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Sztrájk miatt beszüntette a Liberátor-bombázók gyártását a Ford gyár
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Nagy német elhárító síkéi* a keleti fronton

F e l m o t i s o l f á k  a  P U m I w i i i  f r á n y á b a n  
t á m a d ó  s z o v i e f  h a d o s z t á l y o k a t
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Szovjet repülőterek és flottatámaszpontok a megszállt Olaszországban

Pánikot kelírnek a »zárngasboiatiá’! az invéilós hídfőkben harcold
bril-atnerikai csapaíoEs között

Az angol munkásság a brit kormány
elles»

Genf. (TP): A. Fortune című ame
rikai folyóirat arról számol be, hogy 
a V. 1-gyel megindított támadás kö
vetkeztében

Angliában igen lsen mer/rom- 
io it a namytd&i <=» ff citókoot nusg- . 
állapítható, hogy Anglia lakos
sága jel van háborodna azon, 
hogy a kormány nem képes biz- 

tanságáról gondoskodni.
Mint az amerikai folyóirat meg. 

állapítja, az angol munkásság mind 
hangosabban morog és támadja 
a kormányt, mert védtelenül teszik 
ki a sziget lakosságát a német meg
torlásnak.

Ezt pedig annál is inkább rosszné
ven veszik a kormánytól, mert

Churchill maga is beismerte, höfiy 
tudomása uoit a németek megtorlást 
célzó előkészületeiről. A  lap ezután 
•azt az igen érdekes megállapítást 
teszi, hogy a y . l. támadásának visz- 
szaft&tásakérit- az angol munkássá-j
tnesen bírál/a Churchill által jVemec-
orsség elten megindított térről·hábo
rút. Különöse« magát Churchlllt tá- 
madjáik, akinek a nagy nyilvános-

s%  előtt azt hányják a szemere,
hogy ő szolgál tattá ki az mic-ol né
pet a németek méstorjásának, min
den tekintet nélkül a  nép vesztesé
geire. Ezek a

és végzet.
mint vhogyan erre Ar.jíia felelős t& 
nyezín számítottak,

R Magyar Távirati Iroda jeieatí:
Szombatos a dóit* ót ókban bét e ienséges gép észak lelöl délsyugaí 

irányban áírepülte ez ország légterét A kora délutáni órákban déli 
határeskon több egyes ellenséges gép tépett léfterfWkb·. A berepült 
flépak tcszbea v^szs'ordulták, rácsban pedig nyugati « ·  é«MUi irtmf- 
ban rop Oiv «  elhagyják légterünket. A* utóbbiak később a berepftíés úi- 
voncr'áa léitek vissza és déil irány bon Scvciíak.

A berepüléseknek zavaró jellegük volt.

Sztrálk miatt éránként eggye! kevesebb 
bombázót gyártanak Amerikában

Amszterdam, július 16.
Az angol hírszolgálat tleroiti jelentése 

szerint a Wiliow-Rnnban levő Ford- 
gyár sztrájk mozgalom következtében

bombázók gyártását. A gyárban őrán- 
kénytelea volt beszöntelni a Liberator- 
ként egy bombázó készült.

Pánikot keli az inváziós csapatok 
között is a V. 1.

Gént, ¡útius 16. (TP) 
Az egész londoni sajtó nyomda

ié chnikailag kiemelve közit azokat 
a híreket amelyek arról sz -tolnak 
be. hogy a németek a V. 1. el lőtték 
a partraszállási hidiöállásokat. 
Egyes lapok úgy tudja*, hogy az in
vázió« arcvonal minden részéröl Jut
nak be olyan jelentések, amelyek 
szárnyas bombák érkezéséről szál
nak. A szövetséges csapatokra rop
pant zavarólag hat. hogy a teléjüfi 
tot(ó v. 1 . lövedéket röptében nem 
tudják megkülönböztetni égy nehéz 
gránáttól. Ez vonatkozik az arcvo
násoknak lökénl arra a szakaszaira,

amelyek erős tüzérségi tűz alatt ál
lanak.

Londonból jelentik: Valamennyi
pénteki tendoni lap nagy . címfelira
tokká! közli, hogy a V- l.-et most 
már a hídfőállás ellen is bevetik. A 
Caily Mail ezzel kapcsolatban meg· 
Í-Sysd. hogy mos .már be elozönlési arc- 
yena) valamennyi resztből érkeztek 
piték reputS^ombák robbanásáról. 
A  szí; -etséges cSapalotest nagyon, za
varja az, hogy az új szárnvasbembát 
odarrruléséntl nem .lehet me^kulöiu 
büzteni a- nehéz gránáttá. E z : külB- 
sen 9z. arcvíinainak azokon a részein 
érezteti hatását, amelyek erős tü
zérségi 15vetés· alatt állnak. (M TI)

zóalakulatok leküzdésekor a német, 
román és, bolgár légvédelmi ’ , .er$ik 
számos négvmo.oros bí>mbázöi lőttek 
le, (NTI)

!

Hivatalos jelentés 
a berepülésekről

A Magyar Távirati Iroda jelenti. 
Július 15-éröl 18 -ára virradó éjjelen

néhány/ellenséges gép délről északkelet 
felé átrepülte az ország légiterét. Ké-

sttbb feltehetőleg ugyanezek »  ««-pék 
repültek át légite ríinkftn. itombárásról
jelentés nem érkezett.

Csuneklne-Rina közeli összeomlását 
jósolja egy angol lap

Fosztogatás Angsában
Stockholm, július 18. (TP): Mint a 

Göteborgs Handels und SehiífarhTís 
Zeitung - közli, a v. 1. bombáival 
kapcsolatban Angliában igen sok 
fosztogatás! eset fordul elő. Brit té t  
iOgás. szerint ezt & lap azzal rnagya* 
razza, hogy a német bombák igen 
nagy területen okoznak károkat, 
aminek következtében a  tolvajok és 
fosztogatók igen kedvező körülmé
nyek között működhetnek, a  lap 
megállapítása szerint a falusiak is 
igen súlyosan szenvednek a v. t.
bombáitól, sőt felmerülhet az a kér
dés is, vájjon a falusi lakosság nem 
»zenued-e naayohh mértekben a v. 
i -tói, mini a londoni lakosság, mert 
az vidéken lévő lakóházak ál
talában öregek és így a robbanás 
íégnyomásfeai; nem tudnak ellenáll
ni. E?.entóvü’, vidéken igen keüenvet. 
lenül érezteti hatáséi a légoltalmi
Pincék hiánya ^

A  l*s> végül hanes’üyazz«. hogy 
m  s-ngojeflt ìd«gè.;t igen erősen
iRénybwett· a t  A  isv a-- is 
megállapít?», bqgr « in é i; ellenére a i

angolok mindig ipartaodn-'< nyugal
mukat megSrjsr.5 míg az amerikaiak 
nem is'iparkodni-k félelmüket titkol
n i' a  laP tudósítója közvetlenül egy 
bomba becsapódása után találkozott 
egy amerikai katona-ismerősével, 
aki éppen csak hogy megmeneküli a 
bomba hatása elől. Az amerikai ar
cán határozottan fel ieheíett ismer
ni a , mély megrázkódtatást 68 IIW8 
órák múlva is azt mesélte, hegy mi
lyen közel volt a halálhoz·

S z á m é  t ó g p í e i o r o s  bom bázó t 

lőtte k Se sieiíteten a romin 
cfajraílic felett*

B ilin jolíus 16- 
, ¿nterinf balkáni tudósítója je-
.jenti, hogy a szombaton erős va- 
a^p »ita j,«nöla>í A roaifci olaj vidék 
¿Óié berepült ¿srakEmerikal bíwtbá*

Londonból jelentik:
Cmnykinnkína katasztrófa előtt 

áll — írja a Cavalcade című angal 
hetilap —  mivel az ország katonai 
helyzete a szó legszorosabb értelmé
ben komollyá vá lt  A  sok háborús 
év után Csungking-KIna gazdasági
lag kimerült. Csangkaisék seregei is 
a felbomlás állapotában vannak s a 
tisztok mindinkább elvesztik hatal
mukat csapataik fgiött.

