
Hatalmas éjszakai légirohamok 
angliai városok ellen

Azok a sikerek, amelyeket a 
/apán haderő az utóbbi hetekben 
Kínában vívott ki, valamint az il 
letékes japán tényezők bejelentő 
sei, s japán sajtó követelései, 
amelyek azt sürgetik, hogy Japán 
változtassa nígg magatartását és 
Jnuf í í * H  tAtqff&ilaitit a döntő hw'o- 
tereken —  ismét a keletázsioi 
hadszíntér eseményei felé fordít 
jak a figyelmet.

A z angol-amerikaiak hosszú hó
napokon keresztül az Európa, ellen 
megindítandó nagy invázió» táma
dásról cikkeztek és szónokoltak, 
a brit és amerikai lapokban ha
talmas cikkek jelentek meg, ame
lyek „Európa végzetéről”  írtak s 
leszögezték: az  indulásra készen 
álló óriási inváziós hadseregek 
megadják majd a döntő csapást; 
gyors ütemben közelebbviszü· a 
háborút & befejezéshez. Itt-ott 
felmerült ugyan a brit és ameri
kai sajtóban az aggodalom: a 
németek súlpox meglepetéseket 
tartogathatnak, félelmetes eurö- 
p ti védelrm rendszereket építettek 
ki, ttj fegyvereket tartanak késsen, 
létben, amelyeket csak az -mvd. 
2ío p\egind-ulasanak pillamtábon  
dobnak a küzdelembe ilyen és 
ehhez hasonló aggodalmaskodé 
kijelentések g.Vakran elhangzottak 
S E  i  Washingtonban eze
ken túlmenően ion b an  „minden 
hang, minden sa jtom ep.ap.tás 
o d ^ n d ü lt  ki: az invázió sike
rülni foa s az ;*ngol-ameokai ha
talmak a me2'iPdita£dó hadműve
letekkel -  amelyeket a rzovjet 
hadműveletekké hangolna* össze 
—  kivívják m #  a döntést az 
európai kontó idén . Ez a vak
merő és á l # »  brit-amerkiai 
propaganda neií v°^t hajtandó tu
domást venni !»* »  «  német vé
delmi elŐké$z0 tek döntő jelen
tőségéről, sem fd 'f f  arról a nagy 
katonai veesélgő l amely Japán 
irányából fe n y ^ t te  és fenyegeti 
ma minden edd?'*, fe’ülmuió^ ará
nyokban Angliái ®s. Amerikát.

Legutóbb az egyik angol lap 
nyíltan és őa®#én bevallottat e 
brit k&melemépt ^ d ö b b e n t ik  
a iapán s ikere i Félelm etes^* a 
céltudatosság, t e r v s z c r u e ^ lá -  
tá*. csöndes 68 fe ^észü-
lé*, anujive] t  japánok a végső 
döntő harmk eljővet&étick pdla- 

*!é tekintenek. A  lap nem 
bővebben az ancol ámen. 

kai kadamritr» —  csupán egyet- 
Iffii m arkára' áttekinthető képet
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Hivaiaíos feleniés a haifői barapilésrői
H Magyar Távirati Iroda jelenti: 
Május hó 29-én a reggeli órádban 

nagyobb angol-cmerikai kötelékek 
repüitek be dél falöl Keie1 Német-

otszóg területér·. Vadösikötelékek- 
kel történt össieütközés köve ¡kel
tében az ellenséges kő:ele>s1i fiél- 
üíösódtck éi Magyarország .lyugati

légi terét t  repülték. Több ellensé
ges repülőgép leiővését jelentették 
Bernt aaüsró! jeíeniés nem êràese»

7 3  é sz a k a m e r iS ca i b o m b á z d  Ifl&tek im v a s i m a p  
a d é l i  ó r á k b a n  Kezép-Námef^míi fölöst

BERLIN, május 30.

Mint aí  Interinf légügyi tudósító
jától értesül, a legújabban beérkezett 
jelentések szerint pünkösd vasárnap a 
déli órákban Közép-Németország fölé 
berepült északamerikai bombázók is
mét érzékeny veszteségeket szenvedtek. 
Eddig még hiányos jelentések alapján 
a lelőtt repülőgépek száma 7S-ra emel

kedett. Közülük legalább 53 négymoto
ros bombázó.

Minthogy a legsúlyosabb légi csaták 
Kőzép-Németország nagykiterjedésö te
rületei fűlött játszódtak le és a né
met vadászok a* amerikai kötelékeket 
viss-arepülés alatt i« állandóan harcra- 
kényszeritettek, német illetékes ható
ságok a német vadászok által jelentett 
további letevéseket vizsgálják felül.

Néhány ás ak.’.merikai repülő akik
nek e ,x3e. nyék segítségével sikerült 
égő gépeikből kiagrani, elmondta, 
fcogy az edöigi légihábiirü legborzasz
tóbb vadásjfcámadásait élték át. a  né
met Messersehmitt és Feeke-Wnlff va
dászok tömegesen törtek be kötele- 
leikbe. Megfigyelték, hogy mellettük 
és előttük több Boeings robbant fel a 
levegőben (MTI)

Német légitámadás Torquay és Brighton ellen
BERLIN, május 30.

Mint az Interinf légügyi tudósítójá
tól értesül, a pünkösdhétfőre virradó 
éjszaka heves német légitámadás cél
pontja veit Torquay brit kikötőváros. 
Nehéz német harci repülőgépek min
denféle kaliberű robbanóbombát dob
tak le nagy tömegben, valamint sok 
gyujtóbombát. A világitóbombák által

megvilágított fcikötőberendezésekre és 
raktárépületekre. A bombázás egy órá
tól egy óra Stven percig tartott. Már 
a második német támadóhullám több 
nagyobb tüzet figyelhetett meg a ki
kötő területén. A tüzek gyorsan hara- 
pózíak tovább. Sokszor a nagy rob
banások nappali világossággal árasz
tottak el a bombázandó területet 

Gyors német harcircpiilőgépek ezen

kívül kevéssel éjfél előtt megtámad
ták Brighton kikötővárosát, A rövid, 
de hevet támadás robbanásokat é* tü
zeket okozott Ezenkívül hatásosan 
bombáztak míg egyes célpontokat Déi-

ayliában Brit íégitérben Ségihare al
mával a német gépek lelőttek egy 
«egymotoros brit Stirling bombáiét. 

Edí.ig két német repülőgép nem tért 
vissza ezekről a támadásokról. ■

i-orS u a hatalmas ü lóerő ve j
várja a döntő össze

csapást . K i felelős azért hosv Ja
pán akadály nélkül végreha jt

Í ^ L · ^ ·  a. ieSfo"tosibb  és
le„surgo8ebb intézkedéseket, ame
lyek alapul szolgálnak ahhoz
hogy a csendesöceáni, ü ie lve ö2‘ 
egész keletázsiai térséget fe lö le lj 
új és m gy  öldöklő csatéban eset- 
lég a maga számára biziomtsa~ a 
győzelmet?

Londonban és Washingtonban 
arra számítottak, hogy Japán ki- 

a Kína ellen vívott bsreban, 
issét/orgácsolfa és szétpazarolja 
e iö i ís s  nagy európai harcok l e 

zárulása után az angol-amerikai 
hadseregek a legjobb kilát?sokka! 
száiIhatnak szembe a japáu had
erővel. Fokozták aü Európa ellen 
indítandó nagy invázió előkészü
leteit a közben elbizakodva nem 
vették vagy nem akarták ész e· 
venni, hogy Japán száüáékmmi. 
defenzívába voniU, pasapiv maga
tartást tanúsít a.' óriási Tselet- 

 ̂hadsziníéren s minden f i 
gyelmét, nemzeti erejét odaosfe- 
pontosiíja: a döntő pütem tbsr
« _  Európa em u  megindmU im á- 
M s  rohammal egyidőhen iémtsr 
éáaba fefteIfiljSu. olyan, hadmüte- 
letekbe kezdhessen, amelmk ecy-

részt elütik az artgol-amerikatakat 
altól, hogjf hadászati siketre ér
leljék a nagy ember- és anyag
tömeggel végrehajtott __ iKi..*2tós 
támadást, másrészt pedig a Csen- 
des-óceáiíOit is ú j helyzetet te
remjenek, új fejlemények elé ál~ 
litsák a szövetségeseket, 

Londonban és Washingtonban 
terv-eket dolgoztak ki, amelyek 
szerint először Európát ketl kato
nailag legyűrni, és -ntegsemnid- 
tem , —  a koiuijienícn lezáruló 
harcok után pedig Japán ^>en 
fordulnak majd a szövetségesek 
seregei, ü g y  Berlinben, mint To
kióban már a háború második
esztendejében tisztában voltak az 
ellenséges tervekkel, iiistvt meg
győző adatok álltak r-enáeikesés- 
re, amelyek igazoiták: Asylia és 
Amerika a háború súlypontját a 
döntő küzdelem -idején a Csendes- 
óceánról as európai kúnUm»we. 
h e l*M  át. itt akarja kivívni az 
első ka tón-i döntést, nagy ember
es hadiapyagföiénnyei itt ikar- 
;.;k megteremteni az alapot azok
ból; & hadműveletekbe*, amelye
ket ellenséges fenyegetéstől mén-

, és tengeri erő a Csendes-Óceáni 
háború kirobbanásának eiső órai
ban milyen súlyos, csaknem meg
semmisítő csapást mért a brit és 
az amerikai tengeri haderőre. A 
fele íme tesev előretörő japán had
sereg titJámoffenzimban döntő 
fontosságú területeket fo g a lt  el 
bevették Szingapúrt, jelentős ka
tonai előnyöket csikartak ki s 
í z  angolszászok kénytelenek vol
tak iger^ komoly erőket feivr.nul. 
tatni a japán támadás, a f i 'e h n f· 
tea offem iva ntí; (rak n z  fs á ra .
Ezek az angol-amerikai erők talán 
arra is parancsot kaptak, hagy of- 
fetmvaba menjenek át. E s t 'ig a 
zoltak ezokla nagy légi- és ten. 
gén  ̂csata.«, .amelyek győzelmes 
befejezésért sűrűn számolt be ül 
japán császári foh a d isS líL  A  
brit, de fokeppea amenicai cél egy· 
formán az volt: tengert t *  légi 
offenmvévaí s ié izm n j Japán M -  
tom% «  -él s még a nagy m ré- 
pai villa iköjás megindnlfea előtt 
tisztM helyzetet teremteni 4  kelet- 
ap ia i hadsaíntéren Ez a, k rv  m m  
sikerulf. Japán ssivóssbbnak, erő
sebbnek és ügyesebbnek biso-

U’-sen, S t ím b  do it m rôp rt arc- avait, mint ahogv azt Londonban 
vonallal Japán ellen indittatnàaak. { és Wa»bíngtor,b%« hitték és e m -  

m  kény*®ritette Angliát és delták. A  japán haderS n  -zbír 
a kai

ro»ésra? Tud!uw hogy -a japán légi j « i«n ség  elől, másrészt pedig vih

1 amgyors vissztiitcfekkel téma. 
pá$okkal gyengítette as angol» 
amerikai hadsereg erejét. Súlyos, 
csaknem katasztrofális vesztesé
gek érték a eseadesóeeáni brit és 
amerikai tengeri és légi flottát. 
S é&pen az elMejjv^deU,. « iá s i  
veszteségek pótbisi m i«tt ké?alt 
előtérbe m  európai vállalkozás 
gondolata és lehetősége, reieru.t" 
fel £-z a katonai megoldás, a Ja
pánnal ns lé  végső összeg a pasi, 
meg kell· előznie az európai ¡m á. 
siónak.

Itt  természetesen igen fontos 
szerepet játszottak az elszenve
dett veszteségek, am elyek pótlása 
nélkül sem Anglia, sem Amerika 
nem érezhette magát elég erősnek 
-ibhoz, hogy felvegye a döntő csa
tát Japánnal. Azt viszont megint 
"•-m lehetett raegkockáztaiai, 
hogy Európát masára hagyják és 
csupán légihadviaeiéasel fo lytassák 

a kontinens- elleni háborút. Ebben 
az esetben Angliát és Amerikát 
úlyosabb ■ veszélyek fenyegették 
mert: o s z ü n t e l e n ü l  dolga- 
á, döntésre felkészülő Ném Hor- 
■ráff, talán rövid időn belül tisz’.a 
¡é rze te t terem tett volna és u í- 
•atlav t,kííőhkal elütötte vol *.. tíz 
ingohzászokat a nagy katonm^Jó’ 
kén ‘lés lehetőség étól is. As 3 i> 
goUzás®ok tehát — n yű ge it a n 
mondhatjuk r~ óriási kéiarcvonu- 
lag hébert’ ra kényszerültek s ata»g 
folaizták Európa ellen a támadó 
ele készület eket, a Távolkeie,cn 
Japán megfeszített erővel dolgo
zott. f  jajwn hadiipar új, csodál s- 
tos eredményeket ért el, a hadse* 
reg ütőereiéi döntően fokozták, $ t 
igy történt, hog>' ma, a háború 
ötödik esztendejében friss, csak
nem teljesen pihent, új erőkkel 
bővített, a háborús kapacitás leg
magasabb fokát elért elszánt biro
dalom áll harcrakészen, s. néz 
jarkasszemet AngtiársI és Ame- 
nkflt'iit, várv& a pillanatot, ami* 
kor lecsaphat és megszervezett 
űj erőit, félelmetes hadseregét a 
döntő harcba vetheti.

