyere
met A  német hatóságok által 
kiállított átievelem és mttBka- 
k8ü$yv®m foglalkozás rovatában 
„munkás"-ként szerepeltem. A 
gyakorlott munkásak — természe
tesen — azonnal észrevették gye 
Itwtalanságomai. El:ő mutóc'r.e- 
lyencn például -i· ahol .mini irat- 
ásó akkordban do.’gozlam — gya- 
koilatisBEécemsÉi fogva, ez első 
napokban bizony hátrállá’lem a 
csoport teljesítményét s ezzel ke
resetük is csökkent. Ennek ellené
re munkösbcjiőis’.iént kezeltek és 
— amig nem ment kiíogásta'anut 
a munka — helyettem is dolgoz 
lek.

Kósza hírek jártak arról, hogy 
Te Németországban élénk politi
kai tevékenységet fe jtetté l ki, —  
vetjük fel a kérdést,!

—  Mint műi msndotiom, aem 
ezért mentem Németországba, 
hogy ott biztonságba» a politikai 
emigránsok életét éljem, — volt 
a rövid válasz.

Szándékozol-e hasa (érésed után 
a politikai életben résztvennif

— Természetesen! Rötelessigem.
Ott folytatom, «hol bftsem évvel 
ezelőtt —  Kevei'-xtes I I ld ié t „ló- 
voltából" — abbalicgytam.

— Minden erőmmel és igyeke
zetemmel Veziieei: SzóU.si k'es«»« 
teaüolkmíaém áüok, «őrt ma 
már tud«® azt, «mika* akkai «»ég 
csak hittem, hegy az ő rögös á ja 
minden cúadáiyon keresztül a 
célhoz v»Z0!. fut új vliággné*etre\ 
felépülő áj Európát csak idealis
ták illeszthetik bet«. — feleste be 
szavait Kovarcz Emil testíértak, 
akit a Gondviselés hazaverézett, 
hogy ismét csatasorba áUva 
Küzdíiessen magyar népünk fel- 
emelkedéséért.

cstraes z o it &w

A megérkezést követő napon már 
Dorogra siet mimkástestvéreihez

Német nyilatkozat a nyugati 
arcvonalon létesített védelmi 

vonalak erősségéről
Hogyan vonimh msg ai eJátasxiási 

övezeteket?

A  hungarista mozgalom vezére 
mutatta meg az új csapásokon ha
ladó utat a Cmilag-böriön szörnyű 
magányában minden rangú és 
rendű munkatársának, amikor, 
mint takácsipari munkás még- 
egyszer annyit termelt naponta, 
mint a legügyesebb és legszorgal
masabb szakmunkás.

Kovarcz EmU\ vezérének, Szá
last Ferencnek példáját követte, 
»mikor — kutásó, sofför és vil
lanyszerelőként — kivívta a vele 
együttdolgozó munkástársak teljes 
megbecsülését, elismerését. O tt, 
ahol egyetlen arisztokráciát tó
tnemek csupán: a minél több és 
minél eredményesebb munka 
wiaztokrftciáját.

Ez a gyökere annak as Őszinte 
szívből fakadó, kiáradó ragaszko
dásnak, amivel a magyar munkás
ság körülveszi a volt akadémiai 
tanárt, megválasztott országgyű
lési képviselőjük személyét. A ma
gyar munkás valóban i*azi képvi
selőjét Iá ja  benne, mert — ellen
tétben sok más politúrostól ér
zi, tudja, hogy Kovarcz Em il min
den kiejtett szavát komolyan veszi

és a meghirdetett elveket saját éle
tével gyakorlattá példázza. Az: is 
meg kell mondanunk, hogy Kő
váré* Emil nem típusa a népgyű
lési szónoknak: a hatáskcltéss for
télyait soha nem kereste, egyszerű 
és világos szavai mégis mélyen be- 
lemarkoltak hallga'ói leikébe. 
Vájjon m iértf A felelet roppant 
egyszerű: Mert a katonatanár lé
nyeget takaró, tömör mondatai mö
gött mindig kiérzett a tettrekész- 
ség s az önfeláldozás nemzetünk 
őszinte szolgálatában.

SzálasI Ferenc szemében mindíi 
minden körülmények között a dol
gozó ember az első. Kovarcz Emil 
vezérének szellemében cselekedett 
— amint azt a múltban is minden
kor tapasztaltuk — amikor már 
megérkezését követő napon, alig 
egy-két órai alvás után Dorogra 
sietett, bányamunkás testvéreink 
közé és Őket a bánya mélyén: 
mu nkahelyükön kereste /el. Ott, 
a bánya gyomrában akarta látni,a 
magyar munkást és munkáját, 
hogy a németországi tapasztalatok 
és a magyar munkás munka és 
bérviszonyait összehasonlíthassa.

„A német nép csodálatos teljesítményé
nek alapja : a fegyelem‘

Dr. Gerhardt Krause német ha
ditudósító, aki hosszabb ideig tar
tózkodott a megszállt nyugati te
rületeken. azzal a kérdéssel fog
lalkozik, milyen feltételek mellett 
lett kell pariraszállniok és támad- 
niok az ellenséges csapatoknak 
•N'yugat-Európaban. j 

Ha az angolszászok a Schelde, 
a Ma s és a Rajna torkolatának 
vidékén akarják végrehajtani az 
inváziót, annak sikere érdekében 
feltétlenül szükségük van arra, 
hogy egyik nagy kikötőt, — Am
sterdamot, Rotterdamot vagy 
Antwerpent — hatalmukba ke
rítsék. Német részről már évek* 
kel ezelőtt a meglévő holland erő
dítmények kihasználásával nagy
szabású záróerödöket építettek ki 
a kikötők bejáratánál Az erődök 
cö2ött megerősített támaszpontok 
hálózata épült ki és azok között 
viszont a hatvan méter magasság* 
g  emelkedő dünák kihasználásá
val az ellenállási fészkek lánco
lata, Ugyanakkor az ország belse- 
ébeo minden fontosabb helyet 
cülön védelmi gyűrűvel vettek 
körül. Az elárasztást övezeteket 
úgy vonták meg, hogy mind a ten
gerparti első védelmi vonalat el
zárhassák, mind pedig a többi vé
delmi vonalakat. Az ellenség ak
kor sem rendelkezne mozgási sza
badsággal, hogyha légi úton szál
lított csapatokat tenne le valahol 
az ország belsejében, ahol az el
árasztás! hálózat nem elég süru.

Maas vagy a Schelde számos tor
kolatága közül valamelyiknek a 
bejáratát elfoglalnia, vagy az 
egyik szigeten partraszállnia, ak
kor kénytelen lesz majd tapasz* 
telni, hogy a föld mindjárt a ten
ger gátja mögött víz alatt áll és 
ezért nem alkalmas hídfőállás lé
tesítésére. A keskeny gátak nem 
nyújtanak megfelel! mozgási sza
badságot a partraszállt csapatok
nak. Ezek az elárasztást területek 
lehetővé tették, hogy a németek 
csapatokat és erődítéseket taka
rítsanak meg.

Természetesen csak gyakorlati

A  Virradat, mint a magyar 
nemzetiszoeialista népi mozgalom 
hétfői sajtóorgánuma, örömmel 
ragadja meg az alkalmit, hogy 
Kovám Emiit megszólaltassa 8 
így a Németországból hazatért 
kiváló testvérünk lapunk hasáb
jain keresztül szólhasson a szelle
m i és fizikai dolgozók széles tö
megeihez tapasztalatiról, meglátá
sa iró l

Otthonában keressük fel Ko
páréi; Emilt, s olyan időben, ami
kor még a rokonoknak sem igen 
mókás ajtót r.vitni. De az élet 
mérföldé?- léptekkel rohan, a mun
ka sürget s hazatért hungarista 
poütikm testvéri meleg te z m r i-  
tdsml fogadja s sajtó munkását.

— *  társadalmi osztályok* el-
Vál«Mstá twlnlmafc — CDB3'*y·! g ü-

* m m  öttíínrsew Epsöieí
J W  »-,<! 4. 9 2 »mi

U o e t a M
m pi

beráiis rendszer «mell ember 
ember közé — mái jóformán
¡¡ól sem találjuk meg nyomott, r z
embert a Harmadik Birodalomban 
sem rutója é* foglalkozása, 
hanem Moigataw, jelleme és ké
pességei sser»M éitéacelűs*

_  Szándékos®* *9*® 
változattam munkahelyemet, hogy 
lehetőleg minél több helye*» sze 
rezheesek közvetlen tapasztalata 
kai. Mindenütt azt láttam, hogy az 
üzemeiben ejoaeos 
káé Úszta lappal lépi át a küszö
böt·. becsületesnek és eoígalmas- 
nak tariják mindaddig, míg 
kezijeiö’, meg nem aj őzödnek.

— Mémeionzágbo* deígezw 
km. Magyen KomaSyan keü dél 
gozni-» S»S#rtéWele»« «lesf*ss6 
azon mankáscAc ««tea, «ülk ott 
ezí meg nem érttk, A gyárakba*, 
ösemekben tégy elem v«mi tów 
esélkül Née>e!oris»őgoöSt — 
•gös* vüágst b^miiJrtbaei»

etképselheteUsr? »

— % msaká* 
ifés te imberl Ken*

próba bizonyítja majd be, hogy a 
vízzel elárasztott terület valóban 
járhatatlan lesz-e az ellenség szá
mára. Ilyen próbát azonban már 
eleget tartottak és azokat most is 
magismótlik egyre újabb módsze
rekkel és feltételek mellett. Ed
dig valamennyi jármüvei negatív 
eredményt értek el a gyakorlati 
próbáknál. A  víztükör ugyan se
hol sem olyan magas, hogy a kí
sérleti járműveket teljesen elbo
rítaná, de a::ckaí minden esetben 
megakasztotta, A  kísérletek vég' 
rehajlásarst a német gyalogosok 
közül kitűnő úszók is jelentkeztek 
de aaoknak sem sikerűit ai el
árasztott területekén használható 
fegyverekkel átkeiniók A· víztü
kör alatt mindenütt, árkok húzód
nak, amelyek csapdául szolgálnak 
az ellenségnek. A  csónakokat és 
egyéb jármüvekét viszont 'megfe
lelő helyen a víztükör alacsony 
volta· akasztja meg. Ahol" szükség 
volt. ezenfelül különböző rejtett 
akadályokat építettek ki.