A  feladat az, hogy Cs*mgkin{r 
Kína mindaddig kitartson a fióborj,- 
ban, amíg az angol-amerikaiak áttö
rik a. japán sárlatot. Íz  rendkívül 
sürgős lenne. Ha ez rövid időn be
lül nem sikerül,

Csungking-Kina összeomíit: 
és a japánok óriási «mbertartalékok- 
kai özönlőének be. Az angolük m 
az amerikaiak számára ez katesztró, 
fális lenne.

Caen romjai közölt csapdába jutottak
a brit csapatok

Deutsche AügeajeiaeA Deutsche Allgemeine Zeitung 
vasárnapi számiban az laváziós 
arcvonal helfzeSével loglaiko-zva a 
tìélolcszarszigi harcokból irrserctes
„tóüiméSeiciítr^^a" logalraöia e s -  
lékcziet. A lep azt írja, hogy ezt 
a küejazíst ez líwázífc ajcvonclcn 
íolyó fcatccfea Is o’-liaiscsai lettet, 
azzal a klüSsbcs-gol, hogy ott az 
évelt óta erre a W c r á  BsstégyüJ- 
loií és kikäprert e'';;;ífcs»s cs-apstoS
ótSöii IBiaegíájcedásst isifik basen
te eredraéacycj. Ha ez a íogoloHi ia

l&lóaa clkclraczkaió az amerikaiak 
eiötyctaaláséia, az angeloira még 
ez sem áü, »sert azok egyáltalán sem
mi előhaladás; sem ériek el és Caen 
város rorajai bczötl cscpdában Síli
ftek, sőt a vósostól északkeletre és 
délE-yugatia ciü'.örlökön újeib terS- 
í*?etoet veitek kéryielssek ieiadai. 
Ezzel vesztességteíjes harcaik cse- 
iU y  eredményéi Is elvesztették. A 
.DsKísche Allgeaeina Zeitung úgy 
Téli. kegy paila* angol táfeerask 
páncélos hadseregének tervbevett

hascbovetóse aj  invá»ós orcvoaa. 
Ion annak jel#, hogy a* M «  •ok
kal nagyobb er&k«t kövaiel. mint 
ahogyan a* ellenség eredetileg gm  
dolla. Patton hadseregét eradettieg 
aá s  célra szánták és a Délkelet 
Angliában állomásozó íjabb  parf- 
roszáH&sra váré csapatosshos t«ots* 
zott. Ha most Normatsdlábaa vetik 
harcba, ez nem az eöenség megerö. 
s5dé*ét, Hanem ewspán *<Uf«.s v ««*- 
teségeinek kiegyenlít*»« w o lfá lj«. 
-CNST}

St. Lónál az amerikai csapatok ötvan százaléka
elveszett

Berlin, ,j41i«3 yq. — A  Nemzet· 
kim. Sajtó Tudósító jelenti: ' .A 

S. Lótól keletre éa é^zakkeietre 
támadd amerikai eserbatök égessen 
ötven száza'ctufí ie tis iM  v e s ^ ié -  
gekei szem'tdfrlz es elkeseredett
nénut ellenállás M v e l’keMebm. 
E gy német katonai MnnagyaBáaő 
k iea ifita  az ellcnségueií ezeket az 
csészén szokat..,c a i ir . jű  m sziasé- 
geit és rámutatott arra, ho?y en
nek ellenére csak iséM tív jelenték 
t&ltE helyi ' fejtörést tutííak ,u

Zsidó hirdetést mi mm kí

amerikai csapatai elérni A. hír
magyarázó hangsúlyozta, hogy ' «  
aagy amerikai veszteségek, ,a .* · 
mist a keleti szakaszoc c-ii?.'!<■ c-
■deti hasonló arányú angol vesets- 
s-ígtek elleaére, viliosatl^aa ?«U’- 
áll az a feliet6£?ég, bogy

äs eüenség m .M m l újabb
partfm siUást hajt véffr* «3

Atlmnti.par {-idéken,

Caentérséoébr ' c.· ^^ éntüzun.
¡folok tárrnáótf'-'kznysége *elje.

csupán -heves tSizérséfí tű* urav

hadik m ind ws eUenaég ssérmftM-i, 
•nind pedig a Sisajna-öböiben cir
káló hadihajói részéről.

A  német katonai himagyaraső
lehetetlennek ta rtja  azokat a meg
ismétlődő angol és amerikai Jelen
téseket, hogy a V. 1, fegyvert a 
hídfőállás katonai célpontjai «llett
is harcbavetették, Kíjtl-eaiettfe»
hog\· a V. 1. kimoEÖüítari távolsa- 
gi fegyver, antelj-nek é|^>ejj íz  az 
előnye, hogy sokssá? kiiométer- 
nyi távolságra hat, Néznie sssinnt 
>z inváziós &reTanüioti sokkal ja* 
kább megfelel a szűk terület«?! *  
kezenséges tüzérség alkalasaséfla.
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FtaKteg actesturatttki
H A .  Jutlu. Is. flnl-rtaf)

Min* ·  párlat lapok jelentik, Müadel 
volt minisztert útban egy francia In- 
ternálót&ben: felé, meggyilkolták. A 
Jelenté· leteli, hogy Mamiéit a német 
hatóságok átadták a párisi francia 
büntetőha'tte&gtfkn.ak. Útban sz intií- 
néX&tábor felé a gépkocsit, amelyben 
Mao dél 014, megtámadták és Mnndelt 
megölték. A vizsgálat megindult.

A Crl du Peuple a jelentéshez hoz
záfűzi, hogy ismeretes az a rendkívüli 
veszedelmes szerep, amelyet ez az an
gol maga« pénzügyi körökhöz tartozó 
zsidó politikus 1911 te 1940 között 
Franciaországban játszott. (MTI>

H Tiberis völgyében nőmet •llentímadisok
visszavetették az ellenséget

HITLER MONDOTTA:
&  a sémát »«autói, mmty toa 

hadban dűl, — sem a vUághébotfti 
némot nemzet. Egész más iából la. 
rágott németség exl Éppen a* a »ze- 
rencsétlenségük a ml •üanleleinknek, 
hogy esett nem ártották meg te 
nem vették tudomásul est a nagy 
változást ás hogy 6k ma is vakon 
futnak a zsidó tökülkók után, akik 
ezt szajkózzák: „Mait is csak úgy 
kell cselekedni, ahogy egyszer 
már —■ a* első világháborúba* ·— 
csináltak. „Biztosíthatom a német 
sáp·« arról, hogy Itt «te® e fT ·* *1 
nem less 19181“

(Hitler 1341 vow. #-i beszédéből.)

Alfred von Olberg nyugalmazott 
alezredes, a* Europopr*»» ká t© »« 
musfi» társa lijaj 

— Rx alcss^országi arevonalcn as 
ellensége* hadseregek Igen nagy 
erőbedobással folytatták a német 
utóvédek elleni támadásaikat a 
nyugati szakaszon. Az égé** szarka 
m m  újra meg ájfa rohtanoízák 
azokat a magos!«ti állótokat, «me
lyeket a németek a laysino—Puggl. 
botul—Aiesso vonaltól délre érte«* 
kiépítették. Különöse» Sas Glnlgna 
»o  banyába» féstöftarfe etőse» a* 
S. hadsereg csapatai. Mivel as e t  
twwég b e t «  a* ottani a»rgű*í«tt ál
lásokba <« Pogglboasi tá\fomn fe
nyegetett toSfxetto» fceHBt« e  s é » -

«xombatan
tok a várott kiarttetláfc.

A l*gr»<Uyoaobb harc
ismét Areno vidékén < 
vöfgyébe» folyt le. A  m e rt*  völ
gyében a német *lientám«íá«ek ar
mât visszavetették cm ellenségei

Tovább keletre Fabriano és Filott- 
rano kötött a német előőrsöket a 
Musone folyó észald partjára von- 
íáíSc vissza. Az adriai szakaszon az 
angol«* eonuniféte térnyerést sem 
értek el.

