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Hivatalos jelentés a vasárnap délelőtti terrorbombázásról
35  tevvovbombázói íőitünU lel

Helyszíni riportjaink 
a bombázott városrészekből

' %

Ismét polgári célpontokat támadtak a terrorrepülők
Több vidéki város elleti is támadásokat hajtottak végre

Gyönyörű, verőfényes júliusi va
sárnapi reggelre ébredt Budapest. 
Istentiszteletet közvetített a rádió, 
amikor elhangzott a bejelentés: 
adámnkat bizonytalan időre meg.
jjjgM É ia l·. .gyors egy
m ásutánban  h a n g zo tta t  el a  r ia sz 
tott városoik nevel. A  fö ld vár 
Jégoltalom  vigyázz!”  után B u d a 
pest légweszély”  majd JLégoltw 
lom, vigyázz, Budapest”  , követke
zett. A  szirénák üvöltő hangjaira 
az emberek fegyelmezetten vonul
tak az óvóhelyekre s a város felett

aránylag rövid idő leforgása alatt 
Foldfaér irányából magasan az 
égre húzva megjelentek az első el- 
lenséges bombázó kötelékek. A  
légvédelem heves tüzeléssel fogad-’ 
g y t  eümaégeg jjgÉBÉlg; 8 a .lég#!- 
háritó tüzérség lövedékeinek döre 
jébe csakhamar belevegyült a lezu
hogó bombák robaja.

A  közel három órája tartó légi
riadó után a Virradat munkatár
sai azonnal megszemlélték a bom
bázott városrészeket.

Sxőnyegbombáxás -  lázas
meniésh és otiási munkálatok

A z első bamba a város belső te
rületén az egyik ismert népszerű 
színház előtt vágódott le, hatal
mas tölcsért fúrva a főútvonal kö
zepén. A tölcsérben feldobott és a 
mely gödörbe ws.sszahullott, nagy 
utcai kockakövek, vajdarabok tör- 
melek. A  bombatölesér közelében 
por, üvegtörmelék, felszakított és 
meghajlított redőnyök. Gerencsé
ré a főútvonalon futó villamossín 
nem sérült meg. Mintha valami 
láthatatlan erő húsz-huszonöt cen
tivel a xnllamossin mellé irányUot- 
ta volna a bomba lecsapódását.

Ez az első bombatölcsér jelzi a 
STŐnyegtombázás kezdetét. A  ke
gyetlen, íerrorisztikus jellegű tá
madás iránya ettől a ponttól ki
indulva az újonnan épült város- 
r:..z utcáin át a külső kerületek 
irányiba mutat. A  színház mellett 
nyitó egyik utcában megdöbbentő 
Pusztítás képe fogad. Telebetalált 
hazak egymás mellett. A  földön, 
az utea közepén közel húsz centi 
w»6íj«s törrmlékbahnaz, kövek, fai 

a hazakból a légnyomás erejé- 
k; repüu bútordarabok. Az 

hazat, maajtáia közéfD6ii keim 
UleretvaU ék volna. E ^ k J  
latos bálikon résziét —  valószínű
leg a legfelső emeletek egyikéhez 
tartozott —  a magasan álló rom
halmaz tetejére zuhant, fé lig  mé- 
h en belefuródva a töhnelék közé. 
Mellette a lakásból kizuhant egyéb 
tárgyak: fé r f i ,selyem hálóköntös, 
»® í ruhadarabok, egy kettétört böd- 
csS, asegsepanisült bútorok. A
szétrombolt házból itt-of? lángok 
csapnak elő s a ház lakói és a kör- 
nyékbeliek lentről, nézik, tehetet
lenül, fogosikorgató dühhel,

es
tői

ho^

gyan pusztul el mindenük' az égő 
házban, amiért éjt nappallá téve 
dolgoztak, keserves, küzdelmes éle
ten keresztül, öreg  bácsi és 
néni áll mellettem- Mind a 
Sszhajúak. Egymás kezét 
könnytel en szemekkel 
pusztuló házat, de nyugodt az

őszhajű bácsi hangja, amikor meg
szólal:

—  Nekünk már mindegy, mi 
akárhol és akárhogy megvagyunk. 
De a f ia ta lo k ...

.¡j&sJfaiZvú a -«ioüetfük «¿ló 
fiatal párhas. Egyszerű emberek, 
egy héttel ezelőtt volt az esküvő
jük. Minden bútoruk és minden va
gyontárgyuk bent pusztult a ház
ban. Magabiztosan, nyugodtan> 
panasz nélkül áUnak egymás mel
lett. Hosszú szünet után a fér fi 
megszorítja a fiatalasszony kezét 
s csak ennyit mond: —  újrakezd. 
jük. Ebben a szóban benne van 
minden. S a fér fi szeméből a front 
katonájának hősiessége, elszánt
sága, jövőt és életet, aíj magyar és. 
európai hplnapot építő hite sugár
zik. A z  a hit és akarat az, amely 
a döntő erkölcsi pluszt jelenti a 
fegyverek küzdelmében, _  ez az, 
amit a legfélelmetesebb légiakná
val, a robbanó és gyujtóbombák 
tömegével sem' sikerülhet soha 
szétbombázni.

M tűzoltók bír kómám 
a lángokkal

utcában hivatalos in- 
wzKedetsre sárgacsillagosok láncot 
p ó tn a k  es kézről kézre adogat
ják a vízzel telt vödröket, segíte-

-1Uk· °/tasóbü-n· Távolabb a 
tusoltok birkóznak a tűzzel a 
vattyúk egyenletes, S & í  Z  
gassal tö ltik  qpeg a levegőt Ke 
resztül, kasul hatalmas -gumicsö
vek futnak, a romokkal borított 
úttesten és utcakereszteződéseken 
Az egyik nagy raktár, amelyet te
libetaláltak, hatalmas lánggal ég, 
Vörös izzás az épület belseje, 
az ablaknyiláson át, amelyekről 
már leégtek a fekeretek, belátni 
az egyik oldalán már összedőlt 
raktárépület helyiségeibe, ahol ve. 
szett lánggal pattog, ég, izzik min
den. A  tűz már átterjedt az épület 
aljában lévő fatelepre is. A  kör
nyező házakból —  amelyeket szin
tén az osszedöíés veszélye fenye
get —  kormos arcú, elszánt embe
rek hordják ki holmijaikat. Köz- 
^  ui&bb és űjabb «katonai autók 
érkeznek, ujabb szivattyúkat és
fecskendőket M i im i  vmnkáb*.

m!aÍ,.i>!akl’an » é g  nyok-tiz 
súlyos tala latot kapott házat aá -
mo-Hink »  **őH#egbombám3*

Zsidó hirdetést mi nem kSzütteU

sál sú jtott környékén. Jlajd innen 
kikanyarodva az egyik nagy pá
lyaudvartól kiinduló s a külső vá
rosrészek felé vezető főútvonalon 
folytatjuk utunkat. A  vasúti sínek 
fö lö tt átvezető hid közelében 
amely két kerületet kapcsol össze 
egymással, hatalmai bombát ölcsér 
tátong az ú t közepén. A légnyo
más ereje felszakította a villamos
síneket egy másik m ffy űrméretű 
bomba pedig átomákkm az vtca- 
bvrkclaiot, a földalatti vízvezeték· 
csömket találta e l  Szürkén höm
pölygő v i#  sár, bokáig érő iszap 
a környék. A  város felé haladva 
újabb telibetalált lakóházak, ro
mok, törmelékhalmaz. A z  egyik 
nagy ötemeletes bérház szinte tel
jes súlyával és oldalával az út
testre zuhant. Megdöbbentő lát
vány az emeletmagasságú romhal
maz, s megkönnyeböive halljuk, 
hogy az óvóhelyen 
semmi bajuk nem történt, 
hely épségben maradt. *  a véaski- 
jára#m átjutottak a szomszédos 
házba.

Szomorúbb kép fogad bennünket 
az egyik mellékutca elején, ahol 
egy földszintes épületei teláttak 
telibe az angolszász terrorrepülék 
bombái, A  lakók az alagsorban 
tartózkodtak, az éfáileí összeomlott

s a romok mélyen maguk alá te
mették a  házban tartózkodókat 
Itt lázas és megfeszített munkával, 
váltott mentootztixáokkat több iá
két kimentették.

Külön ¡ne.* ku'ú emiiteniölk, 
hogy az ÁlsóerdŐaosr 12. s^m&, 

sárga csillaggal megjelölt házban 
a bombázás ideje alatt csillagos 
amerikai robogót találtak. A z ame
rikai zászlóra Thuróczv István, 
postagépkocsivezető hívta fe l az 
illetékes rendőrhatóságok figyel
mét. Értesülésünk szerint a zsidó 
házat lezárták és általános házku
tatást rendeltek el.

Budapest népe fegyelmezetten 
és elszánt hősiességgel étté át a 
vasárnapi terrortámadás súlyos: 
óráit, »  es a hit. é* «te&nfaág a 
bizonyítéka annak, hogy ebben m  
országban ’ minden igaz magyar 
ember tudja ás érzi miről van, szó, 
milyen irtózatos tét forog kockán 
s hogy a történelem kimondaná 
felettünk az Ítéletet, ha a létért 
vagy nemlétért folyó' gigászi eu
rópai háború sorsdöntő napjaiban 
percre is meginongnánk hitünkben 
és elszántságunkban..

TURBÓK G Y U LA

Mély támadás * 
a fák között pihenő 

munkáscsalqdok ellen
A  gépek elszálltak . , .  még po

ros füstös köd burkolja a zöld 
platánfák koronáit és az előbbi 
szörnyű percek zsibbadt csendje ül 
a ligeten. Távolról már hallatszik 
a mentők és riadóauték sziré
nája.

A  fák alól hamuszínű emberek 
jönnek elő. A  liget szélén lévő 
utón egy autó roncsa ib W P ^ e te  
füstön keresztüli örö pirosláng- 
nyelvek villannak ki. önkéntes 
mentők lapát, híjjával kézzel szór
ják a lángoló autóroncsra a ho
mokot. Sajnos menteni már nem- 
lehet sem az autót, sem utasait. 
Egy zilált hajú földes sárral be- 
frecskelt ruhájú ¿m ber, aki az

autótól nem messzi egy fatövében 
hasalva vészelte át a  barbár per
ceket. ad kissé zavaros félvüágo- 
sítást az étté· négy halott utasá
ró l:

—  Kettes ültek e ®  az autóba». 
Majd később két ember menekült 
még a kocsihoz. A  két ember kö
zül az egyik nő volt, a· másikat 
nem láttam jól, de mintha az is 
nő lett volna, mondta s rámu
tat a hétsó ülésen lévő teljesen 
elégett két emberi csonkra,

A  vezető ülésnél ülő két férfit 
a légnyomás ölte meg s k ita rto tta  
az autótól mintegy nyolc-ti? mé
ternyire.

Eflj gazdátlan piros jáléltveder
Beljebb menve egyik gyermek

játszótérre érünk. A  tér homokja, 
ahol még egy néhány órával ez
előtt még kiesi gyermekek turkál
tak a homokban, örvendezve a ra
gyogó napnak, most bombától fe l
tépve hirdeti az· m goU m erik m  
,kultúrát” . Padja szerte szórva 
égnek meredő lábakkal hevernek. 
Szemem egy kicsi piros vedren 
akad'meg. Ott <8Í a tér Mgepm. 
Félig megtöltve homokkal, $ várja, 
kiesi gazdáját,’ aki tálén vaJaAtm- 
na» valamelyik bárányft?lhőrn’ 
>i: f :·< fele itett 
kát.

Nem méssü a régi Amerika 
egyik nagy fiának issebriftáí hat 
ember alussza örök álmát: M férfi 
és egy nő.

Nem »flpHrfírff

kiáltja egy asszony, akit erőszak
kal visznek el a hat halott egyi
kétől· a férjétől. Az Angyalt ölű
ről jöttek ki pihenni & hét nehéz 
munkájának fáradságát a zölden 
viruló platánok alá.

Egyik ősi várunk rekonstruált 
másának impozáns bástyakapuja 
is romokban hever. A  véle szem
ben íévő nyári szórakozóhelyei is 
találat érte K ikerü lve Budapest- 
legszebb sugárútiéra megbénítja 
lábunkat a «temünk el# táruló.

i -  . . . - A . í . ·
úton léirő it&gfí emlékmű :ohhfe- 
tóli rés:m is ' romba d jlf, ott 
á ló  nagy királyok éres »b ra i 
messzi dobva szerte-szét feksae- 
nc-k a térem

A z újkori ittüvfeRfctek temp-



*
ÍJ mæmmm WBPAlUff Budapest, 1944. Jutlu· *·

IHOIIiTal!
A csillog# vte Vi
kii. De net» ve- 

Miti «I bJstens*· 
gát, minden rész
letet J6I felismer
és a 
eredeti 
fi vesse tét 
«X

természet
szintinek
elősegíti

11 ' é, *. á I i i d ő í v e g
KAPHATÓ l áTSZ t f t gSZEKNi t

U i é r l i t p w h e l c l :

Gottwald István,
Budapest, X„ Fdcér-v. 34, a.

loma is több találattól sújtva rok
kantán áll.

