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Kik kapják meg a zsidóktól visszavont gyógyszerjogosítványokat?
Petrányi G y ö rg y  a z  új főkapitány

m

Edén Moszkvában Járt és ú/abb halasztást kért 
a második arcvonal megnyitására

S z t á l i n  azonnali i n v á z i ó t  követel
Többszáz német bombázó hatalmas támadása Kiev ellen

M a g y a r esapmiök bevették P isig in  városáé
Amig Budapest acélos elszánt

sággal készül fel a további angol
amerikai terrortámadásokra, s a 
magyar közvélemény leméri a ke
leti fronton dúló harcok óriási jc 
•teTtíifaágét.:,· ·—— h u&zmiikmhxa.ú-
történelme, a nagy katonai és vi
lágnézeti harc hatalmas, léptekkel 
közeledik a végkifejlődés felé. A 
világsajtó s a magyar közvéle
mény érdeklődésének előterében a 
keleti harcokon túl elsősorban az 
invázió áll, amellyel kapcsolat
ban oly sok cikk látott napvilá
got és annyi beszéd hangzott el, 
hogy már csalt az „elözönlési 
hadműveletek” megindulása old
hatná fel a nagy idegfeszültséget.
A világ joggal várja felcsigázott 
érdeklődéssel a döntő pillanat be
következését. amikor Anglia ki
lép passzív magatartásából, a brit 
és amerikai hadseregek rohamra 
indulnak az európai földrész el
len s az Atlanti Fal, a kiépített 
óriási védelmi rendszerének elő
nyeit pompásan kihasználva a 'né
met haderő óraműpontossággal 
működésbe lépve, bebizonyíthat
ja a többoldalról és többször 
hangoztatott német állítást: az 
európai partokon a megsemmisü
lés, a katonai vállalkozások leg
nagyobb, legdrámaibb katasztró
fája várfa az invázió« csapatokat. 
Európa ma egyetlen védelmi bá
zis, egyetlen nagy utánpótlási 
központ, amely kelet és nyugat 
felé egyaránt ontja az új fegyve
rek, friss tartalékok tömegét. A 
cél és a feladat ma az: Európát 

lelki egységben kell hogy 
**  ^váziő megindulásának 

pillanata — a döntő harc nehéz 
es súlyos napjaiban teljes lelki 
vertezettsegben szánjanak fezembe 
áss európai népek a minden bi
zonnyal százszoros erővel meg
nyilvánuló brit-amerikai nyom o
sai- és propaganda-rohamokkal. Mi 
magyarok, ma jobban mint va
laha. tudjuk, hogy saját életünk, 
sorsunk, fennmaradásunk függ m  
elkövetkező hetektől és hónapok
tól, s a magyar nyugalom és el
szántság bizonyítéka és kifejezője 
8® a magatartás, amellyel Buda
pest és az egész ország népe fo
gadja A kegyetlen terrortámadá
sokat.

*
Vasárnap szenzáció« Jelentés 

érfcweu Berlinbe·!. B JdwtfebSl 
megtudjuk, hogy Edén valóban 
«o a r irv ib ·»  és halmstdst

Nyugtalanság Istanbulban 
a légitámadások eshetősége miatt

Is.íanbiil. május T
(MTI.) Isitanbut kormányzójának a 

légitámadások eshetőségéről a Város 
lakosságához intézett figyelmeztetései 
és Mencmendzsöglu külügyminíszter- 
iiek a háborús veszély fennállását 
hangsúlyozó nyilatkozata hirtelen meg
szüntették azt a biztonságtudatot, 
amelybein Istanbul nagyon ideges la

kossága eddig £1». Pénteken a viros
nagy izgalommal készült az előre be
jelentett esti légoltalmi gyakorlatra. 
A balkáni hadjárat ideje óta Istan
bulban nem volt légoltalmi gyakorlat 
és az összes európai városok közül ta
lán a régi török császárváros az. 
amely a legkevésbbé szervezkedett 
meg légitámadások esetiére.

A VaSiílÉÉR \sS zim  (fiz kiemelt, 
bogy ha nincs is közvetlen veszély,* 
anyagilag és erlcölesltpg minden es
hetőségre fel kei! készülni. Az ország 
bármely pillanatban fegyvert ragad
hat, ha bármely oldalról megtámadják. 
A cikkíró végül kiemeli, hogy a tö
rök külügyminiarter is erről az es-> 
hetőségrö! beszélt.

Jassytól északra és a nettunoi hídfőállásban 
összeomlottak az ellenséges támadások

Berlin, május 7. . 
A Fübrer főhadiszállásáról jelentik 

a Német Távirati Irodának:
A véderő főparancsnoksága közli:
Az ellenség Szebasstopol előtt foly

tatta igen erős tüzérséggel és csata- 
repülőkkel támogat«)« támadásait, fa
lét az északi (szakaszon. A támadásokat 
Ide-oda hullámzó harcokban visszaver
tük. helyi betöréseket pedig elretw.zel- 
íSnk. Krim-télsziget fölött vadász* és 
csatarepülőgépek ismét 34 szovjet re- 
repalögépét lőttek le.

A Legutóbbi hetek· harcaiban von 
Luecken százados, egy gránátos ezred 
zászlóaljparancsnoka kiváló . hősiessé
gével tűntette ki magit.

Jassytól északra, Po)o«któl keletre,, 
valamint Pszkovtól délre a bolsevis- 
ták gyöngébb támadásai eredményte
lenek maradtak.

^ 'HBttv&l hídfőállásban az ellen
ség .több erősebb előretörése összefo
gott elMritótüzSnkbcn vagy közel
harcban összeomlott,

A kornvmm'.sía bandák ellen a Bal
kánon folytatott harcok során az el
lenfél április havában 1I3S0 halottat, 
SS»1 foglyot vésziéit és soraiból szá
mosán átszöktek.

tszafcamerikai bombázók szombaton 
ismét támadást intéztek Románia több 
helysége ellen. Főleg Brassó városinak

területén keletkeztek épületkárok és 
veszteségek a lakosság körében.

33 ellenséges repülőgépet, túlnyomó
részt négymotoros bombázót lelőttünk 
Román vadászrepüiflk itt különösen ki
tüntették magukat.

A haditengerészet biztosító jármű
vei, fedélzeti légtlbáritó és tengerészeti 
tüzérség a hajókiséreteink ellen inté- 
zett ellenséges légitámadások elhárí
tása alkalmával a norvégiai és a hol- 
Lund partok előtt, valamint a Fekete- 
tengeren megsemmisítettek 13 bom
bázót és torpedóvető repülőgépet.

Brit repülőgépek a délfranciaországi 
partvidék elő»; megtámadták a Vő 
reskereszt szolgálatában hajózó Chrit- 
tina spanyol gőzöst, bár világcsart meg 
volt jelölve. A személyzetnek vesz 
teségei voltak ás a atnsxetkS» Vörös
kereszt megbízottja is megsebesült 

Ellenségei, boJBfeázőkaíetékekaek a 
megszállt nyugati területek ellen in 
térni támadásai sarán lelőiíünk öt 
ellenséges repülőgépet.

Egyes brit repülőgépek ax elmúlt 
éjjel bombákat dobtak Nyugat- és 
Oéln.vugat-Németerszáíra. ¡MTI.·

Több mint 20 négymotoros 
Libera tor-gépet lőttek le szombaton 

Románia felett
Az Irtérin! értesülése szerint 

.az észak amerikai bőm bázókötelé- 
kek Románia elleni szombati tá
madásuk alkalmával, kiilönöekép 
négy motoros bombázógépekben, 
nagy veszteségeket szenvedtek. A  
német és román vadászok & lég
védelmi tüzérség összpontosított 
tüzének támogatásával berepülé
sükkor és visszarepülésükkor si
keresen vették fel a harcot az

ellenséges kötelékekkel, Az eddig 
beérkezett jelentések szerint több 
mint 26 négymatoms Liberator-
mintájú repülőgépet lőttek le.

(MT I )
Szombaton a regjei:. órákban Kor 

végia nyugati partjai »lőtt — mám az 
i^Urínf' jelenti' — ■ két angol torpedü- 
vető és vaiiáKsrépű’Cgái^ötelekteSl, 
ama?yek aéaiet bajókatavánok ellen 
intéztek támadást, nyolc repülőgépet 
idöotek és egyet' felgyújtottak. (MTI.)

kért Sztálintól a második qfcvcr 
nal megnyitására. Sítelin vála
szában elutasította Edén kérését 
és ragaszkodik «s  ŐMJttócs had
műveletek azonnali meginditásá- 
hm.

A  fenti Mr ismét éles fényt vet 
az angol-amerikai-szovjet viszony· 
r*· A brit-szovjet ellentéteket inár 
többizben hosszasan boncolgatta
a világsajtó s itt tbost csupán két 
olyan jelentésre mutatunk rá. 
amelyek s legutóbbi napokban lat. 
tak napvilágot. A * «gyík  értess»· 
lé51 szerint Sztálin nem kívánja 
as Atlanti Fal elpusztítását te
kintve, hogy a nyogafe'urépai

partokon kiépített félelmetes ve
delni! rendszer igen fontos sze
repet játszik a Szovjetunió _ to
vábbi terveiben és elképzeléséi
ben. Sztálin az Anglia ellen ví
vandó esetleges habomra gondol, 
arra·.; a hadjáratra, «mélyet at el··: 
foglalt európai kmfinemrőí inéi- 
fmm adott iM pm fm n  az' mqót- 
szász világ ellen.

A másik értesülés Bukarestből 
származik, E smrint egy hadifo
goly orosz ti Sirt kijelentette, hogy 
SRovjetoros«nr«rág a háború «tán

nem rakja le a fegyvert, hanem
megindítja & háborút Angim ellen. 
NagybrUammt meg kell nemi és 
szét kell zúzni, A Szovjetunió mm  
asért áldozott huszonötmiüUj em
bert, hogy néhányszása angol 
borzsoá élvezze és learassa a győ
zelem gyümölcse:!

Mosakvr. tehát", mindent arra 
épít, arra a.® egyetlen lapra ttm  
fel, hogy;, bármilyen óriási vér· 
a l# »itta ! :·· kikényszeritse «  
dörité-st «  eampai seregekke: 
smabec. utóm  pestig kotorni e*e

RémhMeviesxtés husmásutásl

jével az angolszászok, elsősorban 
Anglia ellen forduljon. (

Londonb;.n talán már a kettős
kockámtól ’ rettegjek. Egyr.fezt
a nyugati német elhárítással, sz
invá*Jós hadölUveletek megkezdé
sévéi járó· óriási veszteségek tő', 
másrészt .pedig a moszkvai fenye
getéstől, a szovjet tervektől és 
céloktól, amelyek , Anglia leveré
sét, visszMzoritását és mégse m- 
nnsítését a moszkvai háborús pro
grampontok legelejére .helyezik.

Ezzel kapcsolatban idézni kell 
Bevin angol munkaügyi miniszter 
május 1-én Bristolban elhangzott 
beszédét, amelyben kijelentette: 
a Churchill kormány a· legnagyobb 
kaland előtt áll, amelybe Angi a 
történelme sorin valaha is bor 
csátkoaott.

De menjünk tovább. Rónáid 
Fraser, az angol kereskedelem* 
ügyi minirztérium egyik vezetője 
pár nappal ezelőtt igy nyilatko
zott az invázió előestéjén a brit 
kilátásokról: Anglia feláldozta
tengerentúli kereskedelmét és 
kockára tette ipari, jSvőjét, Min- ■ 
dent meg kell kísérelni, hogy. 
visszaszerezzük azt, amit tudato
san elvesztettnák.

Nem vitás, Fraser kijelentésé- 
nek hátterében az a meggyőződ ?s 
húzódik, hogy: as VSA intpcr'm- 
71tmma, valamint a szovjet fe
nyegetés km 4letl$nBi határi szab 
'majd a helysei mégv-Sioztatésára 
íránvuM brit törekvéseknek.

Mit akar tehát elérni Anglia. ■ 
az invázióval ? A  brit szigetor
szág saját sírját ásó Meg, hc> tá
madásra máit ja seregeit, amelyek 
óriási veatteségeket tzénvedvc el
véreznek majd az· európai. Bés”fa
lon.