Eredményesen működött a német
légierő az invázió* arcvonalon

Ax teváslős arcvonal (eteti Július 
14 «a  «  Német Távi/aí! iroda érteeü 
lése szerint megint heve* légihar- 
eekra SswríUl sor német te angol 
»»»rifcoí vedtemepBlőfcSietákek k8 
sőt, A harcikban még nem telje» Je- 
tentteek szerint 13 ellensége* gépet

lelfrttek. Kémei csat«“ és vadász 
repülőgépek MHelékal támogatták 
egész nap a  német csapatok bar. 
caH. Eredménye« alacaonytámadá- 
•aik nagy veszteséget oVoz’ck az el 
leMégnek. (MTI)

Felmorzsolták a DUnaburg Irányiban támadó 
bolsevista hadosztályokat

nenm, július 16· 
Az Interinf jelent: a keleti arevo- 

nal középső «»kaszán folyó elhárí
tó harcofoól:

A  keleti arcvon&t köaépső »MMt*» 
szán a boteeviisták támadási súly* 
»ontja miiKHnktt* Bünaburg térsé- 
géhe tolódik át. A  «ov iét hadveze
tésnek nyilvánvalóan az a törekvé
se. hogy a német védelmi refldsaser* 
uak ezt a eartepülérét elfogulja és 
m f i t t  i  DQna-vonal egy lényeges 
tételéi  meghódítsa, hogy így a né
niét keleti afevoRBi északi «árnyát 
M M ##» tAmatBiassíi n«.·..«.

A  bolaevmák. exért pénteken szé
les arcvonalon délnyugat, dél és áéU 
kelet felél összpontosított áttörési

támadásra indulta* D fe a te g  ellen, 
de véres lejjel kellett viaazavonul- 
niök. Ahöl mégis sikerült nekSk ré
szint h«ves harcok árán néhány ki- 
'»méternyi tért nyerrdak, ott az tel
jés elitesében a német hadvezetés 
szándékai szerint történt,

amely müdmős tóval és vízfolyás- 
sai tagolt vidéket teljesen ki 
a karfa htutzndltli, hogy saját 
erőinek legkisebb harcbavitésé. 
vél minél több boUeviíta erfa 

w)Tzioil<m feU
Bár a bolsevlstfflc szétvert aüaku* 

latoikat áUandóan új kötelékekkel 
pótoljál!, mégsem sikerült nekik se*, 
nőisem áttörniök a német záróállá-

·****
leáíjwttó robotmankája ílím. A nem- 
íetisíodaUeta Németnrazág azért az 
életörömért harcol, amely a* egyén 
biztonaégérzetébe.; fakad é* amely 
Európa minden gyermeke számára biz
tatója azt, hogy tehetségén«* te mua- 
kájának megfelelten'  érvényesüljöa.

Európa és az európai népek sorsa 
köz««. Aki átéli **i a sorekSíöaéget, 
at rfeztveez Európa sorsának alakitá- 

«  *  . . ■ . .  m ■ m ÍV <ában. aki azonban félreáll;· sít « )
M l  k  í i ' / f i f í l  | « o y / í l  *  Európa kitaszítja magából. Ezért Ont
I f l i  I I U Í A U  .  w érdek5! aí< hogy m t  mond Német-

örszág.
Hallgassa meg

szavát!

MDXO

Még mindig sokan vaontíc, akik az 
fòévo» bâbord ellenére azt mondják, 
tat kteftnt M m ,  hogy mmeiarstig 
miért Mtttáf Uig  <Syaaók 1» varrnak 
mip számmal, akik azt htelk, hogy 
rit nde-n p-vn éti tag lolytatédní,· ahol 
s. káM fi kitteésükw abbámafádt Ezek 
m emberek axt cseretoék, ha ókét 
•gy "Védfibára vésné körül, amelyen 
bem- kényein*· karosszéfctìkbw» hát- 
radólire, ny-ugoötan *gWhstiiléf lehető
i ig  hafttMtstisb Wg4 whUkf melléit 
*ínö«í éüívssrjBfcst é» kdít»« váltig azt 
reMféteák, kegy mlaéttn viaizátér 
$§¥&%$&.

í’fdig Cftítek a hábótünák folyamén v Déi(teíeM
égy áöíöfí kétiégteîéaiU bizonyossávftt: , I  
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ön is Németország

'sokat te Dünafeurf ífányában eiSre- 
batatnuÉt 

Különösen bal támadási szárnyu
kon szenvedte rendkívül súlyos 
veszteségeket. Egy német záss’.óaij 
harci szakasza előtt egy este több 
mint 1200 bolsevista halottat számol
tak Össze,

Különöse»» súlyos harcoh foly
tak Oünabur te Opocska térsé
ge körött lí. A  bolsroisták itt 
iz&mm ponton próbálták meg 
lerohanni a néniét állásokat é* 
támadó kötelékeik zömét a Nye- 
vel és Opocska közötti üt két 

oldalán vetették harcba.

Eme útszakasz Jelentőségét teljes 
felismerve, a német hadvezetés szá
mos elbánta fegyvert állított ké
szenlétbe. amelyek méltó fogadtatás
ban részesítetté®: az előrenyomuló
bolsevista támadóoszlopokat. Mfeg 
mielőtt a gyalogsági fegyverek szó
hoz Juthattak volna, a  német tarack
ütegek tüze úgy megritkitotta a 
szovjet l&véaíkStglékek sorait, hogy 
azután a német gránátosok már vi
szonylag könnyen elhárították a 
szovjet gyalogsa« támadásait.

A Wiihelmstrasse az ankarai 
tárgyalásokról

A  Wiihelmstrasse szóvivője a tö
rök kérdéssel kacsolatban szom
baton lényegében hosszabb pénteki 
fejtegetéseit Ismételte meg. Ezen
kívül rámutatott az újabban ér
kezett igen. kimerítő angol-ameri
kai sajtóhangokra, amelyek igen 
bizakodóan Ítélik meg a török kor
mány küszöbönálló döntését. Ezek
ből a megnyilatkozásokból kiolvas
hatók a szőnyegén forgó angolsz&s 
követelések: a gazdasági éa dip
lomáciai kapcsolatok megszakítá
sa Németországgal, amit a fennál
ló török-angol szövetséggel indo
kolnak és végül Törökom ág had- 
-bálépése.

Figyelemreméltónak minősítette 
a szóvivő, hogy a török sajtó bizo
nyos termeszetességgel fogadja a 
török politikáról

folyó kimerítő vitát, túololt 
egyébként igen könnyen fel 
szokott hM ótoén i, ha külföl
dön prejudikálják a török po

litikát és török döntcsemtxí·
A  Wilhelmstrassen nem közölték, 
hogyan reagált a török kormány 
eddig at angolszász javaslatokra, 
A szóvivő fejtegetéseiből megál
lapítható, hogy Berlinben hűvösen: 
figyelik és ítélik meg a fejlemé
nyeket, amelyek nyilvánvalóan 
nem tesznek mély benyomást a bi- 
rödalom politikájára. A  német szó
vivő kijelentette, hogy a jelenlegi 
ankarai tárgyalások megerősítik 
azt a felfogását, amelyet például 
a Jtrómérekérdéssel kapcsolatban is 
leszögezett, hogy mindem pressziót 
újabb követ, engedékenység ese
tén.

Ez" a zsarolási folyamat ndívl-
midig tart, amíg végső hatá

sát is el nem éri.
A  szóvivő rámutatott arra, hogy a 
jelenlegi törökországi fejleménye
ket minden nemhaéinselő államnak 
szeme előtt kellene tartania, mint 
precedenst. (N S T )
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Báró Bothmer K árolyt bízták 
msg a berni m. kir. követség 

vezetésével
A  Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A Budapesti Közöny vasárnapi 

száma legfelsőbb kéziratot közöl, 
amelyben a kormányzó a külügymi
nisztérium vezetésével megbízott m. 
kir, miniszterelnök előterjesztésére 
dr. báró Bothmer Károly II. osztá
lyú, főkonzuli címmel és az V. fize
tési osztály Jellegével felruházott 
miniszteri osztálytanácsost II. osztá
lyú főkonzuli á kinevezte és őt a 
rendkívüli követi és meghatalmazott 
minisztert dm adományozása mel
lett & berni magyar királyi követseg 
vezetésével és a Svájcban való kép
viselettel ügyvivői minőségben meg
bízta.