A  térről kiérve Budapest szélső 
nagy kőrútjára  —  mely szintén 
beleesett a terrorrepülők bomba* 
szőnyegébe —  fyatalmas folyóvá 
duzzadt hömpölygő vízár zárja el 
utunkat A fellépett úttest vala
melyik részén a vizvezető csator
nát érte találat. Ugyanott romban 
hever egyik szanatóriumunk is.

akiknek még egy 
madár is 

hadlcékpont
Visszakanyarodunk a fák közé. 

BeniTa liget közepe táján egy gaz
dátlan ló áll reszketve. Nagy bá
natos félelemmel tetl okos szemét 
ránk emeli segítség kérőén. Jobb 
hátsó lábát szilánk tépte meg, bí
borpirosra festette a kiömlő vér. 
Nem messzi tőle egy madár rep- 
des a föld felett, mintegy félmé
teres körbe, síró csiripeiéssel. 
Odeérve látjuk,, három kicsi — 
most tollasodé fiókáját döglötten

heverni leesett fészükü m ellett 
Ilyen és hasonló képek szöknek 

szemünkbe a kegyetlen, vandál 
pusztítás helyén. Gyermekek ját
szótereit, műemlékeket, szanató

riumot és lakóházakat zúzott rom

má mint hadicélt a zangol-ameri- 

kai „kultúra” .
Visszavetve még egy pillantást 

a szomorú helyre látjuk a mentő 
osztagokat. Vöröskeresztes nőket 

és férfiakat. Ab  önfeláldozó mun

ka lázas ütemben folyik, hogy 
romok és pusztulás helyén a legrö
videbb idő alatt újra megteremt 

hessük igaz magyar élni akarással 
az új lerombolhatatlan, elpusztít

hatatlan 'életet.
cs. sz. t.

Eltemették a meggyilkolt Hanno* 
propagandaminisztert

Szombaton a Notre-Dame temp
lomban folyt le a francia és német 
hatóságok ve«etőinek réeavételével 
»  meggyilkolt Phiiipp*» Henrlot 
francia propagaaáaminísster álla
mi temetése. A templomot kék* 
fc'iér-piro» zásílóerdő dittíielte 
és Ézimtalan koszorút helyeztek 
éi a trikolórral borított szarkoíá- 
gM .

A gyászistentiszteletet Suhard 
bíboros, Páris érseke a Notre-Da
me templom káptalanjának segéd
lete mellett végezte.

A  Heariot féleségével az élen 
megjelenő gyászoló családon kívül 
L tva! miniszterelnök és a Páris« 
bán időző miniszterek, valamint 
Joseph Darnand, a milicia vezér- 
titkára vett részt. (M T I)

HITLER M ONDOTTA:
„A  va ll*»! meggyőződésre nézve 

a legkárosabb, ha a vallással politi
kai célok érdekébe» visszaélés tör
ténik. & legnagyobb szigorral osto- 
rozandók azok a nyomorult kulissza- 
tologaták, akik számára a vallás 
csc$ puszta eszköz és csak arra 
valé, hogy politikát, jobbcmondva 
üzleti céljaikat szolgálja. Az Ilyön 
farizeusok stentorl hangon kiabálják 
a világba hitvallásukat, hadd hall
ják m «g mindezek, — de nem atért, 
hogy meghaljanak érte, hqnem az
ért, hogy annál Jobban élhessenek.

Megfelelő értékű politikát sikerért elkótyavetyélik vallásuk égés* 
Idealizmusát; egy pár parlamenti mandátumért szövetkeznek akár a 
marxista ellenséggel Is, egy miniszteri sze.iért házasságot kötnek akár 
magával a* ördöggel."

Dietl vezérezredes 
repülőgépszerencsétlenség áldozata lett

tik
Führer főhadiszállásáról Jelen

ei Német Távirati Irodának:
Dietl vezérezredes június 23-án re- 

pülögépstetencséUenség következ
tében életét veszteit*.

A Führer a vezérezredes halála al
kalmából napiparancsot adott ki, 
amelyben a többi között ezeket 
mondja:

Mint a nemzetis zoclallsta Német
országért vivott küzdelem tóváló ka
tonája, Dietl vezérezredes kitüntette 
magát a norvégtől és finnországi 
harcodban s katonáit győzelemről- 
győzelemre vezette. Ölökké emléke
zetes maiad a* a harc, amelyet Mat
yikért vívott az ellenség legnagyobb 
fölényével szembln, a legkemé
nyebb körülmények között.

T öbb  ponton visszavetették 
az inváziós csapatokat 

Normandiában
Berlin, Július 2, (NST*)

LticSw% Sftrtortn», ax Europapress 
Jt i i.nat szakértője írja ;

—* A  normaniiai arc vonal keleti 
t i  :z£a aa ellenség fokozott eröbcdo 
b-lsának megfelelő«« a német ellen- 
«¿araMsak ereje és kiterjedése |# 
Kerekedett, Kétségtelenül hibás W · 
t'Vv.·» ve i*» azonban azt gondolni, 
¡/. zy a tisztán harcászati jelle- 

¡1 rtetók német el}«nofíenxivit je 
: '. tenék. ezeknek á támadásoknak 

·■ ■*·>.; ¿ben n t t  m  a céljuk, hogy 
b akadályozzák a* ellenséges bid- 
í;·. Has kibővUését, mindenekelőtt 
petfíf  Csen» varsának bekerítésére, 
iir.Jre h í ellenség olyan makacsul 
K iJ x á k .

Kppvn ezért a német ellenlökések 
a' a. ferjt hadseregnek %z 

<í . -paíanon át előrenyomult tárná
vá, ékek ellen irányultak.. Ennek a» 
rkc-k Evreay leié előretolt csúcsát 
F ¡»teltre benyomták ps vissza vetet- 
is íe Bttmn sw  Ódon M im  tűi. A  né
mi t eik-aiinaadásek Ürcn és Vüiers 
Brcsge felől aj ellenséges betörési 
ék '"Maliba irányultak, amelyekkel 
szemben a* angolok és kanadaiak 
eftvri xt Oralnvűte, mmrésxt Fouta- 
im  Ktcupe vidékén szívós ellenállást 
taEusitcttak. A  lassan visszavonuló 
anget . »sírniuk ek&ben több helyen 
kmét a «».yóágvufe füstfüg*őnyének 
védelme alá kerültek. Ennek cüené· 
re a nemet oldaltámwUt tevátobi 
tért nyert kfitfnlttn délnyugat felől, 
j a #  a támadások atomba délután 
fe folytatódtak, az cíleoség pedig, 
< 1‘v' ícrbap védekezésre szorult.

Sí, ÍM é l é»*akkrtetre m  v m m U L
m  m m yké  kMfceny s*afc»w»« tta«f
#;í;5üU3g®f és pán-félös erőkkel tárold* 
w.k. a esélyeket er«s i  és légi
u%ékev?%ég (ámomtott. A* ajabb
«•t frlk&i íiwaáá*
<r iÍBWÖ>iel«·« veit.

gatl részé« egyébként a* ellcmés
továbbra ia várakozó magatartást
tanúsít. Ex az arcvonafszakasz most 
Caumonttól nyugat« a Brome patak 
völgyében kezdődik és a Contentin* 
félsziget nyugati partvidékéig hú
zódik Port bálitól délre. Ugylátszik 

1. amerikai hadsereg Cherbourg 
elfoglalása után megindult átcsopor
tosítása még mindig nem fejeződött
teljesen be. Ennek következtében

Bradtejr tábornok Montgomery lát
ható sürgetése e lieu tr*  uyitván nem
habozik, hogy csapatait aas egész 
arcvonalon a Brome és *  tengerpart 
között nagy támadára indítsa. A  Jo- 
bourg félszigeten folytatódó német 
ellenállás is amely még a Cherbourg 
elfoglaláát követő 6. napon sem tört 
meg, legalább két ellenséges hadoaz- 
tályt kötött le az utóbbi napokban.

Tllly területein 
óriási tüzérségi csata tombol

Berlin, július 2,
Az Interinf jelenti az továzi6s 

arcvonairói: j
A  T illy  melletti súlyos f páneélcs- 

narcok térségébe szotnbatfca délelőtt 
óta eddig ismeretien mérető tüzér
ségi csata tombol. B rit részről sok 
.¿’a íah . jó nehéz tüzérsége a legerő
sebb ősztüzzei avatkozik bele a har
cokig, német ré s s r « pedig se* ne
héz mozsár és egyéb nehéz üteg mű
ködik. Bzesk a Báron melletti betö
rési térséget mindenféle űrméretű 
gránátok összpontosított tüzével 
árasztják el. A  harctér felett minde
nütt rendkívül élénk a légi tevé-

Az "ellenséges támadó kötelékek az 
utóbbi két nap alatt elszenvedett 
■•szakatianai súlyos veszteségek után 
most caen irányában északkelet felé 
beszüntették, előretörési kísérletei* 
két. Az ellenséges vezetés nyilván 
abban reménykedik, hogy tüzérségi
nek harcbavetémvtl ■ felmorzsolhatja 
.a németek elleRalő erejét.

A *  inváziós arcvonal többi ssak«-- 
mairól beérkezett' jelentések swrínt 
rmm történtek nagyobfoszabású ij»d- 
műveieutls. A  Saint Lótol éstaskr»

1Wv5 térségben s a Carentar.tó] délre 
és délnyugatra tévő területen er&  
amertksi készülődést fedeztek fe,. A  
készenléti állásokat részint Angliából

!

id. Sxikra Lajos 

Gráf Katalin
íé »*w  «S-t HrmnimmM* »Uuilmival fístlket v m fe t l i i  T w e tto t t  

>¿11 u*· f r ié  m ű im  s ¿nkp, volt «  m ntpm i-ttm rn m m t * * * * * *  

**  tm m m m  M t m r n e m m U H · ,  *  * «ít«a * «Mr.

n m m m  te gr&atí*··

örté’it utánszilHtásokkal, résaint p'e· 
dig az Észak Normandiában felsza
badult amerikai támadó hadosztá
lyokkal töltötték f e l  Saint Lo-Caren- 
tan-Port Bail vonalán rövidesen a 
nagy harcok felújításra lehet szá
mítani. Az első 'amerikai hadsereg 
harci céljait mindenekelőtt Avran- 
ches térsége, melyet Eisenhower 
eresieti parancsa szerint június 26-án 
kellett volna elérni. Ugyanakkor brit 
támadó kötelékek újból Caen irá
nyában próbálkoznak áttöréssel, Ca
en meghódítását már június fl-ára 
kitűzték volt. (M TI)

Méltatlankodás a brit parla
mentben a robotbombák 

hatásának eltitkolása miatt
Stockholm, július 2. 

Mint Délangüa lakossága, mind 
pedig a brit sajtó rendkívül elég«* 
detlen amiatt, hogy továbbra sem 
szabad semmiféle közlést adni a 
német robotrepüiőgépsk hatásáról. 
Az Aitonbiadet egyik Ionodon! jelen
tés* azerfat e  parlamentbe interpel- 
iácíók özöne futóit b». Hz »gy i*  i» · 
terpeliáoiá azt állítja, hogy a *ck 
rémhírre vezető titokzatosság ideg
tépőbb, mint maga a robotbomba. 
A tájékoztatási minisztérium képvi
selője azonban továbbra ts. vonako
dik ottál, hogy bármiiél· adatot 
nyilvánosságra hozzon, nyilván az
ért. nefcogy felvilágosítással **ol- 
gáljának az •Uen»égn»k titkos legy* 
v « ·  hatásáról. (MTI)

a  m ost mutém, a b io s *  m -
hivjs * blztositottafes*.. hogy a* i ^ 1«*
Im m  vagy ^rtím  Isicéívtó tost»**« 1»-
l»4éktalteaú kö*«ijék * b iztató tar- 

m m  eon^k #l*ni.!stíffiíá** 1··
tftadalyom a táts^ifokBals 

sseí * tórein^sét, hogy ügyfeleiket, kf- 
íío!|4J|é».

1940. Július 19 én mint a német 
véderő első katonájának a  Vaske
reszt lovagkereszljéhez a tölgyfa
lombon adományoztam. Neve tovább 
él majd büszke hegyi csapatai kö
zött és ezenkívül egybekapcsolódik 
majd a bátor finn szövetségeseké'

vei. Neve Jelképe lesz ennek a iogy-
verbozátságnak.

Méltányolva halhatatlan hősi tet
teit, Dietl vezérezredesnek a Vaske- 
rsszl lovagkereszijéhsz a kardok·· al 
tíitótelt tölgyfalombot adományo
zom, (M II)

A Führer gyásztaszáde Diel! 
ravatalánál

azemé-

Az elhúnyt Dietl vezérezredes 
temetése előtti állami gyászün
nepségen a Führer is mélyen átér- 
zett szavakkal búcsúzott kiváló 
katonájától.

__ Dietl vezérezredes katonai
teljesítményei bekerülek a törté
nelembe — mondotta a Führer 
egyebe? köaött Személyiségét
azoxiban. csak az mérheti fed egé
szen, aki abban a szerencsében ré
szesült, hogy sok éven át 
lyesen ismerhette.