Az invázióval Nagybritánnis el
üti magát attól g lehetőségtől 
hogy a ve«»Ry óraiban gagiaise* 
.ssé-iijoc a szovjet-smerika fénye-* 
gető mpfrtalismyssaL

*
Anstg Európa a asgy :owő#t Isi* 

roéaiom vezetésével elszántan
¥«1a é e>ba?ái naröát -■ p.'ht >1; .3
kaliszfck mögött így. sBlyofb-rlik 
a* angol válság. A bríí poüüka 
ssámára as?k e§y ü* var Bfsffe* 
dési kmmmú WvfAfák&t, tmrl mén- 
különben «  gyfitfe* európai ltm - 
*- ■■■■ ;··.■. · . · ■■■-' A if/h.i ·>, ,-e

- m m *  GToiA
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HITLER MONDOTTA
„Mindan Idők eme leghatalmasabb
küzdelmében n®m szabad arra vár
ni, hogy a Gondviselés ajándékul 
hozza a győzelmet.

Mindenegyes ember és minden nép 
mérlegre kerül: áld könnyűnek bi
zonyul, elbukik!

. . .  o győzelmeket a gyenge is el jfiriim h__
tudja viselni, de csak az erős tudja ¿ s lm & S R d k
a sorscsapások próbáit kiállni. Mát J lflfwH
az elmúlt télen ujongtak a zsidó
vezelők a pluíokráciákfcan a német
véderő szeiintük kikei iilha'etlen
összeomlásán. Máskép történt. Le-
hét, hogy most ugyanezt remélik,
de látni lógják, hogy a nemzeü szocialista eszme erősebb, mint a*
6 vágyakozásuk.

Ez a* erős minél tovább tart a háború, ónnál szorosabban össze- 
fogja a népet, eltölti hitével és ezzel lokozza teljesítményeit.

E* az eszme mindenkit rá iog vezetni kötelességének teljesítésére 
és mindenkit el Jog pusztítani, aki megkísérelné, hogy kivonja magát 
kötelességei alól.

Ez ás eszme addig fogja ve zelni ezt a harcot, amíg eredménye
képpen elkövetkezik «  végső győz elem''. x

(Részletek Hitler 1943 évi január 30-án elhangzott beszédéből.)

Méngán

$2éft

Kérelem a budapesti napilapok 
előfizetőihez

A budapesti napilapok előfizetőinek 
tömege* címváltozása, a nagyarányú 
vidékre való elköltözések As egyéb at- 
esoportoeulásofc íolytán az előfizetői 
lapkihordásnak’ új nehézségekkel keli 
megküzdenie. ' E feladat megoldását 
hátráltatja, hogy a lapkihordó személy
iét nagy vész« katonai, légügyi, vagy 
más közszolgálatra rendeltetett, mi
nek következtében a kihord* sze
mélyzet jelentékenyen megcsappant. 
Az elháríthatatlan fennakadások az 
előfizeti«! lappéldányok kikézbesítése 
körül átmenetiek. A kiadóhivatalok 
legsürgősebb gondját képezi, hogy is
mét a megszokott pontossággal ksp.'áx 
meg «őfisetőink újságjaikat, Minden 
lehet« intézkedés íoiysmstban van. 
Addig te mejfértő betótJrt «  elnézést 
kérőnk; minden igyekezetünk, hogy a 
kifog is taian iaptófaordás miei&bb hely. 
raáDjOn.

On*Ag«* Magyar Sajtékamara 
Bud*P«ti Napilapok Érdek- 

képviseleti Csoportja

-  Vim>rfe» M w tl a MA VÁG vesér-
i*aaga<é|a. A min fezt ertanéöi az ipar-
ügyi miniszter alőterjesztésére dr. 
VletMitx J&wrf igazattóbeiyctt«« a
vitéz Horthy látván Magyar AU »mi 
Vas-, AcM- fe Oípgyárait vtzérif»«- 
gatájivi kícetttt«.Isidó hirdetést mi nem közéltünk!
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Idézzük a Virradat 1941 február 3-án megjelent cikkét:

JUD S Ü S S  KÉT PŐRE
Most ,hogy Veit Harlan „Jud 

Süss'’ című hatalmas történelmi 
jilmalkotása, amelyet annak*
ide/én különböző befolyások ér
vényesülése m iatt nem játszot
tak o mApyar mozik tovább, is
mét felújításra került ez a 
példátlan'sikerű  film, időszerű
nek tartjuk idézni Hubay Kál
mánnak a fenti cím alatt három 
év előtt megirt cikkét:

„A  hideg fut végig »  hátadon. 
Hom.oMúról ömlik a verejték. Hat 

ilyenekV^len, hit ilyenek!
£k egyszerre rádöbben«*, hogy Süss 

Ojtpenheimert ismered. Személyesen 
ismered. Süss Oppenheimert hiába 
akasztották fel a stuttgarti piacon. Jud 
Süss nem bajt meg.

Ezer arca, ezer neve és ezer élete 
van!

Nézd . . .  nézd, hogy furakodik be m 
herceg és népe közé.

N ézd ... nézd,,, hogy veszi körül, 
hogy fonja be a würtembergi állam
főt ... az öreg, akaratnélküli bábot... 
náha, a lucidum intervallumokba^ 
még fel-feltör a hercegben a kétség,' 
a józan belátás... még érzi: a nép
nek, $z ó népének igaza van . . .  itt 
valami szörnyű betyárság készül, va
lami irtóztató hamisság . . .  hiszen á 
szereti népét. . .  iga* lenne, hogy a 
nép lázadásra szövetkezik ellene ..„?

Hiszen . , .  hiszen ezek e-gytől-cgyig 
derék emberek, jó hazafiak, szeretik 
az országot és szeretik *  herceget..

— Te Jud, te zsidó. . .  te hazudsz.. 
ezt mondod, ellenem törnek, az élete· 
roet akarják . . .  Te Jud! fin bizonyí
tékot akarok . . .  bizonyítékot!

. . . és  Jud Süss, akinek akkor már 
kezében van a teljhatalmat adó her
cegi menlevél, agyafúrt simasággal 
diktálja titkárának a jelentést;

„Komoly gyanüokok merültek fel, 
hogy a rendek vezére lázadó mozgal
mat szit éa a herceg élete ellen 
t ör .,

®s a zsidó parancsára,, de a herceg 
».ivében elfogják azt a férfiút,, akinél 
a ig van hűségesebb alattvalója Wiirt- 
lt «lióci-K hercegének; azt a férfiút, aki 
rajongva csüng wiirttembergi hátijait 
és aki hittel akarja szolgálni a würt
tembergi népet.

A hercegnek bizonyíték kell?
Hát lesz bizonyíték!
Judd Süss nagy pszichológus, ki

tűnőin ismeri a népleiket. Kizárt do· 
lóg, bogy a rendek ölhetett kézzel néz
zék, mint tartják fogva vezérüket egy 
hani.svád alapján.

A hercegnek bizonyíték kell 
Hát lesz bizonyíték!
Gyorsan házkutatást a letartóztatott 

otthonában . . .  de ha itt semmit sem 
találnak.. .7 muszáj találni

A  hercegnek bizonyíték kell, hát 
légyen bizonyíték.

És másnap a herceg megkapja a 
vádlott sajátkezű feljegyzését egy el
lene tervezett «sszceskűvésról.

Hogy a, feljegyzés hamisítvány? A lt 
a herceg nem la d ja ., . a hPrc<,_ fel 
sem tud tételezni ennyi aljasságot egy 
emberről, aki az 6 bizalmát bírja 
aki olyan sok jót tett v e l e . . .  #t- 
venezer talléros gyöngysort csupán 
tízezerbe «zárait. . .  igaz. hogy « é r t  
felüthette sátorfáját Stuttgartban, 
ahova eddig zsidó nem tehette be a 
lábát és most ott kártyázik az uralko
dói palotában a förangúakkal.

t i  mást is: testör*éget fizet a szá 
" ’ ára. Mer válogatott legényt. Igaz, 
hogy ezért megkapta az összes utak 
és hidak vámját és ebből milliomos 
lett. a nép pedig nyög a szörnyű vá
mok alatt, de azért a teMőrség mípi* 
szép és stramm. . .  és udvari balettet 
f ' **» aruúy edi* és szép, mint a 
Napit Irályé Versaillesben
, ****· h°E>· ennek fejében meg kel- 
,*i, . c',s‘-íii’ · *  *s«ók  szabad bíözön 
“ •H Stuttgartba,

* ^ " S vSKEí:‘
sze, Fels*rgtdÍn" ‘le* r<!Bdekh** 
jak . . .

fis a zsidó kiadja 4 parancsot: 
lássátok, amíg nem besjéi* »
töájáiok. . .

A  pribékek & többit ten y ]»  
ttk  . . 7 

A kinrallatő teremben eit van 
TWajakSrv, a hűvel? kszoritó *
* y «  csizma, a izájpecek .. hiszen a 

«¿aaában vagyunk . .  ITSS . . ,  
¡ 2  középkor. . .  a tortúra vl-

- S*l vagyunk még a bírói ffflg.

Silói****81, M *Ikotm*n-vc’

b m w  “ ** «>·· túrákká! kivont vsl- 
. * " *  te lehetett fWStti. , .
* * * * *  ‘ «dta a

r· w #rM*wl»er* hrnmm  Mamyt-

tékot kapott. 1 1733-at irtak ekkor, amidőn lefolyt
Hogy polgárháborfl lesz Württera-1 íud stt*» P «r e . . .  #

bergben . . .  Felség, az ön életéről van I m 
, fis most folyik Jud Süss második

* “  ‘ | pőre a világtörténelem ítél őszéke előtt!
fis nézd, hogy szűkül a zsidó, amikor I (Ezt az utóbbi mondatot a cenzúra 

rajtacsipik.. . J jg^j február 3-án törölte.)
—3#~

Viééz )  avo ss A n d o r;

Ha új életet akarunk, vállal
nunk kell a magyar nemzeti- 

szocialista gondolatot I
©rsekújvárott ünnepélyes kere

tek között iktatták be hivatalába 
Nyitra és Pozsony közigazgatási- 
lag egyesített vármegyék főispán
ját, dr. Kukorelly Györgyöt. A be
iktatáson résztvett és beszédet 
mondott vitéz Jaross Andor bel
ügyminiszter is. Hangsúlyozta, 
hogy a mai idők súlyosak és ne
hezek, ha valaki ma arra akarna 
választ kapni, mit kell ma tenni, 
mi a magyar közigazgatásnak a 
feladata, mi az önkormányzat m m - 
kaprogrammja, m i a teendője ma

minden egyes magyar embernek 
széles ez országban·, akkor erre ki
zárólag egyetlenegy mondattal le
het válaszolni: a győzelem kivívá
sa érdekében mindent megtenni. 
Ma a szó szoros értelmében belpo
litikának tulajdonképpen nem is 
szabadna lennie. A belpolitika he
lyére a -ka tom politikái kell állítani.

Ennek az országnak a társadal- 
ina ma két táborra tagozódik — 
folytatta a miniszter. —- Csak ezt 
a kétféle tábort vagyok hajlandó 
elismerni. Az  egyik az itthon doí-

gosók rendje, a másik a k im  Kar-
\olá katonák tábora.
■ A  belügyminiszter a továbbiak
ban hangoztatta, hogy ilyen idők
ben a színüket változtató és a kor
mányrezsim intelmére jobbra vagy 
balra sodródó emberek nem alkal
masak a magyarság irányítására. 
A mai magyar világot a kemény
kötésű, meggyőződésüket minden
kor vállalni merő emberekre kell 
építeni. Ez*, a nemzetet néhány év
vel ezelőtt el akarták altatni. — 
Akadtak olyan hamis próféták és 
vezetők, akik #si hitték, hogy ez a 
nemzet alamuszi módon, majd· át 
tudja magát álmodni egy p b b  jö 
vőbe.

E a  azt akarjuk, hogy ebben az 
országban ú j élet fakadjon, akkor 
igenis, vállalnmik kell a magyar 
nemsetiszocialista gondolatot A  
magyar nemzetiszoeialiata gondo
lat magában foglalja ezeréves tör
ténelmi múltunk hagyományainak 
tiszteletét, a legkisebb magyar 
embert is védő szociális felelőssé
günk tudatóval. A  magyar nemze
tiszocializmus ag öntudatos és ke- 
ménygerimű emberek arcvonaJa, 
amelyet a nemzeti kollektívám fe
gyelme foglal egybe.