K Német Blrodahni fiádió „Donau 
állomása" {Donau Sender) minden 
nap magyifttí #d híreket t 325 4 

—922 kHz hullámhosszon. 
7.1$—‘7M-lg 

ÍSM m; «010 kHz 
hullámhosszon !*■>

11.00—u iá-ig
1(5.50—l«4í>-tg

1 .0 0 - 1  is-ig
JA 16-31.00 bő wórakoztatö

nitómOsor, sok wnévtí;

400 pengőért vett hamis iratokkal
az úipmii Atpád-hóvhá%ban *eltó%HHdÖii 

eg]l isidó háxaspáv
Mf’M cs BélaAz újpesti Árpád-kórházban ál

név alaü hamis iratokkal rejtőz
ködött Í T «  Jenő, és felesége szü
letett Schörtfeld Mária, valamint kis
fiú k ; Béla. A  rendőrségnek tudo- 

r8vld* i  mására jutott, hogy egyes kórhá
zakban hamis iratokkal zsidók rej
tőzködnek. A *  újpesti Árpád-kór
ház belgyógyászati osztályán fel- 

.  tűnt a detektiveknek az igen zsi- 
é« ta- 1 dóa kinézésű Mohácsi Etelka. íga- 
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J Jen önének hívják, született 
SeMnféld Mária, aki huzamosabb 

" í  Meje tartózkodik a kórházban és
t  újszülött fiának is ott adott élé- 
t m .  Ugyanekkor a férfiosztályon 

letartóztatták fte li tmrét i*, áki a 
kórházban, mint Mohács ÉiéVtu 
vőlegénye szerepelt. Tula Imre 
nem volt más mint Wrtss Jenő á 
fé r j.,

Letartóztatásuk után elmondot
ták, hogy irataikat, az Anker- 
közbe* egyik hávémérésb** 
vAmroMék # 0  pengéért A  hamis 
íratok sefitségével ma
gukat. az újpesti Árpád-kórtui*b3 
és fiúk  W éiis Bét» fe ott m ülentt,t  r.ier.x -m mmsm »-(¡mm». m u  W v m  Bèta is ott
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Gyilkosság és öngyilkosság
A isifittontömyai szőlőhegyen holtan 

találták Feíhősi Rozália 49 éve« nCt, 
akinek koponyáján revolvergtítyótól 
származó sérülés volt, Nőn gokkal az 
•asszony felboncoléa után Mikulás Már
ton mezőőr szivén lőtt« magát és ennek 
a hóittestnek boncolásakor t Sebben 
ugyanolyan revolvergolyM találtsk, 
mint amilyen Felhősí Rozália agyát 
szétroncsolta. Mivel * nőt kevéssel ha
lála előtt Mikulással együtt látták a 
szöíőbeo, valószínű, hogy a mezőőr kö
vette tí a gyilkosáé got

1ÉP

VUbefutlad! egy «  érss kisfiú
S**tm6mémett, JúMu« 1«.

M tartns M ó  W * « s  rtóté- 
Bzalkai klafiu füvet «»edett a Kr»íR 
ná-parton, Nőm ^°?-v ®
cárt vízmosásos, a folyóba mmant 
és a vízbe füMMt OvtTO

A Rteívénytámsá* Villám#« U  KBs- 
l , M M  Villania* »Am it*  «Trust, j4-
Hi» ¡2-én t a r t ó it  ktegrítee jővá*
hagytá a* 1 »«. évi mérleget éa ti* 
hátirata, hmr a részvények 15. smi- 
mü oaztalákszelv&tyét Július 17-től 
kewive 8 pengővé* váltják be * Ma- 
gyar Aftsláftós Hittibafikrál.

— Rteavs, or*>xs*ky rriésdks . «» -
Oki. taaltőnó te Palkót Imr# m kir. -  Bteawág El*» te stkér
sjtősrnyte fdht4ns«v .  butepestt Jé- hAn Hsmst T bor portsWsn Jalüs M
»ffH n H  pMMaiateteplaiiiMR (Márti l?*ért délután .élhstkwr tattjék 
Te.tela-tét) tartják esHavőJttksi Wte Ivőjttfc« * |sesís«»U6rteci plesln:«
évi }üüu# bó i í ‘ te 11 teekot. itempíomba«.

A  vas- és rokonsziakmák 
miniszteri biztosának felhívása 
a lezárt zsidó üzletek átvételé

vel kapcsolatban
A vas- és rokonszakmák miniszteri 

biztosa felhívja az érdekeitek figye:mét 
affa, hogy a hatáskörébe tartozó bu
dapesti bezárt üzletek leltárai a rak
tárkészletek, berendezései és üzlet
helyiségei átvételére irányuló bejelen- 
tée céljából julius 17-től 2l-ig, napon
ta délelőtt 10—2 óráig 'és délután 4—«  
óráig megtekinthetők a Kereskedői 
Országos Egyesületénél (Budapest, V., 
Akadémia-u. 1, IV. em. 3.) Az átvétel
re irányuló bejelentések megtételére 
vonatkozó hivatalos űrlapok ugyanitt 
szerezhetők be. A bejelentéseket leg
később julius ZS-lg keíl á fenti cimee 
elküldeni.

A miniszteri biztos hatáskörébe az 
alábbi kereskedések tartoznak:

1. általános vas, 2. háztartási vas (zo- 
má/heedény), 3, különleges minőségű és 
kikészített acél (nemes acél), 4. fém, 
5. víz-, gáas íelezereléei cikk, 6. 
műszaki áruk, szerszámok, szerszáMi- 
gépek, 7. kerékpár, varrógép és alkat
rész, 8. mezőgazdasági gép és alkat
rész, 9. finom acél (evőeszköz, fodrá
szat! cikk, 10. fegyver- és lőszer. il. 
villamossági cikk te rádió, 13. autó, 
motorkerékpár te alkatrész, 13. Írógép 
és irodagép, 14. létezer (optika te fotó), 
18. orvosi műszer.

Ugyancsak felhívja a vas- te rokon
szakmák miniszteri bi«toSa mindazt»» 
figyelmét, akiknek tulajdonát képező 
ingóság, valamely, az #0.9», illető eg 
az 58 ÖOO—l m  KKM. erzámú rendelet
tel lezárt üzlethelyiségben van, az ez
zel kapcsolatos és bizonyító okiratok
kal felszerelt belentésiiket a fenti 
Időpontig, tehát julius 29-ig szintén 
juttassák «1 * miniszteri biztos ctac- 
rs. (MfWl

Kíváncsiság áldozata
Stentraargltfalvőn a határban dol

gozott Skodct litván nővérével,
Prunar JézselaévaL Skoda a 1*9*
utóbbi bombősősból a mezőn aw- 
mdt bombaníkatrészt tol*», 
isivstt. A feedianyöf íelrobbant í i
Skoda kezelt 6ss?*íonc?olta. A
nagykőniistfl zóiházba vitték* 8 OH
«éiülèteb« bsleksH* Wóvérs a teán 
é» nyakán teraii meg « úIyosot. A
A n ftm ctm  meglsdult.
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MásféióPás íégttámaáás alatt 
a pestszentlőrinci bombabiztos

óvóhelyen
Magyarország egyik legjobb óvóhelye épül 18 méterre a föld alatt

Pestszer;tlőrinc itt húzódik Bu
dapest déli, Határában, Kispesttel 
majdnem teljesen egybeépülve. 
Csupa földszintes kis családi há
zak, nyaralók terülnek széjjel az 
egykori Pusztaszentlőrincen, mely
ből ma már 45.000 lakosú város 
keletkezett. Kisemberek városa ez 
túlnyomórészt, mert az utóbbi év
tizedek sorozatos parcellázásai al
kalmával itt vettek maguknak *

dolgozók telkét, amelyre azután 
felépítették szerény kis családi 
házukat. Ezekről a parcellázások
ról és azok kísérő jelenségeirőlfso- 
kat lehetne beszélni, de cikkünk
nek most nem ez a célja. A  kis 
földszintes házak legnagyobb ré
sze pince nélkül épült s amelyek 
alatt van is ilyen, nem aJkal..ias 
óvóhely céljaira.

Teljesen elhanyagolták ax óvóhely-építési
A  kertváros lakossága évek óta

hiába várta a nyilvános óvóhelyek 
építését, amelyeknek szükségessé
gére pedig az illetékes légoltalmi 
szervek számtalanszor felhívták a 
nagyközönség figyelmét —  nem 
tötrént semmi. Mintha nem is egy 
háborúban álló ország Budapest 
melletti városáról lett volna szó, 
annyira elmulasztottak mindent, 
amely a lakosság életét bizan- 
totta volna. Amikor az első angol

szász légitámadás azután régig" 
sepert & fővároson és környékén, 
az amberek ezrei bújtak minden 
rendelkezésre álló mélyedésbe, 
csakhogy életüket mentsék.

