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Milyen sze re p e t játszik Tü rk  B erta
tze zé r p e n g ő s  zsidó  é k s z e re k  elre
neghosssabbítótták a zsidók rádióbessolgáltatásánah

jtésében ?
; határidejét

o ö i e i í e n -szerilesztőségQnk telefi
tése á Kővel kSrfili nagy sikerekről

Teljes vezérkarával elfoglak egy szovjet hadosztályparancsnokot
Minden jel arra mutat, hogy 

hamarosan felgördül a függöny és 
megkezdődik a hatalmas történel
m i színjáték. Nyugaton óriási had
seregek néznek farkasszemet egy
mással. Lázas apparátussal dolgo
zik az inváziős gépezet s úgy a 
védelemben, mint a támadásban 
olyan eseményeknek leszünk szem
tanúi, amelyek látása és cselekvő 
átélése a történelem ben m ég egy 
nemzedéknek sem adatott meg.

Az angol-amarikaik mindent er
re az egyetlen lapra tettek fél. 
Évek, hosszú hónapok óta ezzel az 
inuáziós idegháborúval ijesztgetik 
és rémítik Európát. Csillagászati 
számokkal dobálództak és dobá- 
lódznak ma is. Fanatikusan nagy, 
félelmetesen erős hadseregekről 
beszelnek. Uj fegyverekről, az in- 
váziós taktika megváltoztatásáról 
és új hadászati elgondolásokról. S 
minden egyes alkalommal hozzá
fűzték: ezt az ú j taktikát, az új 
elgondolásokat félelmetes erővel 
valósítják majd meg azok a külön
legesen kiképzett csapatok, száraz
földi, tengeri és légierők, amelyek 
az angolszász világ zemefényér’ 
jelentik, s amelyek a hatalmas 
Atlanti Falat áttörve, a nehézsé
geket legyűrve, megsemmisítve az 
'ellenállást, megnyitják az utat 
Európa belsejébe, az európai kon
tinens szivébe.

Berlinben nyugodtan, hideg fö
lénnyel fogadták az angol-ameri
kai sajtó és a hivatalos körök in- 
vásiós propagandáját A  németek 
keveset beszéltek, de annál töb- 
bat cselekedtek. Nem szóvitskkal 
és propaganda-vitákkal töltötték 
a« időt, hanem: szám bet·éue m in
den eshetőséget, lemérve a háború 
eddigi tapasztalatait, harcedzett, 
speciálisan kiképzett alakulatokat 
vonultattak fe l nyugaton, új, friss 
erők szállták meg az Atlanti Fal 
erődítmény-rendszereit; — az 
egész Európa egyetlen hatalmas 
hinlerlanddá bővült, amely minden 
anyagi és erkölcsi erővel áU a nyu
gati hadsereg hátamögött,

Most, az inváziós előcsatározások 
napjaiban, a nagy összecsapás kéz- 
«Setét megelőzően érdemes rövid 
visszapillantást vetni az eddig* 
ftngol-amerikaí Inváziós próbáiko- 
•kofar*» íílttv* kfizelebbről meg

ái *  taktikái, amellyel

A magyar-német támadás az 1. ukrainai 
hadsereget a Kolomea-Bucsacz vonaltól 

keletre vetette vissza
Berlin, április SÖ. 

Az NST jelenti; Alfréd von 01- 
berg nyugalmazott alezredes, az 
Eur«u>apresü katonai m ^ a tá r p  
írja;

— A  keleti arcvona' harcaiból 
egyre világosabban kitűnik, hogy 
a moszkvai hadvezetőség először 
a déli szárnyon törekszik sikerre.
Egyelőre meg kell várni, vájjon 
ez a támadás a várt nagy offenzí

vvá nyitányát jelenti, -vagy pedig 
különálló hadművelet. Az a körül
mény, hogy a Prut és a Szeret kö
zött, Jassytól északra, erős friss 
tartalékok tűntek fel és az előző 
két nap kuűareai ellenére & szov
jet hadveze tőség 

újabb támadást intés·« m  elősfi 
napsa kyejieü elméiet

Ugylátszik az ellenség egyelőre 
lemondott & déli Kárpátok elleni 
frontális támadásról és a 2. ukraj
nai hadsereget teljes egészében 
abból a célból veti harcba, hogy 
koncentrikusan együttműködjék a

3. ukrajnai hadsereggel 
megsemmisítse a 
mostani záróvonal és a
n  .között álló ......
csoportot.

A Sietett es a Prot ¡cöxfittt eíöjt·* 
töiéaeel el a-4«láJs vágni a két 
német arcvonai hátié összeköt»

' tetéseit,

amelyek a Dnyeszter alsó folyá
sánál, valamint a Dnyeszter és a 
Szeret között, Kisinevtől 
vannak, hogy azután keletről és 
északról egyszerre támadva a 
met csapatokat bekerítsék. A 
Dnyeszter alsó szakaszánál kifej
tett állandó nyomás, a Dnyeszter
&  a Prut között uralkod. viszony
lagos nyugalom és a rendkívül he- 
vfs támadások a Pruttói nyugatra 
megerősítik ezt a feltevést. A Oa~ 
l&c és a román kőolajvidék elleni 
előretörés későbbi hadásaati cél 
volna.

— A  déli arcvona! másik fő 
hidszinttrén, Felsö-Moldvában és 
Kelet-Bukovinában ·

a helyi*:#» Olberg teljesen más
nak látja 

Itt a német-magyar támadás az i. 
ukrajnai hadsereget & Kárpitok
tól a KoIomaa-Bucsaez-vonaltől ke
letre vetette vissza. Az idevont 
szovjattari-alékok — Olberg néze
te szerint —
'■ egyelőt* sem támadó feladatot 

kaptak, hanem a*t, hogy „  né
met-magyar előrenyomulást 

megáUtósák.
A jövő mutatja majd meg, vájjon 
ezek a szovjetesapatok később, ha 
a nagy űffeispva esetleg megin 
dúl, azt a feladatot kapják-e, hogy 
a magyar Alföld felé törjenek elő 
re a Kárpátokon át, vagy pedig 
északnyugatra, a főkormányzóság 
területére.

A német csapotoknak «  déö 
arcvonás ésaakt futáray&t Uick 
térségében folyó támadása sem 

operatív ¡eleatóségtt.
Ez a támadás csupán az állások 
megjavítására. szolgál, az esetleges 
szovjet átkaroló támadások felfo
gására, Lemberg irányában.

eddig az angol-amerikai hadveze
tés végrehajtotta a partraszálló
hadműveleteket. Ez az ismert in
váziós taktika talán bővített fo r
mában kerül alkalmazásra nyuga
ton, valószínű azonban, hogy a?, 
angol-amerikai partraszállási had
műveletek magvát és lényegét 
azok az elgondolások képezik 
majd amelyekkel végrehajtották 
eddigi vállalkozásaikat, — a diep- 
pei, szicíliai, calabriai. apuUai, pa
lerm ói és a legutóbbi neftunói 
part oszállást. S ha nem így tör
ténik — az európai német védel
met akkor sem érhetik meglepeté
sek, mert Berlinben jól tudták az 
előkészületek első óráiban már, 
hogy ez angoUamtrikaiak est a 
vállalkozóm háborút eldöntő akció- 
nsk szánták és talán ú j hadászati’ 
megoldásokkal kísérleteznek majd. 

•
Az első invázió· vállalkoíást, 

mint tudjuk EH*pp#?),él hajbtták 
végre az angol-amerikaiak. Íz t  «1

akciót az angol hadvezetóseg meg
lepetésszerű támadásnak szánta és 
éppen ezért a légi- és tengeri erők 
bevonásával csak rövid előkészí
tést alkalmazott. A  britek és az 
angol-amerikaik a dieppei táma
dásai egyidőben lemondtak az 
úgynevezett elterelő, látszcipart- 
rasgállásokróL Aránylag gyenge 
erőkéi vetettek harcba, de további 
nagy erősítések álltak készenlét
ben, amelyek követték volna a 
partraszálló csapatokat, hit azok
nak sikerült volna a hídfőállást 
megteremteniük, Német ' részről 
legutóbb így hozták összefüggésbe 
a dieppei vállalkozást az inváziós 
előkészületekkel: „A  dolgában
igen bizonytalan ellenséget hadve- 
tetőség már kezdettél fogva azé- 
m ol s rartraszállá* teljes kudarcá
val és ezért amikor $ Dieppéné! 
partraszállt csapatok nehéz hely
zetbe jutottak, s ídntóáj akciót 
tiU im g u crxm  fe íbeszakkctis“ A 
dieppei kudarcból vont» le az an

gol-amerikai hadvezetiség minden 
bizonnyal azt a tanulságot, hogy a
maglepstésszerű vállalkozások 
aligha vezethetnek sikerre az At
lanti Fallal szemben.

A  következő európai partraszál
lási célpontul Szicília szigetét sze
melték ki az angol-amerikaiak. Itt 
a tíieppsj tanulságok alapján nagy
arányú légibombázássai készítették 
elő a támadást. A  sziget délkeleti 
csúcsának két oldalán két súlypon
tot alakítottak ki és nagy számban 
alkalmaztak légiutonszéűított csa
patokat, így legfőképpen ejtőer
nyősöket, Ugyanakkor a sziget 
Partján számos helyen iátssattáma- 
dásokkal kísérletezett m  angol- 
amerikai hadvezetésig, Miután * 
sziget délkeleti részén bid*5éiiáse- 
kát létesítettek, mindkét hadserü- 
get csaknem teljesen egyében ott 
hajózták ki ésm centrikm  tárna- 
démtl göngyölítették Jel # sngu  
védelm it A z  «janiit idők esemé· 
nyeibői tudjuk, hogy ezt a «kert

az angol-amerikaiak csupán & B»- 
dogiio-csapatok árulása következ
tében vívhatták ki, ,

A  szicíliai partraszállás után 
sor került a délolassországi táma
dásra, amely csak annyiban kü
lönbözött a szicíliai vállalkozásiól, 
hogy siumos kisebb partraszállás 
előzte meg Calabriiban és Apáttá* 
'hun a saíewwi :#bölb<ea végrehny 

ottfő-partraszáll&st. Ezeket a ki
sebb ■'.'partraszállásokat azonban 
nemcsak elterelő céllal hajtották 
végre az angol-amerikaiak, hanem 
¿óképpen arra irányultak, hogy 
lekössék a félsziget d ili részín 
álló német csapatokat. Taktikai 
szempontból az angol-amerikaiak 
a szicíliai vállalkozásoknál alkal
mazott módszereket követték, te
hát a légibombázásek és a hajé* 
ágyúk védelme alatt szálltak part
ra és ejtőernyős csapatokat rn ieu  
tek harcba a német partvédelem 
háta mögött, A legutóbbi neííunoi 
nagy partaszállás szintén nem mu
tatott lényeges változást a taktika 
alkalmazásánál Itt az angol had
vezetőség lemondott a látszat* 
partraszállásokról és erőinek zö
mét, egyetlen kijelölt és kiszémelt 
támadási területre ö»zpon tossi
toti».

Hogy milyen eredménnyel járt & 
nettunia partraszállás, azt meg
győzően mutatja a délolaszországi 
harctéri helyset alakulása. Itt a 
partraszállás megtörtént, megfe
lelő térnyerésre azonban az angol- 
amerikaiak a legelkeseredeítebb 
harcok árán és óriás erőfeszítések
kel sem tudtak szert tenni A% an
gol-amerikai hadvezetőség Inoea 
próbálta volna meg felgöngyölí
teni az olaszországi védelmi rend* 
szert s ez a támadás·, «  nettunia 
„inváziós főpróba” ftlpai ku
darccá változott.

Ilyen előzmények után várja a 
világ pattanásig feszült idegekkel
** *ze*s*er beígért, beksrangosGtt, 

*»t'«sfaís támadási Talán már 
«  1 ̂ közelebbi napokban teígetű^. 
a függöny s megkezdőjük a nagy 
Színjáték, a* angal-avAnkái »« · 
vás|é* hudsí- ?gek elvir&é*én«k 0 *  
piszi történelmi· Srámáia ez At* 
lanti Fal előterében ár srőáitiwé»^- 
8ve#etitÍb*tL

fvmfm cruLà

Óriási angoi amerikai légiyeszacségek Berlin feieli ! ám sö «Hét



.W U H Ä M I F ,
Budapest, 1944. májas I*

B e r l i n i  s z e r k e s z t ő s é g ü n k  t e l e  f o n  j e l e n t é s e :

Visszafoglalták a délről és nyugatról 
Köveibe vezető vasútvonala *at
A  német rádió gúnyos felhívása Angliához 

az invázióval kapcsolatban

Berlinben ma illetékes he
lyen kijelentették, hogy a ke
leti frontost jelenleg folyó har
cok minden hevességek mellett 
még nem döntő jelentőségűek, 
viszont újabb nagy offenzívak 
megindulásával rövidesen szá
molni kell.

Erre vallanak a bojsevis- 
ták nagyszabású ehíkéísüietei 
is, melyeket a német felderítés 
a déli frontszakaszon és külö
nösen a Kolomea-tarnopoli 
körben m eg figye li

Köveinél a német csapatok 
ellentámadása nagy sikereket 
eredményezett, amennyiben si
kerűit a délről és nyugatról a
váróéba vezető vasútvonalakat 
el foglal n fok. A z  itt néhány 
napja bekerített nagyobb bol-

sevista csoport e harcok folya
mán megsemmisült.

A  külügyminisztériumban 
Knox elhalálozásával kapcso
latban most Sehmidt követ saj
nálkozásának adott kifejezést, 
mondván, hogy ez tulajdonkép. 
pen Európa számára csapás, 
mert Németország és szövetsé
gesei nem kívánhatnak maguk, 
nak „megfelelőbb”  amerikai 
tengerészeti minisztert, mint 
amilyen Knox v o lt  Majd mo
solyogva folytatta: „Ivnox nem 
mint hajóinas, hanem mint ú j
ságíró kezdte pályafutását és 
ennek megfelelően minden tit
kot idejében közölt a sajtóval, 
A  haszontalan találmányok 
százait vásárolta össze a felta
lálók örömére, de az U SA -flo t- 
ta kárára, ő  volt az, aki 90 nap 
alatt el akarta söpörni a japán

flottát, sajnos, azonban erre 
nem volt megfelelő söprűje. 
Működésének öröksége viszont 
még sokáig fog ja  terhelni az 
amerikai stratégiát a világten
gereken.