K i tudja: ez a legalkalmasabb 
pillanat nem, akkor érkezik-e majd 
é ,  am ikor az e-tgulszdf- inviztós 
hadseregek rohamra indulm k^m  
eurépst pár ellen? Ha ifi,' ksx, az 
európai német e tk irM s  és vésle- 
lem füzében, valamint a csendes, 
óceáni ú j japán offenziva öldöklő 
iramában valóban s  világtörténe- 
íem legnagyobb, legmegsemmisi' 
több katonai dm  tété szul«ítfe ma jd  
n>eg ...
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Vadőszkötelékek sikeres harcokat vívtak 
a magyar légitérbe berepült angolszász bombázó-rajokkal

Hivatalos jelentés a vasárnapi és hétfői berepülésekről



Budapest, 1944, május 30.

Az otess harciéren
a német védelmi erők szétzúzták 
az ellenséges áttörési kísérleteket

Berlin, május 29. ,s 
Az Interinf jelenti az olaszor

szági hm 'okról:
K% oiasaországi nagy csata ké

pe annyiban változott, hogy az 
angol-amerikai _ harctevékenység 
súlypontja kétségtelenül a neítű
női volt hídfő szakaszára helye- 
zödött á t  Ez fő ieg azokra a né
met csapat<jsí>Zi3voná sokra vezet
hető viasaa, am eljfk  Ketselring 
venírtábornagynak lehetővé tet
ték, hogy üjabb erőket helyezzen 
át a déli arevonal eddigi gyűjtő
pontjaiba, tehát főleír PonU-Cór- 
vo térségébe és a Liri-azakaszra 
s ilymödon a megszálló csapatok 
legutóbbi kísérletét, amellyel 
Ca8t.ro dei Volsci mellett pénte
ken a német, arevonalat ó i akar
ták töm i, véresen visszaverték, 
Az angol-amerikaiak eközben je
lentős mennyiségű nehéz Kvdb 
anyagot is vesztettek, többi kö
zött nagyobbssámú páncélost 

Clark tábornok ezért jobbnak 
U tta  támadó csapatainak egy ré
m éi -rrö l a ggakmsrél elvonni és 
síi helyezni a m it  hídfő szakaszá
ra, ahol főleg Április, térségében 
pénteken egész napon át heves 
harcok dúltak. A z  amerikaiak 
ott széles arcvonaícm ismételten 
támadtak a m i a céllal, hogy 
V ello tráél is áttörjenek, végffi 
saonban. a német fegyverek fo. 
kosódé elhárító ereje követke,zié- 
h m  a helységtől tÖbbkiloméHf- 
nyíre fennakadtafe, Ezzel, szem
ben sikerült nekik Cisternától ke* 
létre kemény harcok után mély 
betörést elérniük a ném et'védő- 
rendszerbe s est csak a délin<#·

fo h j: mán sikerült készeniéiben 
álló újabb tartalékok bevetésével 
clreteszelni és összeszükiteni. A  
betörés mélységében azután az 
amerikaiakat még az esti órákban

oly erőteljes és hatékony német 
ellentámadás érte, hogy támadó 
élük megsemmisült és sok páncé
los, részben mozgóképes állapot
ban német kézre kerü lt

Meghiúsult Róma hamaros elfoglalása
Valmöntetól délre pünkösd 

első napján is változatlan heves
séggel tartottak a súlyos harcok.
A német védelmi erők teljesen 
szétzúzták az amerikaiaknak min
den fáradozását, hogy észak felé 
keresztültörjenek; A Róma rajta
üt ésszerű bevételére irányuló erő
feszítések ezzel meghiúsultnak te
kinthetők, annál is inkább, mert 
Aprüia szakaszán is meghiúsult 
az amerikai hadosztályok minden 
újabb előretörése a német vonalak 
tervszerű megrövidítése után.

A  Castro di Voiscinál és az 
egész cepranoi támadó arcvonal 
keleti szakaszán folyó harcokról 
pünkösd első napjáról még nin
csenek újabb jelentések. Szomba
ton marokkói segédcsapatok vit
ték szövetséges részről a harco
kat. mégpedig a negyedik marok
kót hadosztály támadta meg Cast
ro dl V'olscinál a német hadálláso

kat, mialatt a második marokkói 
hadosztályt Cepranónál vezényel
ték harcba. Az amerikaiaknak a 
Ugsúlyombb veszteségek árán 
sem sikerült benyomniok a német 
védelmi rendszert,

Szombaton este a második ma
rokkói hadosztály háta mögött 
szokatlanul erős —  mintegy 400 
harckocsiból álló —  páncélos össz
pontosítást ismertek fel, amelynek 
nyilvánvalóan az a feladata, hogy 
a Liri-völgyön át keletről általá
ban nyugati irányban támadjon 
és betörje a németek retcszáliá-
sát

A  támadó arcvonal többi szaka
száról szombaton csak helyi harci 
cselekményeket jelentettek, ame
lyek folyamán nagyobb. amerikai 
erők megismételt előretöréseit a 
német előtéri biztosító csapatok 
véreben visszavetették. (M T I )

HITLER MONDOTTA:

Angol-amerikai repülőtámadás 
egy olasz kolostor ellen

............. " —  lőgépek támadást IntéztékBertin, május 28. (NTí)
A ■ német vé lerő főparancsnoksága 

eiajt a nspokban. tetté közzé a® aögol- 
ameríkat ti g.i fegyvernemnek a nem- 
■retkörf jog megszegésével OlMzeMzág- 
ban intézett támadásainak Jegyiét, 
Most a nemzetközi jog újabb megsér
téséről érkezik hír, Máj-.is 24-én dél
után 3 óta utón angol-amerikai repii-

P P P B V W H  a Rfimától 
délkeleti* fekvő Frattocchio pápai ko
lostor ellen. A pápai lobogóról jól fel
ismerhető kolostorra 16 gyújtó- és 
(oezfo: bombr? esett. Sem a kolostorban, 
sem közvetlen közelében nem voltak 
német csapatok, sem a német véd
erőnek bármi fél* más berendezése 
vagy táborai- (MTI)

Pályaudvarokat« csapattáborokat ̂ feoifibiztak
le le t e n  a ném et repü lök

Nagy tuseket és robbanásokat okoztak

Mint az Interinf értesül, a 
néimi légierő a vasárnapra 
virradó éjszaka folytait:» tá
madásait a szovjet után pótlási 
központok, képatülődések és 
va-iili csomópontok ellen. 
r> M ) m éz nehéz harci repülő, 
gép éjfél tájban összpontosí
tott támadást intézett líovno 
és Sarui pályaudvaraira. A  
repülők jelentése szerint a 
bombázás rendkívül hatásos 
volt A  célpontok környékén, 
különösen a sarni-f pályaudva
ron, nagy robbanások és tüzek 
keletkeztek. Bovoo pályaud
varának liiizelélíen sikerrel 
bombáztak még egy szovjet 
esapattábort i*.

A  támadásban résastvett né
met repülőgépek közül fsak 
egy veszett el.

Csaknem ugyanebben az 
időben erős német barei köte
lékek Newei környékén tá
madtak ellenséges csapatokat 
és íármfioszlonokat.

E  támadás során különösen 
Osztrovtóí délkeletre Iwonbáz- 
t»k ellenséges készülődéseket 
és Narvától keletre páncélos

oszlopokat. A  célpontokat a 
bombázók előtt repülő német 
gépek világítóbombákkal tet
ték felismerbetőkké. (M T I.)

PoBtíkal páTtok köthetnek kom
promisszumot, világnézetek soha
sem. A politikai pártok maguk is 
számolnak ellenzékkel, a világné
zetek azonban cscrthataUanságukat 
proki omolják.

Nem értették meg soha, hogy egy 
politikai párt ereje semmi szia alatt 
sem a tagok minél magasabb szel
lemi színvonalában, hanem sokkal 
Inkább azok fegyelmezettségében 
és a vezetőség parancsainak szem 
előtt tartásában rejlik: *  döntö kö
rülmény maga a vezetés.

Ha a nép eszmei, ma még homá- 
lyos törekvéséből világos eredményré altar jutni, «k o r  széleskörű 
gondolatvilágából határozott vezérszavakat kell kiemelnie. Ezek 1 nye- 
ges tartalma kell, hogy megnyerje a nép jelentős rétegé», “zt a * ' · '
get, amely egyedül képe» az eszm B vllágnézetszertt küzdelmét meg
vívni. F.z a réteg pedig a m unkásság...

(Részlet Hitler Ad öli „Harcom cimfl könyvéből.;

"7......... ..........  " ....■ ..  '

Helyi harcok a Kárpátok előtt —
~  közölte a pünkösdvasárnapi hadijelentés

A  keleti arcvonalon csupán 
a Kárpátok előterében került 
helyi harcokra a sor. Közölte 
a vasárnapi német kadijelen- 
tés.

A  középső arcvonalszakasz 
mögött fekvő teríUeten több

napig tartó harc után erős 
szovjet bandákat vertek szét. 
Az ellenségnek sülyos véres 
veszteségei voltak és 2500 fog
lyot is vesztett. 130 kiserődöt 
'és harcállást szétromboltak és 
sok fegyvert zsákmányoltak.

Seyss-lnquart birodalmi miniszter ̂ 
nyilatkozott a hollandiai állapotokról
A Német Távirati Iroda t u d ó ja  

Hollandia megszállásénak negyedik év
fordulója alkalmából beszélgetést fo ly
tatott Seyss-Inquart birodalmi minísz- 
térrel a megszállt holland területek bi
rodalmi biztosával, Seyss-ínquart mi
niszter hangsúlyozta, hogy hivatala át
vételekor mindenekelőtt két leiadatot 
kellett megoldania: a megszállott te
rület polgári élete rendjének biztosítá
sét, valamint a megszálló hatalom ama 
kívánságának kielégítését, hogy a meg
szállott terület potenciálját minél na
gyobb mértékben felhasználják & há
ború. befejezése érdekében. A közigaz
gatási szervezetben nagyrészt meg
hagyták a holland hatóságokat, ame
lyek igen hasznosaknak bizonyultak 
és közreműködésükkel zavartalanul 
ment végbe az elárasztott területek
nek a legutóbbi időben szükségessé 
vált kiürítés·?. A holland lakosság nyu
godtan é» józanul viselkedett. Bár a

Katasztrofális csapást szenvedett 
a csungkingi haderő

39,000 halottat és 15.000 foglyot vesztettek a kínaiak

Páratlan  vádirat
«  boI*«vI*m ua eUett

Fórum

*§p érí#  fHm

Alida Fai ff f 
F m e -0 f + ia r h e n i .  

Romano Brami

A fapán csapatok a Honan- 
ban folyó hadjárat során eddig 
összesen 39.186 halottat szám
láltak össze, akiket az ellenség 
hagyott hátra a csatatéren. A 
csapatok ezenkívül 15.630 fog- 

ot elteltek. Ezekben a szám-

Oshima japán nagykövet 
a Füiirernéf

A  Fíihrer föhadüszáliásáról je
lentik a Német Távirati Irodá

nak·.
A Fíihrer vasárnap fogadta Os- 

hinm császári japán nagykövetet, 
akivel hosszabb megbeszélést fo ly
tatott a rémet-japán eg;. uf,műkö
dés időszerű kérdéseiről «  két nép 
kéma hadviselésének keretében, A  
F ih rem éH  M o ly t megbeszélésen 
résztvett R ihber.tr op birodalmi 
külügyminiszter is, aki meg egy 
hosszabb, szívélyes megbeszélést 
folytatott Oshims rvígykövettel

(M T ! )

Afipi-a-m srfaí Wgltámadások 
francia gyorsvanatek ellen

.Pori#,, május 29.

A «  angol-amerikai Ségwrő · 
mint a* OFI js?«aö - - a «¡áborfi 
tSrvfoyeiv®í elieoketó harm máé. 
m m m s  ' * * * «  «»M bai.m
déle lőtt a Páris-rtu en i gyorwCM  
tót b o a b te * . A *  első megallapi- 
t i»cA  m erint h vm m e utas mes 
hm't és büríiMn-m negyven msgsr 
fo’iíüit, p,*«8léfcép|íftn mi'-,1 -’-n. ■·«-

iAk »  IM e -r m tm  g>«>r*vcnatiít is 
OH m  u fm  lelte huáMt. VT 1/

adatokban benne foglaltat
nak már azok az eredmények 
is, amelyeket Loyang bevétele 
hozott magával és amelyeket a 
császári főhadis/áHás szomba
ton már közölt A japán t é 

továbbá 280 loveget s

nagytömegű egyéb hadianya
got zsákmányoltak. E súlyos 
veszteségek jellen«zően mutat
ják, hogy a csungkingi hadse
reg a honani h ad já ra tban  mi
iven katasztrofális csapast 
szenvedett. (M TI.)

években helyenként előfordult kitöré
sektől eltekintve,' nem voltak jelen
tősebb nehézségek.

A zsidókérdést általában megoldot
ták és eltávolították a legfőbb béke- 
bontókat. a  miniszter dicsérőleg szólt 
a fegyveres SS holland önkénteseiről, 
akik a legnagyobb szolgálatot tették 
a holland népnek. Viszonylag _
gyobb szolgálatot Hollandia különi.. i 
gazdasági téren és munkásai munkája 
révén teljesítette az új Európáért folyó 
harcban. Kiemelendő a holland mező
gazdaság teljesítménye is. A megszál
lás jótékony hatása különösen szociá
lis téren érvényesült,'jgy fölég egész
ségügyi téren, valamint az anya- és 
csecsemővédelem terén. 1940-ben több 
mint 300,000 munkanélküli volt Hollan
diában, azonkívül több mint 200.000 
leszerelt katona, de ezeket aránylag 
rövid idő alatt sikerült vagy magában 
Hollandiában, vagy a Német Biroda
lom iparában elhelyezni. A  Biroda
lommal való kapcsolatok a vámhatá
rok és a pénzforgalmi korlátozások 
megszüntetése révén mind «sorosabbá 
váltak. A belpolitikában csak a hol
land nemzetiszoeialista mozgalom ját
szik szerepet, amely bolsevistaellenes 
magatartásából levonta a szükséges 
következtetéseket. Ez, tisztán holland 
Ügy, ’amelynek föfeladata nem annyira 
állami téren van, mint inkább a po
litikai íelviUgositás munkájában kere
sendő.