Terrorcsapatok vonulnak be 
a boisewsta csapatok 

nyomában a megszállott 
helyiségekbe

Keskeny gátak
Ka as ellenségnek sikerülne 

kombavetők és hsjóágyúk töme
ges harcba ve u-séve! ‘ a Eajr.e.

MaaS#Kat a tíovejt „rtafíípt”

ÍMSyta érkezett egy Ciernevítsbél 
menekült lengyel t&nftA, Stanisíftw 
Ciesla, ski kalandoe «»öké* úljáa me
nekült és vergődött át mindkét harcoló 
sereg vonalain. Ez »  longytl Unité el
mondotta, begy a vfSröt hadsereg nyo
mába« min&eaütt íerroresapat voaul 
be a bolsevssták által Biegszálit helysé
gekbe. Ennek »  terrorcsapatnsi t»siai 
vörös néBbiztosak és a népbiztosoknak 
es a különleges óéira s&ervezeit vezér- 
kara vesd át a politikai verrtcst a 
legkwebb »¿Sfkbcn is, aheva m k
benyomulnak.

Minthogy ezeket a népbiztosokat
azok bél a’.Iitjjk össze, kik annakidején 
og>uuari>kban »  községekben a».ak«d- 
tek, ezért a íegw«;i> <-scab ies*á«#ii*í 
bajtlik végre »  ftóeiai
H  bu«ovit'at |ake*ött»l, tóik wMsát-

bn, vág? ¡védi« wak efj-wrerft nrvwta- 
sttós alapján a megssáliö német és «e- 
mim hattsAgokksi együttműködtek.

A  terrojcsapatok szörnyű vérengzé
séi tarmészete·«· feie.gí«z«l * .s z «v j« t  
rendszer betété-haiázata. Ezeknél . e 
I oütikai besdfáMknil' te rm i* » te sec a 
legádázabb vo.itikai b «s *á  c* g>tiiő- 
let érvényesül.

A  Cstrnovitzbói menekült íengyel I»* 
altó elbeszél«*« womáa tehát 'fogal
mai alkothatunk ws«nnXnafc srröl, 
hogy taiktppen tmt, a movím ..Je.».»· 
badit-s *  vatösá^ban. reiittiat b<méfék 
gySlöieital áthatott vádaskodása vap- 
Wn politikai népbiztosok Im ik  el a 
megszálló csapatok nyomátwn bíTonetó 
tsrrorfiökkat azokat, akik m*» élet
formái akarnak- taini a* e*yéniiégM 
kiS!6 bolsevíímast

100,000 pengő kalandos űlja
a villamostól a rendőrségig

Az é p *  SÖ-as : jelzésű . vs.Ilaoic.srs 
iel*jÄlotl moemmi0& este fn t *  Kffe- 
ié| 38-éves Hangya tlszivis&íő, hagy 
* ferencvárosi .pályausv«’!* atta-' 
ton. Héa«: aiaíl egy Um bti akfeatós- 
kát «©roncateti, »rr^iyben pap?-, 
b* eanoMgotve **izas b̂asfcèk volta«,· 
a««Mse3 100.ÖÍ30 iw m  %  m ern m · 
Witeor a .pátyaudviKa J » i  

·> icitette mag-iÄioz venni akta iá. fcfije.*, s 
mikor «  »ularios· arsir
tové&At&xsgoU.- ÁxeaaBl besletett »  
B^KET 5*ar.síSU;s'iiAS-i.::.*. Làmi Ot
t i  rősánitaaáríP-rh'w. aklürk előaóta 
íseiét. A 1S Ä W » « »  éppm  ■ -&■ 
tigkeá n. akart a§ ú^ybín, aastik'or J#- 
IfatettÄ,. - báty a víÉtm m ' becetmtm 

i i ín iu h  H  JifiSt i  .'■..o t»

ssptaszámot inseK $sal§álates ka* 
laus megtalálta az akuuáskái és 
ieadiíi <t Rótewsnál lét'ö veyMl<>m&· 
són j  IL· V'grejiQ ke<. :urért 
mie, A fl^?3ant&aá«.-.s és Frtu &jm*
-i.· »  ■■ -■'-a.,k',máí.ra 5-,iáé» a l»i Ä *
ixajtóttü m. ekt¿táakfc :é$ a 
gekéi hiányt*;,irmi mííg talli te ü Sál* 
üti» ily«a hasadna» v a
im, a BS2SKST ifiagaMaáia mm 
Mm W ,,r asai miài hetiakdréfeös «
Cí%»8§0i, a&|«MÍS .«3ft. % viijÄ m. tf»
ka-péíáay&áirs és f>t? mintán Fiit* 
Kna:*f t*a2ßtta mefát
e* ig.«elta a*t hogy 8 1C3.Ő36 
pen# vcìQtxm «z ö»4 kiadták rétté"
re m
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Jegyzetek a Vígszínház új darabiához
mmmí A Z  A N Y A S Z ÍV  

r '  m meghasonlását és
a gyermeki háld· 
datlinságot mu
tatja be kétség te 
lenül ügyes fó r 
mában ez a da
rab, amely kissé 

vontatottan indul ugyan, de annál 
szebb záróakkorddal végződik. Bár 
úgy is fölfoghatnák·., hogy a külön
böző házasságok csődjét látjuk — 
a nagyvárosban, ahol az emberek 
idsgei ingerlékenyebbek és min
dont jobbantudás gőgje borítja  
ködbe a szíveket. . .

Az özvegy anya Lear királyként 
bolyong, Hogy szétosztott birodal
mában, a2 anyai szív testetöUöit 
vágyában: gyermekeméi egy kis 
nyugodt zugot találjon, de ezt a 
napsugarai ■kis helyet leányai kö 
zött, akik gonosz G m ertíkén t te* 
gadjdk meg, fö l nem leli.

A  kifinomult, városi kultúra 
megrontja az embereket: az, anya 
és leányai közti ellentétet nem hl· 
dalja át önmegalázó szeretet. Vé
gül is egy kis erdei villa  halijá
nak üvegablakain át beözönlő nap
sugár, a kertben zöldelő májusi 
fák hozzák a megnyugvást.

A k ö ltő  azonban továbbm egy  
—  és ez kü lönbözteti m eg darab· 
já t a sablontól —  az anya leg fia -

— 0 =

talabb leánya teherbe esik és cse
csemőjével anyjánál keres mene
déket, miután a gyermek atyja, 
aki nem vehetné el sohasem, ön
gyilkos lesz.

És ezen a ponton ragadja meg 
Tokaji György darabja az emberek 
szívét: aki fölösleges, mégis az 
egyedüli segítség akkor, amikor 
jön a b a j. . .

Ladomerszky M argit klasszikus 
játéka szívhez szólott. Orsolya E r  
zsi Anna nénije csupa szív és élet! 
Kitünően sikerült Nárai Teri fr i
vo l alakítása. Kelemen Éva a vi
téz Benkő Gyulával előadott pár- 
jelenetében csillogtatta tehetsé
gét, bár Benkő némely jelenetben 
kissé elsiette az író szerinti fél
szeg, gyenge ' karakterű fé rfi áb
rázolását.

Vértes Lajos rövid szerepében 
is markáns vo lt, m int rendező pe
dig kiváló teljesítményt nyújtott. 
Pálóczi Lászlónak volt néhány na
gyon eredeti mozdulata.

A kitűnő együttes többi tagjai: 
Boray Lajos, Pogány M argit és a 
két kis gyermek; Jancsi és Zsu
zsiba is szépen illeszkedett bele a 
jólsikerült előadás keretébe.

Neógrády Miklós pompás dísz
letei sikert arattak.

. a ... i  . i ~  néi -

I f l f  filmsiailsxia, 
mki eiiévmxieiie a szevepei

Füó Zsmmnm  22 évés állásnél
küli gépírónk a k i' .mint fihnstaUae- 
ta is működött, zsarolás bűntettének 
a vádjával* állolt a büntetőtörvény* 
szék Srüeg Gábor Láj>zló-t«nÁi<u 
előtt Ezév február elején egy detek
tív névének fáhamisítáíával levelet 
irt Daczó Endre ¡»»^mestereik és 
közölte vek, hogy tudomása szerű» 
aranyat akar kicsempészni ' az öp  
wrágból, azonban h* , ötezer pengőt 
M ész a hásftíögydőftél, hajlandó az 
ügyet «3intézni. Ellenkező esetben 
¡regindül az eljárás. Később a leány 
mély h«*ng°n, mintha férfi beszélne, 
-a detektív nevében telefonon Is je- 
ientkessetf és· érdeklődött a szabo- 
mmtemél, hogy megkapta-e a leve
le t Ekkor a szabó-mester már Htett«, 
hogy szélhámosság történik. Egy de
tektív barátja azt a  tanácsot adta 
neki, lu-gy $zin!eg menjen fel© a 
dolőgba és ennek alapján meg Is ál

lapodott az áldetektiw ’el, hogy a Bu* 
esinszky-kávéuázban anna,k megbí
zottjának átadja az ötezer pengőt. 
A  kávéházfcaa a jelzett időben mar 
detektívek várták a megbiaBttját* 
átadták neki a borítékot, amelyben 
összehajtott papírlapok voltuk pénz 
helyett és így leplezték le a zsaro
lást.