A z invázióval kapcsolatban 
a német rádió egyik adásában 
a következő üzenetet közölte 
Amsterdamból;

It t  még léteznek a mozik 
előtt a csalogató emberek, akik 
a nézőket' betessékelik az elő
adásra. Hozzájuk hasonlóan mi 
így  kiáltunk Anglia felé;

„Parancsoljanak befáradni 
az inváziós előadásra! Kitűnő 
aknamezőkről és árterületek
ről a rendezőség gondoskodott. 
A  tíizfiiggönyt az erődítések 
szállítják. Lehet, lehet!”

N yáry József

Teljes vezérkarával elfogtak egy szovjet 
hadosztályparancsnokot Köveinél
2*000 foglyot ejtettek, jelentős fegyvert és egyéb 

hadianyagot zsákmányoltak, a németek m Magyar 
csapatok 166 szovjet páncélost pusztították el

HITLER MONDOTTA:
„Ha azokra ax áldozatokra gondo

lnak s awa a U td s k B » , amelyet 
fca&Ráfak kinn a fronton viselnek 
és vívnak —. akkor Itthon minden 
áldozat Jelentéklelenné töiplil. Olyan 
Időben, amikor íértlcámk ezrei hal
nak a fronton hősihalált, nem ér
demli meg a* életet az, aki a {ront 
nagy áldo«í<3ifco* Itthon méltatlan- 
nak bizonyul.

Egészen mindegy az, hogy milyen 
mezbe burkolózva Üsérii meg vala
ki a®!, hogy zavarja a német ím b · 
tot és aláássa népünk ellenálló ere
jét, hogy a kormányzat tekintélyét 
gyengítse és a mögöttes országré szék munkáját szabotálja.

A bűnös veszni logl Mindössze az a különbség, higy a katona a 
fronton a hősi halál áldozatát a legnagyobb dicsőségben hozza ni cg,, 
míg a másik, edd ezt a MM halál-áldozatot megszentséglelenili, becs
ieden halállal hal meg."

(Hóiílet Hitlernek 1941. december 1 1 -én elmondott beszédéből.)

isméi általános qyülésiilaím&t 
rendeli el a  b eliig ym in issiev

Választmányi értekezletet sem szabad tartani
A  beJügyminissster a hivatalos lap 

vasárnapi számában 175500—m *
VII, száma alatt rendaletet adott ki, 
amellyel vsszavonja, a legutóbb 
kelt és a  gyülekezési szabad sáp-ól 
kiadott rendeletét, az általános 
helyzetre való tekintettel. A rende
let hangoztatja, hogy a mostani v i
szonyok között a termelés folytonos
ságát és zavartalanságát, csak min
den erő összpontosításával és csak 
úgy látja biztosítottnak, ha a poli- 
kai pártok és egyesületek tevékeny
ségüket, párt- és egyesületi életüket 
a lehető legszűkebb körre korlátoz
zák és senki sem vonnak el munka
helyéről- A  most kiadott rendelet
tel a belügyminiszter felügyeleti jo-

gánán fogva megtiltja, hogy a rend
őrhatóságok a gyülekezési jog kor
látozásáról kiadott 8120-1039 M- E. 
rendelet 2. Iáb an  meghatározott
gyűlésekre engedélyt adjanak. A  
rendelet hangsúlyozza, hogy a pár' 
tok és egyesületek rendes napi éle
téhez startozó, — párt, egyesületi 
élet folytonosságát biztositó' adanr 
nisztratív tevékenységet nem kíván
ja érinteni. A  tagok szokásos' párt és 
egyesületi helyiség látogatásai nem 
esnek kifogás alá, — de ezek gyűlés, 
jellegét nem ölthetik és ezen al
kalmakkor beszédek sem hangozhat
nak el. Tagértekezletek, veszető, 
vagy választmányi értekezletek sem 
tarthatók, vagy engedélyezhetik·

Vitéz Endre László a Székely földön

Berlin, április I*. 
A* tnUrtnf Jele*ti *  keleti arevo-

s»*ii-uí:
A keleti ar«v«M»aio* harei tevékeny

ség isméi kizárólag »  déli szakaszon 
1»’*  , ...... iííM'

Krím félszigeté» <$<eb«nlop»! kfllíS 
Sm»té»>ek keleti szakaazáit vlssxa- 
vmünk aébány századnyi. fUetve

íásilóaUnyl létszámmal megindított 
tolsevlst» támadási,

A  Dnyeszter »faié folyásinál a 
Szovjet faié* 'J i*szpoi·—l l  ,hina fo- 
lyévidtkén kísérelte meg ismét a né
met állások benyomását, hogy ezzel 
mozgási szabadsághoz jasson, a nyn- 
g»ti parton, A  német és román csa
patok elhárítóharca teljes eredmény-

SzáS&si F*reitc Kovarcz Imiit bízta máj 
& Nyilaskeresztes Párt 

országos szervnői tisztségével
Ken«ey Árpád muakareisdvezeui a következő levelet intézte Ksvarcz 

KmU t#’ «érhesi
govarcz Emii testvei nek, Budapest. 

k;.e»i.e» Testvért, hogy a Páll» esető a Pártszervezée Országos Ve- 
•etőSénc , tisztségével bizia meg.

Q:ten a tisztségében a Pditveze tő Tanácsának tagja.
HENNE? 

Mttakaietd Vezető,

Újból szabályozták a z elsötétítést
A  honvédelmi miniszter május 1- 

töi újból szabályzta az elsötétítést 
1941 május hó 1-től Jjlhus hó 22-ig. 
A  rafiítelet értelmébe*, májú* hó 1* 
tói május hé 21·«# 21 éra 30 perc 
kor. m íjm  22-étól július z lg 23 
Arikor kell végrehaiwnl az elsötétí
t i ·  t. A»  eWMétltéf m áj«» l  tői má- 
Jua h&jmü  *  óra *  "perd*,
május 15-t5i július 21« faaoaü * 
ár Mg tárt- 

fe ek  az időpontok érvényesek tör*
i»ényh3t^.áfí }ö fú  és m égyé váro- 
m/ibm mohra u  emy&etktt villa.
wosü**a»G kfmví U€íém  lámpák

csökkentett fénnyel való vláfításto 
is, amelyek központilag kikapcsolha
tok, továbbá a közúti forgalomba, 
réssrtvevg Jármüvek fényesőkkeníő 
ber«mlezí.sínek felszerc-lésí-re. A 
kítevilágitás azem víllawiosüzetnű er 
nyazetlen lámpáit, amelyab közpon
tilag nem kapcsolhatók ki, üzemben 
tartani egyáltalán r.em szabad.

A  közvilágítást a fent sstabályo- 
zott keretek között e^ k  olyan kéz 
légekben szabad fenntarisni, ame
lyekben ezyri szí állandó riasítá 
ügyeleti gzoigálatot tartanak, más- 
réart a közvilágítást a „r^sziAs"· 
naíc vsgy ^zavaré wpíüésn«k!· a vé 
telétől számított egy percen belül 
központilag fej lehet kapcsolni.

A vasurakra vonatkozó rendelke
zések vált*»*tlaiM>k maradnak.

A világítás meggyújtása után be- 
.m m o t m t  légitámadás» vagy légi- 

'  esetén t  "  > n  
t o r n a i  v ízre  k t íl hajtasi.

3 k  <

Siemélyi változások 
I I  IpirtísttlJetek élén

A »uáspeeH KSayvköíők, Szfjgyir- 
m  egye*(ölei# m m  u tu m *  évi ¡m -  
d«· amely e*yfe«r,
t'rnmm a » ! » «  %«:#
mmykmmtúa M raadöaaM írrl Al®i- 
nGMk lettét; Gft>Hg Jom t. könyvi 
¡kflü, ir tó  tm
Jttt**!* Fér«8« m m yjm m
tm  awaterei.

nyel Járt.
A  Pruth mindkét parfiUa .lassytől 

északra i* változattal hevességs·! fo. 
iyík az clhár.tiUarc. A boisevis tk  
frissen barebavetett csapatokkal Igye
keznek, ha kell a legnagyobb áldo
zatok árát» is áttörni diU Irányban, 
a német és a román harci kiitelékek 
azonban érzékeny vereséget okozva 
verték vissza vúilalkozásalkat. A  vé
dőit állásait sikerült Beiyenként je 
lentékenyen előrehelyezni.

A  német és magyar csapatok által 
elfoglalt terep ellea Intézett boise 
vista támadások *  megerősíts ess 
Italok ellenére a Kárpátok előterében 
sem jártak semmifél« eredménnyel 
p»Aa eimuit héten egyedül a magyar 
csapatok 166 ».ovjet páncélost semmi- 
sít ettek meg. Április 29-én több s»ov. 
Jet ezred támadását fogtó* fel ég nta- 
sitoiták vissza több helyi támadással 
együtt a Dnyeszter felső folyásától 
északra ég délre.

Köveitől délnyugatra megindított né
met ellentámadások is új harci terep- 
nyereséghez vege tek. Az április Zf-én 
körülzárt erősebb szovjet harci» * 
ponot m íg jobban rcizekre szakítot
ták. A  bolsevisták itt sályo* véres 
veszteséget szenvedtek. Több mint 
2600 fogoly jutott német kézre, kSztiik 
egy hadcS’tályparancsnok telj** vezér, 
karával. A  fegyver- és hadizsukmány 
is jelentékeny.

Az egész keleti arevonalon a nap 
folyamán, » ,  éjjel pedig két szovjet 
gépet ISttank le. Két német repüld 
gép nem tért vissz» támaszpontjára

Bepmszcntgyorgy, április SO.
Vitéz Endre László belügyi ál

lamtitkár országos szemleútja so
rán a Székelyföldre is ellátoga
tott.. A belügyi államtitkár Ma
rosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, 
Csíkszereda és ÖyergjfBwrtttntP 
!ós meglátogatása után Ungvár

és Munkács vidékére utszott.
Vitéz Endre László belügyi ál

lamtitkár a Székely-földön tapasz
taltak fölött teljes elismerését fe
jezte ki éa örömmel Játf.a, hogy a 
Székelyföld  népa lelkesen kapceo- 
lódik bele az ofKzágépitö munká
ba. (MTI) ? · 1

Szegeden 12 zsidói íarfózía^ah le 
értékeli drclfósc miatfi
Szeged, április 29.

A ¡szegedi rendőrség 12 zsidót 
letartóztatott, akik különböző ér
tékeket rejtettek el. Az elrejtett 
tárgyak közül a rendőrség addig

több m int 50 kilogram m  súlyú 
arany, és ezüstértéktárgyakat, to
vábbá ékszereket, perzsabundát, 
szőnyegeket és értékes villam os
sági berendezést fog la ltak  el. *

Kényszerlakhelyet felölnek 
kt a szegedi zsidóknak

Szegei, április 30. 
Dr. Tukats Sándor főispán kor- 

mányrendelet alapján utasította 
Szeged város polgármesterét, hogy 
a szegedi zsidóknak a város meg

határozott részeibe való telepíté
sére a szükséges- intézkedéseit 
azonnal tegye meg. A rendeletet 
nyolc napon belül kell végrehaj
tani. (MTI,

Berlin Knox haláláról
A  NST jelenti: Frank Knox 

amerikai haditengerészeti minisz
ter halála a háromhatalmi szövet
ségre nézve súlyos csapás - »  je-

Papan Ber nbe érkezett
Beittn, április 30.

Az NST jeleni: Mint a Wiiheim- 
suassen Közölték, Fraoz eon Papén 
mjfcaied német nagykövet Jelentés
iét«!« Berlinbe érkezeit Mértékadó 
heiüni helyen továbbra sem fwglol- 
SaSt állást a tőrök kérdésben és rá
mutatnak arra, hogy küszöbön áU a 
hivatalos német állá logialás. Auk- 
sal a sajíójeleaíésekkel kapcsolat

ban, amelyek szerint Törökország a 
krÓBüszáíiításck eisiCHadésáért kái- 
póU&Jjl más keisitkedelmlpoHUkai 
dolgokba« akar előzékenységei ta
núsítóra »étn»tessság iránt, a Wü- 
halms’tassen csupán annyit mon
dottak, hogy némer felfogás szerint 
ezt a kérdést nem lehet ilyen kom-, 
penzációs eljárással elintézni

Göbbels beszéde a német katonák 
világnézeti vezetői előtt

A miniszter iejtegétéseibea a haft 
tartóság *18tt, amelynek eotaibem 
több magas kitfntetèsse! jutabnazott
kateaa w lt , kiemeli«, hogy a  poH* 
fikoi m eggyőződé* ereje kemény 
hord szellemmel párosulva a néme 

S legnagyobb eüeaáilá erő 
n»h6s*a M é h «  »«»gely· 

a c ib a t e *  y f lö g n « ·* «  név* 1 ha a'mak győseimeneh előfeifétele. 
IMhrel togiaikozsak. | {MTI)

lerSts, április 80.

ar. Gőbbei· birodesliBJ mißiszte«
%iombo’.on beszédet mondott s  Bé
rnél hadsereg «szetőképsö iskoiái-
s»!t parcBcsKcktá, egy kaiénál í r  
toio böügatéí, vaiami»! olyan « t r  
!«*« eiöft. vääk kahBMd lA «d a ifd k e »

entették ki a W iliulm strassen, —  
m ert erre a helyre nem óhajtat
tak volna a maguk számára meg
felelőbb ember. K n ox  m iniszter
sége alatt sohasem tagadta, hegy 
fiata l korában nem hajóinas, ha
nem ú jságíró volt.