Piri*, május 559· (NTI) 
Pétaín tá&ornagy keietfraneiaországí 

városokban tett kiutazás* során szom
baton Eplnalba látogatott el. Útközben
több mint két óra hossrat tartó légi
riadóba került. A riadó megszűnte
után a tábornagy és kísérete kocsijai 
Eoínalba érkeztek. A tábornagy azo
kon az utcákon és városrészeket? át 
vonult be a városba, amelyet legutóbb 
bombáztak. A házak és a templom 
romjai m e ü ««  haladva a tábornagy 
kíséretével együtt a város hősi em'ék- 
müuéhez hajtatott és ott beszéd.·, mon
da«. V

Pétain látogatása Epinalban
Amit itt láttam mondotta a tá

bornagy a többi között —, mély szo
morúsággal tölt el. ®n azonban mel
lettetek állok és mindent meg fogok 
tenni, hogy anyagilag ée erkölcsileg 
segítségetekre legyek. Amig élek, nem 
fogom elfelejteni azt a képet, amelyet 
ez a város s bombázás után mutatott. 
Nagyon meghatott a fogadás, amelyben 
részem volt s amelyben megnyilvánult 
a látogatásom fölötti őröm és a meg* 
prébáltatások miatti gyász.

Pétain tábornagy ezutín folytatta 
útját Vichybe, {MTI)

A franciaországi légitámadások 
áldozatai

Vichy, május 2$. (NT!)
^  frinci*ors*ég elten intézeti angoi- 

aniartt»! légHámadésok áldozatainak 
szem» egyetlen napon — h«*évetőie- 
as* be«*ié« awrínt ~  e*tr halott és 
h '4r«n «»r * 'restit K.Mk t t  4'.dc*«‘.ote 
a francia po'.gir·. köréböi ke-
rüitek ki. A táraídfaok lakónegyedek, 
stiu-hwi’i. iskolák és temtJlomok *u*>

irányultak. Az egyik helységből 
templomban, shol éppen ««ketés folyt, 
több mint saáz «sber meghalt. Teli- 
tsíitat érte t t  iskolát és harminc 
gyermek a tanít ókkal együtt a romok 
, ;4  Kcrüit. Eg? másik vérosbtn a bom
bák k «  kórházat találtak *1. Mintegy 
600 ember megsebesült.

Helyi harcok a linn arcvonalon
Három movjet mhanóbombásit lettek le

A  finn faifcdljeíeftté® érékét 
moreija, t

k% Aamjs ffiiás*oros-kflöti ré- 
síé-i v t e g w f t t t  egy s*á*ad-«tejÖ 
e!l«nséf#s o « t a g  tàra«d i«àt. Az

eSenséff jelentős ressteséfftkeí 
s-zenmdeit·

A Ma3?etk' e-földfrcroíon ellen· 
«éfes jirSrftk töt ponton in tártak 
támadást álIááMOk ellen. A táifta-

dást heves tüzérségi és gránát
vető tűz támogatta. A  támadást 
visszavertük s az ellenség súlyos 
veszteségeket szenvedett.

A  többi szárazföldi arcvonalról 
nincs semmi különösebb jelenteni 
való.

A  Ladoga-tavon két könnyű, el
lenséges hajó tüzelt partvidékünk
re, parti ütgeink elhárKo tüzelé
sére az e l l e n s é g e s  hajók elködo-
sitették magukat és visszavonul- 
lak*

A karéliai íold32oroson két, a 
Finn-tengeröböl középső részén 
pedig egy ellenséges zuhanó bom
bázót lőttünk le. (M T I)

Amerikai bombázók 
a svájci légitérben

Hivatalosan köaak, hogy má
jus 27-én délben több 
bombázó repült be a svájci légi- 
térbe. összesen öt r e p v ^ p
szállt te svájci ^ T hÍ T Í J  
vidékén több bombát dobtak le.

Súlyos léBltámadás érte 
Firenzét

Rim a, május 29.
A  brit-amerikai légierő «¿óm

ba tón Ismét súlyos lemurtáms- 
dást intézett Firenze városa el
len A támadás alkalmával újból 
pótolhntntlan h u ltir ja m k  m m ifk  
m k re . (M T Ü



udspeat, 1944. május 30.
J K K M I f c S i r .

Sem politikai pártá llás, sem  fo g la l-  
k »áS |  sem egyéb  társadalm i különb
ség  nem lehet válaszfal közöttünk“

filéz Imrédy Béta közgazdasági miniszter beszéde Zalaeger* 
s. gén az új hősiességrőt és a magyar egység megteremtéséről

Zala egér fjsg, májú* 28·. 
"a'aegerflzeg megyai város pün- 

Vt ;d napján ünnepélyes külsőségek 
k:‘- -'.'tt hódolt az első és második v r  
**, i iború hősi halottal emlékének. 
A/; ünnepségen résitvelt és beszédet 
n ..ott vitéz Imrédy Béla közgaz·
3 .<gügyi miniszter.

A miniszter gépkocsin érkezett a 
ír \ -a területére hitvese társaflngá"
iv. Vitéz gróf Teleki Béla zalai tő- 
í; · , és Jakabí’fy Antal, a Magyar

íjulás Pártjának zalaegerszegi 
, ője elébe utazott az érkező mi- 

r, jrnek.
Vitéa Imrédy Béla közgazdaság- 

Kinyi minisztert, aki egyébként 
jfc leagerszeg díszpolgára, a város a 
l.t>g,i 'ab polgároknak kijáró bensősé
ges meleg szeretettel fogadta.

-Az ünnepség színhslyére érkező
v . i m r é d y  Béla közgázt a« ág-Agyi 

ztert és kíséretét gzümj rém
aitr.i'iS lelkes tapssal és éljcn&íssel 

a sokezres tömig- A  Hősök 
ű nspe tábori misével kezdődött, 
maja a levente-zenekar hangterein
4 szekegy hangjai csendültek í-l· 
C- to l Géza egy varséuek alssavalá-

Ián vitéa Imrédy. Béla enii-lke- 
tlftt: szólásra-

- Ünnepet ülünk pünkösd nap
ján *  BSMIc ünnepét -  kf?dt« be- 
-- : ;t a’ miniszter. Az <Vn»p min* 

megállás n7, idő végtelen srdvé· 
h : Megállunk a fáradsággal. kü** 

-skkel, gondokkal é* kockáza
tokkal teli hétköznapok folyásában 
m .«állunk és keressük a ködbeve«zö 
m .;'ban és az ismeretlen jövendőben 
azokat a fénylő pontoka ti amely ek- 

jkintetünket szegezhetjük, ke- 
' ík aVkat a? időszakokat. hóna
pokat, év«!:et. századokat, amelyek-

— Hősöket ünnepiünk ma. Nekünk 
magyaroknak, nem nehéz hősöket 
talámunk a múltban. Szemünk élőt', 
/elvonulnak a magyar történelem 
hősi _ nagyjai: 3 honfoglaló és hon
alapító Árpád lovas vitézeivel, 
amint messze-keletről áttör a Kár
pátok gerincén* és népének éveire- 
dekre keres biztonságos hazát.

A mai, mindennél nagyobb küz
delemnek is megvannak a maga 
hősei. Nemrégiben olvastuk a lapok 
bán Lővey Dániel fiatal utászzász- 
lős hőstettét, aki az orosz harckocsi
val egyedül állva izemben, robbanó 
töltettel rávetette magát a páncélos' 
ra és életének feláldozáséval pusztí
totta el a csepatára törő, halált ho- 
»  szörnyű gépet.

— Vannak hősök „ma az anyagnak 
és gépeknek hábaríijéb"n is. Talán 
ebben a pillanatban is túl a grá^i- 
con, Kolomeánál Sói, magyar vtéz 
újból példát mutat nekünk, hogyan 
kell helytállni, hogyan kell a köte
lességet a parancsrak engedelmes- 
kedve mindhaláHg teljesíteni.

— Azt kérdezem azonban, magyar 
testvéreim, elég-e, ha csak az egye* 
emberek mutatják m"g életükkel és 
halálukkal, ht>?v még él a magyar 
hősi eszmény- Nem kell-e több en
nél? Hát igen: több kell! Ma nem 
elég az, ha az egyes emberekben bu
zog a virtus, ha az egye* ember hő
sies cselekedetén át elragadtatással 
szemléljük a magyar lélek kiteljesü
lését. ma több kell: nemcsak egye" 
hősök kellenek, hősiesség kell a 
nemzet egyetemes magatartásában. 
Hősi népre van szükség!

— Vájjon -mi lehet az az eszme, 
az a gondolat, emely a bátor ember- 
bő! hőst farag? Ez a gondolat és e^

hazánakeszme: a hazának a azeretete. A 
példáiéból nrrithztünk. szemli-| hrzáhez ataiő ragaszkodás nrnlbali- 

-én erőre kapha'unk, hogy m?g I !jg, ez tud a bátor emberből hőst 
,\k vívni a holnap küzdelmeit, i formálni.

"Olyan országot kall teremteni, 
ámelyben testvéri egység uralkodiku
Magyar testvéreim, hogy ez ? atája legyen, hanem olyan valóság,

a ftSld valóban haza legyen, ahhoz I amelyhez minden ember körömsza-
nern elég az, hogy olykor "hazafias i k r á i g  rag s^ko^ik. amelyírt nrnr
versedet szavalunk, nem elég, hogy 
Ismerjük s elmondjuk nemzeti 
imádságunkat, hogy könnybelábad a 
«érnünk, amikor külföldről visszí 
!> · >e a határon meglátjuk a három 
szir.tS magyar lobogót. A  hnzá 
cly-nná kell formálnunk, hogy ne 
cshíc azok érezzék és vallják a ma 
guícónak- akik fent vannak, akik t  
hatalom birtokosai, akit az élevnrk 
a, Papos oldalán vannak, A  haza ak 
iío? less vlarnenn.viünké· ha az or 

minden fia, kicsiny és nagy, sze
gi;.,, és gazdag egyaránt érzi, bog:

•1 az országnál szebbet, jobbat 
. ábbat, lelkének, testének kedve 
■ efc el sem lehet képzelni az egész 
Igoji.

- Ha hőst akarunk faragni min
déi magyar emberből, a faluvég; 
kis házak'és a nagyvárosok gyárte
lepei mellett roaghti*ódó munkásia

■> k lakóiból egyaránt, akkor olya 
f  -s ígot kell teremtenünk, amely 
(sím . testvéri egység uralkod’k 
erfitiyberj ember és ember közö 
jn$s külö 'bség nincsen, c;ak az. ami 
s í egye5» munkájával, tehetségével 
4* jellemével kiköwiött ma? 'mák és 
ntt, az örök igazság szabályai szerint 
fnti¡án megilleti.

— Ha azt akarjuk, hogy ez a ha^a 
r- csak az ünnepi szónoklatok, a 
.* s -ra*’ fcp'-g'v.tatrtt jelszavak h

á·
t t
vi

halni — dulce et decorum — tdes és 
dicsőséget hozó, akkor mag kell te
remtenünk az új, a népi és a szociá
lis Magyarországot.

Egy ilyen hazának a megterem- 
lése nem könnyű munka. Csupán jó
szándékkal vagy nekifohószktdásral 
egy eszményi és korszerű Magyaror- 
•zágot. elővarázsolni egyik napról a

Minden lelki, és fizikát adottságun
kat ennek a célnak a szolgálatába
kell állítanunk. Ki-ki azt adja oda 
az íij Magyarország megalkotásáért 
folyó munkába, amit csak tud. Ez, 
vonatkozik a szellemi munkásokra és 
a kétkezi munkásokra egyaránt, a 
lényeg az, hogy mindenki teljesítse 
kötelességét a munka-helyén, akár
milyen veszélyek és lemondások kö
zepette is. A  földmives munkálja 
mintaszerűen a földjét, az Iparos lá
gyén művésze a mesterségének, a 
tisztviselő lác*a el pont sán ÍJl'da- 
tát, akik pedig az államhatalmat 
vagy a kö’illetet k~pvisel'k a nép
pel szemben, azok minden egyes 
ténykedésükkel és tollvonásukkal 
éreztessék, hogy a hivatalos eljárá
sukban a velük szembe*1 ál*ók érde
keit képviselik, hogy eíljuk a segí
tés, az elesettek felemelése. Cs-l"kí- 
deteil-ből beszéljen a magyar «ziv a

szem ·másikra nem lehet. Valsmennyiünk- hegységre szoruló magyarral 
nek be keií állanunk a munkába· I n

„Nem ígérgetésekre, 
nem handabandásásra van szükség64

— Nem ígérgetésekre. n?m handa- 
bandázásokra van s/üks-g. hanem 
arra, hogy a maga helyén mindenki 
maradéktalanul teljesítse kötelessé
gét. Nem könnyű időket élünk. Ve
szélyek is leselkednek ránk és ki 
tudja, melyik pillanatban zúdulnak 
ránk a modern háború legnagyobb 
megpróbáltatásai és legnagyobb ve
szedelmei. Ma nincs hátország, ah">l 
békéin folyik az élet, míg száz 
és száz kilométernyire a fronton a 
halált osztogatják egymásaik. Ma 
mindenkire egyformán leselkedik a 
Végzet. Ma nincs polgárember és ka
tona, ma valamennyien — ki civil- 
gúnyában, ki mundérban —. honvédéi 
vagyunk Msgyarországnnk.