Beszéde befejező részében a mi
niszter a budapesti lakosság hő
sies és önfeláldozó leUrtUetérSl be
szélt, Az áidoaatkészségnek cso
dálatos szelleme virágzott ki a 
bombabecsapódások és a pm ztíté  
lángok nyomén.

Öze 
Per- 

kiváltát

vai·
többit

toá-

W # íBadoglió „áradozó és dicsőítő
levelei Mussolinihéz 1940-ben

A Duce ellen merényletei megkísérlő Zanlhonii 
most államtitkárrá nevezte ki ax áruló marsait

München, május 7. (T P )  —  Ba- 
doglionak újból és újból fellángoló 
fáradozásai, amelyekkel Délolasz- 
országban a fasiszta eszmél le 
akarja igázni, az ország észaici ré
szében több alkalommal váltanak 
ki emlékezést a marsall íasi.szía 
múltjára. Addis Abeba hercege, 
aki most arra törekszik, hogy

a Négussai megkösse o saját 
békéjét, talán némelyeknek 
„ igaz harcos” színében tűnik 

f e l

Éppen Miért Északolaszomágban 
most röpiratot adtak ki, amely Ba- 
doglio fasiszta múltját okmánysze- 
rüleg rögzíti meg. Ebben a köny
vecskében számtalan bizonyítékot 
találunk arra, hogy

a marsall folyton pozitív állás
pontot fogla lt el a fasizmus 
irányában és csaknem kínos 
szervilitá-H tan im toit a Duce 

iránt.

Nem tudta eléggé hangsúlyosam, 
hogy milyen büszke arra, hogy a 
fasiszta forradalom fekete ingét 
hordhatja. Elegendő, ha csupán la
pozunk Badoglió „Háború Ethio- 
piában’* cÜHű művében, hogy egy
szerre áttekintsük ennek a tábor- 
noknak egyéniségét a maga egész 
politikai ingadozásában. „A  csodá
latnak, tiszteletnek, elismerésnek 

büszkeségnek alapja let-z, Z  
egyszer bebizonvtiha juk, hogy 3 
Duce mily pontosan látta előre a 
történelmet, müy bölcsességgel volt 
mindig a helyzet ura, mily rendi - 
beteílenül osztotta ki parancsait 
az akció területének minden álls- 
po ibac. az előkésdtésban, a fej
lődésben, a vezetésben és a háború 
befejezésében. Ez & magatartás ki- 
kéoyszerítette az eredményt” , — 
írta Badogüo marsall ebben a 
könyvében,

„Én a Duce leghűségesebb
munkatársa vagyok'*

1936 június 11-én, tehát hét ér
fel az árulás előtt Badogíiomk sa- 
M  kivánMgára a római Paiarzo 
Mtoriiban któdták a ia s in u  párt
‘«jsáKi könyvecskéd V. E z BÍsaiom- 
ual _ Serana pártíitkárfaoz háláim
ét latfeett, amelyben esefaet írta: 

„Bilmkc vagyok, hogy mohod
m lj  belépnem annak- a pártnál m - 
raiba, m f ’lifm k Qtmmfrmág 
sdffdf kiissönbeii” .

W f f  aa^tssriber^jwn JiadogHo a 
w trm ü  kutatótanátt» tUftUk

fogadta el s ezzel a ténnyel azono
sította maS'át a fasiízta aufcarkiás 
poiaikával. Ebben az új funkciójá
ban 1938 szeptemberében Velencé
ben dicsőítő beszédet mondott a 
tnjcera, amelyben 

a csodálattól és hódolat ó l őse* . 
pegö szavakkal emlékezett 
meg az ú j Olaszország megte- 

remtöjének érdemeir ől. 
„Nekünk, olaszoknak megvan az 
a határtalan szerencsénk, hogy van 
eSy olyan providenciális vezérünk, 
aki a legbölcsebb módon irányit 
bennünket magán- éa közéletünk
ben, — mondotta akkor a marsall. 
— Én, az ő leghűségesebb munka
társa, boldog vagyok, hogy részt- 
vehetek egy olyan tanácskozáson, 
amelynek újból ax a célja, hogy a 
fasizmus kere.ében az egész nem
zetet összefogja”.

MAlásatm tisztelettel m 
hódolattal:

Pietro Badoglio“
1939. májusában Badoglió Mi 

lénóban zeng dicsőítő sza'.-ajia: ar
ról az Oiaszorszá-grói, amely ,.a 
Duce vezetése alatt Rómának és a 
reneszánsznak dicsőségét ’» « ’ újít
ja” . 1940. március 23-án a jellem
ben annyira kiváló marsai! a kö- 
ve.kező táviratot intér‘ 2 a Da.v- 
hoz:

„4  fasiskta harei kötelék ala
pításinak $8. éves fordulója al
kalmával közlöm ő ««íí, Ovi*.·
hfibe nsőbh sm rem m M idfis fái
mat, aki wieffterémMje az «fess 
«ép birodalmi sor#£n$k, aki
nek a hadsereg és a has-i 
fizet választ ha atlan ■ egységben 
egybekötve őrök háláját fogja  

tanúsítani 
Ne gondoljuk azonban, nogy aa 

ilyen éa ehhes hasonló megeyilvá- 
nulások a marsall réssároí esupás 
az 1936—46, évr« koríát^sóitak 
Már 11 érrel elől*, 1925 szentem
ben -S-fc, Zaníbjninak Ma»oíiai 

- aiefki»:- ényiere ü-kn 
Sidogii-i a Dueehcx m  a távra- 
tót küldte: „Mint j  wsíérkar fő
nöke és mint a sgasetí l^m iny 
munkatársa arra * tényre való te. 
k-.nte'te!. h-c>gy Zss&oni vaU kép- 
viselő a gönc*'? '¿í~é· ■: . 'aaaíá* 
bán as aSpInlk őrnagyj ogyemuiii. 
lát íiselte, kö eles»<%eninek tar. 
teás mindajsek nevében, akik * *fz · 
kén hordják s?, ó!*rz -JajMtíihát, 

fütkábaiMtotten <3ftt3kosH «  
í* c?jf8?sfs3í9s éti itten, m m '

lyet olyan valaki követeit el, 
aki a becsület törvényeit élje- 
le jte te és uzon k itün íe l-iv  V. 
m k védelme akiit, « malyakit

AZ ELSŐ 
MISE.

A kátholikus Délnémetor 
s.-áfban a szokás az, hogy 
az újonnan felszentelt pap 
»züiöföidjén mondj» el císö 
miséjét- Az alpesi falvak
ban erre a vallásos ünnep
ségre az égési Környék l a - " 
kossága összegyűl A köz
ség ezt o lya » kütönleg^s 
örömílnr.cpnek tekinti, arae- 
íyen az istent kegyelem in
kább elnyerhető, mint az év 
bármely más űnnepnapíán. 
Egy ílyett első mise, „Pri- 

. miz ’ ~  ahogy l>éinétnetor
szág bán ezt az Ünnepséget 
nevezik *— ■ lefolyásáról kö
zöl érdekes képtudósitást a

SIGNAL
iegújabfc azáraa 
Ára 10 fillér. Kaphat* min
den f ol vóí ra tá rus 11 ónál.
K l e f i z e t é s e  két  felvess 
aa „tbys*·*, V.,
Akadémia-utca 10, szám.

révebbe» szerzett, «  legei uá- 
vább és ieygy ülőiétes<Jbh bűn

te ttet akarta vé g rs k s jtm l 
ExcaUenciád&t és 0 1 »m > tm igo i b -  
tm  nsegvédeimezte. A  nemzet tziv- 
verásébe-n ExcelJenciád ér«aas*, és 
feUsancraí fogja nándaíokRtk a 
szereiét fs  közelségé:, akik a haza 
szolgálatában beesületes*n visaltk 
fegyverüket. Alázatos tiszt«?: #t cl 
és hódolattal: Piatro Badogüo'’.

Ehhez elegendő hozzáfűzni,· hoey 
ugyanezt a merénylő Zanibonit, 
akiről ebben a táviratban szó van, 

Badoglio Bajiban különleges 
feladatokkal meybisoit állam- 
ti kárrá nevezte'ki as Üdvös- 

séd 19í j . esztendejében.

Ridlókéízüióke mei!«tt tekintsen szst 
a világban és győződjék meg arról, 
hogy *  «e llem  »«abi^toágiiért. az 6si 
kultúráért harcoló magyar honvéd nem 
411 egyedül a küzdelemben!

A százmilliós német birodalom  

áll hu bajtársi 1 njágött és ércía'«t épít 
fegyvereiből a kultura őshazája, Eu
rópa földje köré. Hallgassa meg a né
met rádiót, amely uj erőt, bizalmat és 
rendíthetetlen hitei sugároz % bátrak 

szivébe!

Ne járjon ellenzővel 
a szemén!

Figyelem: Hallgassa a „Német me», 
terek halhatatlan zenéié" t. adás*o 
rozatot » in d w  vasa ma p 1»—1» óráig 

az S m ia .B ta K  birorfs’mj i i  
lotciUc-ken, a „Deutschíandaeader“ ée 
»*  .Aípen" állomáson a 33S.6 m hul
lámhosszon.

A világ manapság tele van látni va- \ '  Német Birodalmi Rádió „Dor-*u 
lókkal. Annak, aki ma boldogulni > *Iiomáss" cDenau Sender) minden 
sitar, mindent látnia és mindent tud- J n*P magyarul ad híreket a 325 i  
ni»  ke;l! f  —S2S kHz hullámHoaKon.

Hanghullámok rezegnek körülftttüok * 7-15-7.30-ig
ar űrben, t̂eri finomságú hullámos * 48-S2 m: 6.SÌ0 kHz rSvid-
érkezcek ezer H  ezer kilóméi eres 
messzeségből. Amíg as él«r huHámait 
láthatóvá, hatthatóvá, nem tes»*ük 
r.era taiihatunk eteget «  v«4*rél. m l  
diákesaöi«cttnk egy gombnyomást»
«9g«ó?alts\*3 3 szí&rák hangját. Ta- 
,-án kta®*»te* ««terek  muzsikája, ta- 
l&n regyv:rc:<irges iavot. x-:«?hir.s;,a 
súg lei a kís-’ülékben. de msndeaké'p*

hullámhesszwj !*.) 
ll.Oö-n.lS-ig
U M - l& M - ig  
S3.lS~23.J8-i«
1-90-1 18-ig 

i 20.15—2100 b6 teórakoztatő és 
l sitiMnűsor, «ok zenével:

tá

pén I  Délkeleti
Va.**tB*|wri

rátfié«*emle és
kivinsighangyejaenye

Hétfőn,
HlríragítritóBk h in t i  

Keúitn;
Müv elMéí-*4é*

hallgatók
Mémeiország iisen a magyar bajtór- 

sakisak!
Soha még nemzetat« aaavi'mwt- 

danmlója n«n v «t más ,.?P « an4 ri( 
m̂ at most, a vi.dfhíútxú m è k  «a*
>ensejWHi * 5«®,« B#»*eías*a, .n««j
akarjuk az at.v^lt, « , ^ 1  b*rend«ett 5 #
régi világot, újat akarunk te mmdets # Eur6̂ ! *ár»éU . „A vüígbs te-1
ertanbel harcol«.-,á éní. Akartak «zá f
a| Európát. s *ztbi4m íeíSSm>- í  í  ».Oífi-tíis, m- f
nssegönkMk m tg fd a ío «  « S  o « n » * ( A  à,ià*4à‘ ’' *

?  tasE- rsja  *» - iííS ^ s íK  - s
hSmpőlygá á«data  »iakftja ki % v í l ig f  Pé»t*hm
is ijé t. Alttta ise fádi«tM*a}lk«t te 

m*$ m m etem m  teái· 
m t  t

mar* « » t ó  trm tűms kfvmrat masát 
aj «màis- katása m i  é* m’néwm- 

ktwfc ite m i*  keit !4.
«¿1

Setti»! poBt 
easiiAHe·«

)  rteytwAr*
: feéafcn# «latfes . kitek

·'■ - "  - »»ti*®'***«* éa ke:»z«*> 
v ■ ■ r i



1944. május 3, hétfő.