Tájékoztató
A bombakárosultak javára szánt 

adományát a 131.006 sz. postatakarék
pénztári csekkszámlára fizess* *>«· 

Befizetési lap minden dohányárudéban 
2 füléiért kapható.

A csekkszámla elnevezése: „b M- a

iégstámad&Hát áldozatainak megaegi-
tése letéti «zárnia. Budapest, 161.006.*·

T t%né befizetések
ezzel a jelzéssel a 
kell látni.

elkerü’és® végeit 
befízetért lapot, el

Természetbeni adományokat váro
s b a n  a polgár, mesterhez, közgégtk- » 
ben pedig sz elöljárósághoz kell eljut
tatni.
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„Szakadárok"
I r t a : C i ű r i l s  Z o l f á n

’ 'A bélpolitikai élet kibontakozása 
•zoxi az utón halad, amelyet a ma
gyar nemzetiszociaíista népi moz
galom már kilenc évvel ezelőtt ki
jelölt. A  nemzet tele tűd j vei 
lélekzi be a m a g y a r  poli
tika friss tavaszi levegőjét. Az új 
balügyminiszter nyilatkozata, — 
amellyel a jelenlegi pártok szabad 
működését és a hosszú éveken át 
elnyomott köztisztviselőrétsgünk 
véleménynyilvánítását lehetővé te
szi — végre gyűlölködéstől ér
telmetlen erőszakcdkodásuktól 
tisztítja mag az ország, belső 
életét. Nincs többé első,  máso 
d i k  és u t o l s ó r e n d ű  pol
gár ebben az országban: nem kell 
a kabát hajtókája alá rejtegetni a 
Xyilaskcresztes Párt jelvényét. s 
nincs szükség arra, hogy a szom
szédban lakó üzvegy útmesterhé 
elmére kérjük a mozgalom lapjait.

Nyugodtan: az ősi magyar lélek 
Ismert őszinteségével megvallhatja 
nemzetiszocialista-hungarista fel
fogását minden magyar ember s 
nem lesz többé szellemi mezítlá
bas csak azért, mert — ezeréves 
történelmünk nagy és örök taní
tása szerint — a hősi életszemléle
tet., a vér és vas történelemfor 
máló erejét hirdeti.

A  Kállay Miklósok és Keresztes 
Fischerek politikájának erkölcsi 
és szellemi hagyatékát ma már 
csak egy szomorú kór visszakisértő 
emlékei őrzik s a rugalmas ma
gyar lélek — elfeledve tengernyi 
szenvedést, megaláztatást és gya
lázatot — magasratartott zászló
val, friss lendülettel Indul meg 
az európai népek történelmi útjáp 
*2 új Európa felé.

soknak. Felelősségtől áthatott lé
lekkel nyultunk minden esetben 
nemzetünk nagy sorskérdéseihez s 
ha nemzetszervező és országépítő 
tevékenységünk során ellenvéle
ményekbe ütköztünk és láttuk a 
velünk szembenállók jóhiszeműsé
gét, mindenkor komolyan vettük 
a vitát és — igazságunk biztos 
tudatában, — nem tértünk ki a 
kemény harcok elől sem.

Ilyen lelkiséggel akarunk tár
gyilagosan, minden politikai türel
metlenséget kiküszöbölni, — de & 
bennünk égő meggyőződés tiszta 
fényénél — rámutatni arra, hegy 
mi soha nem - voltunk és nem is 
lehettünk „szakadárok”, mart 
egyetlen pillanatra sem szakad
tunk el attól, amit kilenc év óta 
hirdettünk.

De nem szakadtunk el a ma
gyar dolgozók m illiós tömegeitől 
sem. Pedig nemegyszer csillant fel 
—t a megpróbáltatások súlyos évei 
alatt — a csábos lehetőség a hos2- 
szú idő óta harcoló test és lélek 
„bársonyos” pihentetésére: mi
azonban nem alkudtunk! . ,  Még 
ekkor sem alkudtunk, amikor a

mi táborunkban küzdő, rég i h í r  J mények munkájának alapos és tö 
cosok követe lték  az eddig va llo tt J kéletet működését valamennyi

rendelkezésre álló eszközzel előre- 
gitjük és ebben a kormányzat 
munkáját is hatJuítósan támogat
juk. És hogy mindez nemcsupán 
színes szólam, hanem érzékelhető 
valóság is, azt, szerte az országban 
mindenki megállapi.hatja. Mi te
hát ilyen szempontból sem va
gyunk és nem is lehetünk szaka
dárok.

*
De szakadárok lennénk, ha 

egyetlen pillanatra is mást hirdet
nénk, mást akarnánk, mint eddig, 
ha — szemben tegnapi énünkkel 
— bevallanánk barátaink és isme
rőseink előtt, a kávéházi törzsasz
talok tájékán, hogy — hiába! öt, 
hat, vagy nyolc évig hittem  vezér
ben, eszmében, ma azonban meg
vallom: csalódtam, tévedtem: be
látom, hogy ú j csapásokon kell ke
resnem a Célt, ú j vezércsillag 
mögé kell állítanunk a nemzetiszo
cializmusban hivő, bizakodó ma
gyar dolgozók hatalmas táborát.

Igen. Ebben az egyetlen esetben 
tényleg „szakadárok*’ lennénk s 
hithagyásunkkal nemcsak az eddig 
szentnek taríott Úttól és Céltól 
szakadnánk el, de: lelkiismere
tűnktől is.

elvek „ rugalmas”  revízióját. In
kább elváltunk , s valljuk be
egyik-másik esetben nehezebb szív
vel, de nem alkudtunk! Nem tér
tünk le a Cél je lé vezető Útról, 
amelyet kényelmünknél, személyes 
szabadságunknál, sőt életünknél is 
többre becsültünk. Nem voltunk 
tehát és nem is leszünk szakadá
rok soha!

■t*
*

Meglehet azonban, hogy a ben
nünket aposztrofálok talán arra a 
sokat és helytelenül hangoztatott 
vádra gondoltak — s ezt fejezték 
ki a szakadárok szóval — hogy mi: 
a magyar riemzetiszocialista népi 
mozgalom harcosai elzárkózunk 
mindennemű együttműködéstől, 
hogy politikai célunk gyorsan kie
rőszakolt elérését fontosabbnak 
tartjuk nemzetünk legsürgősebb, 
legégetőbb kérdésénél, az Európá
ért folyó győzelmes háborúnál.

Válaszunk: M i mindennél eíobb- 
revalónak tartjuk és érezzük a 
nemzet totális sorakozó ját! A  nem
zeti erő maradéktalan érvényesí
tésében mindenkivel Összefogunk, 
mindenkit — szívvel és lélekkel — 
támogatunk. A  belső fron t: a gyá
rak, üzemek, a hivatalok és intéz-

A  megváltozott körülmények új 
szint adtak a pártok életének s 
uz egymást érő politikai összejö
vetelek végre rendes mederbe te
relték félresiklott sorsszekerükét 
és visszaadták népünk bizalmát s 

azt a tudatot, hogy nem róluk , de 

nélkülük döntenek elérhetetlen 

magasságban trónoló politikai cé

zárok, h a n e m m i n t  döntő té

nyezőre —  éppen az ö hitükre és 

bizalmukra építi fe l azt a Ma- 

gyaorszagot t amely a dolgozó osz
tályok nemzeti és szocialista mun
kaközössége.

Ma már mindenki elismeri, hogy 
nem volt még párt 'és mozgalom 
ebben az országban, amelynek 
»nnyi nehézséggel kellett volna 
megküzdenie, -mint éppen a mi 
izig-vérlg magyar és maradékta
lanul szocialista mozgalmunknak. 
A  történelemirás feladata lesz 

feljegyezni a jogfosztások és ke
gyetlenkedések hosszú sorozatát s 

a nemzetiszocialista magyar lélek

nek azt a fanatizmusát, amivel 
mindezt elviselte. És nemcsupán 
az a csodálatos, hogy. Keresztes 
Fbchar és kapcsolt részeinek min
dem eltaposó szándéka ellenére is 
k--ejlodhetett, megizmosodhatott a 
ungarönus tábora, ttónsnr hogy 

— éPPen az üldöztetések súlyos 
évei alatt — nyerte meg a dolgozó 
magyar társadalom legszélesebb, 
rétegeit.

*

Éppen ezért nincs jelentősége 
annak a semmivel sem indokolha
tó minősítésnek, amit — velünk 
*zemben — bizonyos oldalról hasz
nálnak. így csak ezeknek „szakadá
sok” vigyünk. Hogy azután kitől» 
va£y mitől „szakadtunk” el, azt

nem magyarázzák meg bő
vebben.

Söh* nem voltunk hivei «  é r  
HyeUKfttűpetéseknék: a 
**¿4 éretlen itkiabálá-

Bornemisza Gábor köszönete
Veesenmayer német követ Hitler 

A dőli születésnapján nyújtotta át 
Bornemisza Gábornak, a Magyar 
Ssó és a  Virradat «szerkesztőjének 
a magyar-német iegyverbarátság, a 
nagyar-német kapcsolatok bensőié- 
gts elmélyít*;® terén szerzett érde
meiért Hl.ügetésként a Német Sas
rend L osztályai.

Azóta a  bárótok, Ismerősök és 
névtelen magyarok százat kOIdSiték 
el meleg gratuláló soraikat topánk 
^szerkeszt 5; ének.

Bornemisza Gábor, a Magyar Szó

és a Virradat ISszerkesztSJe «míen 
köszöni meg a legmelegebbe** és 
legbensősógesebben a Jókívánságo
kat.

A  nemzeSszociaBsta áQam munka
tempója, az államvezetée gyors Üte
me és a postai számlások háborús 
torlódása is késztet bennünket arra, 
hogy ezen JőleeS Jókívánságokat kl- 
fejexö leveleire külSa-külöa no vá
laszoljunk, miéit 1«  ezúton Ismétel
ten megköszönjön Testvéreink, Ba
rátaink és ismerőseink meleg együtt
érzéséi ól tanúskodó sorait.

öép* és gyorsírást ts 
íoiW tiszfyisetőKOhef
fe lv m **  Jln*/Jelentkezni lehet 
d.n. t-i-15 érm között a kiadóban

S z a b a is á g o i  ktspmmh
a b o m b á k é v á  m i i  

H onvédek
A  honvédelmi miniszter a hon» 

védvezérkar főnökével egyetértőén 
a honvédség, csendörség hivatásos 
éa nem-hivatásos tisztjeinek és 
legénységének, akár hadműve'etl 
területen, akár a hátországban 
azonnali szabadságot engedélyez 
bombakárosodás esetén. A szabad
ság a károsodás mértéke szerint 
14, illetve 28 nap. A károsodás 
fokozatát hatósági igazolvánnyal 
kell igazolni. A hadműveleti terű? 
Jeten lévő bombakárosultak sze
mélyi, vagy vagyoni kárát, hoz
zátartozó, rokon, vagy ismerős kö
tetes a  legközelebbi katonai á lló · 

■ másparancsRokságBÉJ. vagy tsendU 
őrségnél hatósági igazolvánnyal 
bejelenteni. A  bombakárosultak 
szabadságáról szóló rendeletet a 
Honvédségi Közlöny és & Buda
pesti Közlöny között*

Az OTI felhívása 
a zsidó háztartási munkaadókhoz

Az Országos Társadatombíztieei 
tó Intézet «elhívja a  zsidó háztartási 
munkaadók ügyeimét arra, hogy 'a 
neműidé háztartási alkalmosoUJuk

Miigen szerepei Jáíulh Ttlrk Berta
| a zsidó Szenes László ¿kszerreliegettsl Ügyében

A l d e t e k t i v e k  T ü r k  B e r t á t ó l  v i t t é k  e l  a  z s i d ó  m é r n ö k  
2 0 0 . 0 0 0  p e n g ő s  e l d u g o t t  é k s z e r e i t

Szenes László vegyészmérnök új
lipótvárosi lakására 27-én három 
férfi állított be és az ajtót nyitó szo
balánytól a mérnök iránt érdeklőd
tek. Mikor bevezették őket a lakás
ba, &z egyik férfi e szavakkal for
dult a vegyészmérnök felé:

— Áliamrendőrsági detektívek va
gyunk és a zsidó vagyonnal kap
csolat« rendelet ügyében jöttünk. 
Lefoglaljuk a készpénzt és az éksze- 
¡.■eket·

Szenes László zsidó mérnök Igen 
megijedt a három jőlflitazött fejű
től és az első pillanatban nem gon
dolt arra, hogy

áldesektívekkél áll szemben.
A lakásán található ékszereket és 
■*~5zpénzt átadta a detektiveknek, 

nem voltak megelégedve az 
3redmán.nyel és vallatóra fogták Sze 
nest, hol tartja többi ékszereit 

?  ®?zas vallatás után a vegyész- 
mérnök elarulta, hogy

ékszerei nagyrészét Türk Bertá
nál, az lsmert színésznőnél re j

tette e l
Az állítólagos három detektiív meg
jelent Türk Berta lakásán, ahova 
ugyanazzal a mesével állítottak be, 
mint Szeneshez és felszólították a 
művésznőt: adja elő Szenes László 
leszerelt

így a három férfi elvitte Türk 
Bertától Szenesnek ottlévö, 
mintegy 200.000 pengő értékű 
ékszerét, de ugyanakkor maguk
kal vitték Türk Bénának 160-000 

penpo értékű ékszereit is.

Feljelentés folytán a rendőrség nyo
mozást indított a három áldetektív 
ügyében és rövidesen sikerül is őket 
kézrekeriteni- M°lnár László 49 éves 
zsidó magántisztviselő, Gidáli Ernő 
33 éves zsidó magántisztviselő és 
Róth Gábor 34 éves zsidó film tectr 
nikus személyében, akik kihallgatá
sukkor bevallották, hogy

előre készültek bűncselekmé
nyükre és a, zsidók moswmi fé
lelmét kihasználva, elhatározták, 
hagy m ist cXdete.ki.iv jelennek 
meg olyan helyeken, ahol tud
ják, hogy nagyértékü ékszereket 

rejtegetnek.