A  f§tárgya lá »n  FUé Zsuzsanna
sírva, ismerte be bűnösségét és be
vallotta, h©gy keveset keresett és  így 
akart pénzhez jutni. Bánja, amit 
tett, nem tudta, hogy ilyen követ
kezményekkel jár cselekménye·

PWrsek István dr. királyi ügyész 
vádfoeszéde után a bíróság mérle
gelte fiatal korát és egyéb körülmé
nyeket s ezek mérlegelésében vét
ségben mondva ki bűnösnek, két hó
napi,/ fogházra bűntette, amit. kitól- 
tar.ln#k vett. Az ítélet jogey'ót.

m  északamerika! hadsereg 
tíz százaléka négerekből áll

Berlin, április 23. 
Londouból jelentik:
Mint & News Chronicle észsk- 

amerikal tudósítója megáilajitja 
m  Egyesült Államok hadseregé
nek 10 százalékát négerek teszik 
ki. Stímsos hadügyminiszter a

sajtókonferencián kijelentette, 
hogy & hadsereg 709.280 néger
ből és 6,245.120 fehérből fog áll
n i A négerek számának fele már 
tengeren túl van és 32 százalé
kuk vagy a. fronton vagy a had
tápnál szolgál- (M T I )

Leleplezett zsidóvagyon rejtegető
Győr, április 23.

A győri rendőrségre feljelentés é r
kezett, amelynek alapján a rendőr
ség házkutatást tartott Obáí János 
fószAbáSe, a Lő\wy NándOr-cég aíkSi- 
makettjának lakásán. A  házkutatás 
scsán meéállspedáat nyert, hogy * 
főszabász Lówy Nándor zsidó keres- 
1rád« me/oiasásából annák »  000 P 
í -,ű ékssEarÜL, m sm  P készpénzt

és egy LÖwy Nándor névre kiállított 
35,000 pengőről szóló takarékköny
vet rejtett el- Ezenkívül találtak a 
házkutatás során nagymennyiségű 
mosó- és borotva szappan t , zsákokban 
cukrot és nagymennyiségű egyéb 
élelmiszert bemy Nándort és O’óai 
Jánost letartóztatták és az interná
lást eljárás megindult ellettük.
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Tabódy Klári, W olf Albaeh- 

Retty, Mans Moser
líéaa-füm. * óriási siker!

Nemzeti Apolló
Kotlhay Kiussnar Sándor 
főtanácsos lett a X. kerü
leti kapitányság vezetője
A  X , kerületi rendőrkapitányság ve

zetésében a főkapitányság rendelete 
szerint változás állott be é · a,kapitány
ság, egyben a X. kerületi L4*<5 körzet 
új vezetője Koíthay Kaussner Sándor 
rcndílrtanácso* lett. Nagy firgmmal ttd- 
vözöljök a  főkapitány intézkedését, 
amellyel a rendőrség egyik régi, kivá
ló tagját juttatta ehhez afontos pozí
cióhoz.

Molotov Edanhez:

— ügyetlen Játékos vagy, Aniho- 
ny. Máskor tanul} tőlem.

Ütött az óra
Érezzük mindnyájan, fcosv törté

nelmi sorsforduló előtt állunk· 
Tudjuk,; niindnyáj^n, hogy az a 
küzdelem, amelyben résztveszünk, 
egyes egyedül magyar hazánkért és 
annak jövőéért folyik. A  háború ki
menetelétől függhet vr.emz*tünk k i
alakulása egy u e z e r  esztendő
re. Ezért nem is csodálkozhatunk, 
hs> a bolsevizmus elleni önvédelmi 
harcunk oros'4áiu-észét nemzetünk 
ifjúsága vállalja, mert elsősorban & 
hivatott kiharcol»! és megvalósítani 
az új magyar jövendőt Most az új 
világ kialakulásának előestéjén a 
magyar tfusás idősebb korosztályai 
a Kárpátok keleti, lejtőjén az első 
tű fona lban · harcolnak apáik é& 
nagvapáik példáját követve német 
bajtársaikkal együtt a sokszor túl
erőben levő ellenséggel. Nap mint 
nap olvassuk ragyogóbbnál ragyo
góbb hőstetteiket, aroeta fc  mind a 
magyar katona áldozatkészségét és 
hősi erényeit hirdetik. Ezen áldoza
taikat hős fiaink nemcsak önmaguk 
jövőjéért hozzák, hanem elsősorban 
az aggokért, asszonyokért, gyermeke
kért és a haza minden dolgozó pol
gáráért. Védőt hősi elszántsággal és 
nemes idealizmusukkal, mert tud- 
ják* hogy mint az új korszellem fiai 
kötelességük a kommunizmus im pe- 
riaüsták és bomlasztó törekvéseivel 
szemben, ha kell életük feláldozásá
val is felvenni a legkíméletlenebb 
harcot· .

Amilyen egy nemzet Ifjúsága, 
olyan a jóyője. Hál’ Istennek, a mi 
ifjúságunk nem hordozza az eler- 
nyedtség, az eipuhuitság és nemtö
rődömség bélyegéi. A  történelem fo
lyamán számtalanszor bebizonyítot
ta, nemcsak szavakkal de tettekkel 
is, hogy tud hazánknak nemzevódő 
és nemzetépítő rétege ienm. Bizxmk 
ebben az ifjúságban, mely niOst 
fegyverrel a kézben, vére hullajta- 
sávad kívánja biztosítani az új na
cionalista és szocialista világrendben 
a szabad és függeüen magyar jöven
dőt

Minden magyar anya büszkén te
kint az ő küzdő fiára, akár SztanUz* 
l*a l«jtífe &*Bhi*tíál harcol, akwr 
itt a belső fronton mint békés polgá
ri lakossá# otthonait védő hős ma
gyar repú'/x F ípdaiomm·*·! is  köny- 
oyts sserosne; Bucstetttnk az eJroutt 
napesten a rákoskereeztun tem eti 
· » ; ,  a m i m  Patai hősehóu de tud
juk és érezzük, hagy áld«ataifc»i 
nem Wába hozták. A *  «mberi élet 
vége», egysrej' a sors kereke pos^t 
tea* náodegjrtktek földi elet« után 
de h* « ív  íwmsetw* ilyen ■ etsstám 
és íxM ém m  U n  futó «annak, min· 
tzék & hős magyar tégi titánnk, 
kiír ·; - tiogr a nenne‘iinx
ysűkhé Hrí feg*

ítohomxv ff Otí#

Jungerth-Arnóthy Mihály dr., 
a külügyminiszter állandó helyettese 

megkapta a titkos tanácsosi méltóságot
A  Magyar Távirati Iroda jelenő: i meghatalmazott miniszternek a h*· 
A  kormányzó a miniszt-erelnöx za szolgálatában szerzett kiváló ér* 

előterjesztésére dr. Jungorth-Ar- demel elismeréséül a m. kir· titko* 
nótihy Mihály rendkívüli követ és | tanácsosi méltóságot adományozta,

A hazai m m  oijj si?3 ]szeMe
(KSkü’.döttld' munkatársunk telefonje- 

lentése;)
Bonyhád, április 23-án.
Napsugarai »zép Időben tartotta meg 

•  magyarországi németség az ősi 
Konyhádon tavaszi seregszemléjét, me
lyen a Volksbund vezetőin kivül, a 
kormány,- honvédség, német hadsereg, 
diplomáciai kiküldöttek és a  hazai né
metség parlamenti képviselői jelentek 
meg. A sajtó kiküldöttei la szép 
számmal voltak ott.

Több, mint harmincezer ember vett 
részt az impozáns seregszemlén, ka
tonás fegyelemmel, példás rendben. 
Káprázatos volt az egyenruhás alaku
latok felvonulás».

Nagy hatást váltott ki «  hazai né
metség vezetőjének, Baseli Ferenc dr.- 
nak a  beszéde, amelyben leszögezte, 
a  németség hőségét a Fflhrer Iránt 
s harokészségéről biztosította, amit az 
utolsó lehetetükig állanak. Hűség a

Vezér és a  magyar Haza Iránt, amely# 
nek a legnehezebb időkben I· áldását· 
kész polgárai voltak. Aki akár politl* 
kai számításból, akár kényetemsiera- 
tctből, vagy más Indokból kivonja m «· 
gát az Enrópa megmentéséért folyé 
harcból, az áruló.

Basch dr. beszédét a hétfői éa keddi 
•apók részletesen közölni fogják. A  
közönség az ünnepségek befejezése 
után a vendégszerető bonyhádi kör
nyezetben igen jól érezte magát. Bár 
közben az idő megromlott.

Adományok a 
bombakárosultak részére

Eddig beérkezett adományok: MS.~* 

P, —  Újabban beérkezett adományok^ 

21.—  P. összesen: 736.—  F,

Berecz József pestszenlerzsebeti levenfczenfóz 
a ieventeiüusdg légoltalmi munkáidnak 

első hőst halotfla
Első segélynyújtás közben életét áldozta a Hazáért
A Levente Hírközpont jelenti:

A* ellenséges légi lámadósok 
pusztííóeiejét a levenlelljúsúg len
dületes munkája, hősi helytállása 
gyjiogít:. Ahol a romboló, otthono
kat pusztító és embereket gyil
koló bombák lehullanalc, azonnal 
megjelennek a leventék« Élelet 
mentenek, elsősegélyt nyújtanak, 
tüzet oltanak és romokat takaríta
nak.