A  Führer megemlékezett arról, 
hogyan találkozott először Dietl- 
lel a régebbi küzdelmes időkben és 
hogyan működött együtt az el
hunyt vezérezredessel a mostani
háború kitöréséig, majd így foly
tatta:

— Amidőn annakidején szemé
lyesen döntöttem úgy, higy Dietl 
tábornok hajtsa végre a narviki 
expedíciót, ez azért történt, mert 
hittem, hogy olyan férfit ismerek 
benne, aki hitével és bizalmával 
még a reménytelennek látszó fe l
adatokat is végre tudná hajtani. 
Ma, a háború ötödik évében gyak
ran találjuk magunkat nehéz hely
zetekben, mégsem hasonlítható 
össze egyetlen ilyen helyzet még 
távolról sem azzal a megbízással, 
amelyet akkor ennek az eddig is 
meretlen német tábornoknak ad
tam; azt a megbízást, hogy ma
roknyi katonával ellenséges ten
geri túlerővel szemben törjön előre 
egy kikötőbe, amely a német nép 
szemében végtelenül távolinak 
tűnt és ott teljesen a maga erejére 
hagyva talán sok héten és hóna- 
P°n át kísérelje meg nemcsak ezt 
a kikötőt tartani, hanem olyan 
állást is kiépíteni, amelybe később 
náa kötelékek is követhetik.

— Minden összeköttetéstől el
rágva, élelem, lőszer, nehéz fe g y 
verek nélkül állt ez a férfiú  két 
és félezer katonájával —  hegyi
vadászaival —» később pedig ön

magát is nshezen megmentett kéj* 
ezer hajótörött'ten^eré&Bxel és tea- 
gerí:zLiszttel, minden támogatás 
nélkül, ynemben az óriási fölényben 
lévő ellenséges erővel. Ahogyan 
altkor úrrá lett ezen a helyzeten é3 
ahogyan végérvényesen Németor
szág javára fordította, az ném- 
csak a nagy katonai képességnél·:, 
hanem az emberi személyiségnek 
is csodája.

_  Éppen 1933-tól 1936-ig, ami
kor a német jövőbe tekintő szem
mel végtelen kockázatokat kellett 
vállalnom, ez a férfiú  rendületle
nül és magátőlértetődően állt mö
göttem és ugyanezt tette az utolsó 
napokig, . .... _  . ........ . ....

—  Amidőn legutóbb nálam völt 
—  a finnországi újabb hadihely
zettel kapcsolatban —  ugyanaz a

feltétlen bizalom beszélt belőle, 
hogy’ a jövőben is minden körül
mények 'között minden helyzetén 
úrrá-lesz, és ha szükséges, a leg
nehezebb feladatokkal is megbir
kózik. Áthatotta az a meggyőző
dés, hogy végülis természetesen a 
közös győzelem következik majd.

—  Az volt a csodálatos benne, 
hogy saját életküzdelmében, ké
sőbb pedig a harcokban, mint ka
tona sikerrel birkózott meg. oly 
sok helyzettel, amelyben szinte 
kétségbeeshetett volna és sokan 
kétségbe is estek Volna. És nem
csak elméletben tanította ezt, ha
nem újabb német történelmünk 
egyik legnagyobb gyakorlati em
bereként be is mutatta.

—  Hozzáfűződő személyes ba
rátságom különösen fájdalmassá 
teszi a megemlékezést róla. Ezért 
búcsúzon! most egy mélyen elfo- 
gódött fér fi keserű érzelmeivel et
től a barátomtól, másrészt viszont 
azzal a törhetetlen fanatizmussal, 
hogy a haza oltárán hozott ez az 
újabb áldozat is csak új kötele
zettséget jelent mindnyájunk szá
mára. (M T I).

Keltei vezértábornagy emlékbeszéde 
a Dietl-gyászünnepen

A  német nép szombaton dél
után ünnepélyes állami aktussal 
vett búcsút a kegyetlen sora ál
tal hirtelen elragadott Dietl ve
zérezredestől. A z  ünnepségen a 
Führeren kívül résztvött Keitel 
vezértábornagy, mint á véderő fő- 
parancsnoka, Ribbentrop birodal
mi külügyminiszter, Dönite vezér
tengernagy, Htmmler SS-birodal* 
mi miniszter, birodalmi vezető, 
körzetvezető, a hadseregnek, a lé
gierőnek és & fegyveres SS-ala- 
kulatok számos tábornoka, továb
bá a haditengerészet tengernagyai, 
a szövetséges és baráti nemzete·; 
katonai attaséi, s véderő, a párt és 
«*  állam képviselői.

F -*itd vezértlboraagy «•isiéi·.*

vetkezőket mondta.
*— Népünk meg*dződótt ezek

ben a háborús időkben és katonás 
magatartással fogadja a vesztesé
gekről szóló jelentéseket. Dietl ve
zérezredes halála azonban vala
mennyiünknek, többet jelent, mint 
egy kitűnő tábornok ‘és hadsereg
parancsnok elvesztése.

Abban az érában, amikor ha
landó porhüvelyétől búcsút ve
ssünk. #z 6 szellemében meg
emlékezéseinknek csak egy tar
talma lehet: a fegyverekhez való 
hívás, a tettre való felhívás, a mi 
ügyünk győzelmébe vetett rr*g- 
Bemmisíthétetkn hit kijelentés« 
és a P'ührerhc-z valé rendíthetet
len hűségünk őszinte « ív b ő l  jftvő

;ü w é jéb en  egyebek között a kö-[kinyilatkoztatása. £MTQ
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M magyarországi 
zsidóuralom -  számokban

Hogyan ragadta m agához a zsidóság a szellemi
és gazdásági irányítást

Ismeretes, hogy a zsidóság v i
lághatalmi céljai érdekében elő
szeretettel lepte el a közép- és 
felső iskolákat, hogy ezáltal e 
tisztán zöidó családi részvénytár
saságok birtokában levő tankok, 
'bányák, gyárak, vállalatok ma
gántisztviselőiként magas fizetés
sel helyezkedhessenek el, míg a 
keresztény, értelmiségi pályára 
lépők számára á szerényfizetésű 
köztisztviselői pálya maradt.

A isidó mindig Irtózott a llasllccrf 
munkától, lelkiség* a « á s  ter
melői munkájából való könny« 
életmódra sarkalta, lstwne, ha

ltál a a  pénz voH.

Az 1919. évben kitört nemzeti 
msgújhodás vihara elsodorta az 
egyetemekről és a főiskolákról a 
zsidóság nagy részét, amikor az 
(irányszám már olyan kihívó volt, 
hogy az orvosok, mérnökök, ügy
védek közül minden második zsidó 
volt. A z egyetemi zászlóaljak ál

tal megkezdett tisztogatási ak 
ciót, fa j védelmet: a numerus dau- 
sust ugyan előszeretettel játszót 
ták ki oly módon, hogy külföldön 
szerezték meg a diplomát és

itthon azt noszlrüikálták, hogy 
a isidó értelmiségnek az arány 
száma alig változott az egye
temi zászlóaljak állal teremtett 
nemzeti megújhodás után Is és 
a liberális korszak, élén Kérész
ié s-Fischer Ferenccel, halaim! 
szóval gondoskodott arról, hogy 
0  zsidóság további térloglalása 
•löl az akadályokat elhárítsák.

A  keresztesfiseherizmus arany
korában annak a kétezer főnyi 
keresztény egyetemi hallgatónak 
volt köszönhető, akik fegyverrel 
a kezükben tették lehetővé, hogy 
Magyarországon a kommunizmust 
leverhették és a zsidó terrorlegé
nyek uralma után a romokból a 
nemzeti megújhodás gyökeret ver
hetett, azonban

az egyetemi zászlóaljak kezéből 
Mvették a nemzetvédő fegyvert

és még a fehér asztalnál sem en
gedték meg, hogy találkozzanak,
—  ellenben ugyanakkor a tisztán 
zsidó vezetés alatt levő szociálde
mokraták szabadon szervezked 
hettek. Ennek a liberálisnak ne
vezett zsidó terrornak a következ
ménye volt, hogy

a zsidóság Ismét tömeges«» 
lépt· *1 a középiskolákat, « é r 
zett érettségi bizonyítványt, és 
annak birtokában csakhamar 
valamelyik zsidó vállalati Mt- 
bizomány löttwtviselöj«, könyve
lőiéként bukkanjon fel, vagy 
atínl Igazgató vágjon ssebie 

milliót jövedelmeket.

Ezért áldoztak vért a. harctere
ken a keresztény egyetemi hall
gatók és ezért állottak négy éven 
keresztül fegyverrel kezükben őrt. 
a Korvin-Klein Ottók, Kun Bélák, 
Pogány és Szamuelli zsidó kom
munista vezérek nemaetgyilkos 
uralma után lábadozó nemzet 
mellett, hogy azoknak & kezébe 
adják a hatalmat, akik már egy
ezer az országot sikerrel tönkre
tették.

A  statisztikai kimutatás szerint 
az 1940/41. éfben a középiskolák
ban *

a 8.044 érettségire jelentkező 
közül 1.024 zsidó tett sikeres 
érettségit, tehát a  tanulóknak 
•gynyolcad része, mig a 
kereskedeaml Iskolákban 2.789 
érettségire jelentkezett közül 372 
zsidó kapott bizonyítványt, «nü 
•easmíVép sem volt monyban 
a zsidóság számával és a nu

merus clerusussaL

A  külföldi gímnáaumoHban 7 
zsidó hallgató ' szerzett magyar 
érettségi bizonyítványt.

Ugyanakkor a főiskolákon és az 
egyetemeken már jobb vo lt a 
helyzet, ami nem a hatalmon levő 
politikusoknak, hanem a Turul 
szövetségben tömörült keresztény 
hallgatók ellenállásának volt kő 
szönhetö.

71 *  * w s  f ő i s k o l á k o n  

«  z s i d ó s á g  

* * t á n y m z d m a
következe !e k  éüam  

tudományt kar 3.8-, orvostudo
mányi kar 3 .7-, bölcsészeti ben 
55% kolozsvári k6zga*da*ág- 
tudományi kar 9.5-, gyégysse»*#  
tani olyant 2.5-, léssel nádor mű
egyetem 2.·*, ganrdn^gi akad* 
miak Z*~, égyéb »6l*kotók 1.7 

százalékkal »»repeltek.

Rkir.ek következtében az egyete
meken és & főiskolákon 3.1 száza
lékot tett ki s zsidóság.

érdektelen, hogy ezzel 
•seteMn, hogy a isidók toként a

gimnáziumokat lepték el, mert a 
8.536 érettségire jelentkező közül 
itt 757 zsidó kapott érettségi bi
zonyítványt, míg a gimnáziumi 
tanfolyamokon 1.611 jelentkező 
közül

240 kapott lehetőséget az értel
miségi pályán való elhelyez

kedésre.
Ha ehhez hozzászámítjuk, hogy 
zsidó vállalatok négy polgárit 
végzetteket is előszeretettel fogad
tak fe f  magasfizetésű tisztviselői 
állásokba, megállapíthatjuk, hogy 
az 1919. évi kommunista zsidó
uralom tanulságaiból nem okult a 
hatalmon volt politika, ennek 
eredményét

nemcsak a  statisztika, hanem a  
most leltárt zsidó vagyon mére

tei is bizonyítják.
Természetesen az új politikai 

irányzat most mindent megváltoz
tatott és visszakanyarodott arra 
az útra, amelyet 1919. évben az 
egyetemi zászlóalj j— a Turul —  
spontán elhatározásából kezdemé
nyezett. A z  iskolák statisztikái 
nem fenyegetnek többé ssidó in
vázióval. |

A ml kezdeményezésünkre el
értük azt Is, hogy a vallás- és 
közokatásügyl minisztérium el
rendelte alkalmazottai szánna- 

Kásának Igazolását, 
miniszteri tisztviselők, tanszemély
zetek pótolják aa eddigi hiányt, az 
önmagára talált keresztény társa
dalom együttes, vállvetett munká
val megkezdheti az ország kultu
rális és gazdasági újjáépítését.

Értesítjük igen t. ügyfeleinket, 
hogy alkalmazottaink nyári 
szahadságolása folytán

f. hó 2 -iő! 4 6 -ig bezárótag
üiemszttnetet tartunk

/
Ennélfogva ez idő alatt sem r á d i ó  s e r v i c e  
osztályunk, sem v o k i á r t l f t l c  nem állhat í. t 
ügyfeleink rendelkezésére, tehát a ki: és beszállt 
tások is szünetelnek.
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„Finnország védi egész Északot 
bolsevi^álástól“ —  írja egy finn lap

Helsinki, július 2. (NTI) 
Az Ajan Suunta mai vezércikké

ben szembehelyezkedik a firma vé
delmi harc Skandináviái beállításá
val. A  lap többek között ezeket ír
ja:

Érthetetlen, hogy Skandináviában 
miért nem ismerik fel világosabban, 
mit jelent Fmnország harca Észak 
számára. A  téli háborúban egésa 
Skand.náviáb; n ez volt a jelszó: 
Finnország ügye a mienk, mert ez 

az egész Észak ügye- Ma Finww*zág. 
Írja az Ajan Suunta. fogaknak

Hivatalos jelentés
a vasárnap délelőtti terrortámadásról

Jl Magyar Távirati Iroda ¡elek«,·

Folyó hó 2-án a kora“  délelőtti 
órákban 500-nal több ellenséges 
gépből álló kötelék igen szél®« ki
terjedésben négy hullámban repült 
be déli irányból az ország légtéré 
be. Súly a Duno-Tisxa közén volt

Úgy {óvárosunk,‘ mint egyes vidéki 
városok ellen terrortámadás! haj 
toltak végre.