Molnár és Róth mentek fe l »  lakás
ba, míg a vöröaképű, Gidáli zsidó az 
ajtóban őrködött, mig társai „dol
goztak”. Tervük az volt, hogy még 
több megszeppent zsidót is kifoszta
nak. A  három zsidó áldetektivet 
letartóztatták. A z  ügyben egyébként 
széleskörű eljárás indul és

a rendőrségi kihallgatások során 
fogják tisztázni Szenes László, 
ixUamínt Tűrt Berta színésznő 

szerepét,
Türk Bertával egyébként telefonon 
próbáltunk összeköttetésbe lépnt, 
hogy felvilágosítást kaphassunk a 
többszázezer pengő® ákszerr-’ b’ ás
ügyében, azonban - a színésznővel 
nem tudtunk beszélni és a lakásban 
tartózkodói: « e m poitak hajlandók 
semmiféle felvM gositást adni az 
ügyben. Kíváncsian várjuk az eset 
tisztázását és főleg azt, hogy az is
mert színésznő tuktdonképen teüyeja

szerepet játszott ebben a zsidó 
szerrejtegetési ügyben-

Ö£-

aSkctíjaaztatásánöJc a iéÜáCé «s- 
delkelések értelmében törté >
szftniaét as Országos Tássa:tó;f»- 
blztosító Intézetnél (vidékei m  
tizet helyi szerveinél) a» irtéwsj 
szabályok «zártat tite’et,«* b*|e in
teni Üi intézet ugyanis a 
rendelkezőnk értelmében a .
kokat mindaddig· leíszámitji 
e* a bejelentés meg neon t

Az alkalmaztatás megszűnés« 
depesten annak eHenire ts &» fctsll 
Jelenteni, htgy azt a m, ídr. íüicwJ 
Munkaközvetijó Hivatalhoz t. v

keü. ( m i )

A zsidók rádiókész «fékeinek átvétele
A  zsidó tulajdonban lévő rádió- május S-én este IS  órá ig meghosz- 

vevőké^ülékek átvételér# Buda- ssabMíott&,
Pesten, Újpesten és Kispesten ki- Akik beszolgáltatás! kötetessé- 
jelölt bizottságok működésűket güknek eddig nem tudtok eleget 
április 30-án befejezik, kivivé a tenni, készülékeiket essél a btott· 
VTI* Erzsébet-kSrút M, szám alatti (MTIt
bizottságot, amely működését 19M

k

ftzt Irta otthonának sjtófílfá jéra egy 
berlini színésznő, miután azt 
amerikai bombázók elpusztították. De 
nemcsak fi, hanem még »ok színész, 
mövéaz és tuáés vesztette így el ott
honát. Színházak égtek te. tewspte* 
mok, könyvtárak müzeumfih H  in
tézmények pusztultak el, egyetemek 
és klinikák (Kitek romba Mía-Jesek 
ellenére tovább él e német kuHür*, 
A gyorsan helyreállított termekbe# 
tovább Játszik a szmhiz. a szükség- 
é^óhelyeken tovább működik az egye» 
te * .  A német kültérinek *  bomba« 
terror alatti íselytátíásAt matatja te

h . t sy. , l X T ‘
Ara 70 fillér. Kapbaté minden foiyó* 

JL“ · ' 1· K^srtéseket íe lv e « 
az ,,íbusz\ Bu,lapéit V , Akíáern!*·
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Mikor kezdődik meg szinész- 
Ironton a rendszeres tisztogatás

Kim Ferenc kormánybiztosi kinevezését várja 
a nemzet¡szocialista magyar társadalom

Hírt adtunk arról, hogy a régi 
rendszer egyik edzett kultúrlovag- 
ja: Németh Antal a Nemzeti Szín
ház 63 a rádió dramaturgiai osz
tályának éléről közmegnyugvásra 
vir,:a».vonul, továbbá, hogy Jávor 
Pál ma'.lett még néhány zsidó fele- 
*é$tg és baloldali színész te eltűnt 
a sülyeaztSn.
■ K 'irM i-K ansU r Katalin ügyében 

még nincs döntés, de belátható 
id3n belül Ő sem játszik szerepet, 
Ls^alábfo is nem színpadon és fii, 
a a

Mfatfez mognyugiát^ag hat, de 
a sai íSjobboldali magyar közvé
lemény érdsklMéssel várja, hogy 
mikor kezdődik a szinészfronton a 
w ^ e r e s  tisztogatás.

T3bb oldalról nyírt közlés áfep- 
j  in K m  Ferencben összpontosul

a bizalom: Kiss Ferenc kormány
biztosi kinevezését várja a nemze- 
tiszocialista magyar társadalom.

Amint az eléggé megrendszabá- 
lyozott magyar sajtóban is szüksé
gesnek mutatkozott, hogy aa Or
szágos Magyar Bajtókcmara el
nökét, vitéz Kolos váry-Borcm  Mi
hályt kormánybiztosi hatáskörrel 
ruházzák fel, úgy a magyar szín
házi és színészi válság megoldá
sára sem elegendő, hogy Kiss Fe
renc átveszi a Színművészeti Ka
mara vezetését, hanem megfelelő 
hatáskört is kell kapnia, hogy 
gyorsan és eredményesen intéz, 
kedhessék.

Tudomásunk szerint e kérdésben 
még hivatalos döntés nincs. Kí
váncsim várjuk a kuitmzrniniszter 
erélyes intézkedését.

Az e u r ó p a i  s z e lle m  d i a d a l m a s  film je
a Ródíusban

Mialatt a fran
ca partokkal gtem. 
¿cn. felső m i oztiak 

az inváziós hajók 
százai, hogy a kv 
fsúí-má,n3/olő gyár 
(/'¿armatúráim t 
rendszer kalózlo* 

t· >rit éiatt jussanak ül Európa el 
Ö2mláiíret az mgoUamenkm repü
lők U*M bombázott Budapesten eyy 
.·'·> «cift fttínst forgatnak egy afri
kai gyarmatról — Szudánról. * 

Nem isznak ügyén fégbehütöti 
uislöt 0 bermdshauA „falsSbbrmdŰ” 
er/ibWfk, míközven a bennszülött 
ezrel hullanák el éhségtől, mégis ér- 
¿■kes ez a film: látunk lepratelepet, 
'■hol fél emberöltőn át gyógyít a 
franzia ervos és a hirtelen ¡autóit 
tűzvész idején egészsége feláldozásé
val merni ki lángoló kunyhójukból a 
s s'jrencaétlsn leprátokat a francia 
fi.nams.n0k.

tfem tíinm i fel l-éptm-ntfomfin fel- 
' l r íi3 'm'Mon, .szinte tim te^hg  <* 
„fshér" civil iMcióanydl-‘merÍk-ii kö
tni, itt cm » mmérmef! látunk, akik· 

■•pimolyofímk 'és' izeiívediékk 
és a .tluár bornak$imtagon is a fran

cia sz ^ -ín üde oázisát teremül· me#.
Küzdenek egy gyönyörű e$zméé-,t 

é t meg u  halnak egyszerűen, csen
desen —  katonához méltóan azon a 
földön, amelyet nem a rabszoigaha;- 
esárok bilincsei, hanem a mélysége- 
se» emberi szeretet és as alkotó szel
lem  seétszakítha-Mlm szálai fűznek 
eyy nagyrahlvaiots európai biroda
lomhoz, „az" európai szeüemközös- 
s éghez.
Az akarat hatalmas 'rátái lözé szorí

tott N iger megtermékenyítő erejébe 
vetett fiit csodás szimbólum és káp
rázatos kép:' hernyótalpas traktorok 
gázoln-'k át a homokon, gözekék 
vannak árkokat, h°gy élet és áldás 
fakadjon az ásó katonáinak épivő 
munkája nyomán. ■
t E’í7;í esztelen kuruzsló OrvlSvése le 
te ríti ugyan ennek a tömegeket irá- 
nyitó akaratnak a megszemil&esitd· 
tét, de, miután »  munka himnuszá
nak fölemelő hangjai mellett elbán
tál ják a francia lobogóval letakart 
fakoporsői, az élet folyik tovább az 
előre maghatározott terv szerint „a 
halott hős a?: irata — amint Le Bon 
mondja —■ az élőkön uralkodik to
vább...”  —  női —

T A V A S Z I DERŰ AZ  O PE R E TT · 
SZ ÍN H ÁZ S Z IN P A 0 A N

Minden hét «»tnfoat és vasárnapján
tavaszt derű fakaszt vidám kacagást 
■ fővárosi Operettszínházban, ahol 
Csikó« Rózsi én vitéz Gozmány 
György a fürge fecskék, a Hegyi— 
Magyari pár a két kedvesen ezemte 
len veréb, ifjabb Latabár Kálmán, i 
Szikár holló már megjelenésével is 
megnevettet! a közönséget.

Az Operettszinház balettkara tava
szi virágcsokorként #zóralr>ztatjla a 
szemeket, Kelly Anna pedig csaló· 
gányként gyönyörködteti a eziveílct.

BŰBÁJOS 
DANIELLE D ARR IEU X-FILM  
A  D fiCSI-FLIM SZINHAZBAN

Kedden újra műsorra tűzik a Décsi- 
moziban Danielle Darrieux nagysikerű 
vigjátékát: „Az első csók"-ot. a  film 
már nagy érdeklődés melléti futott 
a Corso moziban, ahol zsúfolásig meg
telt nézőtér tapsolta és kacagta végig 
állandóan Dániellé Darrieux mulatsá
gos históriáját·

PAULA WESSELY

a i s z o n i i a n i n i

Kizárólag CORVIN
A M Á K  15 M it-U ó T  KÖ LTÖ TT 

SZO C IÁLIS  CÉLO KRA

A  Magyar Általános Kőszénbánya 
Résavénytársulat április SS-án tartotta
közgyűlését.

Dr. Varga József v. miniszter, a tár
sulat elnöke, a napirend előtt kegye- 
letes szavakkal emlék-szett meg a tár
sulat azon tisztviselőiről, akik az el
múlt év folyam bán a keleti harctéren 
életüket áldozták hazánkért.

A  táríulat munkiisjóléti, egéssség- 
védeknJ és kulturális^ tevékenyegét 
tovább fejlesztette és ezirányú kiadá. 
eai immár kb. 15,3 millió pengőt ér· 
tek el.

AZ oeztalck részvényettíint 17 pengő
A közgyűlés gróf Esterházy Ferenc· 

nét, dr. Fabtoyi Tlhamért, Mailét Fii- 
löpöt és dr. he. Vize? Vilmost az igaz· 
gatóságba, dr, Körmendy-É’ces Lajost 
és dr. báró Radvánezky Lajost 5>sdig 
a felügyelőbizottságba újból beválasz
totta.

Szerelem, tánc, humor, muzsika

Szerelmi Rimáé

ALIDA V A U I
legbájosabb, legszellemesebb 

vidámfilmje

BEMUTATÓ
HÉTFŐN KÖRZŐ„Filmellátó” -

film

Levente ifjúság

Hogyan dolgoznak 
levente-lányaink

a bombakárosultak megsegítésén t

= s&

Vizsgálják felül
f j f c  é s  m i i b e n  f o g c í m e n  k a p i a k  a% u t ó b b i

é v e k b e n  m o x í e í i f f a d é i ^ e h m  
Tiszta helyzetet kell teremteni a mozi és a filmkSlcsSnző
iránion — A  ü.mkaccara íeiálütásának szükségessége

A  „Virradat”  vetette fel első
nek azt a gondolatot, hogy a zsi* 
dókat nemcsak a gazdasági élet te
rületén kell visszaszorítani hanem 
a racet végbemenő totális átállítás
nak érvényesülni« kell a ®eüemi 
étet megnyilvánulásának minden 
ágában.

Légii .óbbi két számunkban a 
magyar czínmüvászetben elburján
zott visszásságokra hívtuk fel a 
figyelmet és követeltük, hogy a
rerrJcsináiáí végrehajtását bízzák 
az arra Icg?! kai masabb férfiúra,
Kiss Fcrcncre, aki korminybizto- 
si haíágköiiben a jelenlegi kor*

' m layzat által mutatott gyors 
ütemben oldaná meg a zsidá szel-
lemtől és zsidóbarát érdekelteá- 
g 2k tll áthat ott magyar színművé- 
szít válságát 

U i f t  a poszton azonban sem *n

hatunk meg. Nemcsak a színházak, 
hanem a mozgóképszínházak körül 
is bajok vannak. I t t  is sürgősen 
cselekedni kell. Vizsgálják felül, 
kik &  milyen jogcímen kaptak az 
utóbbi évek során moüengedclye- 
ket. A  m ozitulajionosűk ugyanis 
döntő mádon gyakorolnak befo
lyást a filmgyártásra azáltal, hogy 
m ikor és hogyan tűzik műsorra az 
elkészített filmeket.

Emlékezete például, hogy mi
csoda huza-vona, valóságos hűvös 
szabotázs előzte meg a legkiválóbb 
és művészi színvonalban szinte 
egyedülálló magyar filmremeknek: 
az „Emberek a havMOn" Című 
Szóu  filmnek a bemutatását Fél 
évig nem akadt mozi a magyar 
fuvarosban, amely bemutatásra 
máltatta volna azt a velencei bien~ 
- 1 első díjat nyert filmet.

m a
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A helytelenül és üzleti tervsze
rűséggel kitenyésztett sztárkultusz 
Is javarészt a mozik reklámpoliti 
kájára vezethető vissza.

Lapunk főszerkesztője, Bor· 
némisza Gábort mint a mozisok ak 
kori elnöke

már egy évti ed előtt 
felvetette

a különböző szakosztályokra tagolt 
önálló magyar filmkamara fe lá llí
tásának a gondolatát és eredmé
nyesen küzdőn az árjásításért. Az 
akkori liberális kormányzat alatt 
azonban a zsidó tőkeérdekeltségek 
még olyan elszánt erővel védel
mezték a minden szakmai ellenőr
zéstől mentesen jóljövedelmező 
vállalataikat, hogy ez a gondolat 
nem valósulhatott meg.