A frivol és zagyva operettektől 
-  a zenés szatíráig

l « a ;  T a r n ö i  

A* Uah*Ucr-»étÍ szlnhóz kapufán délutón öt ólakor átlépünk és 
■ M »  ladnUa n á u á n a  bUodateáöct -  Balambériába étünk ahol 

® *®rc8S és KrlsíUa&a WrálykisaMzony böfos szerelmi idilijében 
gyönyörkodíiBi, amíg bo nem robog „ÖSeLége a mama", hogy anyai 
sseteteftel. vegye* kíváncsisággal kepoglasson be minduntalan valami 
kedv«* kaccglaió ürügy cűnén a* ÜJú pár nász-szobájába.

Vegr· egyediU maradhatnak a öoialok. Ámde rom sokáig örven- 
esketnek a boldog együltiéinek: most már a csalta sors vág közbe: 

kic-arül, hogy Frici herceget, Balombória trónörökösét pólyái csecsemői 
kertibe» elcserélték és Bolcubérlct uralkodója a szegény kovácslegény.

,. csillan vf®1 a* eredeti Vcnzsry Gábor humor, amely a szellem 
.ÍCKCIOS l;:8ncyede®gével mutatja be aty a szerepcserét, amikor az urai-

¡ S S l l S r 1  *mb0t '* * * ’ 0 a6p * 9YS**rü 9Yerraeke P0dí9 hirtelen

első tóvftnsága —  a pénzes erszény; 
második kérdése: minek dolgozni?;

harmadik panasza; minek törődni.,.

* u áf’ ky y ”  3  kép CWak cicjc^cpp egy dézsa ró-
sav.zben, színes olajcsöpp. amelyben a spektrum színei tündökölnek 

de e* a csöpp tovatűnik észrevétlenül.
t,·· . Királynő csókja-' egyik képében hasonlóképpen dereng tel a
¡mm I S *  ‘ aaUk0t a köztáutsa8ii9P<Sl«  « * * %  követségén a szám
űzött uralkodó megjelenik. hirtelen megfordítják a köztársasági einök 
képét, amelynek hatcó felén az uralkodó mosolyog amikor pedig az 
•iflök érkezését jetok, «»zaiord itják  a képei megint. 9
« »  J !  ® dÍpl0Ktai1 iu*  k* P « aí*  kacagtató formában tükröz egy mélv 
? 1  í  I  ö ®ondo,aíoi “  «  Wrályság és a köztársaság gyorS v á l 
tflkczá át a  világtörténelem színpadán.

... . v ° * £ar? Sábor zenés vigfátékában «  Irivénhedott miniszterek 
^.•rotoatSícís rendHiinénak karikatúrája mellei: m  ő s z e k é re  eredwé-

í f f l S . m i  í? tK!  T tÜ tr b0l**vi*mvtsaak *  ÍKrt«iomb<s« való esztelen sebaődósást tótjuk fehrUícranL

ha. 1  KÚ~' fa°,Sr  * 97ií dmOÍ> épitl W • W ·* ® · ·  mese keretébe az
S S !  > m  t * * * * *  **  így ^ »»«^ m én y b en  «  megszokott 

operetteken felül nem kapunk többet, c « k  egy értékes eszrnetarzót.
,*■*« « » * & < »  a kérdés, hegy az első. vM q'iábotú  után föl

* di' i; °P s»««-a»ufajnak milyen értéi#*, röneszú-s-za következnék be

, Gyönyorltddletv* nevein»" _  mondotta Hojatlus. Ugyanúgy 
mondhatjuk „szórakoztatva nevelni)'* A nemzettszocialista *zeUcm azért
loidult el ez „önmagáért való’ művészet jelszava! hangoztató „ U o  
ge^olatbohócektót, mert áeatraUv bohózataikban «  r m  pour 1 'art

TaVk ^ l , Í6í MűVÓV? 1K,0rdU3‘ nrk #l “ lnd0n BeM9Sebb —  órekvéstöl csak azért, hogy a liberális szellem szabadon rombolhassa Se mSadast 
«ml stomiiitóia feWatéíy és ériék.

Ander».» «  meséinek is megvan a  szimboilszUkus, mély értelme- 
a Jtözsiündé* és a Hűt kls-kacsa épúgy örök embert tulajdonságok 
megtesiexitdje, »aint az Ércdisznó és Bodza-anyóka. Andersen elbeszé- 
lesei tündérmesék: az emberi életsek egészen sajátos ábrázolása. A 
ísépl hcgyomány és tenfázíe cssdólotcs kúíjából merít a tündérmese és 
«á lta l oá örökéiet&t, halhatatlant.

%p@n ég az. ami Vaszary Gábor egyébfcéHi kéíségteienüí ügyes 
é* szeUemességr* törekvő derabjáfcól hiányzik: a tündérmesék népi ize 
és gyémántvÚlogásá tanulsága. Az egységes mesekcp. Ez a mese- 
operett crupóu operett-mesét ad — minden tündért tartalom nélkül.

Az Uj-Magyar színház mind#« elkövet, hogy szemkápráztató deko- 
. d“ ” * i P ° l0,ia a mese tartalmasságának hiányait: a díszletek és
(elmerek nemcsak mese-szerüek, .hanem valóban mesések.

Várjuk azonban, hogy ez a színház, amely Bánky Elemér Igaz. 
§atá vezetésével olyan eredeti é* éftörö színművel lepte *,cq 0 kö
zönségei, mint ..Az első" in is továbbhalad a mérési újítás utján és a 
frivol célzaté, zagyva tartalmú operett-gSccsek helyébe — amint ezzel 
gí érm es Vrsxaty mese-vigjatékka: megkezdte — bérautót majd olyan 
*esé# szatírát, amely megvalósítja a legnehezebb rsüvészj ieladatok 
©gyíkét: szórakoztaiva nevel...

Arthur Rimbaud

Versek
/Az új francia irodalom senkinek 

nem, köszönhet annyit, mint Hira- 
Iviud-nak. ennek a cspdálatos láng- 
ebnéneek. Vele kezdődik a szűrré*- 
1 izmus, vele a forma felszabadító 
modern forradalma, vele Aragon, ce 
vele Claudel is. Vei'sei rem-ekmü- 
vek, s nem kisebb költő hódolt előt< 
tűk, mint Verlaine. Megdöbbentösaj

Kik kapják meg 
az eddig visszavont zsidó 

gyógyszertári jogosítványokat ?
A belügyminiszter a május 4-vel; Ferenci István 

visszavont zsidó gyógyszertári jogosít
ványok sorsáról máris döntött. A hi
vatalos közlöny szarint u jogositványo-meredeken ível ez. a költői pálya-, ---- ~— -- -  . - o - - - · - . , -

relülmulhatatlan remekéig, a „He- a czu gyógyszerészek kap-
szeg hajó”-lg. Ekkor Rimbaud égy 
merész mozdulattal elveti a forma
nyűgét, s megteremti prózai versei 
ragyogó világát. Ezek a „Színes 
metszetek” : egy műfaj, amely ötven 
esztendőre irányt mutat az iroda
lomnak. Utána tón „A  pokolbéli 
évad" .mely Claüdéinek jelpite ki az 
útját- —  Ennek az óriási szellemnek 
ennek a csodálatos költőnek a lei
ket ismerteti meg ez a kötet- 

A  kötet e lé  írt életrajzból nem
csak Rimbaud alakja bontakozik ki,1 
liánéin az izgalmas kor is. A  versek 

I melleit gazdag filológiai és kortör
téneti anyngot is nyújtó kötet frc- 
dalmi életiink komoly eseménye.

....... .......... Beregrákos (Angyal);
Török Tibor Bátyú (Isteni Gondvise
lés), Molnár Elemér Szentes (Ma
gyar király), Kovács' Kálfnán Bátya 
(Szent László), Lengyel László Szajol»val ö n.uvcuvu/.u SJuSi> •5í,cl,'0/'c*V tvdJJ~ w to·' w J“

tök: (Zárójelben közöljük a gyógyszer- (Megváltó), Fejes Lajos Mazőkovács- 
tár nevét). Püíöp Zoltán, Nyíregyháza I háza (Megváltó), Weszelowszky Janó«

n m m r  t m m m u M
TT álus 13 és 14-én d.u. 9 órakorversen in fart

¡*IJ. r uiop ¿iUilcUI, iNyiregynaza ’ =6vaiwJ( Ytccí.wuwöí.nj-
(Angyal), Véraöy László Magyarbán-' Éraekvad'.iert (MegváHó), Dávid István
hegyes (Őrangyal), Uray Liiszló Mun-[Kassa (Szeritháromság), Mácsay József 
kacs (Minerva), Bogiutz Viktor Tor-j Kúnszenlmérton (Szentháromság), Vé-
tjalja .(Nádor), Asmány Gyula Buda- kony István Gyula (Szent József), 
fok (Kigyó), Vulkán László Üllő (Szent Heib Pél Nagykanizsa (Őrangyal), Tí- 
Margit), Tamás Simon Kovászna (R e-'nlár József Budapest (Bazilika), Tö
mény), Paál István Alsónereznice' mory Elemér NagykanMb (Páduai 
(Megváltó), Balázs Pál Fclsövisó (Sás), 3®eot Antal), Szendi U iW  Ujfehértó 
Szénerth Aladár Vámosmikola f  (Ma-; (Kigyó), vitéz Kisvölgyi Miron Mihály

Ungvár (Uránia), Papp Károly K i-‘gyár Korona), Dimény Gyula Drégely 
palánk (Szent Erzsébet), Bogdin Kál
mán Jászárokszáliás (Szentháromság), 
Ferenci Tibor Kövesliget (Fortuna), 
Gál Géza Aladár Makó (Szent István), 
Tóth József Budapest (Uránia), Vágó 
lürnő Budapest (Kazinczy), Császár
Árpád Ungvár (Magyar Korona), 
Szabó Imre Szilvásvárad (Magyar Ko
rona), Mohr Imre Siklós (Kígyó), Valkó 
Gábor Meesekszabolcs (Szent Borbála),
s m n a m «

m w i^ i f  i  BipjpsÁij S
WMéi »¿Ida Alalos vezerexredes isieá- 
m m t m  a rom@lia! líihariiő leventéhel

A Levente Hírközpont jelenti; | szolgálatot teljesített. Gynjíőbombík 
Szombaton délután vitéz Béldy A lá -: estek ie közelében s mikor elindult, 

jós vezérezredes, az ifjúsás honvé- \ faogy az okozott kárt megállapítsa, 
delrni nevelésinek országo.» vezetne ‘ » h t «v m U  aknabomba esett le köze-l 
megjelent Budapest bombázott kerfile- lében g az ifjú levente hősi halált! 
teifren és megtekintette a romok elta* balt. — Ebben a kerületben még soki 
hárításán dolgozó leventéket. . levente hősies magatartásáról tettek |

A* országos vezető, akit Budapest jelentést. Szlróny János levente gyuj- 
Síékesföváros ieventeparancsnoka k i-i tébombák pusztítása között hősi el-, 
sért el útjára, megtekintette a bombák‘ szintiig*« végig megmaradt figyelő-· 
l»us»tiSásét és a jelentésekből megelé- j helyén és csak amikor az az épület,] 
Kedéssel Vfctte tudomásai, hogy a váró* ¿melynek egyik szárnyában figyelő-, 
ninden pontján,, ahol a legutóbbi tér-, helye volt, telitalálatot kapott, vonult' 
’«rtámadái kán, rombolást vagy tfi-! Ie a* óvóhelyre és tett jelentést. Deb- 
et okozott, iné* a riadó alatt, illető-i reeeui Károly levente egy megsérült 

is lég a lefn'jás után perceken bellii meg- raktárból példás bátorsággal mentett 
I  jelentek a leventék és dereka* ön- ,kl oxigénpalackokat és ezzel meg.ilra- 
g feláldozással állták meg helyüket. bojry azok is tdroktawaiuk
| A szemle alkalmával jelentették, i £s MégnágyoíJÜ legyen a pusztulás. A 

hogy a csütörtök éjszakai támadás !ercntfiíjásá,? a súlyos megpróbálta- 
:alatt a leventék légoltalmi szolgálati- tjsol‘ óráiban mutatja meg igazi

rályhelmec (Megváltó), Kerczo Zoltán 
Maglód (Magyar Korona), vitéz Ko
vács Ernő Makó (Őrangyal), Hegybíró 
Jenő Tata (Angyal), Bódy Dezső Kun
madaras (Fehér kigyó), Rázaó Szabolcs 

' Zomba (Isteni Gondviselés), Gál Gyula 
Tas (Isteni .Gondviselés), Fánesik La
jos Öcsa (Korona), dr. Kékl Miklós 
Hódmezővásárhely (Arany Sas), , Ko
vács Sándor Nagyvárad (őrangyal), 
Péter Mihály Paks (őrangyal), Pitó 
Mihá\ Pápateszér (Megváltó), Búzás 
Géza Mozsgó (Szent Margit), Fényes 
Béla Téceő (Magyar Korona), Vaszkó 
Lajos Sarkad (II. Rákóczi Ferenc), 
Takács István Nagyvárad (Dianna).

