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Mű éjszaka 58 bemMsát üttek te Neaieteresiig felett Ára IC  h Í 3

Még nem vetették harcba a legerősebb német tartalékokat 

M agyar csapatok szétverték a bolsevisták új roham ait

Német csatarepülőkötelékek eredményes 
támadása Baranovtól nyugatra
Német hivatalm jelentés a harcterek eseményeiről s -----

é* foglyo-Bellin, augusztus 13.
A Führer főhadiszállásáról jelentik a 

Német Távirati Irodának:
A védérd főparancsnoksága közli:
Az Orne mindkét oldalán lévő arc- 

voaalon és a Viretől délre az ellenség 
sok egymástól egészen különálló táma
dást indított, amelyek elkeseredett 
harcokra vezettek és amelyeket legna
gyobbrészt visszavertünk. Több betö
rési helyért még folynak a harcok.

Aiencon térségében méginkabb északi 
irányba tolódtak el a méreteikben és 
bevességkben növekedő harcok.

Erős légitámadások után az észak- 
amerikaiak ismét támadást intéztek 
St, Ma!o ellen, azonban heves har
cosban, amelyekbe partmenti és lég
védelmi tüzérségünk eredményesen 
avatkozott bele. véresen visszavertük 
őket. A városba betört ellenséget el-

! én támadással ismét kiűztük 
kát ejtettünk.

A haditengerészet biztosító egységet 
a Le Havretól nyugatra iév5 tenge í r i 
szen elsüllyesztettek egy angol gyors
naszádot, egy másikat pedig súlyosan 
megrongáltak.

Tengerészeti légvélelmi tüzérségünk 
é8 biztositó egységeink a nyugati és 
délfranciaországi partok fölött lelőttek 
15 ellenséges bombázót.

Az arcvonalmögötti francia területe
ken felkoncoltunk 100 terroristát.

London továbbra is megtorló tűz 
alatt áll.

Olaszországban nem volt semmi na
gy obbszabású harci cselekmény.

Keleten a Pruth forrásvidéke és a 
Visztula nagy kanyarulta között sok 
páncélos kilövése mellen visszavertük 
a Szovjet több támadását.

Csatarepü lökötelékeink Baranovtól 
nyugatra eredméuye* támadásotosit in
téztek szovjet páncélosok cs jármő- 
oszlopok ellen.

Bialystoktól északnyugatra kemény 
harcokban felfogtok több mint 10 bel* 
sevista lövészhadosztály újabb áttörési 
kísérleteit.

A  lett arcvonalon az ellenség szom
baton is hiába támadott több helyen. 
Csak a pszkovi tótól délnyugatra széle
síthette ki betörési térségét. Itt súlyos 
harcok folynak.

Északamerikai bombázóknak Metz 
városa ellen intézett nappali támadása 
után gyöngébb angol repülőkötelékek 
az éjszaka bombákat dobtak Braun- 

sehweigre, Rfisselsbeimre és Kielre.
Éjszakai vadászaink és a légifegyver

nem légvédelmi tüzérsége SS terror- 
bombázót lőttek le,

Tovább folynak a számyasbombák.
támadása Dét-Angiia ellen
Amszterdam, augusztus 13. J folytok * ..V. 1." támadások t 

(MTI) A londoni ráliö jelentése sze- doni is magábaíoglalé déUngliai
rint a vasárnapra virradó éjjel to-vibbflet*k «fien

>  
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Eszalc*Am erika 2 #  ro m b o ló i e n g e d e tt i t
B raz ílián ak

Boenosairesi hir szerint, bár Argen
tínának jó gazdasági kapcsolatai van
nak Braziliával, Argentínában mégis 
szenzációként hatott az a hir, hogy az 
Egyesült Államok 20 rombolót és több 
hadihajóegységet engedtek át Brazíliá
nak. Peron ezredes hadügyminiszter a 
legutóbbi sajtóértekezleten a nemzeti 
védelemről szólva hangsúlyozta, hogy

Ötvennyolc bombázót vesztettek az angolok 
a vasárnapra virradóra Németország fölön

Berlin, augusztus 13.
Mint az rnterinf légügyi tudósító- 

iá jelenti, angol négymotoros bombá- 
zókctelékek az augusztus 13-ara vir
radó éjszaka hosszabb szünet után 
ismét támadásokat kíséreltek meg a 
birodalom területén lévő különféle 
célpontok ellen. A  német éjszakai va
dászok elkeseredett éjszakai legicsa- 
tákban ismét súlyos veszteségeket 
okoztak nekik. Az eddig beérkezel 
jelentések szerint 5V angol terror- 
bombázót. lelőttek,

Erős német éjszakai vadászkötelé
kek már o porti területek fölött szem- 
beszálltak az ellenséges bombázóhullá
mokkal és rendkívül heves légihar
cok fejlődtek ki közöttük- Sok angol 
bombázót már céljuk elérése előtt 
lelőttek bombaterhükkel együtt.

a visszatérő német éjszakai 
daszok kijelentették, a partvidék

től Braunsehweig felé vezető utat 
lángoló angol bombázók világították 
meg·

Nyugaton a német repőiők legalább
30 nehéz páncélost elpusztítottak

Az InterinJ iíodónak az Inváziós 
aicvonfirliól szombaton esi# ezeket 
jelentette e  napi esaményekröl e 
Xégilegyvernemnél működő tudósí
tója:

A német csatarepülőrajok a nap 
(olyamán több összefogott tárna-
déssal csaptak le te Mans térségé
ben az ellenséges tohamkötelékeine 
ós páncélos ékelne. Nehéz tííziegy 
vereikkel az északamerikai páncélos 
egységekben nagy veszteséget 
okoztak és ezzel hatásosan támo- 
eatíák a német hadsereg kötelékei
n k  elhárító harcait. A* eddig ren
delkezésre éllő és még nem teljes 
jelentések szexist a támadásokban 
résztvevő német lepiiSokötelékok 
legalább 30 amerikai aehézpóaeé-

jó** semmisítettek meg. Azonkívül 
lövészeikkel felgyújtottak hat **ütolt 
északamerik® lövészekéi száUitá 
páncélost, amellett elpusztítottak 
vagy súlyosan megrongáltok sok 
erősen megrakott atánpótló jármű 
vet és tehergépkocsit.