Most azonban a helyzet gyükére, 
sen megváltozott: mindinkább elő- 
térbenyomul «  magánhaszon szol
gálatában álló egyéni vállalatok 
közérdekű ellenőrzésének az esz
méje. Ez az ellenőrzés azonban 
nem lehet állami gyámkodás: még 
a n^mzetiszocíalista intézményeket 
i endszc-resítő Német Birodalomban 
is belátták, hogy a rugalmas ma
gánvállalkozás eleven erőit nem le
het hatósági béklyók közé szorí
tani,

A  feladat egyszerű: mindenek
előtt fel kell osztani a mozisok 
mindkét egyesületét, amely csak 
fedőszerv volt néhány film-kUkk 
és mozidinasztia gondosan kiépített 
érdekei oltalmára és a feloszlatott 
liberális szerkezetű egyesületek 
helyébe fCjjőn a közérdekű jsewr 
pontok szerint megszervezett film - 
kamara,

A Vírraáat és a Magyar Szó 
további számai konkrét sóitokkal 
tárják fel a mazifrontoa és a fiim- 
xöícsönzők világában uralkodó 
helyzetei Ezek az adatok minden
nél meggyőzükben követelik majd 
A kérdés rendezését é t m igbS t a 
jűmkamafa fe t í l itó ié m k  szüksé- 
■ < stégét.

Tornál LAsxl« dr.

Két éve immár, hogy a levente- 
leánymozgalom országszerte ki
bontotta zászlaját. A  leánylevente- 
mozgalom olyan időben született 
és kezdte meg nemzetnevelő és 
építő működését, amikor az asz- 
szonyi lélek erejét, a hői szív 
jóságára és a leánykezek 
szorgos áldozatos munkájára nél
külözhetetlenül szükség volt' Az 
elmúlt két év leforgása ala.tt ha
zánk sok-sok falujának és városá
nak Önként felállított levente 
leány csapataiban a serdülő kor
ban lévő magyar leányok száza! 
és ezrei dolgoztak feltűnés nélkül, 
a hagyományos magyar nőd eré
nyek szellemében.

A  közelmúltban a Leventeleá
nyok Országos Központja fe lh í
vással fordult a főváros iskoláiba 
já ró  leányiffuságához, hogy ön
ként jelentkezéssel, erejéhez és tu
dásához mérten, járuljoh hozzá a 
bombakárosulták megsegítését 
szolgáló nagy munkához,

A sok jelentkező fiatal leány 
közül a legjobbakat és a legmeg
felelőbbeket az arra hivatott le
venteleány vezetőnők kiválogat
ták, ’majd

a leányok hét csoportba 
osztva

azonnal megkezdték munkájukat. 
Először az Aikotmány-utca 10. 
szám alatti leventeleány munka
termet kerestük fel, ahol alkal
munk volt közelebbről megszem
lélni a leányok lelkes varró és kö
tő munkáját Itt főképpen válla
lati leányokkal találkoztunk, akik 
délelőtt és délután fe lvá ltott be
osztásban szinte megállás nélkül 
dolgoznak. Ingeket alsórahát, ha
risnyákat készítenek a bombaká
rosult gyermekek részére. Seré
nyen és jókedvvel folyik itt a 
munka.

Innen átszaladtunk a másik cső- 
porthoz, ahol külön erre a célra 
felállított főzőkonyhán száraz sü

teményeket sütnek és főznek a 
bombakárosultak részére. Minde
gyik leány ruháját az tó-mert le
vente felségjelvény díszítette és 
fejüket, mintegy smkácsné mód
jára fehér kendövei födték be.

Kérdést intéztünk az egyik, 
baroahajú leventeleányhoz, hogy 
milyen érzés fogta el abban a pil
lanatban, amikor letéve egy időre 
a tanulókönyvet, a fözőkanalat 
vette a kezébe.’

—- Eleinte szokatlan volt, mint
hogy minden kezdet nehéz. Most 
már annyira belemerültem a műn« 
kámba, hogy

alig bírnám abba hagyni
Nekünk magyar levente!eányok- 

nak kötelességünk a szenvedőkön, 
amennyire csak tudunk segíteni. 
A nehéz idők, a rohanó, események 
nem engedik meg nekünk, hogy a 
vakációban pihenjünk. Amikor 
apáink kint harcolnak fegyverrel 
a kézben, mi itt a belső fronton 
igyekszünk a bombakárosultak 
szeméről a Wnnyeket segítő két 
késünkkel letörölni,

Percekig némán és megilletődve 
néztem a lelkes leventeleányok 
serény munkáját éa azzal a meg
győződéssel hagytam el a termet, 
hogy ezek a leányok nemesak isme
rik  és tudják a hét leventetör
vényt, hanem mindegyikük kivétel 
nélkül magáévá tenni és a m lő  
életbe átültetni igyekszik azokat

„A leventeleány kötelességtudó 
és áldozat kész” — mondja a har. 
madik törvény, tíbventeleányáink 
tudják, hogy a női élethivatás ál
dozatokkal jár, de áldozat nélkül 
nincs öröm. A magyar leányifju- 
s&g igazi magyar szívvel és lélek
kel, történelmünk nagy magyar 
asszonyalakjainak szellemében 
vállal minden áldozatot, m ert 
tudják, hogy a szebb magyar jö
vőért minden áldozat kevés, amit 
hozhatunk,

BOHONCZY H. OTTÖ

A  l e v e n t é k e t  b e v e t i k  a  k ö x e l l á t á s  

j a r c v o n a l á r a

A honvédelmi miniszter rendehte 
a leventekiképzés újabb szabályozásáról

Levente Hírközpont JelenÜ: I telje· napi, va*y 1* félnapi foglalko-
közeilátü érdekében a metBffaz- ' lO. Uletőle* 5 óra WBtarUmmal»

daság munkaerőinek szaporítására a 
honvédé:mi miniszter újra szabályozta

A
A

leventefogialkozási: A *  44 «abá ly o -  
zas —  amely figyelembe veszi az is
kolák korábbi bezárását éa a fővárt» 
részbeni kiürítését u — alapelv« a*, 
fcogy a levcnteioglalkozást a «ne*vál
tozott viszonyok kS»8H la folytatni 
keii; a vidékre k61te*Stt leventék ój 
lakóhelyükén kSíeiesek a  ieventefeg. 
lapozásokon ríszívenni. Ahol a me 
zSgaadasá* érdekében a leventék mán- 
k iiá t i* fel kel) haaxnálni « ·  a fog. 
I&l kozta tás Ideiglenesen megszakad —  

elmulasztott kiképzési érákat pó
tolni fceű,

A trtiByemőrészt fBldmive« leven
tékből Mié ewpatoiuí a htnvédemi 
minis;tér a kteeíláfá# arcvonalán, a 
kie«$ munkaerők pótlására vetette be. 
Ezeknél a esapatokaii *  kiképzést a 
tavrtrí ganfeságt maakik Idejére, as 
waiáa befejezéséig — ilta lib «»  *r- 
s*áge*an ftlhw  is-i* — »hol a* siflis- 
•égé«, ideig]aneeen me*»«fcltof4*. A* 
elmaradt f*f!*lkormokat a munkák 
wriinetében „é* jállss 13—»««au lus 31 
köziét keit pótolni, a m  alatt hat

kell tartani. A *  egísznapon foglalko'-
zásokra a leventék élelmezésüket ma
gokkal viszik.

A  vállalati és zömükben nem föld
műves leventékből állá csapatok fog
lalkoztatása nem asak&d meg, de a* 
Ide beomlott földművé* leventéket 
• fenti Időkben a foglalkozás alól fel 
kell menteni

Angiid a klB&UamotóWtt:

PlöiM jör lo f ő r e a y ie i
*" dlus 6 és 7 én d. u. 3 órakor
f f ,r* cnul fari — ii et ék, Jé icuufót W



Budapest, 1944. májua 1. 5
Jegyxeiek a városrendezési tervek margójára:

Hogyan született meg 
Pest és Buda egyesülése?

15fflilí#r a politfilfBisok még azon vUázíah, h o g y Peri vagy B u da
kapja meg a paiyaiwertes elmert

Ha szép Budapestünkre gondo
lunk, vájjon eszünkbe jut-e, hogy a 
most virágkorát élő magyar fővá
ron. melyban ma, hála a sorsnak, 
nem :etiszocialista magyar szivek 
dobognak, hogy a „kicifráit ködjö- 
vandöt” valóságra váltsák, azt a jö 
vendőt. amslyért annyi jé  magyar 
vár és verejték folyt el a nal na
pon —  vájjon tudjuk-e mindnyájan, 
m íven erők és milyen érdekek hoz
ták* létre a mai ragyogó Budapes
tet, akit a külföld sajtója ia a 
Euna krályn$jának nevezi. Ha la
pozgatunk a régi' aktókben, érdekes 
adatokra bukkanunk, amely adatok 
alapján tiszta képet kapunk arról, 
milyen kohóban formálódott ilyen 
drága, nemes fém m i a ma már ma
gyar. nemzeti Budapest.

1370-ben, mondják a régi Írások 
—  egy képviselő érdekes tervet ve
tett föl a Képviselőház egvik ülé
sén: Mi lenne, ha Pest, Buda és
Óbuda egyesülnének —  s ebből a 
házasságból megszületnek végre az 
a régen óhajtott nagyváros, mely

méltóképpen reprezentálná az or
szág fővárosáto

Az eszme (akkor) fölötte pikán
san hangzott s egyrészről élénk he
lyeslést, másrészről —  különösen 
az érdekelt városok részéről —  v i
haros ellenkezést váltott ki. A  ha
ladó szellemű honatyák és egyéb 
közéleti kapacitások élénken helye
selték, mig az érdekelt városok 
képviselői viharosan tiltakoztak az 
egyesülés terve ellen. Ami érthető 
is volt, mert az érdekeltek tudták, 
hogy az egyesülés egyúttal egysé
ges közigazgatást is jelent g két vá
ros a harmadik javára -  ;  e i  két
ségkívül az ifjú  Pest lenne.—  el
veszti függetlenségét. Am i nem kis 
dolog, lévén minden város valósá
gos kiskirályság közigazgatás: 
szempontból abban az időben.

Mondom f *  ötlet alaposan fölka
varta e* addig b jk As városok nyu
galmát s Buda és Pest. nemkülön
ben Óbuda Is. kezdett felbolygatott 
méhkashoz hasonlítani-

bad királyi város- A  Zápolya János 
oroszlánja meg már 150 evvel ez- 
glőtt ott ágaskodott a szabad Buda 
címerének háromtornyú várkasté
lyának tetején, három lábát három 
emberfejen nyugtatva, mig a ne
gyedikben piros zászlót tart, A  
pestiek griffmadara százötvenévvel 
később született csak. Aztán rém  
is ma;r i az olr,an — csa loptak o 
budaiají, —  amelyik négy lábon 
jár, mint a kutya és bozontos farka 
van. A fé l*  se madár., se oroszlán 
szerzet. —

Am hiába volt minden gúny· A  
mérkőzésben pejt, az ifjú  Pest gvő 
jö t t  Egytornyú várkastélyát a fia 
tslabb és erősebb jogán a dtner fö l
ső részébe helyeztette $ tgy Buda 
mégis leszorult az elsőségről. S5t, 
Pest odáig merészkedett, hogy bírá
lat tárgyává tette Buda oroszlán
jának bosszú nyelvét Js s az griff·

madarának ia nyelvet festetett. 
Hadd öHögease egymásra az egyen
lőség alapjén.

A  parázs címer-vita közepette 
mindenki megfeledkezett1 megint 
Óbudáról, ö , szegény csak várta 
csöndben a íeilenénveket s köbben 
szomorúan állapította meg. hogy 
végül is telje 'en kiszorult a címer
ről. A z 5 jelenlétét nemhogy Síi cí
mer-lilioma, de m íg  egy szál íü- 
vecske sem jelezte az u| címerbe·'. 
Ebbéli jogos ker<* T~n:-V végre is 
hangot adott· A  vitatkozók —  Pe~t 
és Buda —  ráeszmélték a mulasz
tásra p a roé’tánvcssá* al'p ján  méT 
egy kaput törettek a m n  már 
véglegesen a címer a’ íő ,részibe szo
rult budai 8M várkastélyon. Ei 
a kapu szimbolizálta azu+án Óbu
dát. A  hatércsTtba a szerény Óbu
dának, —  ha tetszett, ha nem — 
bele kellett nyugodnia zúg ■l’idis 
ílkül.

A  címer v!(a  szerencsés lezárásá* 
vr l azután megtörtént a ragy eg"e- 
sülés. Buda. Pest és Óbuda Buda
pest néven egy várossá a '-'-ii’ t. 
Nőtt, gyarapodott s az idők folya
mán kirá’yi széps5"ü fővár-ss^ fe j
lődött Büszkén terül el a h-ta’ m s 
Duna két partján s a külföldiek, 
akik itt járrak. nem győzik csodál
ni nemes szépségét A  főváros ma 
több, mint másfélmillió HViwt 
szim ’ál és az út nemzetisaocialista 
kormányzat programjába vette, 
hogy erősen fejleszti majd nem-

Márkás küllői

kaptunk nagy tételben. A régebbi 
rendesén folytán *  finom árui Igen 

o’.esán árusítjuk.
6 személye* étkészlet

26 rCsaas 151.— F
6 szrméiycs kombinált

készlet, 41 részes l!W— P

EarexKivt t

ólomkrisfáSyck 
t í í s z m £ l á r g y a f c

melyek aiszaM-nőíkntó atks’ mi 
ajándcí;nak. sportdljnak stl> 

alkalmasak

csak közigazgatását, hanem m  épp
oly fontos, vagy m gfont.:>?.r.bb mű
vészetét és kultúráját 1*.

A képviselő urak és egyéb közéleti 
előkelőségek

8 a jő pesti, budai és óbudai polgá
rok egész nap ankéfeztek, tárgyal
tak, vitatkoztak, veszekedtek, ér
veltek és mennydörögtek is ott, 
»ho l az okos sző nem segített De 
mindez hiába történt, A  m igot el
vetették s a fácska terebélyesedni 
kezdett, Nem lehetett a kérdést le
venni a napirendről.