— Ha tehát azt akarjuk, h «íy  hő
si néppá váljunk, úgy kell élnünk és 
úgy kell ereznünk, hegy ez a haza 
mindnyájunké- Álljon helyre végi'e 
magyar és magyar köpött a testvéri
ség értése, az egységnek az érzlie. 
Ez az ünnep arra való. hogy ref’ ek. 
tor-fényként rávilá-gitson az örök 
•'gazságokra, hogy rásszméítessen 
bennünket néhány szón keresztül 
arra. hogy mi a feladatunk. Ennek -a 
mai ünnepnek, a lélek, az eszme, az 
ige ürnépének a® les?. & lcg’ afyobb 

i ajándéka, ha meghalljuk a ma ma
gyar igéjét: meg kell találnunk egy
mást’ ; Sem prUtikai pártálfe, sem 
foglalkozás, sem egy'b társ-da’m 
különbség nem lehet válaszfal kö
zöttünk. Ennek ‘ az egységnek az út
ja nem könnyű, az egység megváló- 
sitása nertl következhetik be egyik

tudnunk é» éreznün^ kell, az az,
hogy elindultunk a helyes úton, 
amely elvezet bennünket a magyar 
egység eszményi állapotához.

— Kedves Magyar T?stvér«m ! 
Van még valami, ami a' mai kort 
megkülönbözteti az előző koroktól, 
még valami, ami a hősséválást külö
nösen nehézzé teszi. Az elmúlt év
tizedek a te; mésíettudományoknak 
ís azoknak hatása alatt a technika-' 
nak olyan fejlődését hozták meg, 
amely egy fél évszázaddal ezelőtt 
szinte elképzelhetetlen volt. A gé 
pékkel szemben hősnek Umnj egészen 
sajátos, lelkialkatot; és fizikai k é t 
séget kíván meg- Magára hagyatva, 
egy kis lyukba beásva kell bevár
nia, míg közelébe jön a dübörgő 
harckocsi s akkor kell alkalmaznia 
azt a fegyvert, amelyet, szintén 
technika és tudomány adott ar 
rgy*· harrosn k a kezébe. Amilyen 
igaz az, hogy az egyes hősi példa 
ma elégtelen, mert magának a nép 
nek kell hőssé lennie mé^ij a nem
zet hősiessége az egyes hőst rk*u*ok 
íolíapgilban jut kifejezésre. K 'll-k  
’■V a korunk, de mégis az egves em 
berek tudá-án és k 'szségén áll vág«' 
bukik a nemzet sorsa

·*
A katonanép nemzeti 

szocializmusa
— A csatárnak* aki egyedül áll

lövészárokban» vágj5 a lövéssteknj- 
b^n és ugrásra készen várja, mikor 
semmisítheti meg a kezében lévő ta·

küJMl SORSJEGYET

Miért volt szükség a zsidóellenes 
törvényekre Magyarországon?

Vitéz Bndne László államtitkát* nvttatkozata 
a Vö kiscfi* 1» Beobachtet*6en

A* áj magyar kormány « é r t  ho
zott olyan »íigorú tfirvénye* rendel 
keléseket a «sidók ellen, mert bebi
zonyosodott, hegy a üsidók csempész- 
nek, szabotálnak és a b°lsevixták ke
zére játszanak. — mondetta vité* 
^,"dr.e í'ásztó beiüR.vj áljamtíikár a 
Volltisr-her B ob.fhter budapesti ta- 
aósitójával folytatott be$«ig-’-íé e 

i A  M“B>a-errzdjton éla 1  i· 
Mk felre nem érthető mMon az el 
lenaeír Pártjára álltak abt>*n az ólet- 
tialülharcban· amelyet a ma; sr*ii 
elenleg: a bolsevi»mu* ellen felviat.

A zsidók eiltfiJönllésére irányuló s«l 
gorú kormányrendeleteket a* önvé
delem erdekébe® hozták. Különösen 
szükségesnek bizonyultuk ezek a m i
deletek a keleti országrészekben, 
amelyek most a hadműveleti terül :t 
hez tartoznak. A  »jidóknak a balse 
vista ellenség irányában érzett ro- 
konszenve es.yiltaláit nem érzelmi 
jellegű volt, hanem Mr.botá*?c el*k- 
ményekbe«, a partlzánck támogatá
siban és egyéb hazaárulásba" is bt- 
bizenyosodcit. A  zsidóknak egy má
ik bűn·' abban állott hogy mbide»

“ ¡dó háztartásban rendszerese 
pnsstí tolták u  élelmiszereket Ez 
olymódon történt, hogy *  zsidók fel 
árral vásároltak és amij »em tudta 
elfogyasztani, azt hagyták elrom'an’ 
l  g.vanijjy halmozták *a textilámka' 
es értéktárgyakat is és elvonták s 
magyar gazdasági é ltte l A  *s|dj 
ellenes rendelkezések nem okoz'a 
j'emm.féle „rhézagét a gazda e 
kulturális rleiben, miután mi 'den 
ittfentesságü fankdát, amit eddig a 
zsidók sva\-«reltak, magyarok i* el 
tudnak látni

egészen más lelkieröre van szüksége, 
hogy a reátöró gépóráAm! szemben 
teljesíteni tudja a köteles»ágét. A  
kollektív ' korban a harcos magára, 
van hagyatva Ez azonban csak fá i
kat éiieVmbs« si!. mert létekben 
éreznie kell. hogy mBiStte áll nem
zetinek mmden fia. Fizikai magéra- 
ha|vatcttság3 csaj» azt jelenti, hogy 
egyedül képvisel egy nagy köíihsí- 
get Lélekben vele van a« egész nem- 
rét. egv titekeat'.ns delejes áram'ás 
veiül körül p nép!;özös»ég érama. 
Ezt éra sít |a '»  nem*et s matínyos 
hai-sos felé, ha a szociális igazság 
együttérzése fogja egységbe. Ne fél- 
jüflk a *26*61: ez a katetwnép jjem- 
zeti srocíalízmtm Nemcsak a ma
gyar. hanem a világnak mWeJS 
ham-^t® egy új közössági életforma 
felé menetel. Azok »  !*,
amniyek ma velünk szemben á’ ia- 
nak, egy ty térsada’mi koi«?aH v íi- 
eiöbén állrnak. Ebben az úi korban 
a legfőbb, amit tudruftk kall az, 
hogy mi. m így  árok 8*sj#tartczu’ite 
és egyelt kell héfv l««yünk, A  ma- 
«var harcos is csak akkor tud h -M - 

ha érzi maga mö«6n a i-ő-hs 
ség sreratstít f J'tő gondját é® **t, 
hogyha m-’ g is bal, 8 nemzet ar é 
hőst W j i^ t a j « » * ^ )  ev'köWbi'‘r> H  
ö**zsi'!arté-®ban gyarapszik, 
sabbrí i'íük.

—  Más' is keli a íép-'k-
kel s»«mbsn a h^s'-asígbez Kato-á. 
nak 40 polgári embemík eey· ■ 'nt 
ú<ry ’-ell kep-rnle és feileszte” !“ «n* 
mngíf, hogv m irk -b s ly é t »  tel;3*ft- 
mény maxtnjym-lt tudja elérni

—r A te’ > A« ekar’ t-n A-.'U
fel. H ’t ws?ktl| és akarat n''kü* 

r-m“ lehet elérni Ipt>a*a 
’ m-gyar. hogv tud hi”-n· ö^msT^- 
-n. muta«sa m'g, h"«?y tud aks-'i 

's nsmesak hcev akar«) Uii. ba* 
-m «'Okáig. !$ tud .«karpi, kitartóan 
"d a’’ ami.
— Hígyiétek el. ebb**« * »  éltben

'oyet ta* o ’ tam; pr. «y5 » au
' ^rekedik aki erőaebhen v>b-
Nflfft, k-'m-s'>vebHpn. bi-to abb'n *«3 
kemi. (Hos»zantartó lelke* hetyss- 

’ és.)
— Ta»uHúr* m*» tehSt *k'r-«i _  

fejezte.be bes^édí.t vité* Tmr*dv n v  
H — és tanuljunk meg »gyet a’ · ’mi. 
Mert ha ««tyet íegu-k s'-a-cs 
magyar toatvéreim, h'J k«vs»en ··«- 
«Vwnfe, úgy me^tn^júk ■ vetni K  ¡ 'r  
,f,at ezen a ffl'dfln. h»»<tv a n^k·’ · t. 
nyf *em, vesznek erSt az éve»r?des
tagvar bircda’mon.
A H5*í5k ün->epének résztvevő! be- 

-édff eftfngíása uHn «ríjnni t»em 
'ksrd lelkes*d4s*»l és 
^ « p e l t ík  vitet Im»édy BS’ it. A? 
■"icpség a Szózat *

«tét

B otrányt rendeseit egy xsidó 
a belvárosi plébánia

templomban
Pünkösdvasárnap délelőtt IQ 

óra tájban botrányos jelent ját
szódott le a belvárosi föplébánia- 
templomban. Egy sárgacsiilagos 

dösebb férfi jelent meg a nagy* 
r.isén. A templom zsuiolásig t’oll 
l i tő k k t i,  a m 4 ó  }é rji az egyik 
mtUékqltérhoz ment, ott kezével 
k,ülönb§ző mozdulatokat tett 4$ 
felhdborüó je lm m n  rögtönzött, A  
rngáhól kikelt hívók a sekres- 
,yé*t hívták, aki azután kivezette 
1 ’-‘-'mpiomh-M a templomgyaMió 
-siaot. Rendőrnek adta át, se ki- 
t¿¡ugatni nem lehetett, mert sű 
cetneme, Á  zsebében talált íra- 
okból megállapították; a rendör- 

] égen; Hat$ch*k F n p Vcnnek h ir jók

1’ 7»t Ci-e* » « í t  kersskeaé. Megvb  
g é lt»  a royJSrorvQg és 92 orvosi

vélemény szerint a mketnéma *si* 
dó nem elmebeteg. A  toloncbásba 
vitték és intern SÍ ják.

Gázolások
Kottáé* István 18 éves gimrss-

giumt tanulót Újpesten a G o ro w  
utcábsn ismeretlen rendszámú 
autó elgázolta. Súlyos Állapotban 
az Árpári-Jtőrhásbn vitték a men
tők. —  Ja})os gyógyszerész
Kispesten az ÜUői-úf 179 sz. a* 
A K  411 rendszámú au tóval elü
tötte Szabó István 40 éves moz-
donyvezeti t. Agyrázkódással %
Síent Lstván-kórhazba vitték a 
mentők. —  lédérer S ladsr László 
39 éves autcfcu3kalau?i a? O ttty . 
’.jt cs j  Nagyvxrsd-’ ór sarkánál 
m  5 ős v íitotT^ ¿ ’ ütő:*®.

S Z Ő ^  V E  Í E K
K É S Z  F Ü G G Ö N Y Ö K

» A G Y  V Á L A S Z T É K B A  $
45 ,10  F-tffl

434. - t, - m 
naiQ k ú t ié i .

Marhaszőr boklé fatosiőnyegek . . . . .
Marhaszőr buktó ebédidszőnyep^..................
Torontáli l«5nyegebből nündtn méreti»«
K fe z  ffiggöayftk wAgnűntfe besziH'Ásatj bö*

iönböto méretben . · . « » » « » *  111, « P-töl
Rülföldl Gitterfüggöiyök . . . . . . .  186 .50  ., * „
N y4r! &nwm. és ea,véb faggd ttjvn fftgobr ágy íeritfik , K erti- 
bútorok príma v e s s s ft^  é* gyábénybBl aagy  vÜasrtftbten,

t 'ÍL E T H A .1
btmvmt. ív ., tumtmux.p.
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ÉLNI AKARUNK!

Művészi kivitelű antibolsevista film a Fórumban

y iB M O M
Budapest, 1944. május 3·.

Egy leány és egy fé rfi életének 
megrázó tragédiája bontakozik ki 
AllúL· V a l i i  és Fossa G i  et
e k e t  t i  legújabb film jében, amely 
m  olasz filmgyártás művészi re- 
mekalkotása,

A GPU, durva kegyetlenséggel 
szól bele a fiatalok szerelmébe. 
Könny, bánat és 1 gyász marad

hátra a vöröscsiUagoa hóhérok 
garázdálkodása nyomán.

A  két részben benmtatásra ke- 
riUő füm-éposz cím  fejezetének 
,Jhlni akarunk”  címmel fu t, míg 
a második résznek Jsten  veled 
Kyta”  a címe?

Gottfredo Alessandrini rendezé
se kitűnő. Külön dicséretet érde
mel a nagyszerű fényképezés.

Kádár Lajos „Ártatlanok" című színművével 
nyit a Madách Színház

Színházi körökben elterjedt hírek 1 zsidókérdéssel és már két ev előtt 
szerint Csellé Lajos a Madách Szírt- is be akarták mutatni, akkor azonban 
ház új igazgatója Kádár Lajos ..Ar-1 a cenzúra nem_ engedélyezte, 
tau n ck ' -című színművével nyit
előreláthatélag június közepetáján.

Külön érdekessége ennek a da
rabnak, : hogy őszintén foglalkozik a

A  szereposztás "m ég nem történt 
meg. A  közönség érdeklődéssel vár
ja a bemutatót.