Már a szombat reggeli óinkban 
az invázió* crrcvonal előtt lévő el

lenséges hajócélponíotaa támadtak 
ré a  német nehéz hareítepölőgépek. 
A legénység jelentései szerint kö
zeli találatokkal megrongáltak egy 
rombolót és két kereskedelmi haját.

Argentína északi határán e#y argentin 
katona áll szemben őt brazilaai katoná
val, de „a Braziliával való szivélyen 
kapcsolatok következtében ez bennün
ket egyáltalában nem nyugtalanít”, * -  
jelentette ki a hadügyminiszter. A bra
zíliai hajóhadnak ez a megerősítése 
mégis nagy hatással volt argentin kö
rökre.

Angol bombázók meghiúsult támadása
e g y  ném et h a ió k a ra v á n  e llen

Berlin, augusztus 13 
(Interinf) Spiekoroog szigetétől észak

ra »  kora reggeli órákban mintegy 
10 angol bombázó megtámadott egy né
met ha ¡«karavánt. A kíséretet biztosító

hajók két támadó repülőgépet lelőttek. 
Két Msérőhajó rongálódást szenvedett, 
de a karavánhoz tartozó kereekedeltnl 
hajók telje« számban elérték renlelte- 
tési kikötőjüket.

Id e g e n e k  és  zsid ó k  terlesztették  
a  kom unlsta rö p la p o k a t Romániában
INTI) Mint hivatalosa« köztik kinyo

mozták azoknak a kommnnistatartlmú 
röplapoknak az eredetét, amelyeket 
néhány hónap óta Romániában tér-

Óriási tűz a newyorki kikötőben
Rendkívüli károk

A New-Yorkkal szemben l*vő Ho 
bokám ldkötöbeiendezéseiben szom
baton óriási tűz tört ki és nagy kö- 
rokat okozott. A  tűzvész a la » robba
nás történt, amely teljesen elpusztí

totta a Hoboka»-dokkot, 0*ne»Y »9^*
k · volt a legnagyobbaknak az 
Egyesült Államok keleti partvidékén. 
A  4. száma raktárt is a lángok mar 
taléka lett. amely melleU régebben 
a Leviathan ótiásgözö« tartózkodott, 
miután kivonták a szolgálatból. No
ha a* összes rnedelkezésteálló tűz

oltóhajókat mozgósították, belátha
tatlan kár keletkezett Csupán a 4. 
számit rakparton a behajózásra vá
ró hadianyagból többzeer tonna 

pusztult et a  hadianyag értékét ti
tokban tarifák, még a többi kárt 
mm mmi it mintegy négymillió dol
lárra becsülik A lendötség lázason 

igyekszik H tűz ©kának lelde.itésé 
te. A szerencsétlenségnél tizennégy 
ember megsebesült egy gedig el 
tűnt.

Hivatalos jeleates a 
szombat délelőtti és éjszakai berepülésről
A Magyar Távirati Iroda jelenti; 
Augusztus 12··én a délelőtti órákban 

több ellenséges gép átrepülte a Dunán
túlt 4, ás Alföldet A gépek a délnyts-

Zsidó hirdetést mi nem közöltünk!

gall határon léptek be és észak, észak- 
kelet felé repültek, majd ugyanazon az 
óívenafcm tértek vissza. Bombázásé«, 
kártételre! jelentég nem érkezett

A k·. westi ótAi-.ban egye* gépek Jöt
tek be északkelet felöl é* a Székelyföl
déi átrepülve délnyugat felé távoztak

román területre-, Bombázás itt nem
történt, C m n ie s  lédbe* nagyobb ti
ntegli eMejtsége* gép Jött be 4é| teiSl 
ég és iák keleti irányba haladva a Nagy
id ¡ifid felett mezgett. Néhány bely-'n 
bambát dobtak, de eddig nagyobb kár
tételről jelenté· *fir. érkezeit.

.teszteltek é# amelyek aláíróiként a ro
mán történelem jóhangzásü »«vei sze
repeltek.

„Az előállító szervezet tagjai — 
mondja a hivatatOg közlemény Ide
genek a román néppel szemben ég nem 
értik meg annak eszményeit. ·

A röplapok őt kinyomozott szerzője 
közül három zsidó,

Ja p á n  mmmitMrnh
¡mmmm

A császári iőhadiszáiíáB a követ* 
késő ősszeiegiaió jeíeetést cidia ki
a japán iigimré júisusbao «léit w#d- 
aiétyeirc*]·

A Csendes óceán déli részén }s- 
íőtlek 81. ir.egtosg&üak 80 #ll«a*é- 
ges repül;gépet,

A Csendes óceáD W iépső tészéa 
lelőttek 154, megrongá’.tak 112 ellen
séges lepülőgépet,

A Csendes-óceán északi részén 
lelőttek három, megrongáltak két el
lenséges repülőgépet 

Kínában lelőttek SŐ, megrongáltak 
vagy felgyújtottak 4?5 eUeBséges 
repülőgépet l? gép Ielővését a«m  
erSsítették meg.