A Magyar Ugetőverseny EgyesQlet
1944, maius 12-én ti u. 2 óibí keiielte!

A M m u M
rendez _____

Lósport
I. futam.· 1. Famulus, 2. Svihák, 3. 

'Prisco. Fm: Imperator, Aristophanss, 
‘Szép Heléna, Tot.: Tétre 29—14-—18. 
B e l: 10—U —150.

. U. futam.· I. Baltic Baron, 2. Vas
gyúró, 3. Berkes. Fm: Róma, Fiú, Föl
desúr, Gyömbér, Doboka, Béby. Tot.: 
10—20, 13, 15 és 17. Bel: 37, 94.

III. futam: 1. Timbur, 2. Színésznő, 3. 
Kussi. Fms Kürtös, Pipáé, Flambino, 
Raades II. Ruhicska, Semita, Kapható, 
Flderica.

itt ns OperettMsinhfiz uj daruhjának sserepbeosstása,

Luxemburg grófja - Sárdy 
János, Angéla - Kelly Anna

Hosszas tzitwet -után újból w s r  tanL ni í . »  itsíiá* rô.-.i ·»*/·«· «  r.„.

nak kő«: halottja volt. Hegedűs István 
XÍV. kerületi levente kár fel ügyelőt

ere
iét.

A Leventék Országos Parancsnoka megdicsérte 
a bombakárosultak megsegítésén dolgozó leventéket

Homms seürnt után •újból me*r 
kezdi elíiadésfíit u Fmwrmi Operett· 
színház: csütörtökön este tartják a
■Liíxemburp prüffa' teemutatóiát, 
«melyen Lehár Ferenc t» szeméíve
sen megjelenik.

Lapunk elsőnek' közli «  m gv ér~ 
dekladéMél. vén bemutató érdeke* 
s&reposztámt:

Értesülésünk szerint az Ofter»H4s 
h m  mi táreyalásűl· mán átengedte 
vendégszereplésre Sárán Jánost és 
t'-V ő játssza a darab címszerepét, 
K;'Up Antávzl aká Anr/éla szerepé- 
I « «  nmíatkosík Se.

Juhiéit íig-repire s szitikéz iom · 
gátésége Kiss W n y it m it«  tervbe, 
A-tuenrtmhe» Kim Manyi betegsxa* 

badsúgát még nem tudja megszakí~

tani,, akkor Csikós Rózsi .játssz*. Ju 
liezett. A darab komikus figuráját
vmszínfíleí) Misoffa Léssió alakítja 
mis a honolván szerepében újra ni 
téz GozmQny György mutatkozik 
be, aki megjelelő szerepben vonat
hatja be képességeit- 

Tihant/i Vilmos főrendező vezeti- 
sével a· próbák már befejezés felé 
kőzetednek, —* Kibővített betett 
és békebeli nflffi/ o-peretizenékar act 
Ja elő Lehár egyíii legszebb operait· 
¡ének kedves ütemét.
_ 4  btmuíiitá iránt máris oly i( 9>, 
írdefelwd& nyÜpáHuit. m g , hagy*' 
iiinhés mitíéfc tart fzim oi rtípy
nkerre etzel ű&yes darabeáíasz· 
tésml.

KÖNYVEK
wtmtimifiiiniiiiHimiftim

Jim téúe^a, fi- ni hadak utján0, 
m Víiégl Mefté Äroyi-csoportjaöftfe 
kivd itím m  - u Öon-Eaeiletti faarcok* 
bél é$ a títbU amelyekben
Ä -». óla tímdvmmfk. «  toagytt 
ív'~y -ctí-í-fe, kaíiuatf stílt,ány epiaodcrí 
,A k fc y r  ellm j-éméhm Gyimmsef
R  óó: ,„ fÄ je ftyü «»k  »  tkrn-tommt 
ttetvo&bty-"' énwnet beszél a hfrics 
M Ä l r n f t i f Ä  a ít&y-tf m ifik  r-észfe- 
toen· .. K:s m gy : h M iV
üiámíogmU 0Vttáá a í$gáoygé$ l#3tí 
-4'5 it-jgrw-r-éayíiir-V cl va,=·

ízé-dszövegeket, versese.!, és kis szin-
aarabo^ t tartalmaz, katonai tíimsp- 
SÉgex es taúaoros előd ások műsor* A ^tomket-
* * * * *  vwmí% sz::aíarabo·
km m  tmrnpi b&axdtket k őm  a 
könyv, én rm ékívm  alkalmas arra 
nagy rateéí Kéjesebb körökben el- 
terjedjen.

*

Kumsi Kováé* L é id é : „Az ámlő’·
■ í

v t m m  ki «Sásában a maiysr i r t í ·  
m km höl rrwrftj tá rgy it A  fcteeé*

h»tunk. A  Aötí éîets^sisMlH iW nRjgérty érdekes mese keretébe 11-
iMKtt ·  m m tfm  «rténeâm i kor esryík

a* .az W  « in - »  'triBffáiá- 
'S,=r. e--.rí *  : v  ̂ ·*»!* t* Uit*

«.stflM I*.

Htmv&í·

|fBt ·’ » · · .  kv-ÿ’ - íö l i 8 H  fatestet és mrûtiê-l Un:

A  Levente Hírközpont jelenti. 
Vitéz. Solymossy Ulászló vezér

őrnagy, a Leventék Országos' Pa- 
ranesnöka az alábbi parancsot adta 
ki:

- Európa népeinek az egész vi- 
:ágöt fenyegető boisevizmus ellen 
vívott elkeseredett harcai közben, 
világrengető, nagy események sod
rába került nemzetüníf és a sors
döntő pillanatok egész ■ sorát éljük. 
A  magyar honvéd Legfelsőbb Had
arunk parancsára hősi elszántság
gal védelmezi hazánkat # z  ősök vé
rével áztatott szent földjét, a reánk 
törő boísevista hordák ellen- A ví- 
4ffépés immár gigantikus méreteket 
öltött és az ellenség sorozatos ter
rortámadásai a védtelen polgári la- 
kosságtól is súlyos véráldoza-tot 
követelnek, ártatlan asszonyokat és 
(jyermekekei ölnek meg és tesz
nek hajléktalanná.

—  Ebben a reánk szakadt vész
terhes és szomorú időkben megelé
gedéssel vettem tudomásul a napi
ajtóban megjelent terjedelmes cik 

kékből, a rftinduntalan kicsendülő 
elismerést, hogy a magyar leven:e- 
ífjáság önfeláldozó bátorsággal, fér- 
{¡ás helytállással, önként^ vállalt 
munkával segíteít a b&ibajutotta- 
kan, Az aggodalom nehéz óráiban a 
eventeífjú elsőként igyekszik meg· 

jelenni a bomba által sújtott helyen, 
hogy a mentés, oltás, elsősegéjijyuj- 
íás, romelt.ikari'á? munkáiban szor
galmas két kezével segítséget nyújt
son.

Be ¡dog örömmé: kell megálla
pítani, hogy méltók vagytok a m*- 
gyar levente névre,

—  Magyar Leventék! —  Büszke 
SriMtmrt tekintek rcátok, de bö$*- 
kén » i n t  rátok m iM ea  egyes elöl
járótok és az égést nemzet, mert 
•í&z.uv<j látjuk *  leventeintézmény - 

-ssn m ük»M  {wenteparancmokok 
fáracftisUtiaa iminkájáL melg meg- 
Urrmeíte a . m«ga ’ry-dmoUséi· 1 % 
vagytok a maemr keitonamz-mém

s lehet *  rm - 
gy% nemast, mert ét bennetek s 
3W.gy*F katona «rénjre, mely a lég- 
fSfeb W *tosft#A  me wrr<mta4 AnasSr-

r^vín ték  O z& H ** P&tzmsm- 
a Ieven*ehheoi Ir.éssstt p»r.aa'‘3:- 

b » «  m efwnléi m  el*4 le v e » “;

hősi hatottakról és dicső tettüket
örök példaképül állította minden
levente elé.

rC

Bátorság! Éremmel tüntetik ki
a beniáakárosuHak megsegíté

sénél dolgozó hős leventéket
.  Hősí halottak és sebesültek  

kapnak kitüntetést

A Levente Hírközpont jelenti:
A bombakárosultak megsegítésében 

önfeláldozó hősiességgel dofgoSTevÍn- 
" k  soraiból mar e»dig is több hősi 
balott került ki. A leventeintézmény 
vezeíosege most elrendelte, hogy azo
kat a leventéket, akik a bombakáro- 
su,tak megsegítése alkalmául életü
ket áldozták, vagy pedig önfeláldozó 
Magatartásuk következtében megsebe
sültek, elöljáró parancsnokaik a Bá- 
toraígi Éremmel való kitüntetésre 
azonnal terjesszék fel. A kitüntetési 
javaslathoz »  szemtanúkkal felvett 
jegyzőkönyveket és a helyszínről ké
szült vázlatot kell mellékelni.

Látlam ozlák a Zsidókérdés* 
kutató tóagyar Intézet 

szabályzatát
A m. kir. belügyminiszter, mint a 

Budapesti Közlöny május 7-i száma 
közli, láttamozta a Zsidókérdéskutató 
Magyar Intézet szabályzatát.

Az intézet, mint olvasóink vala
mennyien jól tudják, Bosnyák Zoltán 
vezetéke alatt az elmúlt évek rengeteg 
nehézsége közepette is lelkiismeretesen 
folytatta munkáját a zsidókérdés 
szerteágazó ezernyi problémájának ki- 
kutatására és feltárására. Most, ami
kor szabadon végezheti az intézet 
munkáját a magyar nemzetért, a ma
gyar 'fajért, az eddigi eredmények 
alapján újabb fejlődést és a magyar
országi zsidókérdés problémáinak tel
jes tisztázását várjuk.

Adományok a bombakárosultak 
részére

V 5. számunkban közölt adományok 
összege P 13.470.70. Azóta beérkezett 
újabb adományok: Gróí Széchenyi Ist
ván kér. köz. isk. IV. A. érettségizett 
tanulói 35 P, Simon József, Bp. 20 P, 
Kőszegi Árvaház növendékei 57 P, Fe
hér Imre, Bp. 20 P. összesen: J3.602.70 
l·-, továbbá Galántai Karcsi II. e. tan. 
Maglód egy pár gyermekcipőt adomá
nyozott.

sxerln t Is
h a r i s n y a
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A Virradat elsőnek leplezte le 1939 nyarán

a textilmilliomos galíciaiak és velük 
szövetkezett „Aladárok“ ¿izéiméit
Veintraub Ábrahám, Roschkes Ovsej, Silberpfennig Judel a leleplező cikk

következtében Amerikába szöktek
A Virradat volt az első, amely 

teret adott a Goldberger-Veintraub 
Ábrahám. Roschkes Ovsej és Síi* 
b (’ ¡-pfennig Judel vezérlete alatt álló 
t'ouilkartell rablóhadjáratának le
leplezésére, amely végül a zsidó 
••tilliómosok külföldi szökéséhez 
i ezeteít. „Hamis állampolgársági 
bizonyítvánnyal milliókat harácsolt 
egy galíciai társaság" — volt a címe 
i  leleplező cikknek, amelyben a 
cikkíró Kakát» Lajos hirlapiró bi
zonyítékokat sorakoztatott fel arra, 
hogy Veintraub Abrahám a Loden 
•osztógyár vezérigazgatója 19 éves 
coráb'n Jött Magyarországra és itt 
iint fiatalkorú, állampolgársági bi

zonyítványt kapott, a cikk ponto
san közölte az állampolgársági bi
zonyítvány számát és azt is, hogy 
miért hamis a bizonyítvány. Ez a 
hamis állampolgársági bizonyít
vánnyal rendelkező fiatalkorú ga
líciai zsidó alapította meg a hír
hedt  ̂ Lódén posztógyárat ötezer 
S*engö alaptőkével- Az igazgatóság 
tagjai a zsidó családja köréből ke
rültek ki, többek közt Rosohkes Ov
sej, Silberpfennig Judel és társaik·, 
közüttük esek egyetlen keresztény 
szerepelt igazgatósági tagként, a 
vállalat ügyésze és haszonélvezője.