A Leventék légoltalmi munkájá
nak -volt « »
első hősi halottja, Berecz József le- 
ventezenész az április 3-1 emléke
zetes első nappali támadás köz
ben, amikor az első bomba- 
hullám elvonult, kifutott szülei 
házából és egy szomszédos, rom- 
badőlt házból két embert kimen
tett. Egy harmadik sebesülttel 
foglakozott, első segélytnyujtott, 
amikor újabb bombahuUám érke
zet és egy lehulló bomba azt a 
házat érte, ahol ö 1»  tartózkodott. 
A légnyomás holtan vetette át a

szomszédos ház udvarára.
Szülei házának, ahonnan kifa· 

tott semmi baja nem eret!.
Berecz József levest· a HL kor

csoport tagja volt; 1924 mája· 
29-én született Nagykanizsa, 4 
polgárit végzett és textUkeresk*- 
dősegéd volt Hétfőn, a támadás 
napján*, amikor az üzletek zárra 
vannak lakásán érfa a támadás 
és onnan sietett ld, két bomba*

^ é f ^ ^ ^  kü lötífgeg kJ* 
képzése,

A hős le/ontét — a levente- 
Ifjúság légoltalmi meniőmunkájá- 
sak első hősi halottját — április 
6-án temették el. levente bajlár* 
sál dlszszakasszal vonulták ld js 
temetésre és utolsó átjára azxcú 
o gondolattal kísérték el, hogy ez 
az Ifjú hős minden magyar !·* 
ventelijá eszménye a bátor helyér 
állásban és köteleseégteljesité«- 
ben.

így dolgoznak a gyorsleventék
Két éve immár, hogy a leventein- 

tézirtéuy keretein belül megindult 
az ország ifjúságának, elsőrendű 
honvédelmi érdekeket szolgáló mű
soros kiképzése. Aligha hihető, hogy 
akadna olyan magyar ifjú, akit ne 
érdekelne és na vonzana a motor- 
vezetés. Most a motorok zajos vilá
gában nem múlik el egy perc sem 
nélkül, hogy motorkerékpárok, au
tók vagy repülőgépek zúgására ne 
lennénk figyelmesek. Gyorsleyen- 
téink a - kezdeti nehézségeket áthi
dalva eddig szép és eredményes 
munkát végeztek. Lelkesedésük ha
tártalanságát mutatja, hogy volt 
olyan kiképzési csapat, ahöl tizen 
vagy húszán tanrdtak meg egy gépen 
vezetni,

A gyorsleventék kiképzését

N szakképzett 
tisztek Irá n yítjá k

igazi leven te szellemtől áthatva,
A z  elmúlt évben a leventeintéz

mény ,A motorsport mindig honvé
delem”* jelszava alatt nyolc alka
lommal rendezett, országos motorke
rékpáros versenyt, egyre fokozott 
érdeklődés mellett Tavaly — ko
moly eredményekkel — 746 helyen, 
mintegy 13600 versenyzővel kerék
pár®» rajt-versenyt bonyolítottak le 
30— 43 km-es távon. Egyébként a 
gyorslevente .srak osztály ok nagysá
gát mutatta, hogy országszerte

folytat komoly 
kerékpáros és motoros munkát, a se· 
v « t t «  egyesületek gyorslevente sz3k- 
üjrrtályaihsn. 834 ilyen szakostíaly 
működik *z országban·

8c*· szépséfet és Örömet Jelent le
vente fiainknak a kerépkár1- és mo
torsport, meri, htózefl tó tudna «e ö -  
ftet eíképzelm, mint kerékpáron ve-. 
íijtszá^.sldani haránk szebbnél-sjtebb

mUijii és ey< 
rór

Stok ' feflö’vesckke

Ors'-/arati?i , f  ‘

cein. Ez a békeévek programja.
Most a háború más, nagyobb fel

adatok elé állítja a gyorsleventéin
ket, Órájuk hárul az a nehéz fe.!- 
adat, hogy a bomba sújtott vidékekéit 
és városokban a hadsereg és a kü
lönböző légoltalmi szervekkel

állandó és gyors 
összeköttetést

tartsanak fenn- Ezt a neme· mun
kát önként vállalják leventefiaink. 
A  íégiveszélyt jelző sárén* hangjár* 
legközelebbi leventeparancsnokságr*
hajtanak. Ott kapják beosztásaikat,
aszerint, hogy kerékpárral vagy mer 
torral rendelkeznek. Feladatuk ket
tős, hírvivő- és kárfigyelő és jelen
tő szolgálat, Az előbbiek írásbeli 
vagy szóbeli parancsot közvetítenek, 
az utóbbiam a légiveszély elmúltával 
végigei&ázzák a bombasujtotta be* 
lyeket és ahol segítségre *zoru ín»i 
vagy ohómunkákitokhoz, minél 
eíóDb megfelelő szánü segítőerőt ve* 
¿enyelnek. A z  egyik mentési munká
latokban resztvett motoroölevente· 
taszt így nyilatkozott az alája beosat- 
tott íatx munkájáról:

— Várakozáson fölüli eredménye- 
Siet tudtak ezek a leventék felmutat" 
m Qí-orslevemésznlfaszom 30 k>·*
rékpa r®s és 6 motoroüevsnUlyS. 
á ll

A riadójel elhangzott
ési alig néhány perc alatt mind *  IS 
levente ott am gépjével rneüettatö 
é$ várta a parancsaimat. Voíiak tó»*
zottük o ljaa  naunKasifiak ta, aisfc 
munkából jövet, lái-iuu>ri ülteűt gt?-
jüicre é* huszonoé<y órái* tnegös*
xitéa nélkül álltak a 
házak lakossá*ánalt t®oigálat*bait. :

Büszkék lehetünk gyors^v«a tó i* 
a az Al-li®ínkra és Unábbí eredményi* műn
• a Kai - } kát kivártunk v*tomfmnyiütaél> 
hegy bér- j Sjzbb jH & tt , R  S-
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\ Mióta nevezik az amerikai lapok Rooseveltet
R m e v i k a  m o d e r n  M é z e s é n e k  ?

t

Az USA elnök legjobb barátai közé tartozói! egyidőben Dudch Schulz 
Flegenheimer ismeri gyilkos és gangszier 

Tanácsadója Rosenman Samu és lizig (lckes) betügyminisziev
Nagyon ügyes cikket írt dr. Jo

hann von Leers egyetemi tanár, 
amelyben azt fejtegeti, hogy Roo- 
sevelt tagadhatatlanul zsidószár
mazású. Hogy ez mennyire igaz, 
rnu atja az a tény, hogy

nagybátyja a volt elnök, Theo
dore Roosevelt, mindig is büsz
kélkedett azzal; hogy nem angol 
származású.

1936-ban Rudyard Kipling, a jeles 
angol költő és író előtt olyan k i' 
jelentéseket' tett, hogy az erős bi
zonyíték Roosevelt 'családjának 
nem árja származására vonatko
zólag- Kipling szerint ezt mondot
ta Theodore Roosevelt:

„ÁM'atos hangon köszönti>» meg 
M ennek, hogy egy csepp angol 
jeim  hollandusok és zsidók vol- 
vér sincsen ereimben, mert elad
tak egy igen előkelő \ amssler* 

dami családból.

Spanyol zsidóktól
származik a Roosevelt 

család?
Ez nem emelte Amerikában nép

szerűségét, mert akkoriban még a 
zsidó előretörés igen gyengg volt.

Siamwit* zsidó szerkesztő azt 
írta lapjíban a Detroit ewish 
Chronicleben fl93S), h>gy a Roo
sevelt család spanyol zsidóktól 
származik. Ez így nem fogadható 
el. A mostani elnök maga jelen
tette ki, hogy

Roosevelt gyenge tanuló 
volt

családja 1/romszAz év előtt jö tt 
Hollandiából Amerikába.

Hogy esek ax ríseí zsidók, katoü- 
Kiatok, vagy protestánsok voltak, 
e> a kérdés nem izget *ngem, ne
kem elegem volt, hogy jó polgá
rok és Istenfélőik voltak". Az el
nök ezzel «¡dó  származását nyílt 
kérdésnek hagyta.

Adoli bchmalix, az Ismert ge- 
nfeológus, megkísérelt· Poosevelt 
származását tisztázni. Ez a tudós 
genealógus kinyomozta, hogy 

Roosevelt eredeti származási 
Roosenvelt holland p^rass októl 
való, akiknek Tholen szigetén 
birtokuk 'vo lt.

ETzek aztán később kivándoroltak 
Amerikába és ott a má<todik gene
ráció a zsidó Salamon Sara a s 
szonnyal való házassága tévén el
adósodott. Az elnök anyai csa
ládja a Delanok tagadhatatlanul 
portugál zsidók. Tehát Sarak De- 
laao anyja révén az. elnökben is 
zsidó vér kering. Ezért a zsidók 
37-ben kitüntették az arany Heb- 
reus medaliával és egy évvel ké
sőbben ifjú Izrael szövetsége egy 
kézzel írott tógatekercset adott át 
ajándékba.

Ezek olyan kitüntetésük, amiket 
keresztény ember, ha nincs ben
ne zsidó vér, soha meg nem kap- 
haiatt.
Et dl az időtől kezdve nevezik 

az amerikai zsidó lapok Roosevel
tet Amerika Mózesének.