Burmában és az Indiai-óceána» 
lelőttek It,- megnmgáSt«k *« » ’’eo* 
séges repülőgépei

Az elpusztított, vagy m^groagáti 
ellensége« gépek száma tehát !03S, 

A jatsán 3é«ier6 vesztesbe':1 
tért vissza 54, a főidőn elpusztul* 
10$. őstzesen 133 tepülögép
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Magyar honvédek visszaverték IHITLER M ONDOTTA:
a Tatár-hágó elleni 

új bols&vista támadásokat
A? interinf jelenti a lteleti arc- 

vooal he.ly»téí*ök ■■■
A  bolsevistáknak a Raseiaenért 

folyó hatnapos c&atAban elaaenve- 
éet t veszteségei arra vezettek, 

.'hogy raindeaideig 'nem voltak ké
p e ik  a M énéitő l ésmkra nagy- 
tá m a M m lm  megindítani, EJ harci 
tőreiben teljes mjugalom állt be. 
\  i.-ko» iákon t¿«égében is, ahol az 
ulelbi napokban a német pincól- 

.... ■■.-.......

f f S g i s z s é g ^ b á r o k a f

a  | ó v a r o s b a
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Pár évvel ezelőtt a ■ nagyközön- 
Si- j  cö>j ''esze csak bor mákjában 
iZieUe meg ezt a nemes gyúmöl· 
Lstt x nem tudott még asfu io  üdí
tő és gyégidió· hatágúról. Néznet- 
orszugban már évdzédek óta sző- 
lokúi at javasdit' az orvos ‘ bizonyos 
hegységek e\Unt c lLh t diéta mel
le t t  a szőlő izes nedvéitől jrissült 
Jel a legyengült beteg szervezete. 
De iiemcmk a pém et szöMmdékeh 
1 %cb3 használtuk fe l egészségvé
delmi célra, híres vo lt a dalmát 
tí-ri^ ftpartaz& őtetm eU m  is,

A  hízal gyürnjfe s ierm&lcs szak- 
■éftöi már annakidején feltették a 
Kérdóer. m iéit vem  hódit a hazai 
gyUmülcs fa a külföldi szőlőnél 
nemesebb és izesebb szőlőfúl tók 
m iért nem vonzzák a külföldi pél
dához hasonlóan a hazai fogyasz
tókat.

Erre a kérdésre ■ ad . választ a
■magyar szőlőtermelős egyik k iv i·' 
ló szakértője:

„-—A zt tartották eddig,. —  nyi
latkozik a fett'M- szőlősgazda, >■*■? 
hogy s jó-bornak nem kell cégér, 
éppen így nem kell a gyümölcs
n ek  sem. É r t «  a hiedelemre cáfol 
ta az .elm últ ivekben m egindult 
hírverés., amelynek nyomán egyre 
nagyobb táborban ismerik el a ma- 
gyár szőlő kiváló értékét. Kérde
zi ,n: ha az olasz fagylalt, a külön- 
leget árusítás folytán aránylag Tö
m d idő alatt olyan nagymérték
ben hódította meg a magyar kö
zönséget. csupán azért, m ert ke
lendő* alakban és könnyen hozzá- 
j j  hetö, M r  szerit üzletekben kínál
ták a fogyasztóknak, —  m ért, nem 
lehi't a magyar mőfá- száméra ha- 
souié· kelmiéős ’árusítást meg
szervezni.. De ■ nemcsak a fagylalt 
musítésa lendült fel, nagy karri
ert futott be az espresso helyisé
gekben aránylag 'drága áron ■ k i* 
i , t ¡(.ketíLi.ve is. Most a hábo
rús émk&en. annyi k iv é  'fogy ■ eh 
ha mindjárt pótanyaggál keverten 
U , «m ily en  keresletre még- a bol
dog békeidőkben sem vo lt példa.

Ismétlem, az árusítás alakja, 
kU.no módja nagyban hozzájárul 
valamely cikk terjesztéséhez. Azt 
javasolom tehát, hogy a fenti p é l
dákhoz ' hasonlóan szölőb árakat, 
apró ízléses kis üzléthelyíségeket 
Ti-,:-lcz2 Kiik be ahol a hüs helyen 
ti/-’ tt ndítŐ Síélofűrhöz bárki, 
tnur.yltig obi-fő áron hozzájuthat.. 
I z C  l , i az apró- kis helyiségek- 
"hin táblák hirdetnék a sze
lő gyógyászati hutását, a magyar 

ó vtékek Lmesesházáivik adu·
tájt· —

' íJágÉtól értetődik, hogy a sző
lőnek .hasonlóan a fagylalthoz és
az espressó-kávéhoz, elegáns, . izlé- 

t kell ö '1-

k fjíyfln. külí$ -k&ftíéisHl ®:
§ :v§wMtMak: királynéját' körűlven 
I- . ·';«!.«·.-!}/ tTHt-f/a is tfCMgaa a fővé- 
r . „i koz&ntáff0t- · . 1

A ' ‘.rntí ¡mUsthozat valéban tff*- 
I : rr <i t r-á, mi lín»*» l  t e l'·<■■?■
I. -re '? !! MölMerrttisBAk érdek* 
i > * Ia i l  pár vfn möldhirl 
tená0 zzu:tih b€ m ér tíz t'iV*· Bsszx 
* : -*?~rbtyi a  M v á r w  M sk iée e tt 
)  ■ -<>■ ........

$ss
Wím

8r4ti4to3ok az arcvonalat je len té 
kenyen" m egröw dítették  é s .. M egye-, 
nissítették, a  'nap em lítésre m éltó ' 
haHíi cselekményak néíM ií te lt el. 
A  bolsevsiták esszeí «zeniben nagy 
páneéloserőkkel és több gépesített 
íövészhadosztáilyal legerősebb tü
zérségi előkészítés és számos csa- 
tarípü lőezred  harebavetése után 
E ia lystoktó l nyugatra  és ésssak- 
nynigatm ismételten nagytánja- 
fdáara indulták, általában ésaáM 
irányban. E z  a  támadás, bár j e 
lentékeny erőket vetettek  harpba, 
égés®· napon.'át dúló harcok után 
a bolsevistáknak m m tegv  4 km- 
nyi szélességben csupán egy  km 
lém yereságet ■ ereáményezett.