Utána szután a lakosság nem 
várt többet semmire, hanem ön
maga kezdte meg a védelmet 
terrorbombák ellen. A  kertekben 
árokóvóhelyeket építettek, ame
lyek a legtöbb esetben viszony! a- 

jtoáa fcgos biztonságot nyújtó

Rx új városvezetés legelső ténykedései 
nyilvános bombabiztos óvóhelyépítés

A  belpolitikád változás csaknem J —  Ezek itt robbantak a bejárat 
Pnatcj-^nti/írirn’  vA* előtt *—  ¡mondja valaki. Később 

kiderült, hogy jóval távolabb, lar 
kóházakat rombolt szét a légiók, 
na. Annak a légnyomását éreztük.

A  riadónak vége, a tömeg las
san indul kifelé. Amint a* utolsó 
ember is elhagyta az óvóhelyet, 
a munkások rögtön elfoglalják 
helyüket benn az aknában és vá j
ják, mélyítik, nagyobbítják to 
vább, hogy még több emberélet 
számára nyújtsanak biztonságot.

első napjaiban Pestszentlőrinc vá
rosa dr. Déry Béla személyében új 
polgármestert kapott. A z új pol
gármester, amikor tájékozódott a 
város lakosságának légoltalmi 
szempontból megdöbbentő helyze
téről, ■azrnmal intézkedett a nyil
vános óvóhelyek építése iránt. A  
város területén több, már régebben 
felhagyott agyag- és kavicsbánya 
van, amelyeknek mély gödrei, ti
zennyolc-húsz méter mélységben a 
legtermészetesebb bombabiztos 
óvóhely építésének céljaira kínál
koztak. ·

Ezért & város polgármestere 
nyomban intézkdett a munkálatok 
megkezdése iránt és a két rendel
kezésre éllő gödörnek az alján 
megkezdték az óvóhely építését. 
A z egyik az Vllöi-út mentén lévő 
téglagyári gödörbeni, másik pedig 
a Bökay-utcában épül. Mindkettő 
tizennyolc méterre épül a föld 
platt, körülbelül 150.000 pengő 
költséggel és közel ezer személy 
befogadására alkalmas.

Légiriadó alatt 
ax új óvóhelyen

A  legutóbbi nappali légitámadás 
alkalmával Pestszentlőrincen ért a 
riasztás s így  a közelben lévő tég
lagyári óvóhelyre indultam. Már 
messziről megindult a népvándor
lás Budapest légiveszély közlésé
re s mire az óvóhelyre értem, már 
aűrű tömegekbe haladtak *  bejá
ra i felé- Lenn a gödör mélyén há
rom bányaaknakszerű bejárat 
nyeli el a menekülők sorait^ Hosz- 
bzú boltíves folyosó vezet az óvó
hely belsejébe, amely több irány
ba nyílik széjjel, kisebb folyosók
ra, termekre bomolva. A nagy tö
meg csak lassan ju t előre, akik 
belül vannak már azok felé kívül
rő l türelmetlen hangok hdlatsza- 
nak. Már hallani a légvédelmi tü
zérség erőteljes tüzenek hangját, 
amikor még mindig izgatottan to
pog vagy 50— 60 ember odakinn a 
b ’-jűra-t előtt, Végre valamennyien 
benn vagyunk. OdaMnn heve 
ser. tüzel a légvédelem s tompán 
puf fognék a lövedékek. Odabenn 
minden csendes. A  nagy tömeg le
guggol, hogy o levBgöáramUs 
élénkebb Ügyen. Odabenn néha 
elalszik, majd vibrál a villany, de 
mindenki nyugodtan és biztonság
ban érzi magát, hiszen fe je  felett 
tizennyolc méter agyagréteg fek
szik, Á  gyermekek is csendesek, 
csak néha sír fe l valamelyik.

Hirtelen három hatalmas rob
banás B&ja és légnyomás hatol a 
<®%  óvóhelyre. Fülünk pattog <r 
m m  nyomástól s mindr^ki össee. 
rezzen egy pfflm alra. dé aoutátt 
€ ' «  cinívhk.

Keresnenti mtsnHásnőh
kS&nyfl munkára felvétetnek

PANTOCHEMU, VI., Eötvös-u. 38.

Csuk a helybeliek 
használhatják

Természetesen, amikor híra fu 
tott e nagyszerű óvóhely létesíté
sének, a környéki városokból, köz

ségekből, de még Budapestről is 
tömegesen kere»ték félj úgyhogy a 
helybelieket jóformán kiszorítot
ták. A  túlzott aggodalmaskodók 
már ekkor bevonultak, amikor 
felhangzott a rádióban valamelyik 
távoli körzetnek szóló „zavaré re
pülés”  jelzés, vagy légiveszély. 
Most éppen ezért illetékesek elha
tározták, hogy a bábelieket iga- 
zolvánnyoi látják el és csak an
nak felmutatása mellett és csak 
a légiriadó elhangzásakor bocsát
ják be az érkezőket így  biztosít
ják az óvóhely levegőkészletét a 
korai elhasználódás élők

A  gödör, amelyben ·  városi 
óvóhely épült, nagy és van hely 
bőségesen még több óvóhely épí
tésére is. Akiknek a téglagyár en
gedélyt adott, azok saját költsé
gükre, saját családjuk, vagy tár
sulási alapon a társaság részéré 
építenek külön óvóhelyet. Ezekbe 
annyi társat vesznek be, amennyi 
hely rendelkezésre áll. Egyifc. ilyen 
óvóhelyen például 350 P. a  rész
vételi költség személyenként, minek 
ellenében a tagok kellemes, nyu
godt körülmények között kereshe
tik azt fel, Íme a példa, hogy a 
hatóságoktól való követélődzés 
helyett mindennél többet ér a$ 
egyéni kezdeményezés. Azután, 
akiknek van pénzük, azok csak 
építsenek maguk számára óvóhe
lyet fl ezáltal több helyet biztosí
tanak a nyilvános óvóhelyen azok 
számára akiknek nem- áll módjuk
ban erre költeni. E gy bizonyos, 
hogy a pestszentlőrinci agyagban 
tizennyolc méter mélyen épült 
óvóhelyek Magyarország legjobb 
bombabiztos óvóhelyeinek számí
tanak *  ezt a  város agilis, nem
zetiszocialista meggyőződésű fia 

tál polgármesterének köszönheti.

Ketenváry László,

26 angolszász gépet lőttek le 
Magyarország területén

A Magyar Távirati Iroda Jelen«: 

Kivertedos hely kS*H, hogy a július

14-1 ellenség·· berepülés alkalma
vai m  ország területén 26 angol
szász gépet lőttek te.

Kitslepitik Belgrádból az asszonyokat 
és gyermekeket

Újvidék, Július 18. sxo&yokat kitelepíti Belgrádból. A 
Belgrádból jelentik: A  szerb fövő- ^telepítettek elhelyeséséi a VSrSs 

re* megismétlődő légitámadásai k6 Keres* vidéki szervezetei végök el 
veüteztébea a szerb kömény eSha- Ssefbía belsejébe, (MTI) 
tározta, hogy a gyermekeket és asx-

Megsxiinieiiék a% ingyenes 
magán munkaközvetítő irodák 

működéséi
Kivonatosan közöljük az egyes m e g s z ü n te te t t  

irodák működését
Budapest Székesfővárosban:
Bor-, Sör- és Hsiinérök Qrsz. Ipar

társulata munkaközvetítő irodája. Bu
dai Izraelita Hitközség munkaközvetítő 
irodája, Budapesti Szűcsök Ipartestü- 
lete munkaközvetítő irodája, Fodrász- 
ipari Alkalmazottak Egyesülete munka
közvetítő irodája, Főpm eérek O«rágós 
Egyesülete munkaközvetítő irodája, 
Gépjárművezetők Oraz. Egyesülete 
munkaközvetítő irodája, HázíeliigyelSk 
Orsz. Nemz. Szövetsége munkaközve
títő irodéja, Keresztény Alkalmazott 
Kereskedők és Tisztviselők Oibz. Szö
vetsége munkaközvetítő irodája, Ma- 
gánalkaknazottak Nesnz, Szövetsége 
munkaközvetítő Irodája, Magyar Gyér- 
iparosok OrEz. szövetsége munkaköz
vetítő irodája, Magvar Izraelitákat 
P.'.rttogó irodája munkaközvetítő o*i- 