Roosevelt gyönge tanuló volt, 
hogy még a Columbia 4« Kar- 

ward egyetemeket sem tudta sza
bályosan befejezni, de zsidó vér- 
*age folytán zeidó vállalatok 
kulcspozícióiba került és a demok
rata pártban politikai szerephez 
is jutott. Ott Shiff, Morsrenthau, 
Lehman. Suzer, Bemard M. Ba- 
ruchs körze ébe került s ezek az
tán, miután meggyőződtek róla, 
hogy *

a znidósáa törekvéseinek enge
delmes eszköze, addig harcoltak 
és mesterkedtek, míg bejutott 
vlém öt 0 mwyorM fejvmanyzoi 
izékbe, m a ß  pedig om Unió eh 
nökf lett.

Barátai kö?4 tartoztak még Basa 
James J.f H,nes, sztikebb barátja 
a halálra ítélt Duteh Schultz FI·- 
genhefmer. ágáért. gyilkos és 
JF!*g«nh*hnerr !amert É f t f a ·  és 
gengszter.

Hűséges tanácsadója Rosenman 
Samu lett, egy tipikus galickiai 
zsidó.

Szűkebb környeztéhez tartozott 
Ickes belügyminiszter, akit eredeti 
nexén, amikor ősei Németország
ból kivándoroltak, a jobbhangzású 
Itzig névre hallagtott. Az elnök
nek a gengszter-körökkel, valamint 
gien gyanús emberekkel való 
anyagi összeköttetései közismer
tek. J \

Dewey állam ügyész aszal 
vádolta, hogy ő a gauss- 
terek legfőbb protektora

A hozzáférhetetlen Thomas E. 
Dewey, a volt államügyész, leg
utóbb is megvádolta az elnököt, 
hogy

’<5 a korupció atyamestere, ?s «  
gengsz erek legfőbb protektora.

m a im

A többszörös gyilkos Louis Lepik« 
Buchalter, aki egyébiránt nagyon 
befolyásos gangsztervezér, bíróság 
elé került és halálraítélték. fis bár 
Dewey államügyész követelte en
nek a zsidó gazembernek a kivég
zését,

as elnök hatalmánál fogva a mai 
napig nem enged e végrehajtani
az ítéletet.

Dewey azt mondotta, ezt Roose
velt azért tesai, meri ez a tömeg- 
gyilkos zsidó túlsókat tud Frank
lin Delano Rooscveltröl és ha Ki
nyitná a száját, abból nagy ba
jok keletkeznének. Erre óriási 
haHga ás következett, de 

«3 amerikai közvéleményt nem 
lehet olyan gyorsan megnyug
tatni.

És most ennek a kéteshírű gent
lemannek kezébe tette le USA né
pe nemcsak a maga ,de a nagy és 
kis népek sorsát is.

........ff
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A kibooibázottak részére igénybevehetöh 
az egyéni szükségleteket meghaladó

lakásrészak
Akinek több lakása van, annak az 1912. évi szeptember 1. 

után bér bevett lakása teljes terjedelmében igénybevehető
A  M ^yO r Távirati Iroda ¡elenti: 
A  kormány rendeletet adott ki a 

légitámadások következményének el
hárításáról és az ezzel kapcsolatos 
jogviszonyok rendezéséről szóló 1200 
— 1943. ez. kormányrendelet ujabb 
kiegészítése és módosítása ügyében. 
A  honvédelmi törvényben íogiau 
feihalamfeás »lapján agy intézke
dett & kormány hogy .amennyiben 
hajléktalanok elhelyezésére elegendő 
helyiséget a fennálló kormányrende
letek alapján biztosítani nem lehet, 
igénybe lehet venni magánlakásnak 
az ind°Jcol{ lakásszükségletet meg
haladó olyan részeit is, amelyeknek 
a lakás egyéb részeitől való elkülöní
tése cökéletesn nem biztosítható. Az 
ilyen igénybevételnél a családi élet 
belső viszonyainak és a női erköles- 
ek az oltalmát különös gondossággal 
keli figyelembe venni.

Kinek a lakását vehetik 
igénybe ?.

Az olyan személytől, akinek több 
iaícósa van «3 1942. évi szeptember 
1 után bérbet’Cft lakását az 1943. évt 
1200. sz. kormányrendeletien meg
határoz« választási jogra vaió tekin
tet nélkül egész terjedelmében 
igénybe lehet venni.

Hasonlóképpen igénybe lehet ven
ni az 1200—lü43, ileltőieg 940—1044. 
sz. rendeletekben megjelölt célra az 
egyébként fennálló korlátozásokra 
való tekintet nélkül egész terjedet* 
meben az olyan lakást, amelynek 
bérlője zsidó, ha 1542 szeptember 1 
után költözött a lakásba.

Annak megállapításában, hogy e 
rendelkezés alkalmazásánál ki a nem 
zsidó és ki a zsidó, ax IM 1 :X V · t c 
rendelkezései az irányadók azzü,' 
hogy nem zsidó az olyan személy is, 
aki a törvény 9. g-árwk utolsó be
kezdésében foglalt meghatározásnak 
megfelel, féltévé, ha nem köt há
zasságit zsidóval. Elismer -a rende
let világháború* katonai érdemeket, 
75 százalékos hadirokkantságot, vé
gül meghatározott rendeletékben 
felsorolt eseteket is kivételnek.

Akinek több lakása közül elvan 
lakását veszik egész terjedelemben 
génybe, amelyet mint bérlő tart 

birtokába, bérletét az igénybevéteU 
tol ízdmíroíí 8 nap alatt a bérbeadó 
hoz lutéiendő írásbeli ttyUatkozot’  
t« l azonsfiíi. h*iállynl megszüntet
heti.

Berendezési tárgyak 
igénybevétele

A tMgsgOni&tÓ nyilatkozat meg
történte és tademájraivétele utip a 
natosag a lakást a már megállapított 
Teltételek melleit a bérbeadótól 
ígWtjeve^üv* nyilvánítjc. Az V-ny- 
e\ étiből folyó kötelességek és K*- 

gok a bérlet megszüntetési kér
áodS hatállyal a bériarfi *  bérbe
adóra ssállanak i t

Amecnyiben az 19« :  évi ijoo. sz.

kormányrendelet 5. §-án% első be
kezdésében említett hajléktalanos 
elhelyezésével kapcsolatban beren
dezési tárgyakra (ágynemű, takaró, 
főző* és étkező eszközök, stb.) van 
szükség és a szükséglet a rendes úton 
nem elégíthető ki, a belügyminiszter, 
üetöleg a légoltalmi kittritési kor
mánybiztos elrendelheti ,0 kérdéses 
berendezésí térgyakn^k ■ homiédelmi 
■beszolgáltatásként való tfránybUvéte- 
lét. Igénybevételnek elsősorban «

szükséges tárgyak. elöálitáíiva·., 
vagy árusításával üzletszerflea fog* 
lalk’ozó iparos, (Keieskedö, vállalat) 
kéx:letéb,A van helye; más birtoká
ból való igénybevételnek esr.jc a ren
des szükségletet meghaladó felesleg
ből és csupán ideiglenes használatra 

A  rendelet, Amely a hivatalos top 
■ vasárnapi számában ' jelsnt aeg· 
.küriwletésiének napján iépétt ha.
tályb«*- :

A bezárt zsidó üzletek
árukészletét szétosztják a

keresztény kereskedők között
Gondoskodnak 

a keresztény alkalmazottakról
A  Magyar Távirati Iroda munkatárs*

felkereste Jinnder Anlai kereaheds- 
Icm- ét köíiekedésösrt mints*t«rí, 
aki a zsiűá kereskedések nerárátóva!, 
valamint a k#rmáoy terveivel kapcso
latban 3 kSvetkeso »yil»tk»«aUii teue:

— A kormány hivateit’a lépéaétől 
kezdve íf^ozott f|#yelemmtí kísérte a
esidók üzleti tevékenjségét Ennek ___ _ , ^
rán mind több és több biaonyiték bír- hiányában más, a «xakmába tartón» ke 
tékába Jutott arra venatkos^an, hogy 
a asWók a közfogyasatásra rendelt aro-

gaxdaságnak múlhatatlan ul *-itík*és*
van, továbbra is működei fognak, ter* 
mésitesen » isidé iulaidoiio« é» **t»lo 
alkalmazottak Bélitől

— Eleknek 4" kereskeaieknek vagy 
í áüaiasoi.nsit vezetéséves átments»!*'* 
vuKáiatvewtSket fások ásegkUat te- 
¡■e,6ieg »  mar ott oiúküde megblsbató 
kereatény aikalmaxotiak köaiii. Ennek

kesileteikei elrejtik, vi«on t egye* Mit 
használatú árucikkeket olyan osennyl- 
aégben dobnak piáéra, ami a mai hely- 
aetaen rendkívül káros, mert a kés*- 
letet ld3 előtt elvonja a tervsjerü el- 
oartás *151.

— A WtMk, akik az á r«e !re it»
mind.« médiát feiha^oiUák, talál
tak olyan lelkiismeretleneket ia, akik 
ebben »esitvesökre ve,tak. ét akiknél 
vaW ííe«* fié'krüktarskat létesiteitek. 
E*ek m  ekek indítottak m.<S! arra.
b «*y amist ita ta U iy  azs.dó v » p t ·  
nők t i t  alá vétele Iránt *ítaláne»is- 
b*n intézkedett, e íaipaabálylsas» í#»- 
SáU íelhatalmaziMiM *!spjá«

a zsidó kereskedések í.r i ir tó t  el
rendelje» és e**el véget veaaek a 
honvédelemre és *  közsaidaíáíra 

egyaránt vessélye* öiérkedésűknek.