Egyszer csak ott találták magu
kat a mólyen tisztelt ankétezó bi
zottságok. —  hogv-hoey, hogy nem
— már ez egyesülendő vá"osok kö
zöl, ui címeréről ankéteznek. Ad
ri5 í-addig kóstolgatják, kerülgettek 
a f^-ró kását, amíg vég r í izlení 
kezdett. '

Ei nem is «V a n  rtwsz Idea! -·— 
iR-indtík a halandóbb szelleműek.
— Csatlakozzunk mi is. Nagyobbak 
és erősebbek lesnünk. —  Ez a véle
mény azután hólr.bdaszerűen ter
jed*. Egyszer csak ottalálta magát 
Si'ndenki. hogy szinte örül az ed
d i* anpjrira ellenzett egyesítésnek

Tóth Vilmos, az akkrri 
belügyminiszter ágált 

legfőbben
az egyesülés terve m elett Szinte 
m/r látta maga előtt a világvárossá 
fé j’ 5dö*t hat-»lm*s Budanzstet 
(hátha még a Zsidőtla^Hott Buda
pestet láthatta vo ’ -a ? ),  melynek 
születésénél bábáekodof«. A z e"ve- 
«ülés _ legfőbb ellenzője viszont 

Móric vált. Pest egy
kori f Sp·'1 "■í rmeste»^. akt többek
köpött is fö ’bozta érvfii, ho^v ar, 
p -"í»n  néraetHSjji Buda ég öbuda 
el fogja némete3i+e »i aa iftu, akko" 
rn *-» ’  gyerekr'nSben járó Pestet. 
(F 'ig y  ez mii ven nevetséges érv 
vo’ t  ma láthatjuk i"azán t Mák« r í 
em bír vo’ t Szentk'-áM  Móric. 
m!nt kevesen tudják. <"?k rzér' 
h-^vta el tekintélyes á llá s t mert 
r ctn szivlí»Thétte Thalsz Eleket, :1 
rendőrség akkori főt-npiW"vát. 
s ’-.■’ kacs embe- érve’ t. rg:fAlt 1°·’ -
Jcbban. az egve'ftlé« ei’ ert. F ,v"tk ''-
y~.‘ f r~TH 1?. F ' 1

m -'d  pi?.-.*nőkm~id p e s te k  ke 'I k fi* 
 ̂ lénés erTT7’ r̂A-05

é’ - ■ Av.n «  t p i e s ő 4 ̂ el.
P"da r ' »'-’'ő’ A^-^ohá-y László 

Tivadar érvelt a* e ^ e -

' í ' " r ;.s ' , ',a is í z #  kért’. K in-e- 
p-'t p o M 'r ó . s V  fő volt ÓbudF 

'"/S r' ' ’ g'5?n- -<ere’i ís v?,'p 'n 'íu i 
t í’ t 'k ozT  h a terv V lftk o r -
t-v  jnkéteztete, végül. t, «  k*nvl- 

határozott· * bá-ntn város 
Bud^nejt np.ve« e«vesülni fog.

A  képvifp'iőMr maid 
ÍAr«yalta — a b^nttaás^k^·! fcar. 
¿ ’tve —  pz u! főváros költ •é—.-e- 
té .h és köz!«-'?!?at'í si tervezetét 
k^rtlít »i-g'-Tilás plá aa tü város lé- 
telítendő címere Is. m^rt hiszen ar
ra másolni sem lehetett, hogv btr- 
m^VtJe váro<; r.1' 1 cfm^re sambo- 
lt-^ln u  ,,f «-.•••»pfn-dő na<mráros 
cim-rét ftss-eü?t M *  0O Ü N I CT- 
sz-'-értSirba! ¿J5 biZo»ts#g, hnp» e 
fö’msrült y ír v » ,  é  ̂ fontos kéro^T 

megtárgyalja.
,A/P ezeknél a tárgya’ásokSál

ojabb ellentétek merültek föl. Re»-
? e í.V* L  *? * Í8ö»*g1 Igények m!att

* P, J*4® k!trt címertm·'*
wt-pályáxatr* beérkezett pályamű

vek ugyanis nem nyerték meg 
egyik városí-dekképviseleté^ek tet
szését sem- Vagy azért nem volt jc 
a dmer, nem reprezentálta egysé
gesen az egvesült városok érdekeit 
háttérbe szorítván Pest javára a? 
tsőságet ősisége jogán magának 

követeld Buda —  vagy Pest érezt- 
magát sértve, mert a clmertervez* 
túlságosan Is kedvezett az új város
névben (Budanest) u g jis  elsőnek 
szereplő Budának..

A mig Pest és BuJa igy 
hangoskodtak

az elsőség! jogért, addig szegény 
Óbuda valahogyan e<*ás -en kiszo
rult a cimertervekbál. Buda és Pe<s‘ 
tornyos várkastélyával, ősi cime-é- 
vel egyformán szerepelt az ujj. kö
zös cimeren, de Óbuda ugya-csak 
ösl cimerllliomát egyik herald ika 
sem tervezte bele az uj címerbe 
Egésze® megfe1 ed lw tek  a háttér
ben szerénykedő ibolyáról, il’ e 've 
óbudai llliom ’ól. Ezért azután a bí
ráló bizottság ez összes beérkezel 
cimerterveket kénytelen volt el
vetni. mert '■égre a m agá-í eszmél1 
Óbuda is hallatta szavát 

A  bizottság: K im er Fló-is. Hor
váth Árpád báró N^áry A '^ “ -t é- 
Dobieeziky I'mác tehát gondolt na
gyot és meríszet M iért ne ők, r 
szakértők csinálják m**g uj címert 
ahelvett, hogy ressznl sikerült pá- 
tv-műveket, birálnsk’  A tervet tet‘  
követte. A  négy tüdős nekiült é~ 
rövid idő alatt mertervezt*· kt «■> 

rt. Fa^a'jras pajzsot rajzoltak- 
melyet közep-'n széles sáv —  a Dtí- 
nát szimbólizálta — osrztntt ketté 
A  Pajzs felső részében helyezték e’ 
ezu+án Buda ősi, háromtornyú \’ár- 
’■asté'yAt. mig a n-lzs a'ső r^széb^ 
Pest egytornyú v é ’,kastéiy!s került. 
A  címer te'e 'én  a ma-rvar Szent K o 
rona hetvezkedett el. a o<>J’ í- t  
jobbról Pest vA-osa T. Linó« csá
szár áltaj ad^má^y-i^^tt príffma- 
^ r b a l r ó l  Buda ’ ősi oroszlánj- 
tartja.

A  tudósok szerint —  lsg^n^yob*· 
megelégedésük--'· — elk^'-zültek ? ’ 
uj c'merrel. Am 8”ömük k o r in a ’ · 
H’zonyult· A  voV
ált-lános. S3 i é "JM  feltúdu^s k « 
vettp'a cím»r tervinek a rae'fjelené 
óit ’ Buda P e 't  és r e-n 
öbuda szinte u"ís-ónó szőría 9<r>i 
^a'moVxt. b o á to k a t  az uj cim?’' 
tervezőinek fejíre.

— Hogy'sne? — lá-ado’ ’* k a n f  
t»ek. —  M ’ -ket H ?  WsemmUn· 
degradálni. Méghogv 
* íiv s  kerti’ 'ö® t> címer felső részé
be és a mi kastélyunk alulra szo
ruljon. Ezt nem törhettük. Pe*t J' 
n-*?\*nbb n « ’ «íbb, az ^rfiíebb. feüo- 
désképsebfe. Pestet illeti minden
képpen a* elsőség.

-4 budaiak gúnyosan 
mosolyogtak

* P f^ e k  hsRgo«kodásán. 6si stár- 
S Jftgoka

hangoztattok Hogyisne. A z 6 Ing»·'·
kát már Záooly- 1  j áaí>& kirMv is 
e lism m « akénper.. hagy i553-baö 
nemesi levelet adott a városnak

Ujabb Icpbeiilicsck
V itéz  Koíosváry-Borcsa, M ihály 

ö a m titk á r , a sajtóügyek kor
mánybiztosa, a  m iniszterelnök 
rendeletére az alábbi időszaki la 
pok m egjelenését t ilto tta  be:

A  Budapesten m egjelenő „T á r 
saság”  című időszaki lap, „Szabó- 
szaklap” , „Te jgazdasági Szemle” , 
„T e jip a r i Közlöny” , „T ex tilip a r” , 
„Tündéru jjak ", „M :g y a r  K éz i
munka Ú jság ", Ungarische Volks- 
w ird” , „Ú rveze tő ” , „Ü gyvédszö
vetségi Közlöny” , „Vadászat, H a 
lászat, Wee&end, Turisztika” , 
„Vendéglátóipari Szemle” , „V en 
déglősök L :p ja ” , „V idélci M agyar 
Sütő-iparos” , „V ilággazdaság i 
Szemle’*, , „V ilág ítás , Útépítés, 
V ízellátás” , „V illam ossági, Rádió- 
kereskedők és Kisiparosok Lap ja ", 
továbbá a Í*egyverneken m egje
lenő „A lfö ld i ő rs ég ”  című idő
szaki k p o t . '

Reggel 9-től este fél 64g 
tarthatók nyitva az üzletek

H é t f ő n  Ifi k i  k e ll  n y í l n i
A  hivatalos lap vasárnapi szá

ma közölte a kereskedelem- éa 
kMbfeedéaUgyi miniszter rendele
tét, a n y ílt árusítási üzletek nyi
tása és zárasa idejének ujabb sza
bályozásáról.

A  rendelet értelmében a nyílt 
árusítási iisleíek —  az é le lm iser- 
és tuzelőanyagkereskedéseket k i
véve  a hét minden napján, 
a hétfőt is beleértve, reggel 9 órá
tól este fé l hatig, szombaton est» 
7 óréíg tarthatók niytva az or &;<iy 
egész területén. A z  élelmiszer- és 
tüzelőanysgkereskedégek ép p ®  
-gy, m int eddig, az illetékes helyi 
hatóságok által megállapított 
nyitvatartási idő alatt tarthatók

nyitva. Budapesten tehát &a «3 # · 
gi rendnek megfelelően reggel 6 
órá m  este 7 éráig, áéíi 1 órától 
$4g tartó ebédszünet meUstt lehet 
<m éishnlner- és UüeUknyagüx'e- 
tehei nyitva tartani.

Azok  a nyílt árusjtáai üzletek, 
m elyek a rendeletben részletezett 
elsőrendű közszükségleti cikkeket 
árusítanak, (élelm iszer, tlbe'í* · 
anyag, textil, ruházati, cikkek, 
vasáró sth.) reggel 9 órától est® 
fé l hat óráig (élelmiszer'- és tüze
lőanyag-kereskedések T ó ré íg i 
szambaton este p sd íg , az e-jdket-t 
valameiínyi üzlet este 7 óráig 
kötetes nyitva tat tan i

Ujabb zsidsrendeletek
Be kell szolgáltatni a zsidó irodalmi műveket 

Felülvizsgálják a kivételezettek mentesítő okiratait
A hivatalos lap vasárpapi száma 

kormányrendeletet közöl a magyar 
szellemi életnek a z^idó szerzők írói 
műveitől való 1 megóvása tárgyában.

A rendelet értelmében. zsidó (szerző 
irói művét többszöriisiteat, közzétenni 
és forgalombahozai nem szabad. Tudo
mányos tárgyú irói mű többsiórösité- 
sére kSzzétételére és forgalomba he
lyezésére közérdafebói á « ‘.iás- és köz- 
oktatásügyi miniszter a, miniszterel
nökkel egyetérétsben kivételesen er.ge. 
délyt adhat.

A rendelet mellékletében felsorolt 
zsidó szerzők mii vének a kiadónál, 
hyomdavállalatnál, kereiHecönél és ál- 
’.íilában a forgalomba hozatallal vagy 
terjesztéssel íoglalkosó — akár termő

ét es, akár jogi személy által fenntar. 
tott — vállalatnál lévő és íorsalomha 
hozatalra szánt példányait terjeszteni, 
kölcsönadni, vagy bármi tná§ módon 
használatba bocsátani nem «üaBsd. Az 
említett vállalatok, űgj-szinttn a 
könyvkölcsönzéssel foglalkozó vállala
tok, valamint a nyilvános könyvtárak, 
továbbá az egyesületi, iskolát, intézeti 
éf a* egyéb olyan könyvtárak ve* 
tői,, amelyekből könyveket bárkinek 
vagy a személyek bizony« körének 
{eyyesület vagy társaífeör tagjalnsk, 
Sskolák tanuléínaia stb.) olvasásra 
vagy egyéb használatra kiadnak, kö
telesek a fentebb meghatározott mü
veknek forgBlombahozata’.ára, kiköl· 
esönzíjsére. vagy könyv tr i haszná
latra szánt péliá.nyait e rendelet ha- 
tdlybslépéiótő^ számított 15 r.ap alstt 
kimutatásba feglalni 4« a kimutatós 
öt azonos példányát az említett ha- 
tár időben a sajtóügy att magyár kirá
ly; kormánybiztosához (Budapest, I.
Itri-utca 18.) bemutatni.