Saját és szövetséges vadászok az 
ellenséges kötelékekkel több helyen 
megütköztek. Légvédelmi tüzérsé
günk igen hatásosan működésbe lé
pett. As eddig beérkezett Jelentések

szerint a ¡«lövések száma körűibe 
lül 35, amelyből «  vadászok 8 gép 
leiövósét jelentették. Utóbbiak ré
széről további lelövésefekel még 
számolhatunk.

Személyi veszteségek és anyagi 
károk keletkeztek. Ezek megállapí
tása folyossstbaa vas.

Súlyos veszteségeket szenvedett 
az északamerikai légihaderő a Budapest ellen 
vasárnap délelőtt intézett terrortámadás során

Berlin, jullua 2.
Mint az Interinf balkáni -légügyi 

tudósítójától értesül, julius 2-án a 
délelőtti órékban heve» légiharcokra 
került sör magyar terület felett. 
Egy északamerikai bombázókötelék, 
amely déli irányból berepült a dunai 
térségbe és Budapest ellen éppen az 
stentiszteletek idején hajtott végre 
terrortámadást, már berepülésekor 
beleütközött a német és magyar va
dászkötelékek heves elhárításába

Budapesttől északra és északnyu
gatra elkeseredett légicsata fejlődött 
ki, amelynek során a német és ma
gyar vadászok súlyos harcok után 
áttörték az ellenséges vadászvédel
met és az éazakamerikai harcíköte- 
lékekböl számos négymotoros bom
bázót kilőttek. Meg nem erősített je
lentnek szériát··a légvédelmi tüzérség 
itatásos tüze következtében is meg
semmisült néhány ellenséges gép. Az 
elienéges gépek elrepülje is ujabb

légiharcok közepette zajlott le. ame
lyek folyamán az ellenség ismét 
veszteségeket szenvedett (SITT)

a védőpajzsa a Kelét M é. mert 
amilyen mértékben magát menti
meg Finnország, ugyanolyan mér
tékben védi Északot is a bolsevizá- 
ISstói·’*

Fel kell végre ismerni az északi 
államokban, hogy Finnországnak 
nem volt semmiféle választása, mert 
a nemzeti öngyilkosság nem lehet 
választás tárgya. A  keleti v é s z tő i
m e t ·— írja  végezetül a ■ lap — N é
metországnak és szövetségeséinek 
együttműködésével lehet és fogják 
is elhárítani, tMTÍ) .

&  ■· f  P í ■ i f;

Stockholm, július 2 , (NT© '

Sven Hédin egy a Fel két« Dagbiad 
intézett levelében egy bizonyos 
svéd körök Finnországgal szembem 
magatartásáról többek kiköt! a kö
vetkezőket írja:

Azok a svédek, akik. bele tudják él
ni magukat Svédország helyzetébe, 
amely akkor állna elő, ha Finnor
szágot legyőznék, csak áldani tud
ják a német, ..csapatokat és fegyve
reket, amelyeket most a fin * arc- 
vonalra küldtek. Svédország ’ örök 
szégyene, hogy'a svéd sajtó nagyob
bik része mint éhes hiéna Finnor
szág háborús politikai cselekményei
re veti magát olyan időben, amikor 
Finnország fiatalságának virága el- 
e?ík és elvérzik Svédország jövőjé
ért épp úgy, mint Finnország életé
ért (M T I)

Az európai hangverseny
(Das europäische Konzert)

**
Ünnepélyes gyász mi se 

a bombatámadás áldoza taiért
A  Magyar Xurir jelenti: " Julius 

á-é", hétfőn reggel 8 órakor a Szent 
István Bazilikában ünnepélye® gyász- 
miset mutat be Witz Béla budapesti 
erseki helytartó, »  fővárost legutóbb

ért bombatámadás áldozataiért·. Az 
érseki helytartó ezúton hívj* meg 
az áldozatok hozzátartozóit és a ma 
gyarságért imádkozni akaró híveit a 
szentmisére.

A Kínában elért japán sikerek 
nyustalanltlák az angolokat

A journal de Génévé londoni tat 
ö ósí tója „A íopán sikerek linóban
nyugtalanítják a* angolokat" cím
mel a kővetkezőket Újai 

Már egy bizonyos idő óta rosszul 
állt a szövetségesek Ugye Kínában, 
Ha Londonban azt hiszik, hogy a 
helyzet gyorssá rosszabbodni lóg,

A legújabb értesülések szerint a

Külföldi munkások iskoláztatása 
Németországban

A  níeoetoirodalm! vasutak * nam 
Í T 2 2  «'fn kaersk  számára iskolákét 

a német nyelv* 
és aaksüfe-

f-rtT 1' *aj.áUthatíA»f el. E téren az er- 
 ̂asungazjfatoség járt elől jó pet-

japónok gyors ütemben folytatják 
előnyomulásukat a  Peklng-Santon
kSen v*«itvo»aíon. Ez « t  jslesti 
hogy CsungMngot h á g n á k  a dél-

tcttictnányoktól. Icsdooban
Mm ütkoiják *nn»k Csungking Kí- 
Bfea és o szövetségeseknek japás 
eü«nl hadjáratára való komoly ki
hatásait (MTI}

dévai Ae o*rt*tá« % legatsbb médm t
tzeriní fo ly ü ; a ssemiélMés-
m  iádul ki s naorerótjfcbe« -nlMna, 
ábráké. így  eg jm erre  kü lóo fé l· n « n -  
,-.c-t:*egü mankaaoia*6k vjd isk  »  német
nyelvet tanítani. Aís a| módtwrt *. 
nyelvta,ni‘ ás központi tanftiyamákoB' 
sajátttják el, amelyet szutéc baíatér- 
ve koliégéiidíal Is megisB3,enétEífe.

oraumann konzerv és Húsáru MA IS MINÖStOI
Sylftii. hmmm Vlklir ïrnrrnm Im m .  Baá«3»sö % H íjé n . 33 a. W m:

Enróps lakotó*rőkket telilett főid- 
ré#** Ennek legelevenebb mesnv!!«.»- 
«Hlási formája és k i fe j« «  esrkbze: 
>z európai m m , A  Earóftll.
ad#k feladatokul t&ték ki- ím g  

m n a m  népnek 
babom ellenére fa, i|wLjék és ter- 
lesstik és ezt »  kuMarkinrset m  
eljövendő «emzetdekek m m it »  tmg- 
ontík .Turnusban megindult eg.v ui 
fdásor©*af· „Az •'«eopsi kanrrer- 
seny* «É M  hnnek ketetóB W i l  
w m « »k  Bach. Beetkeven. Sckabwt 
vágj' Wagner müvet h a t** ii«k  el 
hanfnj más caréjsai * « ie s » r «6k ls- 
» m  »ifivel is, Ka$y e*«knek * mö··

veknél; megadhssak «re^ets
saJi.to*ságakat 1« eifrjék  *  xe «« * « -  
játos g«Hurawbü> -vslésil
iratát: ~  kölfSUi karmesterek m  
«wlteták kotremiködíséi kertéit 
fel.

Oivan necrldM i talá|ka*unk m  rs- 
m  M isém  uáiB vnmix -««t*
m a i hmgvtmmym, m int: ' * « « -  

M eugflfeerg, jheQea, Haia» 
í»an»n, 'üs-tlrir O okaw iri Gnente* 
mára sasi. É rt a  kangtretkeRyi mm- 
am  s z e r g á » ' este halHtetja f? ·,>-.··* 
3# perctój ÍS  étn  (nemet nyárt 
ideszám ít&* HmtVm m Atpmi adón,
; iiUtea Semieri »  WtM mettxm.



BOMBÁZOTT VAROSOK
BALLADÁJA 1944-BEN

AU e*y város, 
ősi váró· 
hegyek közi 
bésiMwítva,

Hit kapuján 
Idcfolyott 
Nyugat b Kelet 
m'ndrn titka.

Felköti & nap,
5 éjs-sak* jött .. 
sCtét borult 
«jter tatara,

s napra virradt 
lakóinak 
szeme alszik
éjbe tArv**

Fííás Sztőjai Döme miniszterelnök 
és Wesenmayer követ is megjelenik 

a „Mienk a jövő66 ünnepi 
díszbemutatóján az Urániában

Budapest, 1944. Julius 3.

A magyar nép és föld felé jelez irányt
a kultuszminiszter tizenkét festőművészeti ösztöndíja

A német nemzetiszocializmus hős
korába visz ez a film. A Berlini- 
utca pártharcoktól hangos. Folyik a 
vér. Két világ csap össze és ver
seng egymással, hogy megnyerje 
magának a győzelem zálogát — az 
ifjúságot.

Az egyik oldalon fosztogatnak, 
ffyülőködés izzik és tobzódik a sza
bad szerelem: «  másik oldalon rend, 
tisztaság feffi/elem. A becsület zász
lói alatt menetelnek katonás induló 
hangjai mellett azok az ifjak, akiké 
a fövő.

Ez a /Hm számunkra azért képvi-

* itt. 
llara»K kotlául 
a hossza sorba 
fenyfl-ágyak 
vállra· véve

— túlvilág! * 
haiiésereg — 
tűnnek el a 
hegy mélyébe

IV,
Kik maradtak 
arcuk kemény, 
ír>i>i fiba réít 
tátcseké, 9

testük bomba 
4 **éttéphetl · , .  

de a ssselicm 
él örökké!

1 V.
Hegyeit körön 
hombaiepieB 
áll a vár©» 
büsike várt«

Hét kapuján 
hét bÚjával 
írnnoszt ű*ni f 
ül hét tátos ·.

CSEREI SZÁSZ tASZLÖ

♦ e h r t m g e · ,  f i a t a l  t á n c *
M U VM ZEK SZERZŐDHETNEK 

•  KOLOZSVÁRRÁ
4 . koloztvári Nemzeti Színház 

ha zfíitmáfiá tánckarának kiegészíté
se érdekében pályázatot hirdet, A 
félt-évetek: a) nőknél be nem töltött 
17-ik év, , férfiaknál be nem töltött 
S.'Hk élmév, b> of,f ^¡keresztény 
származás Batáridő: húuts IS, Pá
lyázatokat a kolossoári Nemzeti 
Színház igazgatóságához kell külde
ni. A pályázaton résztvevő fővárosi 
jclentkesak elbírókká Budapesten 
tqrléník meg. (M T I)

‘ X

Páter Antal alakítja «Az első" film
fC«erepét. Julim  ke c-pén kezdik 
mag JCerecseHíü Kiss Márton nagy 
Kikéri! színmüvének ft>:rgatását $ 
Hunni-i műtermébsn, A  végleges 
wereposztásrél még nem történt 
döntés. c*ak annyi bizonyos, hogy 
a film főszerepét Páger .Antal alá-·

A  Társadalmi Turul Szövetség el
határozta, hogy a jövjüan e ja n  
megmozdulásokat rendez, amelyek a 
magyar népi gondolat *.< az Európát 
átformáló hc»i világszemlélet kiala
kításának szó gálatában álianax. 

Elsősorban kűldöttségileg fordul 
vitéz Jaross Andor belügyminiszter
hez, akitől az előző líbertli· kor
mány alatt Keresztes Físcher bel
ügyminiszter által betiltott ..Szere
tő fia Péter’’ emm Páger-film cen- 
zuratilalmának feloldásét és e film 
mielőbbi bemutatásét kéri.

Amíg ebben az ügyben nincs dön-

sel különleges értéket, mert ragyo
gó példaadással szolgál arra nézve, 
hogyan kell kiharcolni a jövőt. Az 
eszme követése nemcsak néma hit
vallás, hanem tettekben nyilvánuló 
tanulságtétel, sokszor a vér tanúsá
gát kívánja meg, vértanukat követel, 
de a nép amelyik már gyermek«  
hősöket i# tud nevelni, méltó a 
végső győzelemre és a szabadságra.

Az ünnepi díszbemutatón megje
lenik és a filmet megtekinti vitéz 
Sztójay Döme miniszterelnök a kor
mány több tagjával valamint We* 
semwnyer a német birodalom követe.

A T á r s a d a lm i  T u r u l  S z ö v e ts é g  mozgalmat 
indít a hősi világszemléletet hirdető 

filmek érdekében

A  vallás- és közoktatásügyi mi- 
aszter pályázatot hirdet tizenkét szé
kelyföldi és felvidéki ösztöndíjra, 
amelyre minden magyar fajú festő
művész pályázhat. Az ösztöndíj ö z  
szeget 850 pengő.

Akik az ösztöndíjban részesülnek, 
azok a Székelyföldön, vagy a Fel
vidéknek a Duna balparti részén 
tartoznak két hónapig dolgozni.

Végzett munkájuk eredményéről 
az ösztöndias művészek az Orszá
gos Irodalmi és Művészeti Tanács 
által rendezett kiállításon számol
nak be· A  pályázati kérelmeket is 
ide kell benyújtani (Andrássy-ut 69.) 
juliu* 10-ig.