A  harcok egéös éjszaka nem- 
c:?'Bkkfen.ő hév őséggel továbbtartot- 
tak.

tHaUstoíitól nyugatra
Sg. az esti órákban sikerült a bol- 

seyiatá&al elszánt és lén<3öletesen: 
végreha jtott ellentámadással nagy 
vérvesateségekkel és nyolc szov- 
jetpáncélós- M lövésével vissza vet
ni, valam int egy  betörési helyet 
m egtisztítan i 

V arsótó l keletre és északkelet
re a 'bojaevt&ták 'gyengébb ' helyi" 
slŐretöréaekre .«¡zarítkozfak. ezeket 
könnyen visszaverték . Lénye ete
den élénkshbe-k voltak a harcok 
Varsótól délre, a  V isztu la és P iü - 
ea közti Magnuazen-hídfőben, ahol 

bolsevisták öt-hat iövc*zha-:!osz
tá llyal és több páncéloakötelékke! 
támadtak. A  bolsevisták a h íd fő
ben a  legnagyobb «IkeseredettBég- 
ge l védekeztek, sőt elientámadá- 
sokba mentek át, eseket azomban 
v iw a v e r t é k .  I t t  is küluaböző he
gyeken a kéaőeeti órákban m ég 
fo ly tak  a  hareedt,

A  német támadások erős ném ef 
csafarepiilőköte] ekek lendületes
harci cselekm ényeivel vo ltak  Ösz- 
aekötve.

A  V m tu lfl kanyarulatában a 
baranovi betörési térségben a  déli 
és északi szárnyon tovább fő i je ik  
az erős elhárító- és támadóharcok.

As északi szárnyon
'.lémet pá-mélgrán&tosők, az erős 
-ellenállás elteltére, több boUevis- 
ta hareemportot vágtak el hátsó 
összeköttetéseiktől, ezek mensem- 
misííése folyamatban van. A  Szov

je t  tehermentesítő támadásai nem 
jutottak tovább a német előtéri á l
lásoknál. Páncélos erők nagyobb 

harcbavetése sem tudta a balse- 
v isták  ja vá ra  m egváltoztatn i a 
feetyzeief, A  német csapatok az 
északt szárnyon jelentős helyi 41- 

lásjavításokat értek el. A  déli szár
nyon is M ielectő l nyugatra a né
met vonalak m ajdnem mindenütt 

m egálltak helyüket igen  erő* bői- 
seviasta támadásokkal szemben.

A Kárpátok előterében
Sasoktól nyugatra, a bolsevisták 
»m é t  nagy erőket vonultattak fel,
hogy áltálában déli és délnyugati 
Irányban behatoljanak a Kárpátok 
előterébe. E gy- térbeiíteg h.-'.ni.-'oit 
betörésen .kívül, am ely ellen azon
nal e-líentámadásokat indítottak. 
palamennyi m ov p ttim a d m t meg- 
Kiú'Htottdk 9  eddig rendelkezésre 
á iló  jelentések a lap ján  kilenc pán· 
őéíost MBpemitettek  meg. A  ma
gyar honvédek szétverték a bol- 
-sevmíéknttk a ToM r-hégó ellen in 
tézeti ű f  támadásait. »4 hágótól 
émaknyugatra ■ a honvédelmek

!  !  E L A O Ő  t i
m a  l m  o k

kaphatók 5-8-i !  járaJúak 
Forgalmi Irada

M f c o c z i - « «  m, I I I .  ft
T e le ié n  384- 726-

meglepetéskorű iánvaMmal .nke- 
riUt egy pontos bolsevista maaáx- 
lati dümt megszerezniük s az arc- 
vonalat néhány kilométerrel előbb- 
retőlniok.

A  keleti arcvonal legdélibb szár
nyán a német és román csapatok 
elhárításán nagy veszteségekkel 
többszörösen meghiúsultak a bol- 
sevista támadások.

A Helsinki tőzsde ezen a hátén 
nagyon bizakodó volt

Az Husi Soonti értesülése szerint s 
helsinki tizede «zen a' héten nag^o«, 
bizakodó volt. Az lértékpapirak és rész- 
vényfck árfolyama jelentősen eraellc«- 
d«tt és elérte -c.n«éfe az évnek legma
gasabb jegyzéseit. Az emelkedő irány
zat mrá a múlt héten az elnökválasz
tás hitére i#lentkes^tt, de ezen a hé
ten d®Hi:böro?Íett ki csak igazán. Az 
ipari részvényük árfoly ma átlag 13—14 
ponttal ems>íkedett.

Sztálin íappfitlí tarécrköztár- 
sasápt akar teremtarJ

Az AJáh Suunta vezérciMébén fog
lalkozik a Szövjetimiónak észa'kfinn- 
orszáfi, és nervégiai hédltó terveivel. 
Sztálin közvetlen' hódító politikája 
arra törekszik — jelenti ki a lap — 
hogy lappföldi tanácsköztársaságot 
tér. misen ‘meg, amely az északünn- 
országi Kolá-íélsztiettdl Narvikig 
terjedne s, ezzel azután kijáratot biz
tosítana az Atlanti-óceánhoz- Remél
ni és várni lehet — írja a lap — 
hijgy az ezektől a tervektől érintett 
országokban —  egyébként itt Észak- 
svcdoaszágvsorsa is szükségképpen 
szóba kerü lőm éig  idej.ekoráaíelisme- 
rik  egy reménytelen bclsevizálás Va
lódi szándékait és veszedekné^.

„Egy másik oka Is vöm annak, 
hogy a népek éleiében gyakran 
azonos szsílemíí mozgedmak látszó
lag szoros cél leié, különböző ülő
kén haladnak. Ex ez o'i azonban 
nemesek, hogy tragikus, hanem 
egyenesen sjérclmas. Ez az írigtr- 
ség, féltékenység, o nagyicwágy&s 
és tolvajaiéin szamerú keverékében 
gyökeredzik, melye! a* emberisén 
egyes egyedeifcen oly gyakran ta 
pasztclfetsttink. —  Mihelyt olyan esc 
bér tűnik íel «gysols, áld nép' 
szükségét lelismeri, lényt dérit a te 
tegség lényegére és komolyan mer 
kSsMl «  gyógyítást, célt tűz maga 
e’é és m egválw íía  a cél leié vés· .ó u,Liüai, atóoi o gy sz ·» · a  
és legkisebb szcUemek Is leülgyeln ek és nagy buzgalommal kísérik 
ezen embernek levékenységét, amellyel az a nyilvánosság ügyei
mét magéra irányítja· S miként a ve refcek —  látszólag teljesen érde:i!e- 
ler.ül, a valóságban azonban telje sen lelcsigázva —  lesik a darcb 
kenyeret találó szerencsésebb társu kát, hogy egy óvatlan pillanatban 
azt tőle elrabolják. Éppen tgy les* nek esek a* emberek is. Elég az, 
hogy valaki, egy ü] álra lépjen, ahhoz, hogy a lézengők sokad altra 
kotto'iul szaglásszon az út végén e :eíleg elérhető falat után. Mihelyt 
Biegálteplílák, hogy merre érhető el a húsos fezék, rügíön felkereked
nek, hogy lehetőleg a tövidebb úton, hamaréfcb julhassar-ak el a  célhoz, 

'Ha ezután az új mozgalmat mega’«pltják és ez kidolgozta »sonramifi*. 
ekkor előkertilnek ez ilyenlajta emb erek és azt mondják, hogy 8k is ·  
célért harcolnak".