A hivatalos lap Hódi a* 1, szintű 
jegyzékét »  *ze*.oak * csido előzők
nek, akiknek müveit % rmd&'et ér· 
te’mébtn a kéziorgsiombc: ki W í
vonni. A j«r*ékb «j teglaltak név
sora a ko^-tkező:

* ) Ma^&r«nsaS^^#k:
AWdi SfOT Ad»rMa

TM  va«nak « t ő i  n »v«n fl n t«-K Aada* d^ianbercerK  Agsi Adolf, 
tiek? ir.ssen Pest csak 1703 Óta sza BiEo*en*weí», Andat & aä {Aebseírad),

Antal Sándor {Adler), Balázs Béla 
(Bauer), Ballagí Ernő (Blodi), Barát 
Endre (Breaer), Barta Lajos, Bárt* 
Sándor, Bsde Jób (Kosenbetgi, Bé- 
keö (Bélaélfy) László (Kann), Bena- 
my Sándor (Bergtr) Sándor, Bftrn. 
stein B-éla, Bíró Lajos (Biau), Borcs 
László (Beámel), Borosa Mihály íWei- 
ner), Bohm V-mos, Bródy Sándor, 
Bueliinger Manó, Bük Miklós, Bú«- 
Tekete László (TrauemchwasU). Dé
nes Gyula (Frcireich), I>ánes Ssófia 
(Deutsch), Dévény Jenő (Deuteclt) 
Drégely Gábor (Dessauer), Erdős He- 
née íEhrenthal), Fábián Bála (Feuer- 
tnann), Falus László (Franki), Faragó 
Jenő (FrarJifurter), Fazekas Imre, Ft- 
lekv Ijászló (Fiiehssl), Fényes Jenő
{Feuer»>í rker), Fényes Samu (Fein) 
Füst Milán (Füisí), Gábor Andor
(Greiner), Gál Imre (Grünfeld), G ir- 
dos Mariska (Grünfeld), Garvai An
dor, Gelléri Mór íGitiek!, Gellert 
Ossfcár íGoldnw.m), Gergely Győző 
(Cnpart. Gerge.y Sándor, Giszkalay 
János iW.dd^r), Göndör Ferenc (Jtra 
usz), Halmi Bódog, Halmi József, Hat 
vany Lajos báró ©eoiaeM, Hatvány
Lili báróné (Usutech), Iftto tt» f?ei-
felsbergí·, Jgnctui Pál CVíJgelsberg) 
indig Ottó, Jétsai Samu, Jászi Osz
kár (Jakubovies), Jób Dániel (7.liter). 
Kafcos Ede (Koesnberg), Kac-zér Kés 
'Ka'»». Kadhána Mózes, Kenéa-Kur. 
Ifinder Ede, Kiss József. K "er Izidor, 
Kóbor Tamás (Beman), Kóbor Noé
mi, Kof.c;.maros Nándor íEelch}, Kunfi 
ZsipBond (K<Aa}t Lakatos Léjtíó 
<K.ettoier), Lá**r Miklós (Lcnarsr?, 
lengyel Menyhért (LebovitS), L ea i·« 
H en r i fűuttmann'.. Lukács Gy«r«y 
íLöwinger), Uukevhsa Roáim, Már- 
* M  m se firó t á.nevf · Satsaröo, Me
zei Braő íC-rünfelá·. Metei Mór 
tGrftnMd), M«z$S V i j » « «  «r f f is fe l* .  
Mölsár Ákos, Molnár Tere»« O íe«- 
matti K ó lá it Jenő (Hűiért, M m m  
llrta flfandatelsB, Mádas i f a t e  fffeu- 
rnann). Nagy Imre íFisdjetl Hótí K i .  
tol:.·. OsváUs Ernő (RStto, Pászicr Ar-
pád íPílf-*i*. Pete rá í A«d#r (Pellák'.
Réwif M^Cs· >r -ir th  Rfte'i« CK- 

. zs. Bőt»» hnxe, Sasi ¡ten (Ktitner),

Somlyó Zoltán (Seh-wartz), Somof*.’ !  
Bél# (Steiner), Sós Endre (Schleün- 
ger), Szabó Ervin, Szaioxitai Lajoa 
HWeinstein), Szaloníai Miksa ¡V’ zir.- 
ctetn), Szatmári Mór {Gottlieb;. Szép 
(Schön), Szilágyi Géza (Silbermunni, 
Vázaonyi Vilmos {Watefeld), Wrltn.v 
JaMcab, Zsolt Bél® íSttóaeri,

4 kivételezettek mmtesitdt 
okiratainak 

felülvizsgálása
A Budapesti Közlöny vasárnapi 

számé közli a magyar királyi mteiw- 
tértannak rendeletét, «mely szerint »  
belügyminiszter felülvizsgálja a zsidók 
részére az ellenforradalmi, továbbá 
a visszacsatolt területi érdemek alap
ján az Országos Vitézi Szók, a felvi
déki miniszter, Kárpátalja kormány
zói biztosa és a minisztereinek által 
annakidején kiadott tneotesi*ő okira- 
tatait. Az em'iteit okirat birtokosa kö
teles azt 1914 m ’.i'.is l5-?ig a. bel ügy- 
minis;. Hírhez beterjeszteni.' A fe'ül- 
vizsgálást véleményező bizottság Kít- 
sstö elő, a bizottság tagjait -  még 
pedJá égj* tagját és egy póttagját &z 
Orsjágoe Vitézi Szélt kijelölése a'ip- 
ján — a belügyminiszter r.eve?i ki.
A mentesítés térgyábsa a beSügyrab 
aiszter a bízotlság iadoks}* javaslata 
alapján határoz, a  beiagymlaUizwüí· a* 
eredeti okirat benyújtása alka'mával 
tsnuaitváayt aá a* eklra* felül vizsgá
lat vág*« való beny'ujiöi'árói. Ez a ta- 
nusítviay a nitntesitó okirat- fciül- 
viisgá'.áaának befejezéséig az eredeti 
mentesítő okiratot pótolja, a  rendi et 
hatályba lépésétől «zámit.nt fearminc 
nap alatt * beí'figminlSsterbe* be
nyújtott kérelemben léríiettk s » e s 
tess« oWíaí kiásását olyaa r>on$- 
b-ek te, akik ezitáci véreimet. mt$ 
nem terjesztettek c\f, kérelmet olyen 
.* '̂ -̂"¿4.2.*- ri ’·'· fi 3̂, «löterj^íbetaift, akík- 
M k háw«táf*á va©' gymmégi asiáá.

Az Orszáfos Vitéz: Síék a fe«si 
tewábbas bmmHatt 1» eddig *ég «  
sem imfélt i^Étme^íá tfiiiatstí?] 
egyfelől .a « *  nagyág» »zárná*» *»&» 
tóői aa Omágoc VHétí SBétóttk 
rragyje’entcség'Ti sfs-jnkaköréfcH*#
%3-é telj«» -- m m
már éa elötíitó végett * iát«·
«^arfa’üBterhet isszt át·-
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Budapest, 1014. május t »

Berlin felett 104 ellenséges gépet 
lőttek le szombaton

[ Bérli«» április 30.
A z  Interinf értesülése szerint az 

és.;akam:;rikaiak szombaton Berlin 
ellen intézett támadásuk során az 
els3 nem teljes jelentések alapján 
legkevesebb 104 nagymotort» bom* 
bavatűt vesztettek. A német vadá

szok és a légvédelmi tüzérség ál
tal lelőtt vadászgépek száma még 
nem ismeretes. Számolhatunk az
zal, hogy a megsemmisített négy- 
matoroa bombavetők száma még 
emelkedik, mivel néhány kötelék
től még nem érkezett jelentés.

P . & z l e ( e k  a  f z c m b a t l  t é s a f e a r c o k r ó l

Bariig április 50.
Az Interinf Jéjügyi tudósítójá- 

n.Y.: mftjállapítása szerint az
é z k.imsríkal bombavetőkötelékek 
és ki:ér3 vadászgépek ellen fo ly 
tatott harc, az , eddig beérkezett 
rérf-etjaiantések szerint majdnem 
az ejc.:z Birodalom területe felett 
tartott és v.ilö3á"03 hajtóvadá- 
Btittá fejlődött abban a. pillanat· 
b n, amikor világossá vált, hogy 
az 6'zikamarikai gépek a birodal
mi főváros el!«® akarnak szállni. 
A -  időjárás íz  északamerikaiak
nak kedvezőit és igyekeztek is bi
li > nální az e!3nyt. Brandenburg 
é i Berlin fö lö tt a feltornyomilt go- 
» a 'yfeThtSkben keresték v&dzhnet 
a né:nst vadáaz és romboló repü
lői: támadásai elől.

A f:erepu ésr.é! m  amerikai 
bombavetSfc el5tt Mustang-ctépek 
i "versztek meittsztStini az utat; 
ds nem tudták megakadályozni, 
h- gy a bimba vetők első hullá
ma, amely védekezés céljából 
B r a u n s c h w e i g  fölött szó- 
rec-nbbai fölzárkózott, m  kerül
jön a német vadá-ssok fámadásai- 
rnk pusztító sodrába. Az egyik 
rs’-dkivüM feladatokkal megbízott 
kJs hírei kötelék, amily mirtdösz- 
e?? öt német vadászgépből állott, 
ní'íiny ■ peresít bslül hat «msrikii 
fcomba'vetflt lőtt le és sértetlenül 
fS’jiit t  tovább a harc m nhelyérö l 
l ' jy ik  gépet sem érts rm uálóM s. 
A heves német vadássralhárítás 
több amerikai bombsvetS alaku’a- 
tót kásysjssrítstt orra, hogy bőm 
b'*e’"hó!. még t t  Elba vonal3. «S tt 

le teljesen · fe jm m tetten  és

gyorsabban fordulva a menekü
lést választotta.

Az egyik német vadászkötelék 
szembeszállt egy magasan repülő 
Thunderbott-gépekböl álló alaku
lattal. Az amerikai vadászok már 
nem térhettek ki a légi harc elől, 
közben az amerikai, gépek ledob
ták tartalék üzemanyagukat és 
ezzel feladatuk befejezésére alkal
matlanná váltak. A német vadá
szok ezzel m ér el is érték céljukat, 
négy Thunderbolt lelövése és több 
megrongálása után abbahagyták 
a légiharcot és rávetették magu
kat a zárt hullámban repülő négy
motoros gépekre.

Mértékadó német· légvédelmi 
körökben ügy gondo ják, hogy az 
északamerikaiak szombati vállal
kozása tisztára presztízskérdés 
eredménye és a hozott áldozat 
egyáltalában nincs arányban az 
eredménnyel, a berlini lakónegye
dekre válogatás nélkül leszórt 
bombák pusztításával. Az ameri
kaiak ugyanis az e'múlt hetekben 
végrehajtott támadásaik során el
szenvedett mVyos veszteségek 
miatt egy ideig kerülték ?. hason
ló nagy utakkal járó váJldlkozá’- 
sokat és Berlin környékét.

Az előzetes jelentések kedvező 
eredményre engednek következ
tetni. A Nyugat- és K&zén-Német- 
országban, valamint a birodalmi- 
fővárosban lévő légvédelmi állo
mások jelentései szerint e lelőtt 
né"v-notoros bombázók száma 
ren-^-ivül angas. A lelőtt ^épek 
kSzül id® már a levegőben felrob
ban t (MTI)

sebesült. Megsebesült a vonat 
egészségügyi személyzete is. A  
kórházvonatnak majdnem minden 
kocsija súlyosan megsérült. A  ko
csikon a nemzetközi előírásnak 
megfelelően úgy a tetőzeten, mint 
az oldalakon feltűnő helyen ott 
volt a vöröskereszt. A  kocsik oly 
súlyosan megsérültek, hogy a vo
nat csak nagyon lassan folytathat
ta útját. A  nagyszámú megsérült 
kocsikból arra lehet következtet
ni, hogy tekintettel az alacsony tá
madási magastságra is, nem vé
lelem hanem szándékos támadás
ról van szó. (M T I)

TAVASZI VASÚTI ÚTMUTATÓ
menetrendkönyv jelent meg Komlóssy 
Vilmos szerkesztésében és kiadásában. 
Tartalmazza a hazai vasutak menet
rendjeit, a megállóhelyeik és kisebb 
Állomások kihagyásával, a balatoni 
vonalak részletes menetrendjét, vala
mint a menetdíjszabást.

Berczelly-Maszlay-Ra jcsányuGerevich 
Palócz sorrendet várunk a nagyváradi 

kardbajnoki viadalon
Az 1944-es évet 

Szent László klrá- 
yunk emlékezetére 
,'zen.t László sportév- 
jé  nyilvánították- 
Xbből az alkalomból 
Hcső emlékű árpád- 
áázi királyuk várer 

• sáb'-n Nagyváradon 
rendezi meg a Ma
gyar Vívó Szövetség 
a k^rdibajnoki via
dalt. A  verseny 
döntőire csak lapunk 

m e g je le n i  utón vasárnap késő este 
kerül sor, az eredményeket tehát 
testvérl3punkban a Magyar Szóban 
köböljük.

A  döntőben kilenc v ivó  került, ö t  
tiszt: M aszlay őrnagy, Berczelly

százados, Németh. Csziszár és Papp 
főhadnagyok, hárem MAC'lsta: Ra/- 
csán/yi, Palócz és Gurevich, további 
a BEAC Nedeczky dr-a.

Az előmérkőzCscken Maszlay az 
1938-as kardbajnok veretlenül szere
pelt. A  győztest ennek elenére Bcr* 
czelly Tiborban látjuk, mítj möfjöíte 
érzésünk szerint Maszlay, Rajcsányi, 
G°r^vích, Palóócz, Németh, papp Ne 
deczlvy dr, Csiszár lesz a sor end·

Bizonyos, hogy Nagyvárad közön
sége oCyan vívócsatákat Iái a fel
díszített Kultúrpalotában, melyhez 
hasonlót vidéki közönség még nem 
ért meg.

Vitéz Aronífy Janky Béla százados és 
Pintér István a honvéd tiszthelyettesek 

céllövőversen yéről

0 i t t $ ? I I ? a l  r e i s i l s ö ! «  3 ®  m é t e r e s  m i j a  s -  

s á g f c á l  f ü z e i t e k  e g y  n ő m e t  
t i é r h é z v o n a f i r a

Emdan keletfrfz helységek között 
30 mi tér magasságból kegyetlen

Berlin, április 30.
Az Interinf' jelenti: .- *
Mint most értesülnek róla, az 

április 18—i délutáni légi támadás 
l»rán amerikai repülőgépek a Né
met-öböl partvidékén La-er und

és nemzetközi jogellenes módon a 
haditengerészei egy német kórház
vonatát támadták meg. A  sebesül
tek egy része újból súlyosan meg-

Vitéz Csikós JenÖ könyvei 
TÚL A KÁRPÁTOKON .