Budapestre jön 
a Spanyolországban 

vendégszereplő berlini Scala
A berlini Scala kitűnő együttese si

keres spanyolországi művészi körútja 
nak befejezése után, hir szerint, Bu
dapestre készülődik. Az együttes né
hány tagja már járt a magyar főváros
ban és nagy kedvvel beszél arról, hogy 
ismét Magyarországra látogathat.

Hol nyaral Szeleczky Zita, 
Kiss Manyi és Hotithy Hanna?

Művésznőink közül többen megkezd
ték nyári pihenőjüket: Szeleczky Zita 
Lillafüreden üdül, Kiss Manyi csak* 
nem egy hónapja Zágpnban tartózko
dik szülei birtokán, mig Homthy Hanna 
budai villájában készül nyári operett
jére.

Rökk Marika Salzburgban tartózko
dik a néhány hét előtt született kis
lányával.

1 imwiiMif i  oiFjysÁah)

Zsidó „operabarátok'* he'yett
támogassuk a magyar művészetpártolókat

Utalják ki az „Otthon-Kö*“ helyiségét 
a Turul-Szépmivosek nők

A  »Magyar Szó* legutóbbi száma 
ismételten fogMkozot-t az „Otthon 
Írók Körének’’ rejtelmeivel és e « itx  
során rámutatott arra, hogy magyar 
író# otthona helyett zsidó firkászox 
menedéke és ugyancsak zsidó köz- 
gazdasági vezérek kártyabarlangja 
volt a tágas Erzsébet körúti helyiség 
ugyanakkor, amikor az egészséges 
magyar kultúráiig légkör megterem
téséért harcoló egyesületek helyiség 
nélkül, albérleti szobákban és pín- 
cehtí} bégekben ve lt%  kénytelenek 
nteahttződni,

A  Társadalmi Turul Szövetség 
„Szépmives” Bajtársi “Egyesülete, 
amelynek tevékeny része volt a ma. 
gyár sxtnwtűvésEetí kamara megte
rem tésben és több ízben szállt sí*» 
ra az egészséges magyar műizles 
megvédése érdekében most bead
vánnyal fordult vitéz Jaross Andor 
b ei ütyanini szterhez, a Szöveteeg 
p a r  · "íához, akitől .. kéri, hogy .ütai-

'ák ki az egyesület részére az Ott
hon Kör helyiségét.

Az egyesület vzetősége a kérelem 
Indokolásában reámutat arra., hogy 
megmozdulásainak eddigi eredmé
nyességét nagyban befolyásolta az, 
hogy nem tudott az elmúit rendszer 
idején az egyesület rangjához és Je
lentőségéhez méltó, megfelelő helyi 
séghea Jutni.

Míg a baloldali társadalmi és kul 
túrgyesüietek mindenütt helyiségeK· 
kel rendelkeztek, addig a magyar 
művészetekért és üsztuliabh iroda
lomért önzetlen munkával küzdő 
turuíísták az őskereszténység száza, 
daira emlékeztető1 földalatti kata
komba-.bar.. a Turul-Vár alsó-rak
parti pincéjében gyűlhettek csak 
össze.

Hir szerint a belügyminiszter nagy 
megértéssel fogadta a turulista Sz»lp- 
mívesek kérelmét.

#

„ ^  Hogyan képezik ki a
eventeintézmény jövő vezetőit ?

L e v e n i e n a p  a  h á v s h z y y í  p a r i s b a n

HOGYAN DOLGOZTAK 
A  ZSIDÓ SIBEREK?

nyíregyházi zsidó mirhakupec thiskolci zsidó 
köz t>e ti tője ungvári zsidótól vette a dollárt

K all« Mór nyíregyházai marhake- 
»sk fdo aki fizetési eszközökkel el
követett visszaélésért már szabad- 
«ágvesztésre volt ítélve. felkereste 
Wemiarten Adolf miskolci kereske. 
¿ősegedet és megkérte, .szerezzen rér 
wété dollárokat, amiket ezután zug; 
forgalomban akart _ értékesítem· 
Weingarten egy rokona révén meg
tudta, hogv 1020 dollár, volna eladó 
n  pengő 20 filléres árfoyam mel
le tt  mégpedig Ungváro+t Hallanak 
&z volt a terve, hogy Schwurtz Ká
roly nvieegybázai keresfcedősegéa 
WJzretnöködésével Budapestre haza# 
a dollárokat és itt adja el közös ha
szonra. Többen kapcsolódtak be a 
tiltott dollár vásárlására. így Ke
lemen A mai debreceni kereskedel
mi utazó és Sittser Gábor budapesti 
kereskedá*géd is. Később kidc-rült. 
hogy Sehvvartz és Kalia bűntársu
kat, Kelement megkérő«' tott ék,
mert kevesebb összeget vallották
b* mint amennyit valóban kaptak 
a dollárokért és így kevesebbet js 
fizettek Kelemennek.

A  bünteUKörvéoysíéli Vilyi N «jy - 
mnmm  elé került a dollteteérek 
HirwM' A budapesti bíróság B em e . 
nuiG éza  dr. ügyészségi aleinöfc 
v t ó b - r íd e  és a Védők M a ó l^ s a  

i anösrtefe mondta ki Kalia

Mórt valutaűzérkedés bűntettében 
és ezért egyévi és két hónapi bör
tönre, Kelement, Sehwortzot és Sím. 
!/ért egy*egy évi börtönre, Wein-gar· 
ten Adolfot* pedig küenchóna.pi bör
tönbüntetésre. ítélte, a lefoglalt dől. 
lárokat pedig elkobozni rendelte el 
Weingarten és Slstger ítélete Jog
erős,

CSELÉNYl JÓZSEF i-dvidfHml®
Sselényl Józsefnek rövidesen é r 

dekes rövidfilm je jelenik meg. így 
legszélesebb rétegek is újra hall

hatják legnépszerűbb számait A  
rövidfilmben partnerei az aranyos 
Vágonénín kívül néhány remek fia 
tál színész, akik népies magyar 
miSliőben caipkefinom mesét vará
zsolnak a dalok köré. A  fiatalok kö
zül is ragyogó film  tehetség Gyimes: 
Pálma és egy erőteljes új tehetség, 
Tegzes Miklós, akinek a film  szá
mára való felfedezése külön értéke 
a filmnek. Amint halljuk, a filmnek 
a népszerű „Ha az asszony veszek
szik”  című nótán kívül minden szá
mát Cselényiné, Fóti Frici szerezte. 
Egyébként a filmet bicskei Dobronyi 
József produkeójában a Társadalmi 
Filmhíradó filmgyártó és fimköl 
«¡önző készíti és hozza forgalomba. 

v «·

RAKOVSZKY JÓZSEF 
HÁROM UJ KÖNYVE

Rakovszky József a fiatal tehetséges 
író a konyvnapon három igen érdekes 
könyvével áll a nyilvánosság elé.

Különösképpen érdekes, eredeti Írás 
a „Parasztgróf" című könyve, amely
nek meséje a szabadságharc utáni 
időben játszódik egy kis alföldi falucs 
[kában.

A fiatal, mindössze huszonhárom 
téves iró »k á t  ígérő tehetséggel festi 
meg regényeiben az izig-vérig- magyar 
ember nemes egyszerű, önérzetes ka
rakterét.

Könyvén keresztül «lénk varázsolja 
a magyar ídld minden bájét és szép-
ség ét.

A könyvnap után könyvei minden
könyvekeresfeedésben megtalálhatók.

1

Ezer sztrájk volt 
három hónap alatt 

ai EgytsíIH Államokban
Madrid, május 29,

A  N ew -York  Tim es által közölt 
statisztikai adatok szerint az 
Egyesült Államokban 191(3 de
cemberétől Í 9 U  ráárchtsáig ö s 
szesen ezer sztrájk volt, ami to
vábbi növekedést jelent az előző 
év hasonló időszakával szemben

(M T I )

— Gáspár Gyönsv;t. Gás
pár Jenőnek az Országos Magyar Saj
tókamara tgazgató-főutkárának leányát 
eljegyezte vitéz Vé&ey Ì rigyes m. kir 
; páneélds-isadnagy.

A KÖKYVNAPRA MEGJELENIK:

S z á l a s » F e r e n c

O R S Z Á G J Á R Á S A

á, Ö m t^m m bm  Csonka Emii t o l lá b ó l  megjelent 
itésoka* * f y b ·  «  k ön yv , o m ftíf S i o io s i

H m t e  v id ék i tó to g o tá s á i f  ö fő k lt i m eg ,

ir«I f*- ?= Äiiff* I» Ltpkl>dó Rt, kiadása

Harsány! Zsolt poszthumusz 
könyve:

-  Gaigő három felesége
Szegény, néhai Harsányi Zsolt, aki 

egy kicsit azokon a vizeken is evezett, 
amelyen az örök magyar mesemondó 
Szinbád, Krúdy Gyula kergette az el
érhetetlen álmokat, aki egy keveset 
nagy palóc, Mikszáth Kálmán szellemi 
hagyatékából Is örökölt humorban, 
könnyedségben e a hatalmas sziklákon 
csak hajszái repedésként jelentkező 
társadalmi és történelmi tragédiák 
megérzésében e poszthumusz könyvé
ben a Galgó három felesége“ clmu 
regényben egy, az „aranyos'; békevi- 
lágból oly közismert szimpatikus szel· 
hámos figuráján keresztül rajzolja meg

kisvárosi életet. _ ..,.
esurran, cseppen a haboskaves jolct 

6algó űr szántaion példázatban b’.zo 
nyitja, hogy milyen könnyenhu-o e 
állhatatlan a női sziv. önfeledten a ko 
zeigö társadalmi tragédia szelet sem 
m gérezve ünnepli egymást a Háry 
rinoson is túllévőén hazudozó Galgó 
és'a k isvár«. Egy lehetséges, abban a 
korban rokonszenvesen léhának neve- 
zeít könnyelmű fiatalember példázza a 
miUenium korára emlékeztető miliő- 
bon azt, hogy az egyébként óvatos, 
reagysr középosztály zord papája és 
jiscsirtásan csicsergő szemefénye, az 
ifjú leányzó milyen könnyen dől be 
a szép szavaknak « a szivhezszóló frá
zisoknak. Igen, ez volt akkor nemcsak 

politika, de a társadalmi élet fe
leit# könnyen gördülő hangja is és 
Harsányt Z?o'x e posztumusz regényé
ben n»rada.ndó emlék-et állitott s 
m ináén tót meghódító kedves siélhá- 
bíö» figuráján keresztül mindannak^ 
'a-mi azt a kort e könnyed, csevegő 
M l« »® «  kereartü! mln#en hibájává! és 
',*ttlá«éval, minden Alszemérmével és 
m«^ao«oíyo«nival*  o*tobsságiv*l I®1 
Hmette

T«meízete#eu Harsanyl feallsöanúl 
derűs humora kfUett ehhez a képh « 
ami egy- kí»“*ít Ssioyel Mer*e „Malái1· 

könnyű, tavaaji, ö.de tzintif' 
•!ék«sde*.
A Mfeyrel a* VJ 1 4 » tríKWmí -

'··■ i im t t *  k» íj*n i í ' t e f

Vasárnap délelőtt barátommal _ e l- ! 
határoztam, hegy egy kicsit, kisétá
lunk a budai hegyekbe- Fél 9-re jár
hatott az idő. amikor a 81-es jelzésű 
villamosról leszállottunk a közis- 
mert Szarvas-féle vendéglőnél. Las
sú léptekkel nekivágtunk hegyi sé
tánknak, közben gyönyörködve a ta
vaszi napsugárral bevont budai he
gyek káprázatos szépségében.

Alighogy befordulunk a keskeny 
Manrézaközbe, élénk és szinte har
sányhangú dalolásla leszünk figyel, 
mesek. Szaporítjuk lépéseinket, 
mert hisz kiváncsiak voltunk, kik 
lehetnek azok, akik már ilyen ko
rán vasárnap reggel, o ly , jókedvűen 
és vidáman énekelnek. Kiérve a szé
les betonozott Budakeszi-útra, bar- 
nasapicás, balkarjukon címeres fel
ségjelvényt viselő, mosolygói arcú 
büszke tekintetű leventeifjakat pil
lantottunk meg. Eíszoszlopalakzat- 
ban, két századót alkotva menetel 
tek, élükön egy fiatal századparancs
nokkal· Az országúitól balra, a jár
dán egy hadnagyot, jobbján pedig 
eventevezetői egyenruhát viselő le-, 

ventetisztet veszünk észre. _ S mint 
későbbi beszélgetéseink során meg
tudjuk, a hadnagy, ennek az ifjú  
leventeképzőcsapatnak a parancsno
ka és a mellette haladó pedig az if- 
júvezetökiképző keret V. kerületi 
előadója. Mindketten — közben sze 
műkkel éberen figyelve a jövendő 
ifjúvezetőket —  katonás léptekkel 
haladnak a két leventeszázad mel
lett. Egyszerre csak keretvezetőjük 

körülbelül 100 métert előrefut, 
megáll a járda saélén és ajkáról 
harsány „Hozzám’’ vezényszó hallat· 
szik. A z -éneklés hirtelen megáll és 

következő szempillantásban

a 120 levente fesies 
vigyázz-áHásba merevedik
fékör alakban áll vezetője #előtt. 
kölcsönös tisztelgés után egy pár jó 
pattogós magyar katona nőt át tanul
nak, hogy ezzel is 'e gy ' Ricsit vidá 
rr.abbá és változatosabbá tegyék 
¡máskép elég nehéz kiképzést. Az 
éneklésnél szokatlanul nagy fegyel 
mezettséget tanúsítanak- Mikor ve 
zetőjük, felrántja karját, hirtelen 
félbeszakad az éneklés és egyetlen 
egy sem akad közöttük, aki tovább 
énekelne. Szebbnél-szebb magyar 
népdalok hangzanak el, amelyek 
közül egy-kettőt kánonban is elpro- 
bálnak. a  felfrissítő éneklés után 
egy kis alaki kiképzésen esnek át le
ventéink, vagy ahogy ifjúvezetői 
nyelven hívják „betonozás". Gyor- 
sabbnál-gyorsabb sorakozók és lát- 
ványosabbna-látványosabb dísem,®- 
n eteknek vagyunk itt szemtanúi.