Msüyar· KeresztényJWoeiallst* Vas 
és PéítjmuftkSsok Örse. Szőv  ̂ tnur.ka- 
kozv, irodája, tó-agyarOTszáfi Bánya- és 
Kohómunkaak Őrt,?.. gzdv munkaköz
vetítő irodéja, Magyarországi Bőripari 
Munkások szöv.. Ciaészszakotóály 
mumkaközv irodája, Magyarwszági 
Textilipart Munkások és itwttkásnőS 
Sröv. üiuRkakBí, tfftdája, JíyugáŰo- 
már.yű RstófttíSztek 0rsz. SzSvetSége, 
Bpesti Tvoeopon munkaközvetítő iro

dája, Társadalmi Turul Szövetség Szép- 
mivea Bajtársi Egyesület Vetítő Törzs 
n&mkaköcv. Irodája, — Debrecen *J- 
városban. Nemzeti Munkaközi»»»* deb
receni szervezet munkaközvetítő iro- 
pája. —- Győr tj, városban; Magyar 
országi Famunkások Or*7, Szöv. győri 
csoport murjkaköz·/. Irodája. — 
vár tj, varosb*n: Magyarországi Vm- 
é® Fémmunkások Köspor.ü Szöv. helyi 
csoport munkaközv. irodája. — Nagy· 
várad, tj városban. Nemzeti Munka- 
központ Vendéglátói pari Szakcsoport 
munkaközv. irodája, — Pécs tj. város
ban: Magyar Dolgozd Öísz. Hivatás- 
szervezete munkaközv. irodája. -*  Sté
ged tj. városban; M-’gvar Dolfoiófe 
Orsz. hivatásszervezete, Deividéő·:! Sr- 
talmíségí- és Agrár- títMrság nv-.mka 
közt. iradája.

-•<5pS*~

Agyonverte vailltázastársáf
Varga látván 38 év«* ócecí

mm fejKiével agyonvert* 
társak Müiier Borbálát, majd
ktV.-.í nroh&;!. A* wnmay Své.re 
zíbe vette a gyilkost Is vaSvifiávai « 1· 
h o lt« verte. Vargát a csendórseg Se· 
tarjiMrtatta.

É
t f f  wFt m m
c i k ó r í a k á v e

Svéd rokonszenv-megnyüatkozás 
Finnország mellett

Gripenierg stockholmi ö m  kö
vetnek egyedülálló levél<<yüjteményt 
nyújtottak ét svéd részről azzal a 
kéréssel, hogy továbbítsa azt a ta r  
kui finn egyetemnek. A  nyoleszáz 
levél előkelő svéd személyisésfektöl

— a királyi M i  tagjaitól, p ö if ) »ö k .  
töl, tábömok^fttól, egyetemi ta lá 
roktól siármjizik akifc le p le ik 
ben valamilyen formában FinuxyrsMa 
iránti meleg effyiittérzésüket fejezték 
Jri

Az angolszászoktól megszállt 
Dét-OSaszország sivataggá vált

Dél-Olaszország nem számíthat gabonabehmatulm
Olaszország rendkívül súlyos hely.A  Neue Zürcher Zeitung londoni 

tudósítója szerint angolszász rész
ről közölték a Bonomi-kormánnyal, 
hogy Olaszország a  legközelebbi 
terméstől kezdve nem számíthat 
többé gabonabehozatalra. A z olasz 
népnek saját földjéből kell meg
élnie. A  svájci tudósító rámutat 
arra, hogy ezzel a megszáUt Dél-

zetbe kerül, mert az ország nagy- 
része valósággal sivataggá vált 
és a termés elpusztult. A  közleke
dési utak is nagyon megrongá

lódlak a háború következtében és 
ami még belőlük megvan, azt első
sorban a katonai utánpótlásra, ve
szik igénybe.

A lakásügyi karntényfifztos 
kSzfóifiénye

1. A lakásüggyl kormánybiztos tudó
m éira jutott, hogy ax üres lakások 
jegyiekét több "  - · ·  -
k»I függesztették ki, «  
lakásokat egyáltalán nem tüntették 
számítva arra, hogy u  eltitkolt bérle
ményt a háztulajdonos olyannak ad
hatja ki, aki «¡ette« osafe később kap 
iS’ényjogosuttsági igazolványt. Mint
hogy a* Ilyen ftgyekben márts több 
feljelentés érkezett a kormánybiztos a 
büntetőeljárást folyamatba tett*.

S. A lafeá&jogostjltsági igazolvány a 
kiállítási« számított 1» napig érvé
nye*. Kfdiorduihat, tehát, bogy ax el- 
sőbteégi jogban féstesfflö íranüsato- 
nák a később sorra kerülő jogositotiafc- 
kai egytdőben kientkeznek a házta- 
lajdoitusnál a  bérlett szeraődéíi nr.*j- 
kStéoe végett. Ilyen eeiben a haziu.*j 
dónos a kormánybiztos által megálla
pított sorrendet tartozik fijyelembe 
venni Az a  házlnlajdonos. aki front- 
katoaák, badlrouwtak t* tedifcvegyek. 
Hő*» halotthoscátertéséi ,  továbbá 
íífebs>emvkes «a lid e t igényjo«át ki- 
játttva márnái köt bér!,-t> aaeraédM, 
a törvén? teljes szigorával tataija mm 
héti

Bssislsj“

m u v m
nryptiwH, fesgy a  kerwtoytet«» it

tál kiadott « ·  bivatate· peeaMM ^ lá 
tott íögMmltsági i*»*ölsá«y nélkli k»- 

bérletí steraSdé# fem.smt.

a birdtíményen és a «Itátswi k ő i «  
sorrendben jelesUkfibetívc* ** igény
jogosultak. Tekintette] az esetleges 
légi veszélyekre, nem Igényjogosult sze
mélyek kormánybiztossá* épületébe» 
ne várakozzanak, mert ezáltal felen» 
legesen hátráltatják lm aermenetet,

hm&kk&djék

Aaer K to ^ a » .  
TScéletea «g jj.

a
. .. ------ - sugarai
tól, wfte&en keli*·'
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. mwm&mm
Rendkívül súlyos veszteségeket szenvedtek
a bolsevisták a déli és középső szakaszon

Budapest 1944. Július 17. ]

Berlin, július 16.
A  N8T  jelenti: A  legutóbbi 24 

óra «órán a keleti harcok súlyt 
pontjai a középső szakasz,két 
HsélsS szárnyán (Haknitak M. Az 
északi súlypont Dünaburg vidékén 
és a Nyevelj·— opocskai út mentén 

/van, ahol 0 .mwjetcsapatok három 
, oldalról összpontosított támadást 
intéztek .Dünaburg irányában, de 
csak néhány kilométernyire jutot
tak előre. Jólértesült német helyen 
megállapítják, hogy a harcok telje
sen megfelelnek a várakozások* 
mk. A németek taktikája abban, 
áll, hogy kihasználják a tavak és 
folyók természetes védelmi vona
lait és aránylag csekély erőkkel az 

ellenséget a legnagyobb áldó- 
so tokra kényszerítik.

Mini a harctéri jelentésekből ki
tűnik, a szovjet; veszteségei tény
leg rendkívül nagyok, különösen a 
támadó csapatok balszárnyán. 
Egyetlen német zászlóalj harcisza- 
kaszáa például estig 1200 ellensé
ges halottat számoltak össze. Az 
opocskai harcok elsősorban a Nye- 
veljből északnyugat felé vezető üt 
két oldalán folytak le.

A német haévezetőség e téma* 
(fást előre, várta és számos sú- 
lyot elhárító fegyvert helyezek 
késmdétbe, amelyek most aka
rtába Upteb és a szovjet elő·■

retörést. je lt art őzt attak.
A  déli szárnyon megindult új szov
jet offenziva már az első napon 
nagy hadianyagveszteségekkel járt. 
A német csapatok nem kevesebb, 
mint 121 szovjet páncélost semmi

sítettek meg. E nagy hadszíntér 
középső részén a németek harc nél
kül, kiürítették Wolkowysk városát 
és a várostól kétoldalt néhány ki
lométernyire nyugatra visszahú
zódtak.