Hitlert Harcom, 3CS—387. oldal.)

Eísuador elnöke újraválasztása 
uíán tssm fo^ad i  el a kormány 

lemondását
Mint az Efe-Iroda Quitóból jelen

ti,. VelOxco Ibar.a elnök u.iraválaszíá-
&a után nem fotfüdta el a kormány 
együttesen benyújtott lemondását.

lúüusban 413S0 munkanapot 
vesztstt Anglia sztrájkok miatt

Mint a Daily Mail a Folketsdag- 
bladet nyomán közli, Anglia július 
hó folyamán sztrájkok miatt 44.000 
munkanapot vesztett- A  sztrájkok 
száma 110 volt a 24.000 munkás vett 
részt azokban- Többnyire szénbá- 
nyamunkássztráikakről. van szó.

A W l i l i a l m i t ? a s s a  a  F i n n o r s z á g r ó l
szóló hSreszleSésekróS

Kiliöldl újságírók érdeklődésére 
a WUhelmstrasse szóvivője kijelen
tet!«, hogy nem erősítették meg a  
londoni rádiónak azt a híresztelését, 
amely szerint az új finn külügymi
niszter Stockholmba utazik, hogy ál- 
Biólag megbeszélések útját egyen
gesse a  Szovjettel. & szóvivő ugyan
altkor rámutatott arra, hogy ez a 
másik angol hir sem lelelt meg a 
valóságnak, amely szerint Paasikivi 
Moszkvába otczUc, mivel Időközben 
mám híreket terjesztettek, amelyek 
szerint Stockholmba utazott. A WU-

A németek 1045 partizánt pusztStottak 
el az Apenninek északi részében

A légi fegyvernem, repülői, vadászol legyőzhetetlen abban *z  elhatározá- 
nt «hsrttA lüzérsése «h iM  hnttvmindebáron toenóvia nét^

helmstrasse szóvivője szerint az nj- 
jukból szopták az angolok azt a je
lentést is. amely szerint Mannerheim 
marsall azt mondotta volna vegy 
finncrszági német parancsnoknak, 
a katonai helyzet annyira nehéz, 
hogy annak alapján meg kell ér
teni, ha Finnország mieden diplomá
ciai lehetőséget kihasznál. A szóvi
vő rámutatott arra, hogy a finnek 
legutóbbi nagy katonai sikere az 
egész országban erős pozitív vissz
hangot keltett.

ki· 
tók 

katonát

zászlóaljai, valamint elhárít.·, tüzérsége 
éa híradós egységei júl. 30-a éa augusz
tus 7-e között három nsgyobb vállal
kozást hajtottak végre kommunista 
egységek ellen az Apennínett északi 
részében levő völgyekben. Részben he- 
vf-s harcokban megöltí-k 1(M5 kommu
nistát és 5281-et foglyul ejtettek. Te
kintélyes zsákmányra tették szert fegy
verben és lőszerben. A németek 
füstöltek 118 partizánt,¡bort és 
ba&ditskézre került' német 
szabadítottak. ki.

A horvát n§p
m m  ismer félelmet és nem 

hajlik m g
W n .a n ^  át. közoktatásügyi rni- 

niiízíGr rádUJbe«édejt íntfe^tt sz 
amerikai horvátokhoz és tájékozatta 
őkét a horvát nemzetnek létjog-aién 
vívott harcáról- A  bombazáporba« és 
az á^vtidörgés közepette a horvát 
nemzet rs^s-íkodai-a kultúrájához 
erősebb, mint valaha. Makanec be* 
szédét ezekkel a szavakkal végezte:

—  T i őceánfmtúli testvéreink, Je
gyetek meggyőződve arról, hogy a 
horvát nép' a ™aSa államáért vívott 
harcban nem ismer félelmet és so
hasem feg meghajolni a leghataima* 
s;i fc'·) ellenség előtt sem. Biztosak le
hettek' a-bV-iUi- hogy a horvát nemzet

sában, hcjiv mindenáron megóvja népi 
alapjait és tekintélyét. A  mi jelsza
vunk, hogy vagy szabad nép módjá
ra élünk, vagy meghalunk. A  horvát 
nép hisz az Istenben és ezért hisz 
fíyőzelmiébfen is.

Argentínában 
állami tulajdonija vették a 

gabonakiviteli kikötői 
berendezéseket

Mcntevídeóból jelentik, hogy A r
gentínában most kiadott rendelet 
alapján az állam péntektől kezdődő
en birtokába vette a gabonakivitel 
céljait szolgáló kikötői berendezése
ket, szilókat és emelődarukat.

A F i lt e r  a Göthe-érmet 
adem á^ezta Max Toíie 

p ro fe s s z o rn a k  BO. születésnapja 
alkalmából

4. F-ührer a Goethenérmet adomá
nyozta & Karteruheban lakó dr- Max
Tolle egyetemi rendes tanárnak, 80- 
szölefcésnapía alkalmával a techm* 
kai-meehaníka terén folytatott kuta
tásai és tanítói munkásságának elis
meréséül.

A finn sa jtó  közli Sztó jay 
m in iszterelnök  le v e lé t

McMmJtt, aug. 1,1. (M T I)
A  f im  * j t ó  budspeeti Jelentéi 

alapján, réa®let«*en w  n^rteti 8ttŐ- 
p y  mlntetere ¡nőknek a Magyar

ÍS e t  P á r t ja  értekezletén fe lö lva- 
eoft levelét. A z  Tlta Sanomat -M a 
gyarország a belső megszilárdulás 
útján "  cím  alatt közli a je le n lé t .