A  pályázati kérvényekben fel kell 
tüntetni, hogy a pályázó, mely hó
napokban kiván dolgozni és életraj
zot, valamint származási iratokat is 
csatolni kell a kérvényhez.

tés, az Ufa által forgalombahozott
és az előző kormány által ugyan
csak nem engedélyezett ..Miénk i 
jövő" cimü film díszbemutatójának ? 
megrendezését vállalta a Társadal 
mi Turul Szöveteség, hogy ez által 
is kifejezésre juttassa a magyarság 
nak azt a tántoríthtatlan szándékát, 
miszerint a bolsevizmus elleni küz
delemben a baráti német birodalom 
népével együtt ha*col nemcsak ka 
tonai fegyverekkel, hanem a szel
lem frontján ¡a a kultúra fegyverei 
veL

NAGY CIRKUSZPARÁDÉ
a  T i é p v a r U t é  f ü l t u s i  m ű s o r á n

A  világ legszebb cirkuszhtlyisé- 
gében, a Sportcsarnokban működő 
Népvarieté nagyszabású júliusi ú j 
műsora most km iilt a közönség 
elé, A z igazgatóság ,,cirkmzpm'á· 
dé”  keretében vonultatja / «íja  ra
gyogó műsor jobbnál~jöbb szamait. 
A megnyitó műsorból közkívánatra 
három szántót prolongált a Népca- 
rieté. A z ú j műsoron is szerepel 
ú j számokkal Martin Djem il, a vi
lághírű hangutánzó, I  pazarhumo- 
rú Fokkerék és Biróczy Magda, az 
ú j tánccsillag.

A  többi világszám közt o tt ta
láljuk a 2 Quick nevét. Modern 
átváltozó művészek ők. Az excen
trikus akrobatákat^ ezúttal a Pusz
taijuk képviselik s a légitornászok 
közül is a legjobbakat kapjuk a 
két Rexon személyében. A 2 D r tí
már a legördöngősebb tudású 
Zsonglőrök közé tartozik, $ Batca- 
kay Dániel is olyan eleven gumi
labda", amilyen valóban már cso
dája az emberi rugalmaJtáígnak. 
A modern akrobatikát a 8 Ma f sá- 
nyi mutatja be, míg az énekművé
szeiét -ezúttal kitűnő hangú opera
énekes képviseli Mindazenthy Ödön
dr. személyében.

A nagyszabású műsort színesíti 
és ‘fűszerezi a hét csodapapagáhf,

ídóhi j.
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HANGLEMEZEK  
GRAMOFONOK

ttetgtu tk  — l*Wtevtt»Ék -
L É Ú Ó  -  L Á M P Á K

— 5 « <Mt* m*Umpék 
S!#e«í *ía«!Ttcí

ft  K U S Z T I K A  K fögW  *

¿akiket”  Carlton kisasszony vezé
nyel a színpadon. A z idomítás 
csodája as. amit a papagályok be
mutatnak. Külön kell megemlékez
nünk! a tíztagúvá nőtt Tasnády- 
tánccsoportról, amely remek új 
számokkal fénypontja lesz a jú
liusi műsornak. A  népszerű Ma
gyar Revü Tánczenekart ezúttal 

Oberdörfer karnagy vezényli, A  
júliusi m ű szó ró l méltán elmond
hatja a Nép varieté: minden benne 
van, amit egy pazar cirktiszelő· 
adás csak nyújtani tud.

A z előadások ezúttal este fé l hét 
órakor kezdődnek. Vasárnap és 
ilnnepnak délután is van előadás 
fél 4 órai kezdettel.

SZERDÁN HONVÉD HANG
VERSENY A  ZENEAKADÍM 1AN

A  m agyar-ném et bajtársi vi*w*ny  
ápolására a a · » * * > » * '  Vöröskeres» ja  
vára  Julin· 5-én, szerdán délután ! 
órakor a  Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében nagyszabású honvéd 
hangversenyt rendeznek. Közremű
ködik Gere Lola, Németh Klára,
Bisztriczky Tibor, Böszörményi 
Nagv Béla, Fodor János, Koréh
Endre, Szakolc*ay-Riegler Endre
vitéz Pongrác® István, Udvardy Ti
bor éa Zsámboki Miklós. A Zenemű 
vészét! Főiskola szimfonikus zene
karát Unger Ernő vezényli, A  műsor 
első részében német, második ré 
szében magyar zeneszerzők müveit 
adják elő, A  Jegyeit 3— 10 pengős ár
ban a Magyar Vöröskereszt központi 
irodájában ('VIII., Baross-utca 151 
é» a Zeneművészeti Főiskola portá
sánál kaphatók.

m

in
Hirdessen

v *v í v - -

W m

Előadás *  Japán színházról Bées-
ben — Bécs. V II, 2- (TP3 Br. Mar- 
moru W a»abe tokiói újságíró r 
Yomiuri HochI cimü újság állandó 
an Bécsben tartózkodó tudósítója a 
szmháztudcmányi központi té'saság 
t iőada*soroza tá .»o :i  keretében a oé- 
csi egyetem nagytermében mozgó 
fényképekkel kísért «lőadést tart a 
;.apán szinmüvészétről.

Odaítélték a* td*l borvát Deme
ter dijat —  Zágráb, V II. 2, CTF) A  
hervát éi-ami .-./¡«ház bíráló bízott 
sága áss »0 ,0 « kunás idei Demeter 
dijat egyhangúlag Mariam) 
v it »  ..Hajőtörés" cimö dfamajánaK 
ítélte oda,

Angol f!li»pTopa#*nda 
b*n, — Istanbul, juUtis I. 'T P *  A  
Britisch Counc.l filmosztályának 
ígszfatája, K *m ey. Istanbtílba er 
zeit» hegy ott néhány angol ,Jolit 
fíirjici'1 mutasiűn be·

örömmel üdvözöljük a vallás- &* 
közoktatásügyi miniszternek ezt ffiS 
elhatározását, amely nemcs.k tizen* 
két fiatal festőművészünk kibontai 
kozását mozdítja elő, hanem Ma» 
gyarország két legszebb vidékének! 
feltárásával egészséges irányt jelea 
a képzőművészet számára a mag ar 
nép' és a föld felé.

BOLGÁR EST A KASSAI 
NEMZETI SZINHAZBAN

A  kassai Namzeti Színházba í Kö
rösi Zoltán színtársulata siksrrel 
adta elő Rodinov Nikola „A  féri 
csak férj marad1' cimü zenés vígjá
tékét.

A  bemutatón megjelent a buda
pesti bolgár követ és a vigjá'.ék 
bolgár szerzője is. A  főbb szerepe
ket Kiss Irén, IÍ. Szabó József és
Szapári Sándor játszották.

Rendelei tiltja meg a pért- 
jelvényeknek vagy fel monda· 
ioknak nyilvános iávgyakvü 

való másolásáé
A  Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A  mai súlyos időkben, amikor a

háború egyéb megpróbáltatásai 
mellett terrorbombázók szórnak 
pusztulást otthonainkra, minden
kivel szemben parancsoló követel
mény: a legteljesebb fegyelmezett
ség.

Amint a fegyelmezett magatar
tás a legfontosabb védőeszköze a 
polgári lakosságnak a légoltalom 
körében, ugyanúgy a legnagyobb 
"egyel emre van ma szükség a 
munka terén, a fogyasztási javak
kal való takarékoskodás tekinteté- 
ben és általában a polgári élet 
minden .vonatkozásában.

Vannak azonban, akik a mai tör
ténelmi idők parancsát még mindig 
nem értették meg.

Ezért találkozunk különösen 
Budapesten azzal a jelenséggel —  
mint a fegyelmezetlenség, sőt 
mondhatnék a komolytalanságnak 
tipikus példáival ·— ' hogy egyesek 
házak falára, kerítésekre és min
den elképzelhető építményre és 
tárgyra jelszavakat, jelvényeket 
mázoltak.

Ez az eljárás —  a mai időkhöz 
nem méltó komolytalanságról nem 
is beszélve —  egyenesen vagyon
ion gálást is jelent, mert hiszen a 
mázoláshoz rendszerint olyan fes
tékanyagot használnak, hogy a 
feliratok eltávolítása során maguk 
az építmények is rongálódnak.

A  feliratok eltávolítása viszont 
szükséges, hiszen ezek a mázolmá- 
nyok sértik minden jóizlésü em
bernek a rendhez és a tisztasághoz 
szokott érzékét.

A  kormány e jelenségekkel 
szemben elég hosszú ideig türel
met tanúsított, abban a reményben, 
hogy ez a komolytalan eljárás 
önmagától megszűnik.

A  kormánynak ez a reménye 
nem vált be, most tehát a jogsza
bály kényszerítő erejével fog ja  az 
egyeseket a szükséges fegyelem 
hez és rendhez szoktatni.

A  hivat-alos lap mai száma 
közli a minisztériumnak 2380—- 
1944. M. E. számú rendeletét, 
amely megtiltja pártpolitikai vo
natkozású szövegnek, jelvénynek, 
ábrának vagy rajznak építmények
re (házak falára, kerítésre, üzleti 
kirakatra, stb.) az úttestre, a ja- 
róművekre, vagy általában a koz- 
saemlénék kitett tárgyakra való 
rávezetését.

A  rendelet kötelességeve teszi az 
ingatlan tulajdonosának, vagy az

ingatlan kezelésével megbízott sze* 
mélynek (házfelügyelő stb.) azt,
hogy az építményre a tilalom el
lenére ráfestett szöveget vagy áb
rát haladéktalanul távolítsa el.

A  rendelet végül hat hónapig 
terjedhető elzárással rendeli bűn*, 
tetni azt, aki p. tilalmat megszegi, 
továbbá azt az ingatlantulajdo
nost, vagy házfelügyelőt, stb., aki 
a tilalom ellenére az építményre 
festett szöveget, ábrát stib, halat 
dektalanul nem távolítja el.

115 m illió az Első Magyar 
Biztosító vagyona

Az Első Magyar Általános Biztosi ti 
Társaság, amely immár 88 év» áll ■ 
magyar biztosításügy szolgálatában, a* 
elmúlt évben 800.000 p *»««  ré«*viémjr»
toka mellett 559.000 peagőa, tehát ai j  
alaptőke 60 százalékát meghaladó tiszta |í 
nyereséggel zárta mérlegét. Az in térét 
vagyona 113 millió pengőre emelke
dett s a vagvcmszaporulat egy év alatt ;! 
32 millió pengőt tdtt ki, ami igazi re- I 
korderedmény.

A díjtartalékok 88 millió pengőt | 
tesznek k,i. E téren első helyen áU az | 
összes magyar biztosító intézetek kö- I 
zött. Saját tőkéje az által ¿nos tarta
lékokkal és céltartalékokkal együtt 21 : 
millió pengővel szerepet a mérlegen, 

Az élstbiztöKitási üzletágban a 75 í 
millió pengős bevételből 47 millió 
esett a közvetlen állomány bevételeire.
A kifizetett biztosítások összege 5 mii, j 
íió pengőt tett ki. f

Az intézet 15 pengős osztalékot fizet, | 

/

Az TBL’Sz kSzgyűlése. Az IBUSz; 
június 27-én tartotta 33. évi rendes | 
közgyűlését Létfer Kornél titko* taná-1 
csob, államtilkár, ny. MÁV elnök el*| 
nöklésével. A közgyűlésen részvett dr.i 
Senn Ctttó, Tasnády Szücs Andor, a; 
MÁV Wpviseletében dr. Imrédy Két-| 
mán, dr. vitéz Szenté János, dr. Tar-i 
keöy M&lós .és Bánhegyi István, » 
miniszterelnökség részéről dr. Traeget 
Ernő, Seidl Aurél, a ré*zvénykt**fc*- 
ség récéről HaláSzy László, végül 
Kleinmann Viimos németbirodalmi ál
lamtitkár. az IBUSt. társintézetének, a 
MITROPA-nak vezérigazgatója. A köz. 
gyűlésen dr. Veress Gábor kormány- 
főtanácsos. az IBUSz alelnök vezér- 
igazgatója előterjesztette a 6ikeres ü*- 
lel/vről szóló jelenlést és a zárszám- 
adást, amelyeket a közgyűlés kü'.önöa 
elismeréssel tödornásul v>?U ée az igaz
gatóságnak megadta a felmentvényt.: 
•'ifrgemlitjük. hogy az IBtTti ez évi 
üzleti nyereségéből ezociálís alapira;

a nyugd*}intézei táíiwgatására magsa 
•.is&zcget fordított.

Hogyan született még a nemzetiszctialista 
Németország ?

Á  fia ta lsá g  h a rc a  a  k o m m u n iz m u s  e llen  f

I I É N K A  Ó
H e in rk h  G eorge és a H ille r ju g e n d  névte len hősei

Premier ksddes U R Á N I A  Pttuier
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Jlllitis 3.-ótóI 
ú jbó l  szabálpoxták 

a% etsöiéiitést
'A honvédelmi miniszter 123.600/eln. 