Német ejtőernyős vadászók 
harcbavetése a keleti arcvonalon

Mint Kint Düjpisch német haditu
dósító Írja, «  napokban a keleti arc
vonalon különleges jelentőségű pon
tok védelm ére német ejtőernyős va - 
dászkStelékeket vetettek harcba. Az 
ejtőernyős vadás*akat szállító repü
lőgépek  vitték sok órai repüléssel az 
arcvonalra és közvetlenül a* erre ve 
nal közelében tették le. Közvetlenül 
az ejtőernyői vadászok leszállása 
után a repülőtereket robbantásokkal 
használható ¡¡unná tették. Ezek az 
e 11 tesapatók megerősítették az arc 
vonalon küzdő csapatok e llenállá 
sét. (NST.)

Szovjet repülőterek és flotta- 
támaszpontok a megszállt 

Olaszországban
Velence, július 16.

Bonom! kormány» és a moszkvai kor
mány között olyan megállapodás jStt 
létre, amely a Siovjet-U»iót feihaiai- 
mam-A arra, hogy a* ola»í hatáságak

pMesk&i nótóhliLi uham
miniiiittmwiBffliiHiinmiwmHiihiiHitiHiHitniHHiHmmHíimiimirmiiMifinfiitmitMiiiiHtmttimi

.kaí& ndjai fie.it— ¡Budán.
(«limüHMWtítMiiHHtiratHtmsiHsiittiíliflMüHmiHHtíHíttniMiüHiiMttmuHHmílHHiMMimwiiwtmni

Tapasztalatok a sárgacsillagos keresztelőkön ·

Pest·Buda, táráin amint barangoltam,,
Egyszeresük egy templom ajtajánál voltam.
És az a jtó előtt cilindere# fé rfi, —
Illendőn köszöntőm, — 3 pedig..est kérdi:
—  Nótárius, kelmed, nem jönne komának?
Jól hallom f  —  kirdezíem, — 'én, hogy micsoda,■.<■
Szólt: - -  Kcresit.siül&i-ek, mint annak a módja,
Hogyha vállalkozik, nem lesz többé gondja.
Mert mrgacsiŰagos az aranyos gyermek,
Ua Ö U r m té m y é ,  gazdaggá lesz kelmed!
Rajta há t! -  - így szólott, belém karolt, nyomban,
A tőbldt megtudtam ott benn a templomban.
"7egáwssöUem szemem,, azt hittem káprásik, —
Asszony, fé rfi, gyermek, öreg egyik-másik, —
Nyüzsögnek, zörögnek, akár a villamos,
Lehetett vagy szán, mind sárga-csillagos,
.Mutat az egyikre. —  látja milyen éde*t 
Cakói kereskedő, 'tehet hetvenéves*
Éh hogyha, vállalja, kend mint kereset manta,
A s&rffitcsiBagósi keresztvízre tartja,
Kern, fog ja  megbánd, —  tegyük meg a keddit, —  
Xzérukomttságbál, hogy nem ért rá eddig ··-.
■Boldog lefiz, ka S is a keresztért küzdhet, —
Enélkül befagyna minden nagyobb üzlet.
Értem ént — snólottam, —  hej. nagyon is értem 
Hogy sárffttcsfflagos a ke reszt »égében 
Mii keres, nem megyek, akármennyit fizet, --- 
Mint bort a kmamúhan, mérjek keresztrizet!
Vér mm válik vízzé, - nem lem, bár mint várja:
’Kutyából: stit Ionná és zsidóból ár ja j

J NG
¡s'<éiiéh y tár* i§
f f i s r i » s $ « l ü

3 A Z S O
UK, tw «M <ltH (H

Itt
hirdessen

e x t íl a k u k
ŐKHOZAT A 14 

KFT.
iíue*m -k in t 1*

fele ion; 1W-4Ö0,

f l a î îA»
t}&m rBAN

JOilÉflStti
C l » «
ff9  V f .T«réJfe-fcrt

t í .
fjo ép·* nmkmkt.

J r  oda bútort >·
Kqcsís Jutói regjen

Ustet: Vimgrádi-v 14. Tel : I I2—821 
Özem; Gr, Teleki Pál a. 22, T.: 319-628

H M HANG EMEZEK 
G R A M O F O N O K

¿eorgepch — !era***iltéfc — atkatrémek

L É M Ó  -  L U M P U R
WfífcííSá, p  — >00 mám í«*fp. nm'o'ét-fiéí· - 
S ií* «4  ïartâSéMeaœei j***j »iw sírfeta

A K U S Z T I K A  » av“* z.-h *

N Y l t t & e Y f  ¿ t S l f t N  tuzíl m #  4? 6# « * ! «  m m
0  14 2 « tói

U m m m M m m m m . P  IM HI

I *  . W W W ·»« t » n é »  M r m  **.
. ____ . , , , i^  '% - m i

JSL

előzetes megkérdezése nélkül repülő
tereket építhet délolaszországi földön. 
Az egyezményről, amely a Szovjet
uniónak korlátlan jogot biztosit arra, 
hogy repülő támaszpont okát építsen az 
egész Olaszországban, részletek még 
nem kerültek nyilvánosságra. Hasonló 
értelmű megállapodást kötöttek állító
lag flottatámaszpontok építésére nézve 
is.

azArgentin lapok tiltakoztak 
Egyesült Államok terjeszkedési 

politikája ellen
A La Pressa és a U  Nation, Argen

tína két legbefolyásosabb napilapja ve
zércikkben bírálja éles hangon a leg
utóbb Washingtonban tett javaslatot, 
amely szerint az Egyesült Államok a 
háború után is megtartaná brazíliai ka
tonai támaszpontjait — jelenti az Uni
ted Press Bouí-nos Airesbö’.. (MTI)

Időszerű beszélgetés
vitéz Áronffy Janky Bélával

a magyar labdarúgás egyik legnépszerűbb vezetőjével

A  magyar labdarúgásnak talán 
legtöbbet dolgozó alakját az Ifjú 
ság Házában találtuk meg. Egy 
elsőemeleti szobában munkálko
dik reggeltől-napestig vitéz Áron
ffy  'Janky Béla százados, aki né
hány év előtt a MAFC labdarugó- 
csapatában hátvédezett, most 
pedig a Nemzeti Vas- és Fémmun
kások Kinizsi Sport Klubjának 
miniszteri biztosa, a Levente Lab
darúgás Országos Vezetője, a Hon
véd Tiszthelyettesek Sport Egye
sületének egyik vezetője, a Hon
véd Válogatott csapat kapitánya 
és a Ferencvárosi Törekvés elnö
ke.*

3Vf;ndezeket a „címeket és ran
gokat” a magyar futball előbbre- 
vitele céljából vállalta ez a fárad
hatatlan sportember, akit levente
vonalon két ügybuzgó munkatár
sa Tamássy István és dr. Keresz
tényi József támogat. (

őszre készen áll a Kinizsi 
22,OOP férőhelyes korszerű  
sporttelepe \

Amikor a belügyminiszter az 
OSK javaslata alapján vitéz Ár a fi
tty  Janky Bélát nevezte ki mi-

Megkezdte működését Mester Miklós 
államtitkár, mint ideiglenes 

filmkormánybiztos
Mikor jelenik meg Kiss Ferenc színházi 

kormánybiztosi kinevezése
A  szélsőjobboldali magyar közvé

lemény már hónapokkal ezelőtt fel
vetette a kérdést, hogy rendet kell 
teremteni a színház- és ülmügyek 
terén az arra alkalmas személyek 
kormánybiztosi kinevezésével.

A  magvar sajtó örömmel üdvözöl
te ezzel kapcsolatban azt az elgon
dolást, begy a legalkalmasabb sze
mély,"'Kiss Ferenc vegye ás a ma
gyal* színház irányítását ■ és. teremt

sen rendet erélyes kézzel.
Reméljük, hogy Mester Miklós 

közismerten hatalmas elfoglaltsága 
mellett is talál időt arra, hogy két
ségtelenül alapos felkészültségével 
személyesen vegye, át a ülmügyek 
válságának a megoldását.

’ A  színházi élet újjászervezésére 
hivatott kormánybiztos kinevezése 
tekintetében eddig még ideiglenes 
intézkedést sem láttunk- — “ ° i

Julius 28-íiJ, p 'nteken
m

r a e i  a i f t a p y a i  U m e p
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Július aii-áa, pénteken jelenik meg a „Magyar ünnep", a s*. 11 vonalas 
é® valóban hiányt póttó irodalmi és művészen hetilap, a  képeslap bőven 
foglalkozik azinbázial, filmmel, divattal, képzőművészettel, zenével, rádió
val.