$£au és a §^omoAhák
Még tavaly történt, hogy be

hívták munkaszolgálatra fajtest
véreivel együtt Blaut.

Hopp  —  beteg leszek —  ütött a 
fejére s mind a harminckét fo 
gával nevetni kezdett .hogy fog  
kito ln i a gójokkal, m ert eszeb« 
ju to tt egy tengerentúli édesség, 
amit fő leg a zsidó fa j kedvelt éa 
reklamíxozott —  a rágógumi· Lá
zasan kiitatott a szekrény aljábani  
ahol még gondosan papendekli do
bozban elre jtve őrzött belőle.

Másnap reggel éhgyomorra m eg· 
ette a feléU át elindult jelentkez
ni a kÉtm tortfvshoz. —  Súlyos 
gijomorráhtri* vám ~~ , pmülSZk»* 
dott szemforgatással és egy két 
könnyet morzsolt k i szeme sorká
ból, hogy az orvosok szánalmát 
felkeltse. —  Meghalnék kérem  
doktor úr, ha Beosztanak a mun
kaszolgálatra, m ert a gyom orrák 
végezne velem  —  mondta keser
ves képpel. Az átvilágításnál a sö
tét szobában már nem is leplezte 
örömét, m ikor látta, hogy az or
vosok összedugják a fejüket a 
röntgen előtt. ~  Valóban súlyos 
gyomorrák —  hallotta a részére 
örvendetes megállapításokat. —  
Künn a napvilágon azonban, fe l
tűnt az orvosoknak~ meglepő frts- 
aesége és arcszíne, m ert Blau eb 
számította magát a rágógumi evés
ben, túlsókat nyelt le és így any- 
nyira gyomorrákos beteget muta
tott .hogy az orvosok gyanakodni 
kezdtek.

—  Jöjjön  be egy hét múlua —  
adta ki az utasítást a katonaorvos, 
újból megvizsgáljuk,

__  Vizsgálhattok, mégis beteg
leszek —  hajtogatta  tánclépésben 
hazafelé s egy hét m úlva ugyan
olyan frisseséggel ismét m egjelent 
a katonai orvosi rendelőben, esah 
ezúttal a biztonság kedvéért· meg 
nagyobb ada0  rágógum it evett
éhgyomor ro.

__v i  röntgen lelet kétségtelenül
gyomorrákot mutat — állapították
meg ú jból az orvosok■ Elővették  
az előző fteti vizsgálat eredményét 
s a betegség döbbenetes ross:ub- 
bodást mutatott. —  Ez lehetetlen, 
csóválta a fe jé t a  vezető katonaor- 
vos —  i t t  kell tartani és holnapig 
őriztetni ,hogy sem m it se egyen.

—* Nem leszek beteg holnap —■ 
búslakodott Blau, m ert a rágéffu- 
m it —  annyira biztos vo lt a dol
gában —  otthonhagyta.

Másnapra csoda történ i, a ha
lálos beteg Blau gyomra makk
egészségeset m utatott a as ügynek 
fo l fb tá m  le tt , most a munka- 
f-zdgáht helyeit börtön, és ott el
m élkedhet, hegy nem lehet meg
téveszteni orvostudományt,
•még ameríkáből származó rágógu
m ival sem, K. í?,
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A német népben ma csak egy akarat él

minden imegtenni, hogn a fiá b o rá  
gyorsan és győxiesen végeiérien

Göbbels dr. birodalmi miniszter 
a német földművesek nagy feladatáról

Dr Göbbels birodalmi miniszter 
Backe birodalm i miniszter jelen
létében megbeszélésre fogadta az 
ország Berlinben összegyűlt pa
rasztvezető it s beszédet intézett 
hozzájuk.

Beszédében még egyszer érintet
te július 20 eseményeit és hang
súlyozta, hogy ez a nap bizonyos 
mértékig a német nép teljes és 
feltétel nélküli háborús bevetésé
nek jelképévé is vált. A haditar- 
-melés munkáján kivtil

a német nép nagyarányú eiő- 
ieszitósemek sikere jelentős mér
tékben liigg még attól 1», hogy 
a német parasztság kész e leg
végső erejét megiesxíteni oa el

látás biztosítása érdekében,

hogy eszel megteremtse első elő
feltételét e sorsdöntő harc diadal
mas megvívásának.

A miniszter ezután azokról az 
érezhető területi .veszteségekről 
kezdett beszélni, amelyeket Né
metország az utóbbi két évben 
szenvedett és amelyek terészetsze- 
rüleg kihatnak az ellátás helyze

tére is. Németország már nem tud 
olyan mértékben, mint ezelőtt a 
teljesből meríteni, hanem népé
nek minden szorgalmát és szerve
zési készségét fel kell használnia, 
hogy teljesítse a ráhárult felada
tokat. A német parasztok számára 
ez azt jelentig hogy földjüket még 
intenzivebben meg kell művelniők, 
mint eddig. A  német földművesek 
legyenek büszkék arra, hogy 
azért küzdenek, hogy az arcvonát 
és aa otthoni dolgozók soha és 
semmi körülmények között ne 
nélkülözzék a mindennapi kenye
re t,

A miniszter hangsúlyozta, hogy 
a német parasztság az elmúlt 
években kimagasló teljesítménye
ket végzett. Az egész nép hálásan 
elismeri, hogy

e német löldmivesnek sikerült 
biztosítania számára a minden
napi kenyeret és hogy — elte
kintve jelentéktelen, többnyire 
időszakonként! megszorítások

tól —
a német ellátást a háború folya

mán teljes mértékben b iztosítot
ták. Ma súlyosbító körülmény, 
hogy keleten nagy terü letek men
tek veszendőbe. E z azt jelenti, 
hogy Ném etországnak fő le g  ha 
sül ró! kell m indazt előteremtenie, 
amire népének a táplálkozás szem
pontjából szüksége van. B iztos 
azonban abban á llap ította  meg ff 
a m iniszter — , hogy a német f8ld~ 
műves, mint eddig, úgy a jövőben, 
is régi, bevált te ttere jéve l fo g ja  
megoldani e nagy feladatát..