A  Lódén posztógyár, mint a cikk 
leírta

hamis könyveléssel az adócsalások 
sorozatát követte el9

mivel a főkönyvelő szintén zsidó 
volt és $zen a réven, csakhamar 
sokmilliós jövedelemre tett szert, 
vagyonát megszokszorozta és meg
alapította a textildrágitás front
ját. A cikk számszerű adatokkal bi- 
í*»»>yitotta, hogy öt év leforgása 
alatt a galíciai érdekeltség milyen 
hatalmas vagyonra tett szert és 
kér.'e a hatóságokat, hogy a hamis 
állampolgársági bizonyítvánnyá! 
rendelkező galíciaiakat tartóztassa 
le az államkincstár megkéri«*tói
val szemben a törvény szigorával 

■ járjon el.
A cikk megjelent, nagy feltűnést 

keltett, de a megtámadott galíciai 
milliomosok nem mertek helyre
igazító cikket leadni a Virradatban. 
A  leleplező cikket követte a máso
dik, »melyben már száraz szám* 
.adatok bizonyították, hogy Vein
traub Ábrahám, Roschkes Ov«ej 
es. Süberfpennig judel hogyan ha- 
m: vitették meg a- cégbíróság adatait 
és mivel {szerelték milliárdos vagyo
nuk -t. Á második cikkre is hall
gat' ak a leleplezett zsidók. Ellen
be»'· a zsidó igazgatósági ta«ok

* kereSZt^ y  Ügyész 
sajtópert indított Vetntraub Abra- 
bám é« Roschkes Ovsej tisztelet
beli hitsorsosai védelmében és a 
budapesti törvényszékhez benyúj
tott vádinditványábaiv a cikk álH* 
tásait rágalmaknak mondotta.

A kézhez kapott vádinditványra 
H káts Lajos a valódiság bizonyí
tást kérte, ragaszkodott a zsidók 
letartóztatásához, egybe®, mert öt 
rágalmazással merték megvádolni, 
ellenük hatóság .előtti rágalmazás 
címen bűnvádi feljelenést tett.

A  vádtanáes döntését a leleple- 
zsidók már nem várták meg, 

ham,m Amerikába szöktek és így a 
budapesti kir törvényszék az ira
tokat a budapesti büntetőjárásbiró- 
ságnak küldötte meg. mivel a* új
ságíró a zsidókat hatóság előtti rá
galmazással vádolta meg, mert cik
kéről azt állították, hogy az rága
lom, — további eljárásra.

A budapesti büntetőjárásbirákág 
Rakáts Lajos hirlapiró feljelentése

mert
pan&-

sznérkezett, érdeklődött, hogy mi is 
van az ellene indított sajtóperrel 
a törvényszéken legnagyobb megle^ 
petésére azt a választ kapta, hogy 
az az ügy befejezést nyert 
a cikkíró (nem a Virradat) ' 
fosokkal kiegyezett 

Rakáts utánajárt a dolognak és 
a legnagyobb meglepetésére két él- 
hirlapírónhk Írásbeli nyilatkozatét 
mutattak fel. aki 8 cikket közlő 
lap nevében, mert a cikkíró hadmü-

Ii1i1ÍÍhinnl f ten V0lt· ~  500 Pen«ő  ellenében kiegyeztek
tA  kaLfadre szökött zsidók flgy-

r ?, f  !attom°s  merényletét - 
cikket leközlö lap

.Cáfolt« n~ 
két

°  Pesti Újság 
™  Uisü'-Iíró a toa d  bé.

közvetíteni érkezett vállalati

megbízottat elutasította és mint tar
talékos tiszt jelent meg a vádlottak 
padján, ahol a bizonyítékait részle
tesen előterjesztette, formakép kérte 
a bűnügyi eljárás elől külföldre 
szökött panaszosok kihallgatását és 
letartóztatását.

A  bíróság megállapította, hogy 
Roschkes Ovsej és Veintraub Ábra 
hám panaszosok egyetlen tárgyaié- 
són sem jelentek meg, mert ügyvéd
jük szerint az, amerikai világkiállí
tást tanulmányozzák. A  bíróság el 
is rendelte a valódiság bizonyítását, 
a cégbíróságtól az íratok beszerzését 
azonban a cikk írójának költségére, 
a panaszos Roschkes Ovsej és Vein
traub Ábrahám tanukén ti niegidé- 
zését elutasította azon a címen, 
mert Amerikából való idézésük nem 
járhat eredménnyel.

A  cikkíró ragaszkodott a zsidók 
kihallgatásához és a határozat ellen 
semmiségi kifogással élt. újból kérte 
a külföldre szökött zsidók körözé
sének és letartóztatásának elren
delését.

A  cikkíró második ízben érkezett 
haza hadműveleti területről, amikor 
obben az ominózus ügyben újra idé
zést kapott, hogy mint vádlott je
lenjen meg a törvényszéken Roseh- 
kés Ovsej és Veintrmib Ab rab ám 
külföldre szökött zsidók ilt f l indí
tott sajtóperben. Közben sírról is 
szerzett  ̂ bizonyítékokat, hogy az' 
Amerikába szökött zsidók egy kül
földi kémhálózattal állottak össze
köttetésben, ezt felettes katonai ha
tóságának írásban jelentette, egyben 
egy olyan beadványt nyújtott be a 
budapest« kár· bü nt e tőtörvény szék
hez amelynek alapján ezt a sajtó-
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pert egy másik büntet őíanács vett* 
át és Veíntröub Ábrahám, és Rosch- 
khes Ovsej panaszosok terhére az el
járást megszüntette, 1943. épben.

íme egy kultúrtörténeti kép a 
magyar uiságírásrói, amely egy ha
mis állampolgársági bizony itvány-
nyal Magyaros-szagba vándorolt és 
itt bntyvs zsidóból miln&mossi leit 
okirathamisító, adóc&Hó társaság 
paradicsomét mutatja be a közeli 
múltból és amelynek okmányait <* 
btidsrpesti kir. btinteiótörvinmzékxn 
ma már csupán epy kövérre hízott 
akta őrzi. Azt mondanunk sem kell, 
hegy a fiatalkorúként hamis állam
polgársági bizonyítványt szerzett 
galíciai hamis útlevéllel szöktette 
külföldre a ar verítéken szer
zett millióit, miwef azt 42 akkori bel
ügyi kormányzat meg nem akadá
lyozta. Ebből a korrupt téxtüköz- 
Szellemböl fejlődött M a feketeke
reskedelem, minden gasdflsá# 
jurik oka és kútfője.

Az ostmarki lapok igen rokonszenvas 
hangon imák a Sztójay-kormány 

ténykedéséről
Becs, május 7. (M T I) 

A *  ostmarki lapok az utóbbi idő
ben általában rendkívül nagy f i 
gyelemmel kísérik a magyarorszá
g i katonai, belpolitikai és gazdasá
gi kérdéseket és minden fontosabb 
magyar problémáról részletesen 
beszámolnak. Megállapítható, hogy 
a cikkek kivétel nélkül igen ro
konszenves hangon emlékeznek 
meg a Sztójay-kormány ténykedé
séről és a magyar kormány világ
nézeti felfogásában, valamint feiil- 
es belpolitikájában általában 
Gömbös Gyula politikájának a 
folytatását látják. Igen meleg han
gon emlékezik meg az ostmarki 
sajtó a magyar honvédség harcai
ról, erényeiről s támadó lendületé
ről is. A  magyar bei politikai kér
désekkel kapcsolatban a lapok cik
keiben mély megértés mutatkozik, 
ami különösen megnyilvánul a 
megoldásra váró felada ok fontos
sága és nehézségei tekintetében, 
de kifejezésre juttatják, ___, -------- .—  a lapok

-  --------- ---„----------------------- , 1  kormánynak azt a törekvését is,
alapián. a vádat az ügyészségi meg- I “ ° s y  a nehézségeket legyőzve 
bizetí képviselte, Veintraub Ábra-1 komprontíssaum nélküli megoldá-
hám "s Roschkes Ovsej ellen

az eljárást folyamatba
j tette

A  vádlottak a bűnvádi eljárás elől 
megléptek és a bünüsryi idézésre 

írták hozzátartózőík. hogy az 
®kko§Í amerikai vüágMállitá* meg
tekintésére utazlak el és msH ha 
vísssajönnek »  kiállításról a bíró
ság rendelkezésére állnak. A  buda
pesti büntetői.!·· bonban,

n nem fORaetn pl

tök kürörMét egyben Bevé*efte)t 
k^íkeritéítéií a tárgyalást etna. 
P'Ua

A Virradat a budapesti bűntet®- 
határosaiét ’ f k W e  ?

IaPbíjn ís tijafeb támadást W érh*  
* U á m  posrtóg^Ar m egrífte tt 

elten- A külföldre szökött
f*íaóJr helyett, akik maeynnjl nem 

t most a tjAAó okira'ha-
mij,*t6k cinkosa lipett görompéba 
7*. sajtópert indított uíbót %% uteál- 

de a saját hanem a 
srSkött vesérScazgatók "«*· 

a  Virradat í r o t t  a valódi- 
f f  r n  kérte A  cífcMrM Vs-
'C *  *srt«íla trs  hhrtík 1»  4* ami· 

Jf *  téfftjetr® visz*

sokat keres, A  jobboldali vüágné- 
zetű magj-arországi pártok tényke
dését, különösen pedig az egységre 
irányuló lépéseket nagy figyelem
ben részesítik a cikkírók. A  zsidó
kérdéssel kapcsolatban valamennyi 
lap ismerteti a legújabb rendelke
zéseket, valamint azt a törekvést, 
amely a zsidók elkülönítése után 
azok kitelepítését tűzte ki céljául.

A  Marburger Zeitung rámutat 
arra, hogy a magyar kormány eré
lyes intézkedéseit megelőzően mi
lyen nagy volt a zsidók gazdasági 
és szellemi befolyása és milyen 
hatalmas vagytmokka! rendelkez
tek.

Csaknem valamennyi szombaton 
m«gjelent bécsi lap foglalkozik a 
ip-rájabb magyar intézkedésekkel

A  Neues Wiener Tag-Matt és a Vö! 
kiffcher Beohachíer hirt ad a Ma· 
gyár ©let Pártja elnökségének le- 
mondásáról, valamint a magyaror
szági pár oknak arról a célkitűzé-

séről, hogy egvségpártba tömörül
jenek.

F»orweberger dr. a Volkstum in 
Südostea című folyóirat legüjaWo 
«simának vezércikkéből a régi ma» 
ejm · rezsim hibáinak birálata 
után rokonszenves hangon ir a ma- 
gyár kormány eélkitüaéseiröl és 
Píövetségi hűségéről.

Román lap az északromániai
szovjet megszállásról

~  BombaUnm,!** fetsecűreiéw·
a  íRtétetek O m ág’W Sstövet·?

L * 2 ? * kéít*ruIt* *  ^ s g é ty w é -  
r r i iu n  ia4|tost t  itgt»m4be

k&zm. t  m r*
eddig 22Jm p »Somis? érkeKtt be.

Aít*t4ftWrt. ig»3sgstértjsa * m« göm-
'•eaérigstMíatéí á llá »»  v«te

tM r»J  Lásílét, «* tatét« figvrtwtí
sjpjT#stájit aéwite ki.