Edéd előtt hadijátékot játszottak 
leventéink, A  két század mérte itt 
össze ügyességét és harci rátermett- 
;égét, felhasználva, mindazt a s°k  
jót és hasznosat, amelyet a csataf- 
előkikópzés alkalmával hallottak es 
tanultak. A  sárpáfc feladata volt, a 
közelben fekvő várrom elfoglalása 
a kékek pedig, annak minden körűi, 
mények között való megtartása, 
vagyis a támadók terveinek meghitt - 
sftásta· A  harci játék megindulását 
mindkét fé l „főhadiszállásán

izgalom előzte meg. A  'vezér és al* 
vezérei a térkép fölé hajolva és 
mint valami nagy stratégák töp
rengtek, fejüket törték a most meg
induló hadművelet lefolytatását és 
levezetését, illetően-

óriási

Nagy harci elszántság
fütötte és mindkettőjük zászlaján e 
jelszó volt olvasható: „Győzelem”
A  támadók és a védők is nagyon jól 
oldották meg feladatukat, embe. tar
talékukkal takarékoskodva, a leg-
;obb embereiket csak a végső ro
hamra dobták be. így míg a kürtjei 
nem jelezte a nagy számháború ve
gét, egészen az utolsó percekig ál
landó, változatos és izgalmas küzde
lemnek lehettünk szemtanút A  ha
dijáték oly szépen sikerült, hogy a, 
fiúk minden bizonnyal több hónapom 
keresztül kellemesen fognak vissza·' 
emlékezni az itt töltött pár ói'ár't. 
Majd ebéd következett, amelynél 
leventeszokász szerint a tehetőseb. 
bek a szegényebb fiúkkal megosz
tották ebédjüket.

parancsnokuk a 
gyakorlati kiképzés mellett nagy 
súlyt helyez a szellemi nwelés ápo
lására is. Kérdésünkre, hogy miért 
/an erre szükség, a hadnagy ur ro 
/idén és határozottan válaszoit. nem 
gépemberekre van szükségünk, ha
nem öntudatos magyar lev«iteveze- 
tőkre, akik mindenkor és mindenhol 
át fogják tudni érezni hivatásuk Ko
molyságát és felelősségét, annál is 
inkább, mert nemzetünk jővö re
ménységét ifjúságunkat lesznek hl 
vatva nevelni és vezetni!

A  m a g y a r s á g  
s o rs k é rd é s e irő !

és az ifjúvezetők nagy feladatáról 
szólott kereivzetőjük előadasa. Elő- 
adását az * egyszerűség és az átte
kinthetőség jellemezte es annyira le
kötötte a fiúk Ügylmét, hogy RnSSkor 
parancsnokuk belépett a terembe, 
az első pilanatban nem .is vette,:
észre. , . , ,

A szellemi kiképzést ismét éne*, 
majd akadályverseny váltotta fel. 
Amint azután besötétedett, tábortü
zet gyújtottak leventéink és korul
ülve az "égő tüzet szebbnél-szebb es 
fülbemászó magyar katona és nép. 
dalok éneklése mellett vettek buanit 
évtől a pompásan megrendezett iMű
vezetői csapatnaptól

q-én és felemelő látvány volt 
J n S r  amit láttunk és tapasztal- 
tű n t Hazafelé ballagva, örömmel 
mondottunk vissza a látottakra M 
l £  Sdását kérjük mindazokra a
leventevözetőkre és ifjúvezetokre,
akik fáradságot nem kímélve, ifjúi 
lélekkel tanítják, oktatják és ne
velik a nemzet jövőjét jelentő ifjúsá
gunkat. A  látottak után bízvást hi
hetünk abban, hogy a  leventeintéz
mény minél előbb el fogja érni nagy 
nemzetépítő célját: hogy a magyar
ifjúságot a hagyományos katona ere- 
nvekben való nevelés útján a ^aza 
védelmének magasztos útján feiaaa 
faira testben és leiekben elokessúse.

K* rí.

mi m  A-

ÜOíiíl J.
f i n o m  

U Í I S I A B * *  0
ti Lá*cbiá-“ la ?~ 9
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Egyedül vagyunk
Széchenyi István életének regénye, a 
magyarság hősi korszakának monu
mentális eposza. Ara kötve 22 pengő.

B ó k a y  J á n o s

H Ő S N Ő
A legtisztább és legigazibb emberi ér
tékek himnusza, torró hitvallás a hét
köznapok hősnői felé. Ara kötve 16 

pengő.

L y k a  K á r o l y

KIS KÖNYV 
A MŰVÉSZETRŐL

Lyka Károly ebben a művébe^ meg
tanítja látni a laikust, aki érdeklődve 
indul el megismerni a művészet csodá- 
latos birodalmát. Ára fűzve 8 pengő.

A Magyar Könyvnapra jelenik meg

Iraeger Ernő verseskönyve

01 VITÁS FIDELISSIMA
Mindenki, aki Sopront ismeri és sze
reti, hálásan fogadja majd ezt a szép 

verskötetet Ára io pengő.

P I H E N Ő  A  M A G Y A R  V  U N K A S O K  K Ö Z Ö T T  A  T A V A S Z I  D U N Á N

fëipaAt a  'zSidóMaHÍto.tt föátnaú-patáhM

Kaphatók minden könyvesboltban. 
Ui Idők Irodalmi Intézet kiadása. 

Budapesten.

Római-part, pünkösdvasárnap. 
Felhőtlen májusi égbolt kacag

va ontja vidám sugarát A  boron- 
gós tavaszi napok után végre a 
Római-parton is megindul az élet, 
ahol a kora reggeli órákban sor- 
ralátogatjuk az ,,átrendezés” alatt 
álló csónakházakat.

Reggelim tej és yoghurt 
—  Í eSy nélkül

Az újpesti 55-ös végállomásról 
indulunk útnak. A  hajógyári holt 
liuna-ág kishidja és az esztergomi 
összekötő vasúti híd között levő 
„Ibi-IaJc”  szolgáltatja az első kel
lemes meglepetést: negyven fi l
lérért kapni egy pohár tejet vagy 
yoghurtot —  jegy nélkül.

Reggeli után folytatjuk utun
kat. Feltűnő, hogy nem menetel 
most a Római-part felé kiabáló, 
tülekedő és már útközben félmez
telenre vetkezett zsidó karaván: 

Néhány tisztviselő, iparos, ügy* 
véd és gyári munkás megy csa
ládjával jókedvűen az óbudai part 
felé.

Háromszáz pengős 
csónakkás évi bérlet 

a legolcsóbb nyaralás !
' A  Fojt csónakházat átalakítják. 
|De átrendezés alatt áll a Faragó

és a Berlinger csú_..kház is: sür
gősen költözködnek innen is a zsi
dók.

A  „Horgony” csónakház tulaj
donosa, dr. Schnolling Béla érdek
lődésünkre elmondja, hogy a zsi
dók távozása után sem marad 
üresen sok fülke:

—  Igen nagy az érdeklődés a 
magyar tisztviselők, sőt a munká
sok részéről is. Ez érthető is: hi
szen a magyar emberek is rájön
nek, arra, amit a zsidók észrevet- 
tek; csónakfülke-bérlés nem 
luxus, hanem a legolcsóbb nyara
lás.
—  Mennyibe kerül most a csónak- 
tárolás?

—  Nemrég jelent meg a kor
mányrendelet, amely a csónaktá
rolási díját az 1939 évi árak két
szeresében rögzíti. Eszerint száz

ötven pengőt kell fizetni egész év
re a csónak megőrzéséért.

—  És mennyiért lehet a csónak
házban fülkét kapni?’

—  Az egyszerű átöltözésre al
kalmas fülke díja hetven-nyolc- 
van pengő, A nyári lakásnak mi
nősülő és szekrénnyel, ággyal, 
mosdóval berendezhető kabint pe
dig 300— 400 pengőért lehet egy 
évre bérelni. Vannak azután 
luxus-kabinok, amelyekért szíve
sen megadnak 500 pengőt is.

A  Római-fürdő községgel a 
szomszédos Királyok-utja fasorban 
levő nyaraló-villákban 200— 300 
pengőt kell egy hónapra fizetni, 
így tehát egy egész nyárra nem is 
olyan sok a kabin bére —  különö
sen, ha figyelembe vesszük azt is, 
hogy ketten-hárman szoktak tár
sulni egy-egy kabinra.

Megértük a csodát: pünkösd napján 
nincs zsidó vadevezős a Dunán

Hétfőn fs folytak légiharcok 
Németország fölött

Berlin, május 29.

Aj Interinf értesülés« szerint pün- 
ktsd hétfőjén a déli órákban ismét 
heves légiharcok folytak a biroda
lom területének különböző részein. A í 
éwakawerikai harciköieléfcekkel, ame
lyek erls távolsági vadászvédeismmel 
röpülte* be Északnyugat- é* fisiak- 
Ntmetország faié, német vadász- és
rombol* medefe már a berepüléskor

stembpsMziiUak. A  Mecklenburg fö
lötti térségben, valamint Magdeburg- 
tól keletre elkeseredett légihareok fej
lődtek ki ■ etek során a német vadá
szok áttörték as ellenség vadászvédel
mét és benyomultak az ésxak&merikai 
bombázók alakulatai közé. A légihar- 
eok az ésaakamarikai kötelékeknek az 
Északi-tenger teraégébe és Ktttép- 
Németorsaágba való további ötjén is 
tartottak.

Német bombázógépek Anglia fölött
London, május 29. 

NST jelenti: Pünkösdvasárnap
ra virradóra német bombázók tá*

célpontjai ellen, —  jelenti egy 
hétfőn reggel kiadott angol köz
lemény. A  hivatalos jelentés sze-

madasokat intéztek Dél-Anglia és I rint a bombatámadás károkat 

a délangliai partvidék különzöző j okozott ^¡¡áldozatokat követelt.

Német repülőtámadások 
az olaszországi arcvonaion

Berlin, május 2?.
Német nehéz harci kötelékek szom. 

batra virradó éjszaka támadásokat 
intéztek az olaszországi arcvonalon, 
az angol-amerikai támadási csapa
tok ellen. Cisterna egész területét, 
valamint a Via Appiát, amelyen as 
ellenség utánszállítási oszlopai ha
ladtak sűrű egymásutánban, meg-, 
világították a világító bombák. Ne
héz rombolóbombák telitalálatai és

gyujtóbombák Císíerna városban tü
zeket és heves robbanásokat okoz
tak, Az ellenség jelentékeny veszte
ségeket szenvedett. A  német repülők 
jól célzott bombasorozatokat dobtak 
a Cístémától délnyugatra, délre és 
délkeletre haladó közlekedési utakra 
is, amelyeken erős csapat- és gép
jármű-mozdulatokat állapítottak 
meg. A  vállalkozásokban egyetlen 
német gép sem veszett el.

Am ikor vizreszállunk, szinte 
felszabadultan érezzük, hogy m i
lyen más most a csónakázás, mint 
például még tavaly ilyenkör, ami
kor csakúgy hemzsegtek a zsidó 
vadevezösők.

Az első világháború óta most 
először értük meg, hogy egyetlen 
zsidó sem evezett pünkösd ünne
pén a Dunán.

A  rendelet szerint ugyan még 
nincsen megtiltva, hogy a zsidók 
ne csónakázhassanak, de a révka
pitányság gondosan ügyel annak a 
rendelkezésnek szigorú betartásá
ra, hogy a zsidók még vizen se 
hagyhassák el Budapest területét 
és sehol se strandolhassanak.

Ajánlató# tehát, hegy a magyal· 
fcvézőíök vigyenek magukkal iga
zolványt, amikor csónakon útnak 
indulnak.

Felrobbanhat- e  a c s ó n a k  

a víziaknától ?
Az aknaveszélytől nem kell fé l

ni, hiszen ma már köztudomású, 
h'^gy o vizi-aknák nem a viz fe l
színén, hanem a folyam ágyának 
medréhez közel úsznak és a rob
banást sem az öss~eütődés idézi

elő, hanem az, hogy a hajó testé
ben levő hatalmas vasmennyiség 
mozgásba hozza a mágneses akna 
belsejében levő gyujtószerkezatet, 
amely még azelőtt robban, m ielőtt 
még a hajónak ütődnék.

A  facsónak azonban még akkor 
sem hozná működésbe a mág
neses aknát, ha tele volna vassal. 
Ahhoz sókkal nagyobb vasmeny* 
nyiség szükséges.

Békebeli disznótoros ebéd 
„ Marti-bácsi** %
csárdájában

Az ütemes evezőcsapások alatt 
csacsogva»csobog a víz. A  nap for
ró csókkal borítja a feszülő izmo
kat. A  szentendrei sziget fái is 
ünnepi nyugalommal fűrödnek a 
Duna am a tükrében.