53.—1944. H. M. számú rendeletéivel 
július 3-ától újra szabályozta az elsö
tétítés időpontját, a  rendelet értelmé
ben úgy a magánvilágitás elsötétítése, 
mint a közvüágitásí lámpáik csők. 
Icentett fércnyel való világítása, vala
mint a járműveik fénytompit&val való 
közlekedése* is azonoe időpontban 
kezdődik és azonos ideig tart. Az új 
elsőt étitési Időpontok és ezek tartama 
a következő:

1914 július 3-ától 16-áig kezdődik 22 
órakor és tart 4 óra 30 percig. Július 
 ̂17-étől 30-áig kezdődik 21 óra 48 perc·
" kor és' tart 4 óra 45 percig. Július 
31-étől augusztus 13-áig kezdődik 21 
óra 30 perckor, augusztus 14-étől szep
tember 3-áig kezdődik 2l órakor és 
tart július 31-étől szeptember 3-áig 
5 •óráig.

Az elsötétítésre vonatkozó egyéb rem- 
dejtezések változatlanok maradnak.

Ahol· még mindig
császárok a zsidók

Csak zsidók vészére tartogatják dupla árért 
árujukat egyes keresztény piaci árusok
A  főváros polgármesterének ren

delet® a nyílt árusítási üzletekben 
meghatározott időben szabta meg 
a zsidók bevásárlásainak lehetősé
geit. Amikor ez a nagyhorderejű 
rendelkezés napvilágot látott, a 
keresztény dolgozó társadalom 
nagy megkönnyebbüléssel sóhaj
tott fel. Vége lesz a zsidók' anya
giaktól független mohó bevásárlá
sainak, amellyel az áruk legjavát 
fehet,e áron és korlátlan időben 
szerezhették be. Nem így  lett, nem 
lett vége. Sőt az elkeserítő vissza
élések még csak most kezdődtek

,Varja meg az Isten őket1*

c 
ti 
j'i,
’-I

\ délelőtt újból felkeres-
t'-íi «hálósunkat az amerikai Jégt- 
<. ..«..terek. Közvetlen a sziténak 
i!  ̂„jiólalása utói» egy töpörödött 
a j ¿Sia boíratánaaszkouva hagyta el 
<u ( gyik gótikus templomot és hal- 

remegő hangon lebegte: „I>rá- 
U4  istenem, oiUúuúulba ajánlom 

iiuilapestet!” 
k iig  hagyta el az öreg néni a 

í . -in lépcsőit, asszonyok és 14- 
■ .. .í sJötívk scgfiaogéie, hogy mi-

biztos helyre· kerüljön. Még 
Kém tüaíek a kapualjban, amikor 
.. ée li4.itö«.k ágyúi dobhártyákat 

hangon felttvöltötiek, 
hogy hatalmas tüzfüg-gönnyel ío- 
gaupk a  zsoldos aiuerikánevek 
licgj awtorcs bwnbáíól*^ A  hatal
mas gépek motorjai taegremegtet- 
ték a levegőt és pár pero múlva ki
oldott bombáik borzalma« detoná
cióval jelezték íokir ©érésüket. Egyik
robbanás a másik utón h&Uatsseott 
le óvóhelyünkre, amely a nagy 
lökések miatt csak ügy remegett. 
Egy kislány a sarokban meghúzód
va, összetett kezekkel imádkozott. 
A  tökllukések mind közelebb értek 
házunkhoz. Az óvóhelyt» tartózko
dókat belepte az ablakon betóduló
puiielitö. » . . - -  -,  ...................

Valaki meg-Jogyezt«! „E* egM*en 
a közelben vágódhatott be”, s a kö
vetkező pillanatban porosán, piszko
san két ember támolygottt be az 
óvóhely ajtaján. Amíg az elsősegély
nyújtók kezelésükbe vették a  két 
megmenektiltet, az óvóhelyen tar
tózkodó férfiakkal együtt én Is föl
szaladtam az utcára, hogy segítsé
gükre legyünk azokrak, akiknek az 
otthonát a terroristák romboló és 
életet kioltó bombái érték.

Szinte átláthatatlan porfelhő fe
küdt a nagy mentőről elnevezett ut
cán és annak környékén. Hatalmas 
modern stílusú épületek hevertek 
romokban szemünk előtt, míg más

és ebben —  nem szégyeljük leírni 
hathatós segítőtársat találtak 

sárga „sheriffek”  a zsidó szel
lemtől megfertőzött keresztény 
árusokban.

emberek százai vödrökkel kezükben 
'siettek az égő házak oltására.

A  füsttől tíz-tizenöt eiüiber füst- 
mérgezést kapott és ájulian estek 
össze. Az asszonyok és lányok itt 
újból megmutatták azt, hogy a leg
nagyobb és lejjiélelinetesebb bajban 
is helyükön van a szivük. Gyorsan 
az elsősegélynyújtó tanfolyamokon 
tanultak alapján jártak el.

Blindenütt «4 tört üvegcserepek he- 
\ertek az utcán. iíei«®«et|s látvány 
volt. Az utcában levő egjTk Iskola 
abialiait a Ibgnyoiuás miad bcaúzta, 
a mellette levő lakóházak közül alig 
egyksttő maradt épségben.

„Verje meg az M én ezeket a légi- 
gengsztereket” —  emelte tel égnek 
a kezét egy· magyar munkás. „Hősi- 
szú évek alatt keserves munkásai 
gyűjtöttem össze azt, amim volt és 
most Koosevelt hősei mindent ossza- 
romboltak.” A% arcán látszott az a 
gyűlölet, amelyet jelen pillanatban 
a* amerikaiak Iránt érzett.

Sajnos, még ma Is sokan nem 
tesznek eleget a  hatóságok figyel
meztetésének és kapualjakból kí
váncsian nézik a  terrortámadást. 
Ezek közül Igen sokan sebesültek 
m eg a  lehulló repeszdaraboktól és a  
bombák okozta légnyomástól.

Még a riadó tartama alatt meg
jelent a kerület és a környezd kerü
letek tüzőrsége, hogy % mindjobban 
elharapódzó tüzeket lokalizálja. 
Megfeszített erővel· dolgozott min
denki a tüzek eloltásán.

H iába döntik egym á s  után fővá
rosunk lakóházait romokba, a  m a
gy ar elszántságot és a  győzelembe 
vetett hitet nem tudják letörni. 
Templomok, iskolák, kórházak dől
hetnek le és éghetnek porig, de a  
szívekben ott él a  m agyar győzni- 
akarás. ’ Ezzel a  m ai terrortám adá
sukkal is szaporították a  szivekben 

él5 gyűlöletet és mindenki arra 
cndol, hogy a  m eggyilkolt asszonyéi

épületek a ledobott gyújtó  bom bák- j és gyerm ekek elhullajtott vére meg 
tói gyulladtak ki. A nnak  ellenére, 1 torlást fog hozni, 
hogy a légiriadó m ég nem ért véget, { 1. sz. gy.

a háztartási 
rokkantság,

aJ-
öz-

Július 4-én tépett hatályba 
a háztartási alkalmazottak 

öregségi, rokkantsági 
biztosítási kötelezettsége

A m. kir. minisztérium a* 1928:XL. delkezéaeik, aznelyek 
t , g §-ánsk (4) bekeadésoben foglalt kalmazottak öregség, 
fe .h a ta lm azás alapján a következőket vagység ég árvaság eeetér« »zóló biz- 
1 . Wsitásával kapcsolatos egyem kérdések

a 7 1 928 XL te 3. §-« (1) bekezdésé- szabályozására * belügyminiszternek
4  V  E számú rém- felhatalmazást adnak.
de el 29. sj-a (Íj bekezdésével módo-
s. ou l. pontjának hatálya alá eső
háztartási alkalmazottak öregség, rok
kantság, özvegység éa árv#ág «Setére 
fioiö biztosítási kötelezettsége az 1944· 
évi július hő 1 napján hatályba lép.

A háztartás-; alkalmazottaknak öreg
ség, rokkantság, ösvegység ég étvaság 
esetére szóló biztosítását az Országos 
Társadalombiztosító Intézet látja el.

A háztartási alkalmazottak az öreg 
Bég, rokkantság, özvegység és árvaság 
esetére szóló bUtositási jogok és kö. 
teiezettségek seampontjáfoól az 1928:
XL. te. 3. l-a (1) bekezdésönefc ha
tályt alá tartozó numk&válM ókkal es
nek #gy tekintet alá, Érintetlenül » a -  
ractaisfc bj· 1928:XL. törvénycüdrtjeo, 
valamint az ezt nií>clo»itó éa VJegésrlö 
Jogszabályokban foglalt a?ok a ren-

h Magpr íiptiivfrsgRf Epsilit
I#44 iu'iu* 4-ín 4 a. J érni keié®1!ti

ÜgeifliersenyeKei

A  Ganz és Társa villamossági, 
gép » vágón· és hajógyár rt. június
30-án báró Radvánszky Albert korona
őr m kir. titkos tanáosos alelnfik el
nöklete alatt tartott 74. közgyűlése az 
igazgatóság javaslatára a vállalat 1943. 
é®? m érlek  P 3,388.1K nyereggel 
állapította meg és elrendelte, hogy a 
megengedett 2 aásalék, azaz részvé
nyenként 50 fillér 08Zla; ^ l..fizeiÍ ^  
ki, P  650.000 »  tarta!^tőÍ!eh«K csatol 
tsssék, P XOOO.OOO a nyugdíjalapok erő
sítésére fordiitassák és P ö l:· ^  8 
M yé észtend-5 nyereség- ée W W *  
számlájára « v e z e t « » » .  A* ossta.ek- 
szeivény* «  Magyar Általán« 
bank budapesti föintfcrttéöéi 
tok be. A közgyűlés a* igazgatóság 
tsgjául írsogválaSztoHa Biíó Árpádot, 6 
Magyar Általános Hiteibark ügyvezető 
igazgatóját. A* igazgatóág jaiéntésé- 
beo utal arra, hogy a vállalat a folyó 
esendő eléri férnél Sására*
mésstsáik évíord'J’ó'át: s* ígaagstó#á|
ké^íbi sUcaiomjnaí óhaj* a centen# 
ríumr»l megemi^ezai.

Ujburgonya kereszténynek 
nincs a Garay· 
és Ktausálmtéren

Reggeli órákban hiába kér a ke
resztény háziasszony a két meg
nevezett gettóizű vásárcsarnokok· 
bán olyan primiőr árucikket, amit 
az egész család vágya vár már 
otthon a, hosszú tél után, a leg 
több csarnoki árus, ·—  de akad 
ilyen bőven a belváros kereskedői 
között is —  közönyös arccal je 
lenti ki, hogy sajnálja, de a kocsi 
csak 11 óra tájban jön, de külön 
ben is neki ez az áruja nincs. Fel 
hívták a figyelmünket erre a fur
csa körülméiij-re és mi nem saj· 
Háltuk a fáradságot, hegy szemé
lyesen győződjünk mrg a tárgyi 
lagos igazságról. Vittünk magunk. 
kai egy háziasszonyt is, aki sem»  
miféle furfanpgal nem tudott tó; 
burgonyához jutn i. De 11 óra után 
amikor már a hájas zsidóasszony- 
ságok személyesen jelentek meg 
hatszemélyes szatyorjaí'jkal a bó
dék és „standok” nyílt színén, 
ügyesen álcázott rejtekhelyükről 
saját szemünkkel győződhettünk 
meg róla, hogy

a pultok alól egyszeriben
előkerült m iami

csodálatos varázsszóra
mz uj burgonya

amit a magunkkal v it t  keresztény 
uréisszony előtt negyedórával az
előtt szemérmetlenül letagadtak. 
Természetesen az is az igazsághoz 
tartozik, hogy keresztények által 
nem kapható, letagadott új bui- 
gonyt nem hatóságilag megállapí
to tt áron cserélt gazdát, hanem 
1.17 P  helyett 2.20 pengőért! Ma
gától értetődik, hogy Így sohasem 
lesz vége a rendeleteket kijátszó 
zsidó körmöntfontság végelátha
tatlan garázdálkodásának. 

Ugyanez a helyzet —  mint köz
tudomású —  igen sok trafik front
ján is. A  város bármely pontján 
láthatjuk vígan füstölgő, sétáló 
zsidókat, habár dohányneműt csak 
1 és 3 óra között vásárolhatnak, 
amikor a legtöbb tra fik  zárva van, 
mégis sok esetről tudunk, ahol a 
zsidó vevőket a trafikos .suba 
alatt”  bármely a lkalnm  pillanat 
bán kiszolgálja. Ilyen okok miatt 
éppen a napokba» vitték el a kö
zellátás ellenőrei az egyik N agy
menő-utcai dohányosbolt tulajdo
nosát. a zsidó vevőjével együtt. 
Szállítólevelet, bélyeget, levél papír 
árut és más egyéb trafik mellék 
cikket pedig a legújabban kiala
kult és bevált módszer szerint úgy 
sasereznek a zsidók, hogy ezeknek 
bevásárlásával keresztény ismerő
seiket bízzák meg. Próbáljon csak 
a* a hölgyfodrász mester eleget 
nem tenni őnagysága kérésének, a 
kővetkező szombaton már 10—-ló  
z&idóasszonnyal kevesebb ondew- 
ta tja  nála a haß t. Az Andrassy- 
űt 58. szám alatt lévő volt dr. 
Langer Norbert-féle zsidó könyv 
kölcsönző ma Vrbányi István ke 
resrtény üzletvezetése alatt fo ly
tatja működését, a déli órákban 
azonban olyan hatalmas tömegek 
¿csorogtak kint az üsktbejárai 
előtt, sárgacsilUgosokból, mintha 
legalább is trafikosztás lenne. Be 
mentünk az üzletbe, ahol csupa 
keresztény előfizető várakozott a 
kölcsönkönyvtár köteteivel, az üz
letből való távozás után azonban 
az utcán várakozók kezébe vándo
rol a zöldkötésű könyvek serege 

Folytathatnánk ezt a felsoro- 
mindennapi életünk bár] 

ívik vonalán, de az bizonyos, hí _ 
nem les?· addig rend a megoldás 
fe li  haladó mtidókérdé^ben. ómig 
intézményesen, gyökere*,*». « I  f 
kBBniiik őket s keresmény társa* 
dalom szoros együttélésének W -  
f#lékeiből.