Mely üzletek működnek
to v é b ra  Is

— A  be*Art *m $4r v e «  MAH
kerekítelek h-lury^s.* m . «  egy.
íd«:*ie# ifitéziu-diem, ttogy »rimta- 
vebtir; legyen az st ftrame»£>M(. 
amelyet a zsldíh tárolnak. A k « « * ke
dések közöl azok, amelyeknek tf,é- 
kenysíg* a fciwvKÍe'.ewari; v*er % kő: -

resstr.ny vetetgt fogok IdjelCai. A vál· 
lalatvexeMi kirrnúlés esik átmeneti 
intézkedés, amely elaöSorban a ií a célt 
ssolgiija, h(.*y % kereskedés vagy vál-

laiat további »B k o d « *  bi5tó«wft*a 
»indáidig, amig azt vaiialkosáara ké** 
és kereskedelempoiitikai e-umptinibéi 
kivan*to«flik tattlt feereaatiay Wke át- 
v » t i

A * á rukaazlet s ze to a iU sa
— A keresfeedé»*k»ek ***  ctopwri s 

ar » rlynek MikWéaM kM M M al 
kAwafdaaági ek*k neta teszik «n t fc ·. 
nill atflfcaégawé. i m  aaaraAaalt. A. 
meneyisrj és ériék **ertal leltárotínt

* «wakpsafMin ttrMMéay 
kereskedők ktzStt fogon» a s*akm* 
meghallgatásával szétosztani,

U (íe th e ly ia éQ «k  á tv é W #

— A* -ürese® maradt üzlethelyisége
ket, amelyeknek árukészlete **íto*r- 
téara fe*r«!t, az arra »lkaim** keitt 
szakmai n.íiisai è íSkévei rea<elke*ő 
S w ««ew  kezed.cdSk ea*ed«Sissmmfi 
ktve . «íb Kiiiu-k a re«diét kés«Ub íe- 
*ans m··gallanti* ni. \c»nban erre 
esak akkor kerülhet ser, ha az ára át
adása már megtörtént Ezért tehát lel- 
.lesen céltalan, hogy ez idő szerint fly 
irányú kérelemmel a hatóságokat bárki 
a ostremalja,

M ine · n em zeti a ján d ék
—· A kereskedelem átállíti&a ni * c  l 

fokozate*»« kiemtiem — nem jelent 
senki, részére nemsett ajándékot. Téved 
az, aki azt hiszi,, hogy berendezett ut- 
letbe beülhet é* ei» kezdheti, ahova 
keres .lény társai fáradság«* és kitárta
¡unkával elérkeztek.

A  k eresztén y  n ik a tm azo tt«h

— ÁMérve a kéretetény kereskeíelwti 
alka'm#r«!ts*k hi biti,· re esak ieri»,.' 
siete», hogy a rMuk v«!4 goiidoskoöá* 
kőW»®#e» szivemen fekszik

— Az &í ré«ek aiaf-iUwnü 1# 0. 
gj elemmel leszek rájok,

— A* kiállítás során elán) b*n io*«m 
r< »tesitenj a hadv’selteket, akiknek *1» 
sSsarbaB van iaguk ahhoz, hagy a ha*» 
iránti hűsége* kétt!e«*éfte*i*aité*6k 
Klán mesrtsi üák ÜSíiessé^e* megélhe 
lésüket és bol«i -saiàsiika!

M  b é k í t ő t  s z ú r * í a  a g y o n
— háromévi fegyháxro ítélték

< Kun Sí-abó Jenő i t  éves lé* 
gényt a szegedi tör vény s?ék mai 
.iáréraliisán . szándékos emberölés 
uüntetiéén hárem évi íegvháera 
ítélte.

Barna Sándorné csengek*! &<?.■ 
szony haaaíelé menet elvesztett 
három cipc utalványt, melyet Kun 
S::»bó Mátyás talált rosg és a?o- 
kat később vissza is adta. Az utal
ványok miatt azonban szóváltás

nmmr infarcitici
ápt. m és mán

f e r s e n » !  í n r í

‘ ifeiSt Barna Slndnr és fv;n 
Sjsfebó Mityás közölt, -ebbe bele- 
avaik«ctt Törők Sindor gaídil* 
kodó. aki igyekeadt «éivalaa*· 
tani a vesirkedö gazdákat Kun 
Ssafeé Jenő hatalma* distnóölá 
késsel a veszekedik közé rohant 
é* a kívülálló harmadikat, Török 
Sándort oly súlyosan összeszur
kálta, hogy a* rövidesen elvérze’4. 
Az ítélet’ jogerős.

Tisztiruhában kicsslí gépkocsival 
3zélhámoskodott

A hegedi Uirvényasék Pkk Jó-] 
a e í dunahara^tti #söetésü 20 
éves fiatalembert Wfcokirathami- 
sltáaért nyolc hóaipi bärtöti«! 
íté lt

Pick U m m  & rábiwtt pérjt-'j 
küldeméíiy hely»tt a posila ki
sebb öüs^get adott fel és a feladó’  j
Tcvény bm!vényét «eglwmiritotta. J ítétet« iap  
Aiaikor tettét feif»ierték, meg-|

asókött. Szegeden tiszti egyearu* 
háta» ívivay (ívola

elkérte leállítqgt **emélyko- 
caijàt, arra saját m'ga 41 ta raj-
20H E betűi tett is  . rniímmmX, 
Kávay Gj-ula ttuoltötisst köi.e- 
kedéai kihágisért I t t  J*ag5 pfe*· 
bÜTtf-tóí;. -,yti, A  ISf^faiyiartf*
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Magyar és német csapatok 
folytatódó gyors előnyomulását

jelenti Berlin
A Prutli és ünyeszter felső folyásának térségében \ 

kézberagadták a kezdeményezést a magyarok és a németek
A keleti arcvonal harcairól as 

Ir.teriní a következőket jelenti:
A  pénteki nap harci cselekmé

ny :-inek során a német és a ma
gyar kötelékek különösen a Prut 
és a Dnyeszter felső folyásának 
térségében ragadták magúkhoz a 
kezdeményezést, míg ,a bolsevisták 
csupár kelet felé Szebasztopol elő
tere ellen intéztek néhány táma
dást, valamint csupán 4a erősen 
megáradt Dnyeszter alsó folyásá
nál kíséreltek meg egynéMhy elő
relő! ést és erős, de eredményte
len, ellentámadást vezettek Szia- 
niszlautól délkeletre eső térség
ben.

Ezzel kapcsolatban olyan rész- 
kijelentéseket közölnek, hogy a

bolsevisták igen erős tüzérségi 
előkészítés után Szebasztopoltól 
délkeletre, keletre és északkeletre 
több helyen századnyi és zászló- 
aljnyi erőkkel a külső német biz
tosító vonalak ellen támadtak. A  
német és román csapatok minde
nütt visszaverték őket. A  Dnyesz
ter alsó folyásánál, a, íiraszpol—  
Tighina folyók mentén gyengébb 
szovjet kötelékek átkelési kísér
letéi mindenütt -a, német folyam
biztosító csapatok sikeres elhárí
tásába ütköztek.

Jassytól északra és északnyu
gatra a német és román csapatok 
küzcőtere előtt a bolsevisták fel
derítő vállalkozásait visszaverték.

Sztaniszlaunál, a Kárpátok elő

terében a német és magyar ro
ham· és tisztogató csapatok Kolo- 
meától délre és keletre, valamint 
Bucac térségében délkeleti irány
ban állandóan előnyomulnak. Az 
ellenük bedobott, gyorsan össze
vont szovjet erősítéseket a 
Dnyesztertől délre felfogták és 
visszavetettek.

A  Brody és Kővel közti terüle
ten· leküzdöttünk egy elszakított 
szovjet erőcsoportot #s ugyanitt a 
németek kezébe került kötöző he
lyével együtt és többszáz bolse- 
vista foglyulejtcséve] egy nagyobb 
szovjet tábori kórház.

A  keleti arcvonal többi részén 
csak a Narvától nyugatra eső 
térségből jelentenek harcokat.

Tovább nyomulnak kelet felé a német és a
szövetséges csapatok

Bttkum-f, ÍJtfili* 53, ffP) A mmAn
jrajtó éráelüMé«étiek Msussníjábaa m  
sreroaal «nuderim ì »
b e p » te  íil. A Catrm iul ¡«érint csen 
m  igen tur.te» McvMs&isíaha**« *  k«z- 
áetBámresla »  német badvcaeMtoíf 
ke*éa vsa. A  Tbnpul hangiulyoífcs, 
hogy a Prath é» Dnyeszter tgen ma 

vU ilU m  ellenire ágy *  felső 
Pmib, miai a m yeuter vtígyét sike
rült nitgy m : h  u  gin n megtisztítani és 
h m m  tUül m m  t*  iéikeleti 
irteyb*» is »¡került teret nyerni. A t 
rlleatig ellenökésel »ikertelcnek m i·

ratftak és m  ellenség uiabb veresé
get szenvedetik A  Popom! art álla
pítja meg, bog? m  orosa hadretttSséff 
jelentései szitkswáskki váltak és höfy 
a í*£an3ila«i arewaalssakaSít ületScn 
¡mélysége# hallgatásba burkolóznak, 
fewkfettkovíaában Igen élénk harc! te
vékenység fe’yik. Itt is a németek a 
ke*4emény«EŐk és a németek és vei ük 
cgyött barc«t® románok itt állandóan 
keleti Irányban nyomulnak előre. A* 
6ss*«s lapok hangsulyezíák % S«e- 
bassiepo? ellen Indított szovjet-íáma- 
áások sikertelenségét.

Válságos pontra Jutott 
az orosz offenziva

Madri* ipriti* » ,  CTP) A* „ABC" 
»AtM&t munkatársa a «  irla, hogy min- 
sàia jel swrini m  oroitok el érkeztek

atfeadvlebetSBégrelk haláralhoi. A 1)01- 
sevisU hadositalj'Ok elöretöré*« meg
akadt.