H oríny -fe lé  indultunk, de út
közben értesültünk róla, 1 hogy 
szemben a dúslombú Lupa-sziget 
csúcsával disznóvágás volt, így 
hát kiszállunk „Marci bácsi” 
csárdájánál, ahol négy pengőért 
sertéssültet és négynyolcvanért 
békebeli adag székely gulyást ka
punk ebédre. A  kitűnő kadarka

Ipari lakkok gyára
Hazai gyártmányok

Szintetikus festékek és ipari speciális Sakkok

V

A csillogó vi* va
kít, De nem ve

szíti el biztonsá
gát, minden rész
letet Jól felismer
és a 
eredeti 
élvezetét

természet
színeinek
elősegíti

I d e i l i »  i i  d H  M  j
KAPHATÓ U f S im t S Z t K H i i

% ezér M€p viseld:
Gottivald István,

Budapest, X„ Fütér-n. U. a

sem drágább, mint a városban 
bárhol: 8 pengő literje.

Am i azonban a legjobban esik: 
az udvarias és figyelmes felszol
gálás. Sok „átállított”  vendéglő
sünk tanulhatna itten!

Magyar munkásoknak 
a zsidóktól elkobzott 

csónakokat
A  Duna vize még hideg ugyan, 

de napfürdőzéshez n-agyszeru a: 
idő. Megbámulva esurgunk virx'n  
estefelé.

Amint Pünkösdfürdőt elhagyva 
újra Megyer felé érünk, szemünk 
az újpesti gyárkéményekre téved. 
Pihennek a gépek. Ma nem dol
goznak a gyárban; _ :

M i IjgMe* halm ost már azt is 
megérnek, hogyr inagyar munká
sok, akik hat napon át hatvan- 
hetven órát dolgoznak, a hetedik 
napon vidáman evezhetnének a 
Dunán és szívhatnák teli tüdővel 
a Duna tiszta levegőjét?

Több száz, sőt ezer csónaköt 
foglaltak le a zsidó vagyonoknak 
az állam javára történt elkobzása 
során. A  magyar munkásnak kel
lene ezekből a csónakokból jut
tatni, hogy* többéves részletre 
megvásárolhassa, mert hiszen az ő 
verejtékes munkájának ki nem  
fxzeteteti béréből keletkeztek a 
zsidó ropyenok és a zsidó csóna
kok.

Tarnál László

Súlyos légitámadások 
olasz városok ellen

.Róma, május 29.
A  NST jelenti: A  Rómától ke

letre fekvő T ivo li városát szomba
ton példátlanul súlyos bombatá
madás érte. A  fél város romok
ban hever. Elpusztult a híres Este
v illa  is. Számos más kultúrtörté
neti emlékmű is a bombák marta

léka lett. N égy  templom is romba-
dőlt. A  halottak és sebesültek szá
ma· többezerre tehető.

Firenze városa szombaton szin
tén súlpos légitámadást kapott. 
Itt is pótolhatatlan értékű kultúr
történeti emlékművek pusztul
tak el.

HITLEK

A megpróbáltatások idején 
lelki megnyugvást nyújt

H A R C O M
i m m  u m m  

M mai idők evangé l ium a
Cen rum (IX .ik ) kiadat

Zsidóhirdetést mi r.am közöltünk !

Elhalasztottak a pápa 
pünkösdhétfőt beszédét

Róma, május 29.
A  fasiszta La Corrispondenza 

sajtóügynökség jelentése szerint 
X II. Pius pápa az eredetileg Pün
kösd hétfőjére tervezett beszédét 
előreláthatólag június 2-án, Jézus 
Szent Szíve ünnepén mondja el.

A Magyar Üoetövarsenj? Egyssflle
1944 iunttm ?-*■« rí ái 9 Afú L· *

Kösépíi késési vísssaéléseU miatt
letartóztattak egy építészmérnököt

A  Közellátási Hivatal ellenőrzési 
főosztályának detektívjei vizsgála
taik során megállapították, hogy 
Kimar István építészmérnök, aki egy 
nagyobb középitkezést vezet, az épít
kezés területéről kb. 40,000 darcb 
falEzótégiát, 6,000 darab tetőfedő* 
cserepet, 370 mázsa cementet, to
vábbá nagyobbmennyiségű meszet, 
vasat, szeget, »»getelfianyagot és 
épüleífát szállított el jogtalanul és

hasznait lel más építkezéseknél 
Megállapítást nyert, hogy nevezett 
cselekményeinek elkövetésénél Ács 
Béla könyvelő is közreműködött. Az 
ellenőrzési főosztály Rimár Istvánt 
és Ács Bélát honvédelmi törvénybe 
ütköző cselekmény miatt a honvéd- 
vezérkar főnőkének külön bíróságá
nál feljelentette é* Rimár litvánt 
őrizetben átkísértette.

R E V Ü !
t* **

K Ö N Y V N A P I  K Ö N Y V E I

N u f r O  J G M e f :
N tm « küzdelem
N'Tiré JccK-f új, «ornamenti
ti* regénye: % szórványok 
eleiének megrendít« képe. A 
fannfMmWKrt küzdő n »- 
gvaraág barcsinak hatalmú 
sposti A Jegforrtób anyagú, 
legszebb Xyirö-Íráí.

R&nj vnapi ára k fu e  í8 peng# 
RSnjT-ftaj;· »t in i ára k it »*  
í*  pen?6

DiWa Jen6; 
Válogatott vertek

Erdély fiatalon elhunyt W· 
'■'ál* k Sitijének, ** öJ m »' 
frsr lír* kima**€é alak-js- 
n*k le*»etbb vermi.

K w w a » l  ár* k »r e  <> nmgá

kôîtvvn*p a MM
JS.M

ár* kMv*

wnm  löJiiwai m m

TASS ALBERT : 
CSABA

a kitűnő érdél vs 
író m onum ta lá li* 
történelm i regénye

A r t  P * 1 .# «
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Budapest, 1944. május 30.

Hivalalos jelentés a május 28-i esti 
és a május 29-i hajnali berepülésekről

Hír.« fn .i- ._ i___ a. * ír ...... _ ■* t  . . . .'A Magyar Távirati Iroda
jelenti:

Május 28-án az esti érákban 
«gyes ellenséges gépek kelet 
felől berepültek légterünkbe 
és azt több útvonalon átrepül
ve, délnyugati határunkon át 
távoztak.

Ugyanazon a napon a késő 
esti órákban egyes ellenséges 
gépek is sok útvonalon átre
pülték légterünket és északon 
léptek ki.

Május 20-én a korahaj
nali órákban ugyanazok az el
lenséges géjwk dél felől kelet

nek, illetve észak felől délnek 
haladva, repültek vissza.

Bombázásról eddig jelentés 
neín érkezett, a légvédelmi tü
zérség több helyen mű körlésbe 
lépett és vadászaink az átre
pülési hatásosan zavarták.

Feltűnő török megállapítás:

A? angolszászok követelései a török politikai 
és gazdasági függetlenség ellen irányulnak

Ankara, május 27. ! hadbalépését ez év februárjára vár-
A  legnagyobb óvatossággal sc.m|.ták. a török közvéleményben „rend-

lehet kedvezőnek mondani azt a 
visszhangot, amely tőrii& rémről 
Chnrchillnek Töröl·.ország magatar. 
tását bíráló kijelentéseire támadt 
A törni, sajtóban helyenként spon
tán és. egyértelműen visszautasító 
nyilatkozatokhoz vezetett a beszéd
nek ez a része.

Törökömé,« politikai ‘ koréi ben 
emlékeztetnek arra, hogy elöször 

A ágiba, azjltSn az Északamerikai 
ikfijesűU Államok szüntették; be 
egyejfire g hadíftnyagszállítáaokat 
TOrÖkországba, azután pedig meg
fenyegettél, TörSiországct, hogy ha
tálytalanítják az ankarai szövetséget 
s euzel nyomást gyakoroltak rá. hogy 
szüntesse be' a krómszálításokat Ne- 
metországtoa· Törökország engedett 
ugyan ebeden a kérdésben, de ez nem 
elégítette kJ Angliát, amint azt an- 
nakídejée az angol-amerikai sajtó 
nyomban kifejezésre Juttatta, sőt 
azon túlmenően kívánta, hogy az 
angol-amerikai követei esek megko
ronázásaként Törökország -¡teljesen 
szüntesse meg ~ külkereskedelmét 
Németországgal- Török körökben 
ezért most különös nyomatékkai ál
lapítják meg, hogy most már Chur
chill maga is képviseli ezt a mess, 
szemesm és Törökországnak gtudasá- 
ifi és eleférdekei, miamim politikai 
független séfre elten egyaránt irányu
ló követelés f.

Ás „ ő t mömUéu
#?' * < 1 \ ka ‘j f.

zott óvatossá'$&w (.aajögit, a háború
ba való be nem lépésben nylvánuló 
elhatározása tekintetében — egyér
telműen és határozottan visszavta- 
sltjáfc. ' mint helytelen megállapítást. 
A törik sajtó ezzel kapcsolatban 
■atal arja, hogy a szövetségesek méj 
nagyűhb ómtGsságot tanúsítanak a 
második arcvonal megnyitásával és 
főként az invdezíói;al szemben, melyet 
ugyan a háborúi eldöntő· tényező
nek tekintenek, de .¿óvatosságból” 
még'mindig nem indítottak meg.

CfcurchüJnek azt a beismerését, 
hogy a szövetségesek Törökország

érdekesnek” nyilvánítják, 
vatkoznak arra, hogy egyrészről

Hi·
ez

is megerősíti a kairói követelések 
jelentőségét, másrészt,' hogy a törö
kök bölcs tartózkodása is helyesnek 
bizonyult

Pünkösdi M· B. I. eredmények
Nagyváradi a C—Kispest 3:2 (1:1)
Újpest—Csepel 9:0 (3:0)
Ferencváros—BSzKRT 3:8 (1:1)
Elektromos—DVSC 5:1 (2:1)
Tisza—Szolnoki MÁV 3:0 (0:0) 
Kolozsvári AC—Újvidéki AC 1:0 (1:0) 
SBTC—Kinizsi 3:1 (0:0)
Diósgyőri MÁVAG—Gamma 1:0 (1:0)
A Nemzeti bajnokság utolsóelőtti 

fordulóját is lejátszották csapataink. 
A bajnok NAC, bár végig hatalmas 
fölényben volt, mégis csak nehezen 
tudta legyőzni a veszélyes támadások
kal kísérletező Kispestet. A második 
helyért folyó hatalmas küzdelemben, 
az UAC ellen elért szép győzelmével 
a Kolozsvári ÁC látszik győztesen ki
kerülni. A Ferencváros újabb pontot 
véiztett az utolsó helyen tanyázó 
BSzKRT-tal szemben. A Gamma pedig 
Diósgyőrött hagyott két pontot. A ki

esők között nagyon megszilárdult aS 
SBTC és a DiMÁVAG helyzete, vi
szont a DVSC az Elektromostól elszen
vedett 5;l-ea veresége folytán biztos 
kiesőnek tekinthető.

A bajnokság állása:
1. NAC 47 pont,
2. KAC 36 pont,
3. Ferencváros 34 pont.
4. Gamma 33 pont,
5. Újpest 31 pont.
6. Szolnoki MÁV 30 pont.
7. Újvidéki Atlétikai Club 29 pont,
8. Sal.BTC 28 pont,
9. Kispest 28 pont.

10. DiMÁVAG 28 pont,
11. Kinizsi 27 pont,
12. Csepel 27 pont,
13. DVSC 26 pont,
14. Tisza 24 pont.
15. Elektromos 20 pont,
16. BSzKRT 17 pont

Törökország életérdekeit maga is 
eredményesen tudja képviselni

n

Ankara katonai köreibe figye
lemreméltónak találják Churehill- 
nek _ azt' a másik beismerését, hogy 
csalódás érte. amikor német részről 
idejekorán történt akció az Égés 
tengeren. Egészen általánosságban 
az ország politikai köreiben nyilt 
kérdésnek tekintik, vájjon Churchill 
kijelentései Törökország magatartá
sáról és lóként fejtegetései a szö
vetségesek ahhoz fűződő csalódásá
ról, hogy Törökország nem lépett be 
a háborúba —  az utolsó szót jelen
tik-« és hogy vajion a szövetségesei? 
esel lemondottak-e a további és va
lószínűleg hiábavaló nyomásról·

Ezzel kapcsolatban feltűnt a -török 
közvéleménynek, hogy maga Chur
chill most magáévá tette a szövetsé
ges sajtónak azt a régen ismert fe
nyegetését, a-mely szerint Törökor
szágnak „kedvezőtlen helye lesz a 
bt kel árgyalásc kon".

Éppen ez a megállapítás különö-

politikai helyzeténél fogva és éppen 
azért, mert továbbra is megmaradt 
nemhadviselőnek, a maga erejének 
tudatában szilárdan meg van gy'o-1 
ződi’C arról, hogy életérdekeit a ha. 
ború utáni idők alakításában magü\ 
is eredményesen tudja képviselni.

Kik fenyegetőztek?
Az ankarai politikai körök végül]
megállapítják, hogy Törökországot] 

mcst már illetékes helyről világosí
tották fel arról, hogy a .’ szövetsége
sek mindenképpen fontolgatják an
nak lehtőségét, hogy Törökországot! 
valamilyen, alakban kérdőre vonjattj 
ebben a háborúban tanúsított mu-j 
gatartásáért. ha erre alkalmuk nyí
lik. Hozzáteszik, hegy most más 
egyetlen töröknek figyelmét sem £e-j 
r ülheti el, hogy Németország és szö-j 
vétségénél részéről ilyen fenyegetői 
kilátásokat sohasem hirdettek, öe|

Ő S Z I  V A R Á Z S L A T
a v a g y :

oktá&.e.hí &ang.u£at május uioAsá áaté&m

se a érzékenyen érintette a törökök I különösen nem hangzott el ilyesmi 
büszkeségét, mert Törökország geo-|hi»<itolos ember szálából (MTI)

Negyvennyolc óra alatt háromezer 
halottja volt Franciaországban 
az angolszász légitámadásnak

Paris, május 39. — Az N'ST jelenti;
Fémeken és szombaton sorozatos Jésl- 
támwiások érték Franciaország külön
böző városait, A  támadásoknak — 
mint a francia rádió pünkösdvasárnap
ján közölt« — több mint 3000 áldozata 
volt.