È F m m e k

eiköriakme

A  Hungária Vegyi és Kohóraávrk 
Részvénytáraa«ág június aö-án megtar
tott közgyűlés® a* igazgatóság által 
e’.óterjesstett mérleget jóváhagyta is 
«Ihatárost*. hogy részvényenként 2 
pengő osztalék kerüljön kifizetésre. A

réssvényszelvények július i-tffl kezd
ve a Pesti Magyar Keres*, adelmi Bank 
és a Magyar Bank és K*T«ak<ídt'mi 
R T. főpénztáránál korúinak Mvái-

Milyen lesz 
a holnap Európája?

Ha megfigyeljük' az újságok „Szer
kesztői üzenetek" rovatait, vagy #* 
ünnepi szénit* asztrológia! rovatait, 
akkor láthatjuk, hogy sok ember van 
még Európában, akiknek a dolgokról 
nincsen kialakult saját véleménye, en
nélfogva niég kevesbbé van ereje és 
bátorsága ahhoz, hogy határozott véle
ményt nyilvánítson közérdekű· és fon
tos kérdésekben, Ezért fordul mások
hoz és ezért megy olyan jól ma a ,jé- 
aoknak“.

De, aki egészséges, erős, józan esze 
van és a kor hangját képei hallgatni, 
az már önállóan tud magának képet 
alkotni, bizonyára jobban fogja tudni, 
mint akármelyik nagyképü jós, hogy 
a holnap Európája milyen lesz?

Arról az Európáról van Szó, amely 
ma élet-halál harcát vívja. Ebbea az 
Európában ön is békésen ak*r élni, 
Ón is azt akarja, hogy * gyeméit«, 
nek jövőt, 'F&JLŐDgS! LEHETŐSÉ
GEKET nyújtson. Azt akarja, hogy ez 
fiz Busrópa ez ön munkájtoak erednie- 
nyelt a* eljövendő nemzedékek hosszú 
óra számára megőrizze.
Németország hangjának igen komoly 

és megfontolt mondanivalója van er
ről ·  kérdéséről 1

rópai emberben nem látnak mist, csak 
fogyasztót!

Aki meghallgatja Németország hang
ját, tudni fogja, hogy Némeíotwij 
éber é® bátor európai szSvetaégeselv*! 
az európai tulajdon megtartásáért, a 
személyss szabadságért, % hit „szabad
ságiért, a munka jogáért és Eu. 
legszegényebbjeinek fe'.eme.kidesi 
helő*ágéiért küzd,

o:yav>. Európáért küzdünk, «nely 
végre kigyógyul a tesivérhábonjk és 
sz osztá’yharcok fertőjéből, smsly 
egtezságes Us; a független szabad *u- 
rópai népcsaléá feo'dog földje».

Tudni »karja: — Milyen lesz * hol
nap Európája?. - - Akkor hallgass* meg 
Németország hangját!

LESZ A HOLNAPM ILY E N  IS
EURÓPÁJA?

Csavarj* el «gy ki«.* jobbrs tádift- 
kássülékének * gombját és 
ja Német©mség hangját. A .barát hmM~ 
ját az öa nyesvén.

A hÁlnsp Európája nem f « i  lé te t*  
len é* szár** koUektivimnaiaa elmt- 
rüini. A  holnap Eurőnája « « »  He* 
* nagy assisi «M r t e  k!« «*
épp oly kevéssé lesz olyan Í4»gen 
íóldrén . íerakfd-ipiaca. »W y m k  
bankjai, árubáíal é* kartelljat a? éu-

H Német Birodalmi Rádió ..Donau
állomása*' (Donau Sender» minden 
nap mag; árul ad hiteket a 3251 

—922 kHz hullámhosszon 
7.15 -7 30-ig 

[(DXO 49 92 m 8.010 kHs rövid 
hullámhosszon is.)

I ! '©5~.il i5-!g 
16.80—18.40-ig

na is—s3.sfl-!g 
i oo--’ ts-ig r

l  20.15-51,00 bS szóraíioztsté és ts- $ 
!  -. nitomüsor. sok tenévtls 
J Vasárnapon;
# Délkeleti rádiószem'e é* hallgatAk f
t  kiváttsághangversenye #
# m m u i \
\ Hitmsgysrázonii besz'Ö. # 
i  Keddrit í
l  , MüveiŐdéí-íá*· %
# SiM Íis; J

Európai kórsa is. „A vilájfe* ?*- .
k-.ntün.<· J

CalHÖríBfeác·. I
A ,.D.h'.íh áliom.»#" s b lfs íilsm b « i 

Hó magyar munkásokhoz szél. S 
rm  rn m , |

Berlin i posta J
Ssomtjstoa; . |
Fésyssórö |

Ezenkívül minden ■ adwí-aa ’sireU l  
Aktuáito megjegyzései és

jelenti*.
: HALLGASSA;

„A* m m m ’í
(Das SttrögiiíejM Ko8r«ít> 

c. *1 *4 ·« s*«PÍ*S
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Német páncélos és gépesített gyalogos
csapatok több ponton ellentámadást 

hajtanak végre Keleten
Összefoglaló jelentés a keleti arcvonal helyzetéről

Berlin, július 2. ' 
Az NST jelenti: A lfréd  von 01- 

berg nyugalmazott alezredes, az 
Európaprés» katonai szakértője 
ír ja :

—  A  keleti arcvonal egész észa
ki szakaszán az elmúlt héten lány* 
hűlt a harci tevékenység. Még 
Fleszkaunál sem ismétlődtek meg; 
a támadások, ahol az ellenség 
igen nagy erőkkel kísérte meg az 
áttöréseket. A déli .. szakaszon a 
Pripjcttől a Fekete-tengerig terje
dő 000 kilométeres arcvonalon v i
szonylagos nyugalom uralkodik. 
BE^yetifij/teovjet támadásra került 
itt sor'a Dnyesater alsó szakaszá
nál, ahol ellensége» részről meg
kísérelték, hogy csórtakokon á t
keljenek a folyón. A kísérlet azon
ban kudarcba fulladt és a szov- 
jstcéapatok viai jármüveik leg
nagyobb részét elvesztették.

Ezzel szemben «  arevonal kö
zépső· szárazán  továbbra is· a 
legsúlyosabb" harcok tombolnak.

Pl szovjeícsapatok Igen nagy 
páncélos kötelékek hatebavelé- 
sévei «égy oszlopban igyekez
nek Mirtstk Fehér Kutéaia lö 

vm om  (elé.

A  német hadosztályok súlyos el
hárító harcokban csaknem minden 

'szakaszon felfogták ezeket a tá
madásokat. A z egyes támadó ̂ ékek 
között német páncélos és gepesi 
tett gyalogos csapatok újra meg 
újra ellentámadásokat hajtottak 
végre.

Ezáltal a szovjet támadó oszlopo
kat oldalról fenyegették és előre
törésük késleltetésére kényszeri 
tették.

Ugyanakkor ezekkel m  ellentá
madásokkal |eiu»í<»tották a* ösx- 

a* elszakad* mcwo- 
sal mögött a a n t t  karcolé cso

portokkal,

így megakadályozták a szovjet
csapatok mély betörését nyugat 
felé, A  legmesszebb elonyomult 
szovjet támadó ék jelenleg heves 
utcai harcokban áll Saluck váro
sában, Bobrujszktól nyugatra. A  
szomszédos szovjet harccsoport, 
amely Bobra jszkot észak felöl 
megkerülte. Verhnij—Owipovicsi 
térségben harcol. Páncélos éleit a 
Drut folyótól keletre feltartóztat
ták. Tovább északra a harcok a 
Berezina mellékére terelődtek át* 

Különösen nagy erővel lolytcrtjúk
a »zovietesapatok támaááttikal

Gutából Boris«rr leié.

Ezért a városért, valamint attól 
északra a folyón való átjárásiért 
heves harcok folynak. A  német 
kötelékeknek sikerült a támadáso
kat visszavemiök. A  Berezina és 
,a  *Düna felső szakasza között, va
lamint Polocktól nyugatra és dél
re a tavas és mocsaras terepen 
rendkívül heves harcokra került 
sor, fő leg Lepelj vidékén. Polock- 
nál, ahol az ellenség délről és dél
kelet felől igyekezett benyomulni 
a városba, valamennyi heves tá
madása meghiúsult a német csa
patok ellentámadásán.

Sár ®8®B ox ötcvonalszokssson 
m  általános helyzet rendkívül 1e- 
szült, német részről mégi« a , a 
benyomás, hogy a szovjet ollen- 
zivát a Beiezinct és a Drut tér

ségében egyelőre leUogták.
A  kemény német ellenállás meg

akadályozta, hogy az ellenség eze
ket a folyókat átlépje. Csupán 
Szlucknál áll az ellenség a Bruttói 
nyugatra. Mint megbízható hely

Hivatalos jelentés a julius 1-én 
este és 2-án kora reggel 

történt berepülésekről

ről közlik, a német hadvezetőség 
minden intézkedést megtett a 
nagy betörés feltartóztatására. A  
német ellenintézkedések hatásá
nak első jelei már mutatkoznak.

A  helyzet közben a keleti arc· 
vonal középső szakaszán is any 
nyira tisztázódott, hogy szomba
ton a német katonai szóvivő m ár« 
közölhette az arcvonal körülbelülii 
helyzetét. Elismerte, hogy 

az első napokban a fejlemények 
drámaiak és átte klnthe te tlenek 

voltak.
Az arcvonal eme része jelenleg 
Potocknál kezdődik, amely német 
kézen van, majd a szovjetkézberi 
levő Lepelj helységen át a német 
csapatok által tartott Poriszov 
és Cserven felé halad, onnan pe
dig Verhnij— Oszipovicsin át 
Szluckig, ahol jelenleg utcai, har
cok folynak. A z arcvonal tehát itt 
kelet fe lé kiugró félkört alkot, 
amelynek középpontja körülbelül 
Minszk városánál van.

A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
július 1 -én az éjjeli órákban ke

vés ellenséges gép kihasználva a  
holdlényes. világos éjszakát rend 
kiviül magasságban repülve Buda
pest légterébe észrevétlenül beha
tolt. Ezt követően további 30 gép re
pült be a  Dunántúl é» Nagy-Buda- 
pest léglterébe.

Saját é» szövetséges vadászok, 
valamint a légvédelmi tüzérség tüsse

az eUenséges köteléket szétszórták 
és visszafordulásra kényszeritették. 

A  berepülés zavaró jellegi! volt, 
július 2 -án a kora reggeli órák

ban az ország déli határán Barcs ét 
Berzencénél néhány ellenséges lei
derítő gép hatolt be az ország légi
terébe és Siótok magasságában ke
let leié a Dunáig, majd innen a Duna 
vonalán dél leié haladva elhagyta 
a* ország légterét.

Az angolszász légierő Júniusi
veszteségei

Berlin, július 2. —  Az NST je
lenti: Mint jóiért esült német hely
ről közlik, az angol és amerikai 
légierő nyugaton, a Földközi-tenger 
vidékén is  a birodalmi, terület fö
lött jünius hő toiyaman re
pülőgépet vesztett. Ez a szám nem 
foglalja magában az invázió során 
megsemmumett teneisz&üito vitor

lázó gépeket, A , Délkeleteurópában 
elért i···lovesi eredményekből a ne 
met légvédelmi erők mellett a ma
gyar, bolgár, 'szlovák és román va 
(lászrepülök és légvédelmi ütegek Is 
kivett«? részüket. Az elpusztított 
angolszász repülőgépek közül több 
mint ezer négymctoros bombáz# 
volt.

Beszélgetés Eleméri Rudival
az idei évad leggyorsabb úszójával

Az angolszász flotta ¡uniusi veszteségei
Berlin, Július 2. —  Az NST je

lenti: A z angol-amerikai invázióé
flotta a német tengeri éa légi had
erő súlyos csapájsal Következtében 
jumusnasi remmvtu nagy vesztese
geket szenvedett. Elsüllyedt 51 te
herhajó és csapatszállító hajó, itez- 
azesen 312.000 tonna hajótérrel, 26 
további As összesen tonnát
kitevő kereskedelmi hajó, valamint 
számos naszád, rémben oly súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy azok 
pusztulásával is számolni lehet. Az 
ellensége· hadiflotta, amelyet/ főleg

partraszállási flotta védelmére ve 
tetteik harcba az invázió» t«ysétg- 
ben, szinten nagy veszteségeket 
szenvedett, A  német-légierő, a hadi
tengerészet és a parti ütegek el
süllyesztettek két nehéz cirkálót, 51 
könnyű cirkálót, 22 rombolót, 15 
gyorsnaszádot, egy bűvárna&zádot, 
IS partraszállási hajót és egy őr- 
ftajöt. üzeniuvui -súlyosan megron
gáltak több csataliajót, 21 cirkálót, 
23 rombolót, 2t> speciális partra· 
szállási hajót és 13 gyorsnaszádot.