A, totá lis háborús bevetés kér
déseire rátérve k ijelentette, hogy

Németország kéuy'.elsn a jövö 
hetekben és hónapokban nagy 
áldozatokat kövesein! a német 

népiöl.

Neki, m int a totális háborús beve
tés birodalm i m eghata lm azottjá
nak, szilárd elhatározása, hogy az 
e fe ladat megoldására rendelke
zésre álló te ljhata lm at te ljes  m ér
tékben ki fo g ja  használni. A né
met népben ma csak egy akarat 
él — mindent megtenni, hogy e 
háború gyorsan és győztesen vé
get érjen. (M T I )

művesek váci püspöknek megtenni
a Habsburgok által, azonban tra 
gikus halála keresztülhúzta a te i. 
veket. A kispesti szabadkőműve
sek összejöveteleiket a legna
gyobb titokban tartották  és szek- 
háctikat is ügyesen rejtették, 
hogy csak sejteni lehetett hs 'vét. 
Valószínű, hogy a, N agy  Sándor- 
utcai Csimár-házbm tartották ülé
seiket s ezt b izonyítja  azt is, hogy 
a másik Pxabadkömn··?" vakoló
testvér Bódy Já-tos h ’ ■ is ugyan
ilyen fantasztikus z‘, ' usban épült 
fel, amelynek, s o k é g  bámulói vo l
tak a kispestiek,

A várossá alaíiwlűs után 
is szerepet játszottak

Kispest . 1024-ben. várossá ala
kult és ekkor a szabadkőművesek 

’ befolyása némiképpen csökkent
m ivel az új tisztviselők nem igen 
voltak hajlandók Brandlner Pál 
és Kuszenda hajós nyomdokaiba 
lépni. A közélet irányítását ehe
lyett a városi képviselőtestületbeli 
tagjaik vették át s onnan vették 
í t  8 onnan intézték akcióikat nrn- 
dfen nemzeti gondolat ellen. Jel- 
lemzö, hogy a fent felsorolt sa?-· 
badkŐműves vakolótestvérek egé
szen

a legutóbbi Időkig vezeíöszere 
pe! vittek a kispesti vóreipoSÍ· 
tiidban és ott hangadó tényezők 

voltak.

T á r s u l t o n
univerzális vegyi üzembe

, l o o  O C O  * · . · * ' *  
Forgalmi Iroda Ϊ.: 334-716 
f i  A  >c ú  6 1  f  * 6  * > .

Vifáz Szfójay DSm© 
minisztere nők 

be égszbad ágait
A Magyar Távirat; Iroda jelenti:
\ t_z S z t á j a i ’ n e » «  m k-r, uX-

» js  taréinak mintegy ti* nappal (wéefcit 
tní.uenziba n.,e*bete« :dett A in niss- 
iareleSk cror* Jfcvelárt mutíd,
ezcszs scn?k l i ’ I jre ít  Hiaa ert.e'-.ébrn 
a eában teljes nyugaiumra van «zttk- 
s.'ge. Ezért orvosi tafticKTa péntek«"» 
az egyik tóvárosi szanatóriumba rfir ií 
utokúrara ment.

A Kormány*» l ’ r Oriíméltésá*» v'rté* 
Sitija j· D9ne m k ir miniszteretn»fc- 
nek egéazségének teljes. bejf,l*éplii| s* 
ee’jábol kétheti szabadsáeidói engedé
lyezett és ennek tartamára * ntiniK·«- 
terelnökl teendők ideiglenes ellátásá
va l valamint a ktt'.ügvminisnér.um 
ifieig'enes W ift í le v t i  *  hermán* « * * »  
b:.n legidősebb tagját, dr. R e m é n y i -  
8 e h n e 11 e r L«Uos péni.ü*.vml»i*itert 
b’zta n r t  A* erről szálé legfelsóijb 
elhatározást és legf«!*5bb kézirat*! »  
hivatalos Up vasárnapi száma kézit

Teljesen
jobboldali lett

az egykori szociál
demokrata város

Milyen szerepet játszottak az szabadkőművesek a
a közügyek irányításában

Kispest mai formájában 1871- 
ben alakult meg azonban ekkor 
még csak község volt. A  község, 
illetve a késő obi város alapjait a 
fővárosból kitelepedett kistisztvi
selők és a környékbeli milimárik 
vetették me|. Később* amikoi, 
Kispesten a gyárak  egyre nagyobb 
számban kezdtek letelepedni, meg 
szaporodott a lakosság, mert a 
gyárak  munkásai is Kispesten ta
lá ltak  otthont. Az új település 
természetesen napról-napra nőtt 
építkezett. A  legjobb üzletnek eb
ben az időben az építkezési anyag
it ereskedés és az élelmiszer ke re? 
kedelem kínálkozott. Ennek foly
tán az első kereskedők jóformán 
ezek  vo ltak  a letelepülők közöt' 
Ekkor létesült a Herbacsek, Hol? 
Hiann és Kovács-féle építőanyag, 
kereskedések, amelyek zsidó váJ 
lalkozások voltak és egészen s 
legutóbbi időkig fennállottak:

A z  alapítás után mintegy hu- 
s.~3aöt évvel, amikor már a zsidó

építőanyagke«e-.k edök nem tudták 
lébonyolítani az építkezési hitele
ket, megalapították a Kispesti Ta
karékpénztár Rt-ot, azzal a cél
zattal, hogy az építkező’ kispesti 
polgárságnak majd ez fogja a hi
teleket nyújtani.

A  szükséges alaptőkét Deutseh 
Ignác, dúsgazdag budapesti ügy* 
véd hozta. Az alapítók között ott 
voltak Vadász Márton a Biehn- 
gyár zsidó igazgatója és Holz- 
mcrnn Ármin épít "anyagkereskedő 
is. Később kiderült, hogy az alt- 
ruista színezettel beállított bank 
a legteljesebb mértékben szol
gálta a profitot és tiszta szabad
kőműves alapítás volt. Ez volt az 
első jelen annak, hogy Kispest 
életében a szabadkőműves erők n 
kulisszák mögött lázasan dolgoz
nak, hegy a maguk felfogása és 
érdekei szerint formálják ennek a 
fejlődő és csupa kisembertől la
kott városnak az arcát.