A  Porunea Vremii a következő 
jelen lést közli a  vörös hadsereg ál
tal megszállt északromániai terü
letekről;'

E gy  csernovici román menekült 
mondja el, hogy Csernovic meg
szállása után megszervezett Szov
je t polgári igazga-ás különösen a 
városban étő lengyeleken áll bősz- 
ssút azzal au ürüggyel, hogy a len- 
gyek ]; a fasisstabarát londoni kor
mány hívei. Különösen olyan sze
mélyek ellen fordultak, akik nem 
tudták bizonyítani, hogy azelőtt 
tevékenykedtek volna a német 
vagy román csapatok ellen. Eze
ket a lengyeleket, azonnal kötelez
ték a mentési és eltakarítási mun
kálatokban való részvételre és ki- 
segítőszolgálatra kényszert ették a 
vörös hadsereg utánpótlási szolgá
latában. Egyeseket, a Szovjet előtt 
küiöiiöm  népszerű- len románokat
és lengyeleket, elsősorban a mű
veltebb társadalmi osztályokhoz
tartósokat, az aknák és felnemttAr 

bombák elvitelére kényszert· 
tették. Mivel termés telesen ehhez a 
munkához nem értettek, »»tea» He
tüket vesztették.

E gy másik fogoly elmondta, 
hogy röviddel Csernovic szovjet- 
megszállása után megjelent a 
moszkvai patriarcha'us kiküldött 
képviselője és felszólította a lakos
ságot a boisevista hadsereg és a 
szovjet polgári hatóságok támoga
tására. Kamenec-Podoísk területén 
a polgári körigazgatás főnöke S i 
kerest* a* egyes falvakat és be· 
ssédber. felszólí o tu  a kényszer 
útján öesaehivott iakosságot, h*-a?y 
küldjenek köszönő feliratot Sz?.a- 
liaMk. Midőn a* egyik íaluban «  
kinint felirat a kisjsbo t htóóraí 
h a t á r i  alatt nem készült el, meg. 
jelent e íy  Bzovjaí. ewipaQíüiönt· 
tnény. öss®efclvatt& m  egész taJmf 
ságot és a kovetkeal «savak kíaé- 
rttében burwlta «1:

„Ha nem gondoljátok meg ma
gatokat, akkor nálunk megtanul
hatjátok, hogy SztaiiMak kell há
lásnak lennetek". (M T I)

Dimitz fötengemagv
rto é ttá v ira ía  a japán 

tengerészeti miniszterhez
Dönitz fötengernagy s hsditengc-ré- 

siet fSjatancamoka m alábbi táviratot 
iftítete a ja pár: Jsaditesgw^zeü mi- 
ni**terhei·

„Kogs fötengemagv, a japán t«n*#sri 
haderők főparancsnoka kövatv· «öá - 
jét, a felejthetetlen emlékű Yama
moto f6tengei*nagy©t a halálban W. el
esett a japán nagyságáért vívott harc
ban. A német badúer.geréwet hóóo- 
lattas és gyáMsal hajtja meg lobogó
ját a hösí halait halt Koga főtenger
nagy előtt. Hősi halála példakép lesz 
«zövetséges haditengerészeteink előtt 
é*_ újabb <5«£ttto*é*t je ént a kemény 
«mew harm a végsá gyfiíeleság.“ 
(MTI.)

Petránál overgu au aj lOhopttánu
A konnányaó a betűgyminisjter »1«- 

terje«*tésére Peirányi Ciyörtrj fötapi- 
tányhelyettest a m kir. rendorsf* üm- 
dapeatS főkapitányává nevmie ki. A  
mact'*r rendőraég t#rté»#téb«i a* ui 
{«kapitány ki»eve®é*e áj í.-si.telau.i 
jelent, fetfányi György i£8i ámtmbtt 
33-én ««átesett Me»She*yesea. KSt·· 
tisztviselői pályáját Aradon keídu- 
l9í4-!wft Síiként tW'onuli katonának 
ét tdbb «salában veit réev.i ·  mint tar
talék« tfihadBWy a*erelt ie. Au ös** 
txeemláa után a roawa<A bevanu!«*·.»* 
Aradén i*rtóí%«d«u a*nt mini fa- 
jtgftS  miiködöU. mikor aionban a 
remin Hatétógok fei*z»iite»iák. Hegy 
te,gye te a romén hivatali ««kát, fu  
rinyi Oyörg.v est megtagadta Uint 
iizig-rérig magyar, nem tudta Ws*e- 
egjestetni ItíkHameretéyet éa mas'ar· 
»ágával, hogy egy ellensége* állam kö
telékében a* illám veaetniére éa tör
vényeire efktidjfln. Kiért kiutas totiik. 
így került fel Budapestre, ah«l r«vi- 
drsrn a reitd<5r*égk"* e*xtottsák be 
KióaiSr Cinkéién,,, .Makán, majd ISM- 
i>en a badapesíi fSkapItánytígoB a i- 
jesitett estelgáiatot. megbírták a VII 
kerületi karitán -̂saa «eíí'iésevel .Isii
ben Síorftbaíhelyrf kiütitek., ahet a 
azembathelyi readdrk«pitatiiyság veie- 
tfsct látta, el, ml«t Wkapitányhetyet- 
tes.

Petrányi Györggyel a főkapitánvsr g 
élére nemcsak Uitiínö szakember ke
rült, hanem egyúttal u  alantas tisz
tikar é# legénysége legjobb pártfo
gója és barátja i*. Magnnk résj.erő! 
Petrányi főkapitány kíaevwését a ieg- 
nagyobb megnyugvásai és örömmel 
fogadjuk.

— A Hami Likőr-; Eum- és Ssses*-
árugyár Bt. tartott közgyűlésén az 
igazgatóság jeiesitéaét a mérleg- és 
eredményezámlákat Páll Zcitán ügy
vezető igazgató lerjes*tette eiö,.melye
ket a közgyűlés egyhangúig elfoga
dott. A  jelenté« aasenat ai l * ö .  Otíet- 
év fázta nyeresége S60.S4* peagSt tett 
ki, aelytól a rteivéoyewskm* #  » 
o&rtalékra W.OOö pengőt., a tíssetviíelöi 
és munkásjóléti alapra 70.000 pengőt, 
t t  alkalmazottak nyugdljkiege*->;iö 
»lapjára 100.000 pengőt, a borobakárv- 
sultak javára pékig 10.000 pengőt iát:- 
ditott s kóagyfi’ éa. a  Haaai LHtitgyár 
iorgalma é* üzleti eredméoye a üt W- 
jonyitják. hogy a vállalatnak e e*ák” 
mában eííoglail poiiciójét a rendeike- 
tésére álló forgótókék kiváló ««kér..· 
beret és hassad évek« kereset«!’ ki
próbált gyártási eljárásai folytán * 
háború* kflrUtoaások dacára is aSfcertBi 
megtartania.

r
V á S Á R Q L T U M K
b i z a l o m m a l
SS irnos«!á lr unk a takcWii« 

k é p M t  ú tm  f a i k l a r r « !  ·
«  l e « © l © s é k « n f # b b  k i w l f  
W * « s l  Í 0 « s  t h r n t m  V m ,

p w t í i fc w t t
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Edén Moszkvában járt és újabb
halasztást kért Sztálintól 

a második arcvonal megnyitására
Sztálin elutasította a kérést és követeli az azonnali inváziót!

A barcelonai ango l kom ul most kifejezetten megerősítette azt a  v ilágsajtóban  m ár sok  
helyütt felm erült hírt, am ely szerint Edén angol külügyminiszter legutóbbi „üdülési szabad 
ságán “ M oszkvában járt. Kdén kát napig tartózkodott a  Krem lben és Igyekezett elnyerni
Sztálin beleegyezését a  második arcvonal ú jabb  elhalasztásához. Sztálin az an go l-am erika i 
kérési kereken elu tasította és újbóf követelte a  nyugati elözónlés haladéktalan m egkezdését.
Az eddigi orosz követeléstől eltérőleg, am ely mindig csak a  nyugateurópai elözöniésre  
szorítkozott, az oroszok most azt kívánták, hogy egyidejű  elözönlés történjék a La-M anche- 
csatorna partján  és a  Földközi-tenger térségében. (MTI.)

Magyar csapatok megjavították állásaikat
és bevették Pistyin városát

Töbhüsás nehéz német harci repülőgép hatalmas támadása Kiev ellen
A  keleti arevonaion a Saereth kö- 

ít'pfoiyásáoéi teljesen meghiúsult az 
a legalább 10—15 lövészhadosztály 
l m í  és ugyanannyi páncélos dán* 
«á rm i kéziéit támadó hadművelet, 
amelyet a · bol®evista propaganda 
„helyi előretörésnek” mondott, ám
tár, a Szovjet május 2*8 és 5*é kö
zött csupán 'Ott 300-nál több páncé
losát. elvesztette·

Pénteken azután a boteeristák a 
Krim-félsasgetwn hasonlóképpen ■ tő* 
■ntígí an yásb a  mentek M Szevasz- 
topd  északkeleti előterében, hogy 
döntően áttörjenek a SzevernaJa-
é-XiüiúX,

Ott ez, utóbbi hetekben n&gy át
csoportosításokat vittek keresztül és 
Jóképpen tüzérséget szállítottak oda, 
miután a Szevasztopol ellen intézett 
első támadásaik sorén olyan vér- és 
anya&veszteségeifc voltak, aminfik 
még m  & kíméletlen ember- és 
;.n>*^p3 :/;»tlaiufc mellett sem voltak 
elvistóhetÖfe A zo n ' reményűk, pedig,

hogy a tüzérség tömeges harcbave 
testvei eredményt csikarnak ki, csa
lókának bizonyult, mert a német és
román csapatok sem vesztegették 
'hasoontaAanul az időt, A  német ne- 
hézütegeb fean maradtak adósak j 
szovjet pergőtűzért és német repü- 
lő-páncélvadászok merész támadá
saikkal a bolsevisták tömörített üteg· 
állásait nagy részben oly hatásosan 
tartott#; sakkban, hogy támadásai
kat «¡hárították, a kisebb betörése* 
két pedig a német és román harci 
csoportok - összefogott ellenlökéssel 
kiküszöbölték.

A z  igen nagy számban hareb&ve- 
tett erős szovjet esatarepülöezredek- 
ben a- német és román vadász és 
romboló kötelékek oly nagy kárt 
tettek, hogy az ezek bevetéséből 
várt hatás hasonlóképpen elmaradt· 
A z  eddigi támadások során a bolse-
visták 10 Stormovik gépet 
hardcoísit vesztettek.
V

és 24

Sikeres légitámadások a ssovjetutánpőtlás ellen
A Szerette kiuépíalyásánál a bol- 

seviatcik továbbra is .az eddigi tá
madó arcvonal keleti harmadára le* 
Wödtafc rá. a HarJíufeól Targu Fru- 
mosba vezető roűút két oldalán, ahol 
újból nagyobb páncélos erőket ös*s- 
rimmUQttak »»tfk ü t, hogy sike
rül! potna nekik a német és román 
biztosító m m lak‘H áttörniük Párr 
c é l «  elhárító tüzérséá. valamint a 
r epiM ógépe Iháritó tüzérségi harc*
csoportok, úgyszintén páncéltörő 
csapitok közreműködése folytán 31 
a légierők páncélos vadászai révén 
1 1  .páncélost vesztettek, szprikívül

mozgásképtelenné tettek még 12  
szovjet harckocsit.

feza-kukrajnában magyar csapatok 
Koloméától délnyugatra egész sor 
előretöréssel megjavították állásai
kat és bevették Pistynt* Német csa
patok a Dnyeszi értől délre elterülő 
erdő-zónában leküzdötték a szovjet 
csapatok ffiétugrasztott maradvá
nyait. *t

A  kJtiaépső szakaszon német ro- 
hPmcsápiitok felgöngyölítették egy 
1200 méter hosszú szovjet álláski- 
szögellést.

A  krimi harcokban a német csa*

tarepülő kötelékek a bolsevista tü
zérségi állások ellen Irányuló táma
dásokkal tüntették ki magukat. A
szovjet utánpótló szakaszaira nagy
méretű bombákat szórtak és M rob 
bantották egy nagy lőszerraktára 
k *t A  csata-repülők elhárítás során 
és szabad portyázással 30 szovjet né
pet lőttek le, míg német részről 
egyetlen egy gép sem veszett el.

A z eddigi jelentésekben már sze
repelt megsemmisített vagy megron
gált szovjet páncélosok mellett egy 
teljesen gépesített üteget telitalála- 
's1 ital kezelő személyzetével s lőszer
készletével együtt szétrobbantottak 
és még 29 —  csapatokkal vagy ha* 
diszarrel megrakott —  tehergépko
csit megsemmisítedtefc vagy felgyúj
tottak.