A  margitszi
geti uszoda 
partján csípjük 
el Eleméri Ru
dit a MAC ki
tűnő gyorsuszó- 
ját s vízilabda 
játékosát.

A  ■ hatalmas 
izomzatú, szőke 

sportemberre 
néhány év előtt 
a Virradat ha

sábjain hivtuk fel a közvélemény fi
gyelmét, megírván róla, hogy a fia
tal Elmer a magyar uszósport egyik 
legnagyobb ígérete.

Elemén valóban nagyszerűen in
dul« de aztéf% megtorpant, komoly 
beteg lett s már-már úgy látszott, 
hogy uszósprotunk elveszti ezt a 
nagy Ígéretet. Az idei évadban az
után fordult a kocka, méégpedig elő
nyösen. De adjuk át a szót interjúnk 
alanyának Elemen Rudinak:

Az idei évadra, már télen ko
molyan készültem. Elhatároztam, 
hogy mint a. vzipólóban, mind pedig 
a 100 m«es gyorsuszásban az élen le
szek.

Kéthete sikerült 59.í  mp-et úsz-

A republikánus nemzeti bizottság 
új elnöke

Gént julius 2.' (NT1) 
Newyorkbói jelentik: Chichagói

jelentést szerint Harri*on Spangler 
a republikánus nemzeti bizottság

nőm, legutóbb pedig 1 perces idővel 
bizonyítottam be formámat.

Természetesen minden erőmmel 
a 100 m+es gyorsuszóbajnokság meg
nyerésére készülök. Ez álmom valóra 
váltása szerfelett nehéz, hiszen nem 
e;/y, hanem, három kiválóság Szat
mári, Körösi és Tátos ellen kell jel
vennem a harcot.

Az úszáson Hvül természetesen 
nem hanyagolom el a vizilabdázást 
sem, hiszefi kötelez az a bajnoki cím, · 
melyet tavaly a MAC színeiben 
küzdve ebben a sportágban megsze
reztem. .

Az idei kezdeti sikeremnek na
gyon örülök —  fejezte be szavait a 
szigeti bajnok —  s · remélem, hogy a 
bajnokságra sikerül még jobb for
mába kerülve 59 mp. körüli időt úsz
nom.

Eleméri nagy formája mindenfcé- 
pen biztató. Harca Szatmárival, Kö
rösivel és Tátossal olyan sportcse
megét ígér, melyben a mai háborús 
Európában rajtunk kívül egyetlen 
országnak sem fesz része. A  mostani 
élgárda ha nem is éri el a két nagy 
előd: Bárány István dr. és Csik Fe
renc dr. idejét, mégis mindenképpen 
méltó a világhírűvé vált magyar 
gyorsuszóspexrt képviseletére.

Krivánszky és Zsitvay az ifjúsági 
atlétikai bajnokság első napjának hősei

fíá-es a tesnnfeáíi Testnevelést
Főiskolásak 43.5 mpes igen jó idővel 
szerezték meg a bajnoki címet a 
BEAC és MAC előtt. Itt a túlváltó

elnöke lemondott. Helyette a 40 éves 
newyorki ügyészt, Hébert Brow- 
nelít választották meg, aki Dawey 
választási hadjáratát fogja vezetni.

Súlyos földrengés Anatóiiában
Istamhul, julius 2. (N T I) Ikén tovább tartanak. Eddig hét falu

A  nyugatanatoliai földlökések, kü-J semmisült meg. (M TI) 
lönösen a kis Gediz városa környé· | v „

Általában változatlan a Helyzet a keleti arevonal
középső szakaszán

A m*rgit5zi#éfí1 MAC pályán ren
dezte meg a MASz az országos ifjú
sági bajnokságokat, kiegészítve a bu
dapesti kerület«  felnőtt válté baj
nokságaival.

Rúdugrásban Zsitvay Zoltán 350 
cm-es ugrással szerezte meg a szala
gos érmet a 32<teat ugró Gaász FTC 
előtt. Zsjlvayt a kitűnő Paulinyi Je 
nö^tanár az MRTSE vezetője fedezte 
fel és készítette elő a bajnoki via
dalra.

Gerelyhajításban Medgyesi II· lett 
bajnokká 5184-es teljesítménnyel 
ugyancsak MAC-ista Balogh előtt.

A  felnőttek versenyeiben 4x100

A keleti * w »w ű  sa*k»«án
folyé elháríté cs*t» képe na«? 
nodWátban »  legatóbW U  ér» alatt 
M m a l döittö vátt«í4Js«n »em  m m t  k*- 

A tori*«víM k  Aèlì tém&éó imd- 
saw fcB ií twve# im<Mkbw Ml 

német Oiiteató erőkkel; aa é**aki 
íái.-uHiÁ tM v v n  altoiiban áél-
njugutl iriayban Möiéík felé Irrek. 
**ífe tlöretftrnl.

A híAsevistó* r**«dvfil mtm gáaeé- 
l.«s és (épesfteti k8W«kel aa Orsin 
í t  rnram  felé vezet# va«*ti«aal mm-
téo i»4k«áB«* A* *  MW é-
k,.K*..| mié tareote eteteken *« ·»*  na·· 

áj tart««·*, fcÚlöaS* fe*«*sé»s«l 
«  öcre/SRii «»ti»#*©#-

Mt ^  mtoí ’ 
talaàkét » l itm jm  bzűseregmx*m 
MlW%k iératyéb* tárjmtU «Wre, i 
naa oeéíg m e t  .telé 
méimt emkf-t sUkarotlik és 
n i M .  « ■  még rémS*gm 
fetám# relét m ktralítléá·
aak % terfví « ·  - l í » ·
!« m m  h ím  ·  bmmátui mé-
met, vMtlmz* *«*91 #* á m k e » «  

feiforiUt**. 
fami *  haíeok »«r te te it ttJetí, m  

Interini » fc#*a«MaMB« trtttU i 
ÚMtm& im eíkeseeaíe« fc#r«s% mí*b 

p i i ‘•fis 
leíákek.

miílMé méitmim, fmrnm
SM*M íif%

azonban lendülete· elleutimadas- j kék a német pance™ ------
wu*at felé előrenyomuló támadó

lék
£&] ft   — -
csoportot »«méi visszavetette a vAroa- 
te. Ktíuckban mag»baa pénteken az 
Mtl érákban heves utcai harcok íot>'· 
Li, ezek tolíaínao a támad« német 
gránáténak UstOMttl esraközükkel 17 
bolaev ista páneélost é. r^hamlöveffet 
aemisLtetielt meff. A® északi irányban 
^«retörS szovjet kSielékeket néhány 
tóléméterrel a véresőn tel egy 
Páacélo« fc&recsopürt feltartóztatta es 
eweJ meghiúsította a Mimri felé 
iráMTti»1# áttteért,

0»tip>vyc* területén is hév« *>arrek 
»tokaltak kJ. A német ha^mirveleti 
ta,naUk«5ijiox tart»*» k«t^lékek Itt m »  
M m n m iMri « r « £
lásh* hogy J “
»/»fenai«, m gépmíte «  »vészhadoMta- 
Isobtuk a* előretörését, amelyeket a 
boisevissak a* és*aka'yua«ti Irinyi at. 

íré* feiosikarásara harete vetettek.
A* ehhes a **aka»*h«* éatw k« cMt- 

likftó bwreztoal í i »k u i»n  péntekn 
tg&u Bap elkeseredett e»ts tombolt 
A bíwteftvi hiúiéi VMS Iád-
»sitiire« * hanvs-fc iü b  a í»iv6 «? «-  
r iH partiam vw#a«»fc víwi.a. Alt*!«·
1** w # t o .  í-v:r;(Í4».k a * w r j «  ki-
Mérl*t*k mrfftísuwitak, mm***k ·
Brr»-tm%n tSbfe helrt-s s-*?s5 unHtote 
lráBTultak F i ’ ítíü-.í.H f t - í
ar>;v<tBalíís»»* előtt péMáal 1*!W b* 
im m  ♦MM'··!»* Um*·

«ae*. w -m * A » « « w  területén a v « . l
« ,  m m  I r t e j l « ' mmSk,* otdalifl a nemei vonalba*

BBTE-t (Zajky és Szigetvéry dr. 
hibázott! dissskvalifikálták.
4x400 m-en a MAFC fölényes győ

zelmet aratott a tartalékos MAC, 
BBTE éa az itt is szépen futó BEAC 
előtt, míg 4x500 m-en 17 perces 
gyenge idővel a/ Dudás, Gyergyói, 
Szabó Garay összeállítású MAC sze
rezte meg a bajnoki címet.

A  fiatal tehetsegek méltatására a 
jövőheti számunkban még visszaté
rünk.

Vitéz Tárczay Felicides Román dr. 
Bécsben nagysikerű sportelőadást tartott

tüze következtében 
89 harckocsit vesztettek. I. gyanebben 
n térséfben osatarepülfik l !  páncélost 
tettek harcképtelenné.

x  polockt német AUásrendszer szi
lárd ponUtént továbbra is eredménye
sen ellenáll az összes szovjet rohamok
kal szemben. A péntekre virradó éj. 
szaka a német vonalakat keleten és 
déle» valamivel közelebb kellett vonni 
a városhoz, hogy ezáltal erőket lehes
sen megtakarítani és így újabb tarta
lékok ¿11 hassanak rendelkezésre.

A pénteki nap kora reggeli órái át» 
a bolsevisták ««iateienai. rohamozzák 
keletről, délkeletről és délről a me*- 
kStelékkel me^röritett páncélos e< 
porttal délnyugatról mefkfeérelték a 
röviíliíétt arev^nalat. Egy fépesitett 
német állásokat megkerainl. E hadmű
velet során egészen »zisna városáig 
előretörtek, szárnyakba azonban ellen- 
támadást kaptak, mely kUnáduíó állá
sukba vetette vissza éket. A bolse«*- 
táfc e barook során igen **k haiottoí. 
valamint jeleatS* mennyisé«« hadi
anyagot. különösen jármflvet vesztet
tek. 13 pinceijük német kézre kertit, 
A német rtzéwé* «dBző tüzének me«
kU*Hjr«etí áldoz·tal.

A fótseviste frm S tm m ia  iBstwMt» 
tart és ebMi arra lehet feSv-elkfítet»!* 
jsegr *  bolsert#tik a keleti arevonal 
kW psí *e»fc««án méü he»a#bi> 
f*®n4éko*Mk ofíesiztváirf** WW* 
iünt «T X }

Társadalmi Sport és Testneve 
lés vezetője vitéz Tárczay Felici
des Román dr, miniszteri osztályfő
nök Bécsben nagysikerű sportelő
adást tartott a ’magyar sportélet 
adatait ismertetve az egykori csá
szárvárosban.

A  hallgatóság nagy érdeklődéssel

figyelte a TSTV szavait, majd az 
előadás után lelkesen megéljenezte 
az előadót.

Vitéz Tárczay Felicides Komán dr. 
ezután fontos sporttárgyú megbeszé
lést tartott Baldur von Schirach né
met birodalmi ifjúsági vezetővel.

MAC-Csepeli GYTK  
6 : 2  ( 2 : 2 )

A Sportuszodában vívta meg a 
két csapat bajnoki küzdelmét. A 
bajnokcsapat, Jeney. Kánásv dr. Fá
bián, Eleméri, Csivvik. Kalapos, Szí
vós összeállitásbarí Játszott.

Kezdés után a kék-sárgák nagyon 
Könnyen veszik a játékot .ami ha
mar megbosszulja magát, mert a lel
kes csepelieík Keserű II. és Mérő 
góljával 2:0 arányú vezetésre tesz-

Már-már úgylátszik, hogy óriási 
meglepetésre a bajnokcsapat kikap, 
emikor a sziae-láek rákapcsolnak s 
szünetig egyenlítenek..

A  MAC góljait Szívós (2), Kala
pos (21 Csuvik és Eleméri szerezte. 
Mezc-v István dr. a MAC válogatott 
kapusa így nyilatkozom a mérkő
zés után:

— A fiúk nagyon elbizAk'xírtum 
vették fel a küzdelmet ami majd
nem megbosszulta magát A  két b e - 1 
kapott g ó lM  btoony aiap&s»n elrom
lott 4o‘.arányur.k. A  csapat nagyon

Táblás házak
a Sportcsarnokban

A  Tasnády József igazgató által 
ügves kézzel összeállított nyári va
rieté nap, I mint nap táblás házakat 
vonz a Sportcsarnok nézőterére,

A  nézőteret meleg idő esetén a 
legkorszerűbb hűtőberendezéssel te
szi a nagyísözönaég számára kelle
messé vitéz Bujdosó Kálmán a 
Sportcsarnok igazgatója.

A  nagyszabású júliusi műsor több 
nemzetköizí artista és művészhíres
séget ismertet meg a budapesti kö
zönséggel.
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