A Szovjetun ióba Irányuló M ld á 
h írszo lgá lat

Berlin, április 23.
Stockholmból jelentik:
A New York Times szerint a 

Jawish Telegraphío Ageacy 
(INC ) közli, hogy megkezdte a 
Szovjetunióba irányuló hírszol
gálatot A motökvai zsidó sajtó
val létrejött megállapodás alapján 
m  & Szovjetunió engedélyével a 
Jöwtóh Telegraphic Agftncy az 
Egyesült Államokból, Palesztiná
ból és mis országodból faireket 
fog továbbítani az orosz fővárt 3*

Ax Invázió  számára a v ö rö s  hadsereg 
megteremtette a fe lté tetek et 
— írja egy szovjet folyoíral

pások nem várattak sokáig magukra,
de nem lehet ugyanéit mondám a 
nyugat felei és cél lelől intézendő

bán megjelenő zsidó lapoknak.
A  közlemény rámutat arra, 

hogy az orosz forradalom óta 
szovjet lapoknak most elsőkben 
engedik, hogy külföldi hírszolgá
lati ügynökségtől közvetlenül ve
hessenek át híreket Az ügynök
ség ebben annak a nagy érdeklő
désnek a bizonyítékát látja, 
amellyel a Szovjetunióban éiő 
zsidók más országok zsldainfer 
'élete iránt tanúsítanak. {M TI}

Stockholm, ápr. 23. (N T í)
A  Vojna 1 Rabocsíj Kiasz című 

szovjet foIy«f»t - szombaton a má- 
műik ttrcvonalrél írott cikkében .iöír 
bek között a következőket, jelentette 
ki; Hosszú idő múlott el azóta, kegy 
a világ értesült a ■Wémstxirsxi§ ■ ellen 
keletről, nyugatról és dsl felől 
megináftfináó támaiás terveireI. Ke
let felöl 2 Németországra ínért csa-

ü| é le t r e  k eP en sk  

e g y  e íf.u 3 iiu li k a u g s t
.©awmvesssl· bar stn̂ gye: kezsig

eme'iSs ófco'töét « á s  év' a'alt ttnnyzta. 
« ' jzíult, hogy c k a temess í?,a- 
t iá t meg ttslSle, Hatinyj Rézsó a:Ja* 
pl n mm  terv be vette a y.txe -  > 
a! ¿'«íré ke'.tísíl A amtum

' j  fogás tfttef»«*^ teoasu m «*- 
f. ísíutt ^émég hegyére · : tiz
C-i:C:Á-Mx fc;rdeti s* -*j elei meg- 
indu'Uí$i

K é t g y c r m :k  v l  ^ c fu ft
Antal OyOrgy ayoio *vm 

bOfck: «.vertnek pár nzppal eze.tín 
a megáradt T„tro$ vizébe esett  ̂és

— ilo3(í«íét'
/mai > teraíetie «osíttfta a via* ' -

csapásokról. A szövetséges légierő 
ÖsÉzpctítesttott hr.rcbívetése kltgég· 
'teíén az ¿iíröpa 'ellent elözönlést ké* 
süM eí&, de az eurypai szára?föídfen 
■'szövetségesei^ ' részér® ··' ' semmiféle 
hadműveletek sem Jöttek létre. Alig 
lehet kedvezőbb feltételeket . elkép
zelni, w»»t ümehjmeket most a  w  
703 hadsereg wi,ésteremtett. (MTI)

A Wilftelmslrasse 
az ul Badogüo 

kormányról
Berlin, április 23. (TP) Az üj Ba- 

dóglkrkonnán 4- a Wiihelmstrassen 
úgy jellemezték, mint amely döntő 
•kommunista befolyás alatt áll. El
tekintve Togliatti tői, a hadügymi
nisztérium új kommunista aiáliam- 
titkára már a Politmk rendszernek 
az előfutára, A  többi kommunista 
alállamtitkámak is valószínűleg 
döntő befolyása lesz saját miniszté
riumának ügyeire. Érdekes, hogy 
Délotaszországnak az angolok és 
amerikaiak által* történt ka torssal 

megszállása ellenére is az Ország po
litikai irányítása és uralása Moszkva 
kezében vaa. A kommunistáit úgy 
látszik. M aik«ríák hasáiálhí' «¿t «  
gyűlöletet, amellyel a nép % meg
szálló hatóságok iránt viseltetik és 
így Délolaszország helyzetéből nagy 
hasznot húznak. *

A Badoglio- 
korifiányoan egyre 
to&l» a Kom^numsla

Illetékes német helyről tájékoz
tatásul közük;

Itteni körök felfogása szerint 
3 Badoglio-kormány ujjáalakíttása 
annyiban figyelemreméltó, mivel 
fontos tárcákat a kommunisták 
nyertek el. Ercole kommunista 
vezetőtől eltekintve, aki tárca
nélküli miniszter lett, a hadügy- 
miniazteri, a földmive'ésügyi és a 
pénzügyminiszteri tárcákat a kom
munisták töltötték be.

Általánosságban a Badoglio- 
kormányt Berlinben csak* „átme
neti kormánynak” emlegetik, ami- 
által annak a nézetűknek adnak 
kifejezést, hogy Délolaszorszag- 
bán a politikai fejlődés meg 
nem fejeződött be. (M T I )

HlSyc.i S23f2p Már a r&irilőgápekre 
az inváilófiál

Grdf Jankovich Dénes, vitéz Áronffy 
Jauky Béla, Tamássy István dr$ Rónay 

Ferenc és Moóré János« 
időszerű labdarugó nyilatkozata

:Gmf: 'S3; ■TP} Oltlrer^ Ste-
vvart ■ őrrfJpy ez Eveíiing Stamaro
légi m^íétíS^' szz&l a < szereppsí 
fagiiíJ-köKÍfc, afftely a ' légí&aderviiflSK 
jut' CíKtáJytéaíöl a szövetíegeaefe

hogy *  Bnnd®Kt*íen
arra a felfogásra bi:Í£ka» az ember, 
hegv kcnOj-ált ha tííRŰveiö* éknél 
tnindiá tiilságí®'n nagy jeien-ős®  ̂
get tulajdonítsanak a légi haderőnk 
és ®zí túlságos mértékben vettk be

anélkül, hogy ezáltal a többi fegy- 
vernemnek arányban álló hasznot 
tudna hajtani. A  szövetségesek ré
széről hosszú és kellemetlen tapasz
tala ik  alapján végül belátták a légí- 
tim opiés  jelentőségét a «yakorla; - 
b»n .«ónban a tapasztalatokat mc®i 
túlértékelik, 'amire igen jellemző 
Casstw példája. Stefwart figytlmez- 
tet arra, hegy 9 bombázó fegyvernem 
ss?mmi esetre gém alkalmas arra, 
hogy a földi csapatokat tómosassa.

Mavas léflliarcok Westfalia f ö l ö l t

Pé:itek«E t i  eftí órákban a

fcas Í.'.yií Ff,*ne 
te-lí a paiskfca telefu il-it· 
teáiét s . n t  partra ú m ».

L T g - ,  2 3  Ì ítyttg-ití ré ffie — M
Halt-

Almos
r , i f*  »a 'í'H íat* Bllá «#* i r t i  far* 
:a8«ák *  Saa »t. G töén  f f ő t r íü t l^  

fmviufixmbm fiától»; y?

Jönősea W crJ iü i —  fölött német
v Ü ss «“ !  fiefc heves légihaféo· 
kát vívtak  .n s fjia iiná  v®áászvé- 
d (Cc»i‘.vL ' ..k isírt ésiSkaaifflflkai 
bcí*aá:iíó slil;,.;S¿tokkal. Eddig be 
fa ft lt ' t íx e í  mmkat a német ,§f- 
tiJkszm sa *KsBséf«s fcoasisjzék 
n-í'v részét m it  berepül-j£l>k .ál· 
Waű»áv.ú . faltartóítattá* é* sí 
r--s?^sontosiSc-tt í&m· légtíhíriti&~

ml együttműködve igen sok négy 
motoros amerikai -répülSgépe' 
kéayszeritettek bomhaterhük ko
rai íedobá-sára, A német és észak- 
Mnísrikú ^adászrepülők különösei* 
tevé i légi párbajokat vívtak. Már 
bearkestek a lelőtt aB3erikii re- 
ptlSgépekröl stóló els5 je'ssti- 
eh. Az é&maigm  kötelékeké? 

visssarepűlésük jtorin  í »  állan· 
dáan mlntlea oldafól üi lozték és
tAmadUk «  német v .0 uznk.

A  háború ellenére teljes gőzzel, 
dolgozik a magyar labdarúgás nagy
üzeme. Ezen a  héten öt időszerű 
nyilatkozatot gyűjtöttünk össze. 
Alább adjuk gróf Jankovich Dé- 

nemek az Újpest és UTE új elnöké
nek, vitéz Áronffy janky Bélának a 
Vasasból alakult Kinizsi FC minisz
teri biztosának, Tamássy István ár
nak a levente labdarúgás országos 
ügyvezetőjének, Rónay Ferencnek a 
‘b&jokjelölt Nagyváradi AC kitűnő 
mesterének és Moóré Jánosnak a ki
esést elkerülni vélő Debreceni Vas
utas SC oktatójának nyUaitozatát:

Gráf Jankovich Dénesi
M egh on os ítom  Ú jpesten  a
tiszta amatör sportot.