A  vasútvonalakon történő szovjet 
utánpótlás leküzdését éjszaka is 
folytatták. A  legsúlyosabb támadás, 
«melyben több száz nehéz harci re
pülőgép vett részt, K iev  pályaudva
rát érte· Közepes és nehéz bombák 
tömeges ledobása folytán sok nagy 
tűz keletkezett, amely rövidesen 
összefüggő tüzmezővé fejlődött és 
heves robbanások következtek. A  
déli szakasz pályaudvarainak ezen
kívül még egész sorát hamvasztot
ták el, a vasútvonalakat nagy terü
leten elpusztították az utánpótlás 
számára fontos három híddal együtt 
Jólcélzott bombasoroattokkal ma; 
semmisítettek hét szállítóvonatot 
illetőleg mély támadásban tüzfegy 
epekkel felgyújtották. E vonatok 
.között volt egy lőszer szállítmány i 

A  keleti arcvonalon, együttvéve 55 
szovjetgépet lőttek le- Három német 
r^püjőgép nem tért. viss.za repülő
terére.

Potyagőlokkal és limesekkel döntet- 
len lett a Gamma—Újpest találkozó

Gamma— Újpest 2:2, félidő 2:0. 
Hatezer néző előtt az Újpest lép 
fel támadóan, de egy Gamma-tá
madásnál a veszély .elenül beadott 
labdát Bíró, az Újpest hátvédje 
védhetetlenül a saját hálójába 
rúgta. (1 :0 ). A  Gamma támad, 
Balog"" II. tereléséért a bíró 11-est 
ítél. Horváth értékesíti. (2:01. Az 
Újpest végig támadja a félidőt, de 
erdeményt nem tud elérni. A  má-.

sodik félidőben továbbra is Újpest 
támad, de a kemény Gamma-véde
lemmel a gyenge csatársor nem
bir. A mérkőzés vége felé Szabó ke
zel, 11-est ítélnek, ezt Szusza belö
vi. (2:1,. Egy szögié'ragacs után 
kavarodásból Zsengellér a Gamiría 
három védőjével és a labdával a 
hálóba esik, (2 :2 ). A z Újpest jobb 
volt, de a Gamma erőteljesebb.

S z a rk a  M ih á ly  g y á ro s  
a  C O R A  n a g y d íj a la p ítá s á ró l

Óriási érdeklődés mellett folytak

Az Adriai tenger partvidékén német 
rohamcsapatok benyomultak az inváziós 

csapatok támaszpontjaira
Az Istenit? jelenti m  olaszorsm- 

ái harcokról:
A  Gariglisoo alsó és felső fo lyá 

sánál végrehajtott felderítő váfial- 
k m im k  mv&n, valaaaat Cum im  
térségében az angol és éezak ameri
kai felderítő csapatok a német fo 
lyóparti és h egy i. állások előteré
ben pénteken is nagy vesztesége
ké. sszenvedtek. Mintur-notól észak
nyugatra egy amerikai feiderftő- 
esoport az előretolt német éMáaak 
kereattttzében teljesen megsemtaf- 
aült Qastelforteneál egy német kő- 
Mhareeaoportr% támadó roham- 
csapatot néhány fogoly kivételével 
szintién megsemmisítettünk. A  par
ti hegység é* Gmm m  között a fo- 
lyam térségében a nemet ütegek az 
elözönlő csapatok felderített, tárna- 
M m  e m k á M íe m l támadták is  íffe» 
M  fid4Mob%t értek el empátiába- 
rokbaii é t  HnymmMraJthan.

As Adriai tenger partvidékén 
PeUwo ói keletre és (M á m tó l n;>«- 
gátra német ■rúh-amempatok henna- 
^uV.tk az elözönlő csapatok tarfalé 
kaimti téiita-KpontJairv. A  védő-

őrséget mindenütt lefegyvmrezték 
és az erődöket levegőbe röpítették. 
E  vállalkozások során a gyors és 
messzebordó Góliát-páncéfosdk ki
tűnöm  beváltak. Lövedékeik nagy 
átütő erejükkel és pontos tá r la 
taikkal nagy rémületet keltettek.

A  netunoi hídfőné! egy angol 
árokrendszer elfoglalásán' és állá
sainkhoz való csatolásán kívül az 
éenaknyttgwtí parti szakaszról

mindkét részről a felderítő csapa
tó!: csak. kisebb előtércsatá rozáso- 
kat jelentenek.

A német tarackok és messzehor 
dó ütegek a nap egé?z folyamán 
tüzérségi tűz alá vették a parti 
síkság útjain az angolszászok csa 
patátcsoportosításait, valamint t 
Xcttuno és Anzio térségében lévő 
élelmiszeXrcűitárakat. (MTT)

Szigorú invázids cenzúrát vezettek be 
Amerikában

Stockholm, május 7.
Mint Washingtonból jelentik: Ge

orge W· Kea-L? ír, a háborús tájé- 
tótetaté: hivatal, szolgálatának főnöke 
közölté,, hogy az angQl«amerifcai fő*

parancsnokság közös cenzúrát veze
tett be valamennyi szövetséges or
szágból érkező tudósító jelentésre a 
küszöbönálló invázió érdekében.

Hivatalos német állásfoglalás az angol 
liiFSZoisálat kétszínű híreivel

kapcsolatban
Berlin, május 7, ^B^rlíni politikai körökben érdek

B.letókés héoiét helyről közük tá- 
jékoetatásúi:

» m

O S I
gyógymódja az embernek a fürdőzés 
A fáradt szervezet teljesen felfrissüí' 
a Szent Gellért gyógyfürdő kiváló 
radioaktív forrásvizeiben

H  V  €  B  A  W  F  #  m n

; lodéssel veszik tudomásul az angol 
hírszolgálat hírét amely szerint
Mands Grande tábonrokot. %■ keie- 
ti arevonaion harcoló volt kék- 
haáoeztály főperancanoipát egy 
gaovjetorosz báottság különösen 
vesaéiyes háborús böcősnek minő
sítette. Berliaben érdekesnek ts- 
lálják. hogy -az aagol hír«®rffáíaí 
éppen akkor testi: közzé e*t a hírt. 
amikor Sp? ayoloratóg olyai: meg- 
eg jesésr* iéyett AsgUávai. és a* 
Egyesült .4JJsaaokkal, amdytol wa* 

részrSI a csövet 
m  Fpünyóíérszág kSa«·: v6fí>··.« meg- 

■l-’iM  v i t jm ,  (Í4TIJ

a professzionista ökölvívó döntés 
felé közeledő mérkőzései a 10.000 
pengő Cora-nagydíjért.

Sportkörökben élénk szóbeszéd 
tárgya a szokatlanul magas ösz- 
szegií sportdíj1 kitűzése. A  rossz 
hiszeműbbek a közismert Cora Ve
gyitermékek Gyára újabb reklám
já t sejtik mögötte, mások a sport- 
rendezők fogásának tekintik, ismét 
mások új menedzser bevezető ak 
dójának vélik.

Hogy a dolognak utána jár
junk, felkerestük gellérthegyi v il
lájában a Gora gyár tulajdonosát, 
Szarba Mihály vegyészmérnököt, a 
nagy port felvert díj kitűzőjét.

A  kiváló mesterek szc-bbnél- 
szpbb szobraival zsúfolt termek 
azonnal elárulják, hogy a test
kultúra lelkes hive gazdájuk. Ezt 
a benyomást’ a kérdésünkre kapott 
válaszok is megerősítették.

—  Mi indította a 10.000 pengős 
nagydíi kitűzésére? —  tesszük fel 
a kérdést.

Taanádg Jóska Evróf>abajnok 
klubtársammal és legkedvesebb ed- 
zésxartnnrewmel sokszor beszél- 
gettünk orról, hogy a testkultúra 
ssemp-Aitjából meglehetős egyol
dalú futballspotton kívül a közön
ség széles rétegeiben m iért nincs 
meg az érdeklődés a testi fejlődés 
és a férfias léleknevelés szempont

jából lég font ósdibb két nehézatlé
tika ág, a birkózó# és öltőimmé 
iránt?

—  A  magam részéről az egyen- 
let.es testfejlesztés, találékonyság, 
küzdőképesség ás . kitartás feléb
resztése m iatt a szabadfogású bir
kózásnak adf>k előnyt. Magam is 
ezt űzöm, de abban a st&usban, 
ah.z-.gy azt fénykorában Papp 
László dr., Tasnády és Kaposi mű
velte. Ezzel csaknem teljesen 
egyenértékűnek tartom a* ökölví
vást.

—  Hogy az elmúlt IS  évet erőm  
és kondícióm teljes megtartásával 
eredményesen végig tudtam har
colni, azt annak tulajdonítom, hogy 
a tényleges sportolást soha nem 
hagytam abba. Hogy az említett 
két sportág a labdarúgáshoz ha
sonló nyilvánosságöt és esen ke
resztül népszerűséget kapjon, azt 
elfőrendű magyar sportérdeknek 
tartom, a „sport mindég honvéde
lem " jelmondata szerint.

—  Ismerem ugyanis a kezdő 
sportolók felfogását —  ami embe
rileg és lélektanilag is helyes. 
Eszerint az intenzív eredményes 
sportolással járó \ fáradtságot, 
energiabefektetést és önmegtartóz
tatást azért vállalják, hogy hírne
vet. dicsőséget és társadalmi pozí
ciót érdemeljenek M maguknak a- 
versenyzők.

Az 1944-es évad legeredményesebb vívóhölgye:1

S I G M O N D  EM M V  (HTVK)
mítás szerint az 19M-0& évad Icg. 
eredményesebb vivóhüUíye 8ig,noi‘d 
Emmy a Honvéd Tiszti V ívó Kkib 
fiatod, tehetséges tagja·, aki S, 5, 
7 és 8 .pontjával 28 pontot szer
zett. A  táblázat érdekessége, hogy 
pzon a 1 2 -szeres magyar bajnoknő

A  hölgyek vívóévada befejező^ 
dött, A  Legjobb magyar verseny
zők, az úgynevezett első osztá’yú 
hölgyvívók négy versenyen mérték 
össze erejüket a BBTE viadalán, 
a tőr egyéni bajnoki és tőr esa-
patbajnőki, valamint a Gömbös

A  táblázat egyébként így  fest:

Sor-
sz. N  f i  V Klub:

1. Sigmand Emmy H TVK
2. Kiss Kató H TVK
3. Zsabka Magda BBTE
4. Baky Klára H TV K
5. Höllerbach K.-né BBTE
6. G. B&gáthy E. H TVK
7. Nyáry M. TF3E

8— 9. Szecsődi /. H TV K
Marvalits Gy. >.LIFC

10-11. Rátz E . H TVK
Bruckner M. MAFC

12— 13. Bartha M. BBTE
FereW iik  J. BBTE

14. Por telek y BBTE
15. Vik tor A.-né BEAC
16. Marvalits M. M APC
17. Sáfrán M AFC
18. Battaglia 'in i 1. BEAC
W . holtán BEAC
20. Hé mos N. BE-vC
Gyula emlékversenyen

A  magyar sajtó oan eíf?. ."J 
zöíjük az idei «edn'.tnylistát, me

lyet a következő '"‘ '‘'fK  W3!i 
h itettünk: az «rsen yek
kilenc főnyi vt-
vónöket az ei so heljto l a kilence
dikig 8— 1 ponttal értéköltük. - A  
győzte« k W  9, a második 8, a 
harmadik 7 stb. ! öntőt kapott, A 
három egy*pí pra&xyt ¡gy é r té ·’

6
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Ger( II.. LóBchid-ola 7—· m |i
T m in d -6-iV helyei* •,n : 350-586

kév 'versenyét megnyerte. Ered
ménye értékes, de összpontosás- 
ban elmarad az előtte álló öt 
höig>*től. _______

Megjelenik minden i''’ 'fón. Fc-leiőe 
s*.erbes;íS és kísd-> B'irapin·:,«»

keltűk, míg a tűr csapatbajnokság 1 Gábor, kiadótulajdonos: v ir r a d  AT
döntő nsszóit vivónál a győztes 1 Rí A ö ö  V A ti. Al· A r  Kft. Buäape«t,
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