A Magyar ünnep tömunkatirsai Erdélyi József, Mécs László, Nyirő Jó
zsef, Ezenkívül a magyar irodalom és újságírás legklvátóbbjai működnek 
közre *s üj lapnál, amely előreláthaatóan európai viszonylatban is büsz
kén megállja majd a helyét.

A  „Magyar ünnep“  felelős szerkesztője Vörösvari István, szerkesztője 
pedig Básryoni Váró Andor.

Kiss Ferenc a Társadalmi Turul 
Szövetség kulturális vezére

Fokozott erővel indult meg a Turul nemzetne velő 
és társadalomszervező ügyosztálya

niszteri biztossá a Vasas élére —  
s a Vasast kék-sárga színűvé vál
toztatva Kinizsinek keresztelte el 
a legfelsőbb sporthatóság —- meg
kezdődött a munkáscsapat új éle
te. Áronffy százados az OSK tá
mogatásával először is arról gon- 
donkodott, hogy a magyar vas
munkások méltó sportotthonhoz 
jussanak. Ez okból az egyesü’ et 
teljesen elhanyagolt állapotban lé
vő Béke utcai pályáját korszerű
sítette.

Addig is, ameddig a gyep meg
köt, a csapat dolgozik mégpedig 
Burger Béla edző keze alatt, Nagy 
Sándor az MTE miniszteri bizto
sa és Áronffy Béla közötti megál
lapodás révén az MTE Hajdú u<> 
cai pályáján.

Kialakult a Kinizsi NB l-t>· 
törekvő csapata

— Hogyan áll fe l a Kinizsi őszi 
csapata? kérdezzük vitéz Áfon- 
ffyt.

—  Aknavölgyi — Nádas, Pósa 
__ Nagy /., Nagy II., Szomolányi
—  Németh, Tóth II., Magvasi, 
(Tolna,i a KRC-ból, vagy Jakab a 
Z. Danuviából), Juhász. Ezt a 
gárdát tartom olyan erősnek, 
hogy egy év múltán visszakerül
jön  az NB  I.-be.

A futballban a Kinizsi amatőr 
csapata bajnok lett az l. osztály
ban és az ifik  és a kölykök is szé
pen szerepeltek a fé rfi és női kézi- 
labdacsapatokkalf a birkózókkal és 
a tornászokkal egyetemben.

Áronffy  keze alatt lett 
naggyá a  veretlen Hon- 
védválogatott

Derék katonáink között is nép
szerűségben / természetesen a lab
darúgás vezet. A  magyar honvéd-
válogatott atyja Áronffy  Béla így 
beszél fiairól.;

—  Büszke vagyok a honvéd váló- 
Qatott sikerese. Hé{ mérkőzés 
közül hatot megnyertünk, egy 
végződött döntetlenül, tehát veret·
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—  Mik voltak az eredmények?
—  Budapesten a németek ellen 
1:2, Belgrádban a németek, p.llen 
8:2, Nagybec3kereben 12:2, Kecs
keméten 8:0, Szegeden 5:1, Buda
pesten a németek ellen 2:2, s vé
gül kaposvároft j;8 . A  gólará- 
nyunk tehát 1^6:9!

Egyébként éppen ma kaptuk a 
74 -ik meghívást. Most fu tott be 
Békéscsaba és Baja meghívója.

Dr. Sál ló Jánosnak a Társadal
mi Turul Szövetség fővezérévé vá
lasztásával valamennyi megbízott 
tisztség megszűnt. Az így meg
üresedett kulturális ügyosztály 
élére a fovezérség ^Kiss Ferencet, 
^2 Országos Színművészéti Akadé
mia igazgatóját kérte fel, aki a 
felajánlott tisztséget elfogadta. 
Irodalmi tanácsadóként továbbra 
is Kovách Aladár működik közre.

E  szerint a Társadalmi Turul 
Szövetség új tisztikara a követke
zőképpen alakul:

Fővezér: Salló János dr., ügy
osztályvezető országos vezérek: 
Básthy Béla dr. (gazdasági ü. o.

M agyar Ű g e tc v e r s e n y  Egyesület
.1944 |ufiU9 18. és 22-én d. u 2-órai kezs’e íif

rendez

is  fővezérhelyettes). Bojtár Imre J sí munkatervét.

dr. (elnöki), Saguly János (szer 
vezéai, Kiss Ferenc (kulturális) 
Tarnói László dr. (sajtó- és pro
paganda), Gyenes János (szociá
lis), Zilahi^Sebess Jenő dr. (kü l
ügyi), Palotai Gyula (nemzetvé
delmi) és dr. Gaál Sándor (a  szö
vetség ügyésze)”.

Hír szerint a Társadalmi Turul 
Szövetség rövidesen új helyiségbe 
költözik át és most, miután a ré
gi liberális kormánynak a szövet
ség szélső jobboldali működésével 
szemben tanúsított visszafejlesztö 
magatartása, megszűnt, fokozott 
mértékben valósíthatja meg nem
zetnevelő és társadalomszervezé-

Váitozatfan sikerrel folynak 
a Népvarieté előadásai

Két és félórás dal, derű és kacagás a Sportcsat nokban
resztül nevettetik a közönséget. 
Biróczi Magda tánc- és Mindszenti 
Ödön dr. énekszáma pedig tiszta 
művészettel gyönyörködtet.

Nagyszerűen egészítik ki a mű
sort a Babette és P.exon légtor-

A Sportcsarnokban rendezett va- 
netéműaoroak napról-napra hatal
mas sík-ere var,, filléres árakon 
kitűnő szór« kozáshan részesül a 
kőtón.sóg a mesterségewr hűtött 
nétótéran. amelynek színterén a 
Margot és C®Tfez nfcrobata táncos- 
pár, a 2 Dramár eredeti zsonglőr- 
sceámai és Boeskay zuhanó -sepr- 
tánca v e « t i  be a hangulatot· Az 
.ilíatí<k>mitás ceodáját mütatja be 
Cl&rtan tűzoltó papagájaival 

A 2 Mataányi és a 3 Fokker ko
mikus KHitatv&nyaí perceken k€"

nászok, valamint Martin Djemil 
síkeres^hangutánzása és Quick. a 
karmesterek királya, aki az egyik 
előadáson oly tökéletesen marki· 
mtte. Htíbí-yt, hogy m  előadáson 
jelen volt ffss mester szeme »  
iseghatótírtgíw  könnybe lAtmít.;

Sportolóknak és
sportralongőknafi

Magyarországon mindig kedvel
ték a sportot. Nincs olyan kit 
verseny, amelynek meg ne lenne a 
maga lelkes közönsége.

Nagyobb baj ellenben, hogy a 
sportrajongók igen nagy hányada 
nincsen tisztába a szabályokkal. 
Ezért a versenyeket sem tudja kel
lően élvezi, s a versenyszabályok 
tudásának hiányában rendszerint 
a bírót okolja, ha nem kedvence 
kerül ki győztesnek.

Igen érdekes és értékes sport
kézikönyv van sajtó alatt, amely 
felöleli az ö s s z e s  sportága
kat, azok történelmét és verseny- 
szabályait,

A magyar sportolók és sportra
jongóknak igen nagy örömére lesz 
a közeljövőben Borka Ferenc „Ma
gyar könyvszolgálat'’ kiadásában 
megjelenő „Sportágak és verseny
szabályaidnak kézikönyve, ame
lyet több ismert ¡sportíró állított

¥1 B P A P A I
M<?g|eï«rik minden hétíéa. FeMft* 
SMTkesrté és kúttá; ltomén»**» 
Gábor Kiadót ttísjdönos: VIRRADAT
KI SDO\ AM .ALAT Kft Bwdappt, 
VIII.. Gyulai PáNtic* Ï4 «Ám fre* 
lefon. Merk-esítöség: I fN M  KladAhl- 

vstah 146-24? 
t l f i f l t t N t l  Ara r.tjv cv 19 P

*  f M N n  Rt- kërtnrgôgépeîm, Bsdapwt* V III.» ö jnrt·! W l 3- 14. ·*. —  <?*«th»er