Az Újpest FC és a® UTE élére 
Jankovich Dénes gróf az Egyesült 
Izzó h. vezérigazgatója kerü lt A  
népszerű gróf sportprogrammja rö
vid, de tatarozott:

—  Jómagam a színtiszta amatőr- 
sport híve vagyok. Az Újpest pr°/i 
csapata a jövőben tehát amatőr <*la
ppon működik. Szusza, Zsengellér, 
Balog I. és Balog II .  már kérte » «»«z  
M LSZ-ben amatőrré nyilvánítását 
Szerintem az a jó  ssportember, akt 
nem anyagi ellen$zolgáltatá$°kért, 
hanem a sport iránti szeretevtíöl, 
ille tve, teste fejlesztése érdekében 
sportol. Valamennyi újpesti szak
osztály érdekel, de megvallom, hogy 
hozzám legközelebb 0 teiszezők ál
lanak, hiszen ezt a sportot én is 
űzöm. Nem  vagy°k a szavak embe
re, de annyit ígérhetek, hogy az új 
amnöT újpesti sportszellem megte
remti majd gyümölcsét.
v ité z  Á ro n ffy  Janky Béla :

ö rö m m e l vttem át a  Kini
zsi FC vezetését 

Mint ismeretes a Vasas labdarugó 
csapatának miniszteri biztosává v i. 
téz Áronffy Janky Béla századost, 
a levente labdarúgás országos kapi
tányát nevezték ki. Áronffy  régi, 
kitűnő labdarugó szakember, aki a 
33 FC-ben majd a MAFC első csa
patában játszott hátvédet hosszú 
éveke á t Személye biztosíték arra, 
iiogy a Kinizsi továbbra is az NB !,

kinevezése alkalmából lapunk szá
mára így nyilatkozott:

— öröm m el veszem át a gárdái s 
ígérem, hogy a csapat jó  szereplése 
érdelébe?» mindent megteszek. Ami 
a játékosokat illeti, azok közt néhány 
elsőrangú akad. Aknavölgyi kapus, 
Nádas és Pòsa a két hátvéd, a fe
dezet Nagy II. és Nagy f., a csatár 
Ádám, Németh, Tóth U · és Jem f i, 
valamint Kiszely egyaránt megün 
azt a Ivót, ami a sikeres szereplés 
előfeltétele. A  v ° lt  Vasast —  Ki- 
nizsinck kereszteltem el s a csap0’, 
eszíríc kék-sárga lett. I0 g  vagyoK 
győződve arról, hogy a Kint&si já té 
kosai miniszteri butosságom idején 
szívvel-lélekkel küzdve a bajnoki 
táblázat első felében végeznek. 
T a m á is y  István  dr.«

O rszágszerte  bem u tatju k  a  
labdarúgás magasabb Isko
láját. |

A  leventék labdarugó bajnoksága 
az egász ország fiatalságát megmoz
gatja. 11 0 0 egyesületben 20.000 le
vente là'od&rugó rúgja a labdát e lje 
gyezve magát a testedzés nemes esz
méjével. A  leventék labdarúgásának 
országos ügyvezetője vidéken kifej
tett eddigi tevékenységükről a követ
kezőket mondotta;

—  Minden erőnkkel arra törek
szünk, hogy vidéki utaínk alkalma
im! elősegítsük a levente labdarugas 
nívójának emelkedését. Sorra járju/c 
a Vidéki nagy gócpontokat, ahol is 
Ssswserefftett ifjúság részére Molnár 
Ignác edző nagysikerű szakbeniuta-
tókat, mafd azt k6vetőoen kesU ?ni t  
film  előadásokat rendez. Legutóbbi 
vidéH kiruccanásunkon mcgaUapi- 
Icttuk. h°Q'j a körzevben 300 gierCK 
mzitláb játszotta levente bajnoki 
mérkőzését, A tportszeretet megható 
példába ez! Természetesen azonnal 
intézkedtünk felszrelés kiosztására. 
Nayy sikerrel mutatkozott be a le
vente híradó ami zenét szol
gáltatott, majd pedig mikrofonja té 
lién megkönnyítet te Molnár lg· jc 
számira az előadást Legközelebb 
Szombathelyre megyünk^ ahol is «*
, nazxmtigye’'' leventék kapnak maja 
t&t&nk mucfasabbrendü laM arugó ki
képzést
R ónay Feren c i

B itünk  b e rn e , hopy KaS5f

bajnokságban. Halljuk tehát, mit 
mond csapatáról Rónay mester, aki 
pár év előtt maga is a NA.C erős
sége volt a- középcsatár helyén: -

—  Nem véletlen, hogy a NAC  fö 
lényesen vezet a, bajnokságban. A mi 
csapatunk a legkiegyensúlyozttabö 
tizenegy. Vecsey kapusunk, Mészáros 
és Onódy hátvédeink, Perényi, Lo- 
rántí Szegedi, Juhász és Deményi — 
kiváló fedezeteink, továbbá híres csa
társorunk, melyben Barna, Sárvári, 
BodMa és Tóvh I I I .  a legnagyubo 
érték, ol / n csOpa-tegységet jelent, 
amilyennel a többiek ma nem ren
delkeznék. A  fiúkkal teljese elége
dettek vagyunk. Vezetőink élükön 
Czeuz Gyula mérnökkel, Sághy Já
nos szakosztály»ezetpvel és Kriiger

K xro ly  intézővel valósággal atyai 
gondossággal látják el teendőiket. 
Bízunk a bajnokságban —  fejezte be 
szavait „Roncsa” mester — s jövő
re csak egyet: egy vérbeli jobbszél
sőt szeretnénk szerezni. ,
Moóré János: x

Debrecen élcsapata nem 
eshet ki az NB l-böl 

A  bajnokjelölt NAC mestere után 
halljuk Mooré Jánost a DVSC szak- 
oktatóját, a Bocskáy, majd a Fe- 
rencvártts egykori nagyhírű váloga
tott középfedezetét:

—  Múlt héten négy pontot szer
zett a csapat, hiszen sikerült ottho
nunkban a Ferencvárost és a Kispes
tet legyőznünk. Érzésem szerint ez 
a négy pont biztosítja számunkra az 
első QsjZtályban való jövőévi szerep
lésünket. Egyébként az MLSZ-ben  
beadtuk óvásunkat b Vasas ellen 2:3 
arányban elvesztett mérkőzésünk 
megsemmisítése végett. Véleményem 
szerit ez bel következik, s akkor is
méi lépünk egyet felfelé a bajnoki 
létrán. A  DVSC  eísU évi NB I . .sze
replésével beigazolta, hogy ott a he
lye az első osztályban.

A Semperit nyerte meg 
fölényesen Budapest asztali 

tenisz csapatbajnokságát
A SEMPERIT aw.tWitcn.si csapA-

T T O Jl® ^ 5 8 8 b a n  slkert-sikerre hal
mozva kiérdemelte a legjobb aszta
litenisz egyesület címet.

A  Semperit gárda, — melyet a ki* 
tűnő ifjú. Temesi István aligazgató 
vezet — ezúttal a Kelenvölgyi LE 
ellen győzött 9:1 arányban Ilkay (3), 
Sárosi (3), Rózsa (2) és Kiss győ
zelmivel s ezzel megszerezte a buda
pesti alosztály bajokságát.

A  Semperit válogatott csapata ma 
este Pozsonyban a Bratislava SK  25 
éves jubileumi tornáján vesz részt 
Titt, Rózsa, sárosi összeállításban s 
minden valószimtség szerint meg is 
nyzrl. a nemzetközi romát.

Az e u r ó p a ito k  Frigyes 
l^ ö ze le h b i mérkőzése d ját 

a bcmbEkárosuilak javára 
ajáristla fel

Követendb szip hazafias példával 
szolgált Frigyes volt európabajno- 
kunk, am ikor , kijelentette, hogy a 
legközelebb 'megVívadó hiv<ná$:,s 
ökölvívó mérkőzésének díját a bom
bakárosultak segélyezésére ajánlja 
fel.

Mikint a?.t velünk T a s n id y  József
volt euívpabaj.iok' a nagysikerű 10 
ezen pengős „O n a -d ij" rendező.e 
közölte a Cora-diij döntőjét a k n 
veretlen br.^'-k: Szigeti és Jászai á.ír 
vilis Jió 29. vagy 30 án vívja  m 

'Ugyanakkor lép sroritóba F rlg y s  
is, hogy megvívja jótákcnycélú m>.- 
kőiSsét,

TcíifsZiTsrt^r'k rr*»
márköi^oí

A Magyar Tenliiídzö.. TeV'i':**·.
ma vasárnap k-zdte mca Jti -
iisía piépbőziseií,,meiy ó tkok a
hivatottak, hogy eldöntsék a meste
rek sorrendjét,

A  legjebb magyar oktatók közül 
Bíró— Lovécsnyivvl'. Tóth I.—So'u; 1- 
gerreI, Moldrit*—Sárvárival, Stvdcr— 
Beszlerczeivei, Skparek—Sí e~ci M ,
Orosz—■Pűíofcinal a végül 
Ncrneíhvvel játszarí. ;...

S;,o:cs—

Mogjeleník rr :idcn iv 
sz*rk«r »6 és ki^dj 

uuuuk tn-.ne, noB í ’ · '"·* *' €»íbor, K ; ' * a ·. ·..·
vá rad ra  kerül aba jok i d m -.: k ía  dÓv ALi u .a t  Kft

A NAC pompás csapata -» WeijV«»·. 
bajnokaSgfcan *ikrt-#:kere halmozott¡*®ton,
A k6rt.spart$ gárda a 23-lk forduló-1 
w  11 ponttal — miként mor.afni 
Rzokték — u.,tatíbossaar’ vezet &
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