Vitéz Csikói Jenő Írói működését a 
„A  második front” , „Lélek a vártán’* 
és többi könyvéből már jól ismerjük. 
A katonairó írásának mélysége már 
többször megfogta lelkünket. Mostani 
legújabb könyve; „Túl a Kárpátokon“ 
a szláv világ rejtélyeit tárja elénk, 
ötezer kilométere* utat -tett mag a 
szerző a háború forgatagában a Kár
pátoktól a Donig. Az út élményéit 
friss, eleven. sorokkal tárja elénk. 
Minden mondata érdekes, élvezetesés 
ebben az írásban az orosz polgári éle
tet ismerteti meg velünk tökéletes ri
porteri készséggel. Figyelme minden
re kiterjed, az eseményekből, az orosz 
nép tragédiájából megdöbbentő erő
vel bontakozik ki a könyvön át a vi
lág leggazdagabb országa legszegé
nyebb népének lelki és fizikai leron
gyol t*jga. Akik nem járták végig a 
keleti hadszíntér «városait, azok is &z 
íróval együtt látják a „Túl a Kárpá. 
tokön .  .  .  ” könyvben az író meg» 
látásain’ át a keleti «¿lávok életét 
(Stádium).

— A „Nasybátony-L’jlakl" Esyesült 
Iparművek Rt. igazgatósáag magálla
pította a vállalat 1943. évi mérlegét; 
amely szerint a kimutatott nyereség 
82.472 P. A folyó évi május hó ll-6n 
megtartandó közgyűlés elé Ízt a , ja
vaslatot terjeszti az igazgatóság, hogy 
mint az előző évben is, részvényen
ként 1.— P  osztalék fizettessék ki. — 
437.119 P az értékcsökkenési tartalék- 
alap javada ma/iasára, 50.00 pengő pe
dig a vállalati nyugdíjpénztár . javára 
fordíttasEék.

Elrabolta saját gyermekét
— fial hónapi büvtönnel bünieiiék

Q vrnnekrW M  bűntettévé vádol* 
tan került a száíiealafaérvári büntető 
t&-vény«éSi elé S*res Jfámí 38 «ve*· 
cstí.35i alkalmi munkás. Az ügyész, 
vád szerint hosszai* idei* vadházas 
Ságban élt egy leánnyal. Az egyűtt- 
'éiésnsfc ’ következményeként kát ev
vel ezelőtt, egy kisfiú született. Ke 
ríbb .össseveazíek wtaaln és a 
leány otthagyta ssre» Józsefet, afei 
Kim  sokkal ezután Budapestre uta- 
z-Kt .és ott áíjt munkába. A máit év 
ássía a napsa&mns visszautazott a 

-
séi ■ és prchíüt vele kíbíkitlní Ami 
jtar fátadatósa ¿.tetteim maradt 
lesilább annyit szeretett volt».elét' 
üC árny a klaf út roesával víhesse. 

Amikor a szép· szó eredménytelen 
a-'U. Sares- erfe-kboa íoiyamo 
'. K ^ k ít i t ta ,  s leányanya kezé- 

b'i a gyenae&et is  eiíutott vei«,.
. ríre'iatés myi&a a «saadérslg 
haaa?.:*h  ayoamésl végzett a« ügy* 
ben és. ennek er«dményekép«a meg- 
állapAotta, hogy S e m  *  tosKut aa 
egyik méííbelyea· eíhe ŷezte* fívm 
mgmények után támralta a tor 
vényszék $ gyefmektablár* «90**· 

A t̂ ~vér5vízák íefolytaíotu a M'

zonyításí eíjárást és a perbeszédek 
,.;4n seres Józsefet a vád szerint 
•yerrnekriblas bűntettében mondotta 
bűnösnek, azonU n több enyhítő 
körülményt vett figyelembe és hat 
.lónarn börtönbüntetéssel sújtotta.

k balíipmínlszter jóváhagyta 
a Társadalmi Tusul S/övelség 

aa?32a;}ll;a ;t
Amit a korábbi liberális korroány 

egy évig trihsMÍ ok&SI halomit»«, az 
most meitürt'nt néhány nap alatt.

vitéz Jarcs* Aador beHtgyudnis*t«r 
átérezve a Turul S ie ts é g  nemzet
szer *ííö  m&kB6ítitstk tm  nmixát a 
nspo'ílai Jőváhasyto a Társilalmi Ta
ra! S*öv.:tséríBrk snnakltleífo felsőbb 
nro:ní»T& m 'áosiwW &‘apsiabál>*it 

Í.Fl-stLsaa!*. »sortét a ntssredéf»!^ 
saAt;s bazaiia* möködlsre vissuUekinUf 
saervcset m kőzeljövóbcti újra fely- 
Utja azt s nemzeti iránya műk3«lé- 
sét. amelyet eddig tf a sré!só;«hbol. 
dali eszmék trteirlte« ak é* amelyet 
«W*n ezért az atAbbl években tery- 
»'erSen •we?ti*nítAiUjt.

Isidé hfriieSést mi nem kSzSHtink! I

Levcflte bajreksán:
DSzKHT— TRT 3:0 (3:0)

A  viilamoscaapai; hengerelt. Gól- 
lövök: Varga (2), Solyám (2) és Zola-

IX. kér. LE-VIII. kér. LE 10.1
(SsD

A  fererMn’árosi leventék kitűnő 
csap-ta fölényesen győzött- Góllövők: 
Soos (3), Eéged&s Q), Bálint (2), Hor
váth (2), illetve Nagy.

UJ 1CO yardos huigyúscó- 
vlldgrekord született

Egy Koppenhágában megrendezett 
újtijvarseriyen Fntze Nathanswi 
kisasszony a 100 yardos ffyorsúszás- 
¿»n 59.1 mp-ea időve I 1/10 ed má
sodperccel túlszárnyalta hcnűíársa- 
n»ii Kirster. Sörensenríök 59-5 ös vi
lágrekordját

Kosár ja&da bajnokság:
A  kosárlabd-ba;nakl mérkőzések 

lagutóbbi fordulójában hét mérkőzést 
játszottak te az alábW eredmények
kel; í. o. férfi bajnokság: M AFC—
BBTS 35^5 (108:13!, Kassai Főisr 

kölá—Piros, feketék 51:21 (29: 6), Fu
tóra—BSiS 53:44 (25:18), 1. o. » a
bafnokság: N AM I—NTE 34:33 (U5: 
20), Fatura— Mechanika 33:7 (16:5) 
BBT&—Garmna 52:18 (31:7), U- a  női 
bajnokság: Habselyem — Chino® 

47:25 (19:12). Á  m in i népszerűbbe 
vátt kosárlabda m é r ip z é ^ e t  ezut- 
tój is szépszámú kőzánaé* íeMntet- 
te meg.

Vitéz Aronffy Janky Béla nem
csak a levente labdarugók. és a ka
tona válogatott vezetője, hanoin a 
Honvéd Tiszthelyettesek Sport Egye
sületének is elnöke. Ráadásul elnöke 
3gy kis amatőr íerencvárosí gárdá
nak a Fér- Törekvésnek, továbbá 
miniszteri biztosa a Vasasból lett Ki^ 
aizsinek. Áronffy százados tehát 
valósággal a  sportért él s hogy mi
lyen eredménnyel, azt a  reá bízott 
egyesületek sikeres szereplése igazol
ja. A  népszerű sportvezető a HTSE 
céllövő versenyéről így nyilatko
zott:

—  A HTSE céllövő versenye a 
harcászati szempontok szem előtt 
tartásávai kerül megrendezésre· Az 
egészen újszerű versenykiírást nagy 
érdeklődéssel várják a lövészek s 
hiszem, hogy azon jó  eredményekkel 
rukkolnak majd ki a legkatonásabb 
sportág versenyzői, >rA sport mindég 
honvédelem!1' Béldy kegyelmes úr 
örökbecsű jelmondatát tartotta szem 
előtt a HTSE, amikor a legkorszerűbb 
és a legcélszerűbb spon, a céllövés 
továbbfejlesztésére tett komoly lépé· 
ssk;í. A HTSE május 6-dn és 7-én 
rendezi meg első hadipuska ver· 
Senyét és tóJzalfwc· löuúuerseni/ét a 
nayytétőnyí katonai lővotacnen. EZ á 
küzdelem komoly erőpróbára teszt 
versenyz'Jvnluit A feltételek igen  ne
hezek. A verseny érdekessége, hogy 
azon céllövőinknek most először nyí
lik alkalmuk a közelharc lövészetben 
való versenyzésre. A verseny telje
sen o honvédelmi célokat szolgálja, 
hiszen a résztvevőket különböző és 
v á m ia n  feladatok megoldására kész
teti.

A versenyről . Pintér István, a
dotta;

— Lóversenyünk ilyen irányú meg
rendezésére, ille tve ennek kísérlete- 
zésére az adta a gondolatot, hogy 
tjerssnyzőitnk tudását különös félte- 
telek m ellett is kipróbáljuk- Még M m  
tudunk párhuzamot vonni a régi és 
az ú j versenyformák közt. A  célsze
rűségei még most keressük. Annyit 
azonban megállapíthatok, hogy az 
eddigi versenyformáknál főleg a lö- 
vésszaki szempont ¡u t°tt kije ¡epés
re, m íg  az általunk felvetet verseny 
tjondolaja a harcászati szempontokat 
is szerepeltetni kívánja.

A harcászati szempontok —  foly
tatta az áléinak —  a lövésznél éber 
figyelemben, a helyzet gyors felis
merésében és azt ezt kővető helyes 
elhatározásban, majd a cselekvőké- 
psssúgbm és az önáüősápban jutnak 
kifejezésre. Ennél a versenynél —  
szerintem — az ipazi lövészt, szükség 
ete tin  pedig a harcost ismerjük 
aki lövésszaki tudás» mellett harce- 
azati érzékinél is tanúságot tesz.

Meg kell emlékeznem —  fejezi* 
be szavait Pintér István — mé9 az
O M LSZ támogatásáról, a l-V'
m e s s z e b b m e n ő m  npttváKult m e g ,  ^

A  HTSE verseny megfend ezessvel 
úttörő munkát végez és követendő 
példát állít fe l a többi egyesület 
számára. M a, amikor tiszthelyette
seink versenyzőinek és tagjainak leg
többje szolgálati beosztása folytán a 
versenyen nem jelenhet meg, ez az 
újszerű küzdelem megindítása a 
rendesnél Is nagyobb feladat elé ál
lítja a rendező egyesületet, A  HTSE 
vezetősége — élén vitéz Aron ffy Jan
ky Bála elnökkel, Pintér alelnökkel

és Balázs József lövész-szakosztályt 
vezetővel —■ minden dicséretet meg
érdemel munkájáért

LrMarugó eredmények:
VÁLLALATI BAJNOKSAGl 

Lehel—MMSC 3:2 (2:1)
A Béke utcában lejátszott mérkő

zésen T illner (2) és Kocsis, iietve
Vass és Dach lótte a gólokat
Ganz hajógyár-—SoSC 6 :0  (2:0) (

A Pozsonyi úti mérkőzésen Molnár 
(3), Pintér, Landek és Kellner gól- 
javila hatalmas győzelmet aratott a 
Ganz hajógyár , csapata.

T O S z  bafnuki márkSzések:
Gazdák BiztosStóJa-Mezögazdák 

2:1 (0 :0)
Hatalmas küzdelmet vívott a két 

csapat. Szegedi és Pénzes, iietve 
Járomi rúgta a gólokat 
Fegyvergyár — FöldmlvolésUgyl 

Minisztérium 2:2 (1:1)
A  két csapat nagy harc után 

döntetlenül végzett egymással. A  
mérkőzés a 2-ík félidőben félbesza
kadt, amikör Diidást a Fgyvergyár- 
ból kiállította Porkoláb játékvezető. 
Góllövők: (Goríü«i és Pilcsik, illetve 
Békés és Kecsmár.

a Magyar ÜgeLvsrseny Eoieiöle
1911 málu 3-in d. u 2 Arai ke?dHtfl

Kispest—üjnest 2:1 (2:1)
Kolía végig az Újpest támadott öt

letesebb csatárjátókkal a kispestiek 
ezerezték meg a győzelmet. Mészáros 
fejelte az első gólt, majd Titkoe a 
tizenhatosról újabb gólt szerzett. Az 
Újpest Zsengellér révén szépített. K i
tűnt Puskás, Titkos és Mészáros, il
letve Pozsonyi, Balogh L

DVSC— B sszk á rt 4:0 (8 :3 )
A  debreceni csapat ezzel a győzel

mével elkerülte a kiesést A gólokat 
SzaliS, Sidlik, Zilahn, majd újból 
S'.abó rúgta. A mezőny. íegjobb em
bere a debreceni Szabó volt

G tlR A K I és OÉW5.AÜER  
GYt>-Ű*TT A GAMMA MEZEI

VERSENYÉN
A  görögbetűs egyesület atlétikái 

azalíísztálya házi versenyt rendezett 
a b-.;da·' atléták számára. A  jól sike
rült versenyen a következő ered-
roényVc születtek: Ifjúságiak: 1.
Gviraki, 2. Mersics, 3. Kapcsa, 4.
Víircí, 5. K im ar; Szeniorék: 1.
Grö'-vancr. % Aszaíay, 3. Bálványo
st, ·. Benkövits, 5. Ka-pcnics.

v i n a a i i / i i
Megjelenik minden hétfőn Felelős 
sz?rkes. tő ét kiadó. Bornem « *  
Gábor. Kiadótulajdonos: VIR R AD AT
KIADÓVÁLLALAT Kft. Budapest, 
VIII., Gyulai1 Pál-utca U  szám. Te*, 
lefon: szerkesztésig: M6-246. Kiadóhi

vatal: HS-2U 
E lő fiz e té s i é r a  e g y  évra  10 P  

P o s to csek k szá m la : 37849
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