Rövidárut
n a g y b a n  Z&lr*'
k »  f * * k * i 6 a é ! vS a é ro iJ a n .

1 1 ( 1 1  r iYVL/1
B»est, V , Arany J íM r i t n  1».
Nagy választék Malagáinkban, 
tűárukban, gombokba«. Paszo- 
ntányípeqialMa, import-tesüláruk

A szökevény
G eo rg e *  Simonon reg én ye

Az aj Sintsnon-regény ismét nagy- 
«zabásűan megrajzolt figura soreát ve
títi elénk. Egy tanárról szél, aki húsz.
esztendeje éli ugyanazt a merev tár- 
indáim: életet, do egy napon taiélko- 
*ík valakivel':' egy nővel,· akivel fiatal
ságában volt kapcsolatban. & « . a  taláí- 
kftzáa ISldáija a sorsát. Menthetetlenül 
roftan a szakadék fefé, $ amikor egy 
p&rtMi nmlatóban őrültségei színlelve 
{«céira «.esícősáit,. a detektívek elfog
ják jsíir, vél étien ül tíirtfrilk hanem a 
k.-,r,yrrtelen végzet #6jt la s tesz pon
tot émiak a zsákutcába fu!ó életnek a 
végére, íojtngatóan izgalmas regény. 
Színhelye La Rochelle. „Az örökös”- 
bSI íMuierés tengerparti ''város, majd 
Párizs, de „  emlékek síkján több táj 
is «Itt»rül: 8«*s«m , egy vilá^siáiittas 
emeletes a ü-gy isggmtíékip -wlaWgl m  
MC*«*Htff ssmaóött megren
dítő erőve! ibtézoijít ezt a kölSnö», 
íéWM  aki Uajssn bastaaságát
vé*ft.i, am-nt * rtgjét tftrb* «}tf 
«ydrteien® fojtogatni íeedi. A kitbr.ö 
traaste itómr. m s Prfneta-
*.>: r m i0 » n  '  í * b  m ts ri $ u r m tm  M s á iM  
i t t ,. FOídiieHa Rónay Qyofgjr,

Maraeflleban több mint ezer ember 
vesztette életét a szombati tégitámadás 
során. A kórházakban 1100 sebesültet 
ápolnak, Lyon városában pénteken dél
előtt busz percig bombázták az angol- 
szászok ■ több városrészt teljesen el
pusztítottak. Számos templom is ro
mokban hever. Elpusztultak s vízmü
vek is, úgyhogy Lyon most a Rhone 
vizéből él. A hajléktalanok száma 
Lyonban a tízezret is meghaladja

Loire vármegye egyik közelebbről 
meg nem nevezett városában az angol
szász légitámadás után 3W halottat és

856 sebesültet ástak ki a romok alól. 
A váró* egyik templomában éppen es-l 
küvő volt, amikor a templomot teil-l 
találat érte, Avignonban 200 embert! 
öltek meg a bombák a a sebesültek 
száma ötszáz körül jár. Nimesben 1351 
halott és 100 sebesült volt.

Paris környéke pénteken szintén két-l 
izben kapott légitámadást. Az egyik 
városkában tiz halott és 27 sebesült] 
volt.

Pétain tábornagy, aki pénteken ésl 
szombaton állandóán úton volt és vé-J 
gigöárta a bombatámadás által sújtott 
városokat, vasárnap délelőtt külön-l 
vonatán visszaérkezett Viehybe. A 
Pare-szálló előtt többezerfőnyi tömeg] 
vària és őszinte szeretettel ünnepelte a] 
hosszabb tartózkodás után visszaérke
zett államfőt. Pétain tábornagy 
mint ismeretes’ — az utóbbi heteket] 
Páris környékén töltötté.

Börtön a „fekete" vasért

f t a ö u s r  lo T « r c g q ie t  j
itm iua%én é t  4 t e d. u.3-ko?
f e r t e a t l  f a r i

//
A bűntetőtörvényszák, mint uzsora- 

biróság vasdrágitási bűn pert tárgyalt, 
Szeszler Ferenc ócíkavaskereskedS, 
Glagola János árubeszerző, Németh 
Sándor vasárutelepi tisztviselő, továb
bá Szirti Károly magántisztviselő a 
vád szerint abban állapodtak mag. 
hogy vasárut zugkereskedelemben ki
utalás nélkül hoznak forgalomba éi 
pedig kilogramonkint négy pengőé 
áron. a tiszta haszonból pedig 'egyenlő 
aráayban osztozkodnak. A megáll¡»po- 
dis fertelmében Szeszler és Giagola 
»ü lt év augusztusSban nagyobb meny 
nyiségfi ilyen árut adtak el Sstipan 
kovies JóztH buii.jpc-sn vaskereskeáő- 
nek. de vjiséTvtt tőlük még más isme
retlen .Is. Végül a hatóság tudomás? 
******** * vassal' való üzérkedésről és 
megindult az ügy szereplői ellen a 
bűnvádi eljárás, a  «tárgyaláson Rusz- 
ka-r Tamás dr. királyi ügyész több 
vádlott javára elejtett« a vádat, ezek- 
hal szemben meg w sziwt az eljárfe, 
A bíróság több tsaut hallgatott kL 
majd *  perbewédek után Smmlen ár- 
drágító m m m *  bOmmtém tgyM  
és né^yhónapi b ftifi««, $m pm$é 
péltMftteléffé, -  öíabott Jánost eg?. 
m  «*  kéftőaapi börtönre, Németh 
Stotoroét Mnsegődi Mh>réK»sséf cí
mét hsthónapi fogházra, v-ágűi Szirti 
Károlyt bűnpártolás vétségéért, mert 
m  áruk eiaí-ístójét befoítyt *gy
r i »M  m ttm m n  « tv ·«#  — négyhé- 
B*pi !»ghi®a ítéli* SztípíBktfvte* Jé- 
m tm  aswabet -é^gtt k'Mpstoit meg 
» m m áf ét ezer pmgb p^abönie-

téít szabott ki. Ruszkay ügyész súlyos
bításért semmisségi panaszt jelentett be,j 
a vádlottak azonban megnyugodtak az}
ítéletben.

Kárpátok falánál
Sok vitéz
szép piros vére csordul 
és orvai 
mind közelebb. 
egyre közelebb 
kúszik felénk a csen<| ..

Lövésre
lövé« szisszenve dörren, 
s felünnen 
tiznyelvét öltve, 
halált süvöltve 
stttkáz a ropüiö

üujífeanva.
‘ ,ha »öffen az akna

--  «akad «
.»rnaNt flvgjt 

a SrtaiHi-orgona
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Keserves tavaszunk van —  hal
lottuk az elégedetlen zúgolódást. 
Május utolsó hetében fagyos eső 
mosta az utcát, didergő emberek 
húzták össze tavaszi kabátjukat. 
A  vékony szövet mögött még a 
szerelmesek szíve is fagyos ma- 
radt; szeszélyes időjárás szám
űzte őket a nepfényes, szerelmet 
érlelő május tavaszi gyönyörétől.

őszi kép szomoritott eí a pesti 
utcán. Hideg szél lebegtette ka
bátunk szélét, amikor kedvenc 
csemegésünk üvegtáblái mögé pil
lantottunk: A zt a kutyafáját, hi
szen valóban október végéhez kö
zeledünk í . . .  A  kirakatban dus- 
nedvü, ínycsiklandó szőlőfürtök 
kacérkodtak vásárlási kedvünk
kel, Szinte csábit a szüreti pano
ráma; elhatároztuk, hogy most 
már véglegesen leszámolunk a 
természettel, elfogadjuk az őszi 
átállítást, s pár kiló kívánatos 
saőlőfürttel megrakodva fűtött 
szobában, koratéli hangulatban 
átadjuk magunkat a szőlőkóstol
gatás különös őszi gyönyörének..

Ez alkalommal a megkésett ta
vasz megkönnyíti az őzsi varázs
latot. Pesti csemegéseink állomá
nyain még soha ennyi szöiőfürt 
nem kápráztatott ilyen késő tava
szi időben. Ugyan miféle kezelési 
módszer őrzi meg a magyar sző
lővidékek kincsének nedvdús fia 
ta lsá gá t? ... Mi okozza ezt a kü
lönös varázslatot ?

A  kereskedő szívesen nyilatko
zik:

- Kérem, a szőlő fiatalsága 
nem boszorkányosság. A  gyümöl
csök királynéja ízével, szépsége- 
ve l meghódítja ezt a hónapot is, 
szelíd uralmát kiterjeszti a virá
gok, a tavaszi pompa májusára.

A  szőlő szakszerű eltartása ma 
már nem boszorkányság. Egysze
rű konzerválás! munka az egész, 
megfelelő helység, tisztán tart ott 
állványok kellenek hozzá. A  szőlő 
további kezelése is igen csekély 
időt és fáradságot igényel. És mi
lyen nagy gazdasági haszonnal 
jár az ilyen egyszerű szőlő eltar
tási mód. Azt a szőlőt ugyanis, 
amit októberében —  a legkiválóbb 
csemegefajtát —  3— 4 pengőért
mindenütt meg lehet szerezni, 
ugyanezt a szőlőt karácsony táján 
már 7— 8 pengőért, áprilisban pe
dig 32— 36 pengőért árusítják vá
gón tételben.

Arra a kérdésünk*, hogy z 
romlás folytán bekövetkező men>- 
nyinégcsökkenés nem emefzu-e 
fel a hasznot, m egnyu gta tó ja - 
laszt kapunk, a mennyben »«ndo. 
kezelés mellett romlás folytan elő
állt memmEégesökkenés nem ha
ladja túl a 15— 18 százalékot. .

Fejünket csóváltuk még mindig 
hitetlenkedve, hogy ez a legke
vésb é  «¿tarthatónak gondolt le
vese« 9íB ü . mint őszi gyümölcs 
összetalálkozik a tavaszi gyümöl
csök első hírnökével: a magyar 
cseresznyével A  haszon nemzet- 
gazdasági szempontból igen Je
lent«». Az olcsó őszi szőlő ugyan
is, öt-hatszoros árral gyarapítja 
a magyar kivitel mérlegét, non 
is szólva & belső r , a*ztésról.

A z őszi varázslatot az előrelátó 
magyar gazda gondoa munkájá
nak köszönhetjük. A  szőlő téfli tá
rolása meghozza bűsás jutalmát, 
mindamellett nemcsak egyéni, ha
nem fontos közgazdasági érdek is.

A  májusi szőlő varázslatos ha
talma a magyar termelő előrelátó, 
gondos munkájának köszönhető.

Magyarország történelmi útja 
a tengelyhez

Milotay István rád lóelőadésa  
Idősebb Andrássy Gyula gró f 

kUlUgyl politikájáról

Milotay István pünkösd -vasárn a p 
rádióelöadást tartott. Megjelölte azt 
a történelmi utat, amety Magyar- 
orr-'ár/ot «  tengelyhatalmakhoz ve
z e t t e Előbb a nagy európai kere
tet vázolta fel, amelyben ez a folya
mat lezajlott, majd kidomborította 
Anglia szerepét, valamint az euró
pai orosz politika kialakulását. Ma
gyarország súlya és politikai befő. 
lyása e nayy politikai játékban az 
idősebb Andrássy Gyula gróf kül
ügyminiszter hatalmas és varázsla
tos egyéniségén kersztül jutott befo
lyáshoz s a végső eredmények ki
alakulásában döntő szóhoz.

Andrássynak, — mondotta Mílo-. 
t*y a tcbbi’.í között, — köztudomá
sú lag hatalmas osztrák katonai és 
politikai körök ellenkezését kellett 
előbb megtörnie. Azokról van szó, 
akik a königgratzi vereséget a poro
szoknak sem elfelejteni, sem megbo
csátani nem tudták. Ezeket a körö
ket Poroszországgal szemben a re- 
vansgondolat hatotta át és egyre 
még arrói álmodoztak, hogy a német 
birodalmi országok közösségében 
Ausztria régi helyét, hajdani hege
móniáját újra elfoglalja. Ezzel szem
ben Andrássy kezdettől fogva azt az 
álláspontot képviselte, hogy a mo
narchiának. a Habsburg-ura-lkodo- 
háznak végképpen le kell mondania 
régi németbirodalmi helyzetéről, sőt 
hogy ezen túlmenően közös érdekeik 
védelmére a .- közös ellenségekkel 
szemben baráti viszonyt kell kette~ 
jük között teremteni. Andrássyt eb
ben a meggyőződésében nemcsak a 
monarchia érdekei vezették, hanr™ 
elsősorban a magyar érdekek. And
rássyt a magyar közvélemény ij^gy 
többsége támogatta. Erre az alias, 
pontra helyezkedett a negyvennyolcas 
függetlenségi párt, a Kossuth-part 
is. s Andrássy Bécsben valóban 
egész Magyarország álláspontját 
képviselte, amikor a Beust-féle be* 
avatkozás! politikával szemben a 
maga semlegesség! politikáját juttat
ta érvényre.

Milotay István rádióelőadásában 
arra a végső következtetésre jutott, 
hogy Magyarország kapcsolatai a ten- 
ffiyhez nem Jelentenek egyebet, mint
ennek az úrnak természetes folyt«* 
tását. (MTI)
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