Kik voltak a Ί iirr István-páholy tagjai
vetkezők vo ltak :M ár jó va l a világháború  előtt 

f :  tűnt, h ogy egyes várospolitikai
kérRésekben, állások betöltésénél 
é nagyobb közmunkák kiadásánál 
olyan erők  működnek közre, ame
lyek minden kétséget kizáró mó
don bizonyították, hogy valamely 
k&spúnii kés irányítja  a dolgokat 
ti háttérből és mindig ugyannak 
a klikknek akarata érvényesült. 
Ebbbeii. az időben még azt gondol
ták, hogy ez csapén a családi kap
csolatok következtében történik. 

■ igy, de azután a családi körökön 
ki írül álló személyek előny behelye
zésénél ez a fe ltevés  megdőlt. A 
kommunizmus bukása után azután 
kid miit, hogy jól szervezett

Fzrtr .ikömüve# "  szervezkedés 
trényitett« az ügyeket s  maga 
te'szese szerint és száílétla meg 

Kispesten a lantosabb pasidét.

Kispesten működött a f ü t r  fst- 
»4 « páholy, amelynek tagjai a kő.

Herczegh Ernő zsidó ügyvéd, 
aki egyben u< rfö je  volt a pá
holynak, Bagossy Gém tanító, 
dr.'Balázs Gyula orvos, Bayer 
Károly műszaki tanácsos, Be- 
huríli Ferenc tisztv., Biehn János 
gyáros, Beretvás Tamás gyógy
szerész. Bády János műszaki ta
nácsos, Brandiner Pál Kispest 
főjegyzője, Csivuír Károly^ épf* 
tétté, Eperjessy Lajos adóügyi 
jegyző, Ferencsi Gábor dr. orvos, 
Fi . y Béla gyógyszerész. Fü
redi Miksa kemske-dS, Gerber 
János b itó , GoUotntz Győző 
igoxgtttó, Gyulai Tstmn polgári 
isk. igazgató. H ellrr László 
bankigazgató, Herbacsek Berta
lan ép ítom pagkenikedő, B i l  
amstab György tanár. Horváth 
József kereskedő, Ivá'iycssy 
Gyula, rendSrtandesm, dr. Kál- 
»uirt Miksa ügyvéd, Kusmsnéa 
Latk>s JeSeségi jc.3 y í§, a ké

sőbbi pestszentlőrinci főjegyző,· 
Láng Kálmán k.er. utazó. Manó 
Ferenc banktisztviselő, dr. Pru- 
zsimzky Pál teológiai tanár, 
Tílllch  Károly községi törvény- 
biró, Somogyi Géza tanár és 
Weiss Bernét kereskedő.
Ezek voltak a kispesti Türr Ist

ván páholy tagjai, kiknek neve 
kétséget kizáró módon napvilágra 
került. Természetesen igen sokan 
voltak még, akik nem szerepeltek 
ugyan a névsorban, azonban, a 
jelek szerint egyúton haladtak a 
páholy tagjaival. Ezek Reöthy  
W laáim ir polg isk. igazgató, Jti- 
bényi -Antal plébános és sokan 
mások. Ribényi öngyilkos lett, 
azonban halálnak körülményeit el
tussolták. öt akarták a szabadkő-

Mosi, hogy a helyzet változott,
! ecsend ?«lUtek és visszavonultak a 
közélettől.

Természetes kővetkeménye volt 
a szabadkőműves működésnek, 
hogy minden olyan mozgalom és 
szervezkedés, «mely a nemzeti 
szellemmel ellenkezett, részükről 
teljes támogatásra talált. így  tu
dott egyidöben Kiteesten a mun
kásság közt tért heditam a szo
ciáldemokrata párt, amely hosszú 
időn keresztül tartotta kezében 
a város feletti hatalmat. Egyik 
vezetőjük Linhardt Antal, aki a 
városi képviselőtestületnek és 
Pestvármegye törvényhatósági bi- 
zottságának is tagja volt, most jps 
angol' hírszolgálat jelentésé sze
rint -n moszkvai „magyar felsza- 
baditási bizottságban” foglal he
lyet,

Ezekkel az erőkkel vette fel a 
harcot az 1936-os évek táján a 
szervezkedő kispesti jobboldal, 
amely pártkülönbség nélkül céljául 
tűzte ki a balold:li e'emek félre- 
állitását. A legnagyobb harc Ro
mán Róth Iván, az uzsorás zsidó 
ügyvéd körül zajlott le s ez a küz
delem a fiatal jobboldal erőpró
bája volt, A később következő 
helyi és országgyűlési választáso
kon a baloldal azután döntő vere
séget szenvedett és Kispest mun
kássága, polgársága ma már teljes 
mértékben a -aemzetiszociálista 
gondolat mellett áll.

ó.

R b e i ö r t  i  ú y y b s y É y i a  J e#
hogy a rendőr karjaiban é j  *3 J. j< fa

A  Völgy-utca 5-ös számú ház 
egyik földszintes lakásából a Kö
zelmúltban kiköltöztek a asMd ia- 
kók és otthagyták bútoraikat, va
lamint egyéb haszná’?«· tárgyai
kat. 'Pénteken éjszaka Harkányi 
.Béla 20 éves és Nagy Sándor 21 
éves gyári munkások az ablakon 
keresztül betörtek a lakásba, ott 
össsecsomagolták ír ^íékeaebb 
holmikat és maikká: mUék, Még 
ugyanaznap éjjel te iífe '- ten  víse- 
rzatértek a Vöigy-moába, hogy a 
még elemeibe tő értékesebb sző
nyegeket, ágynemüeket és ruhane- 
mfleket szintén elvigyék. Amiüt a 
fseltrényekben ' kutatlak néhány 
üveg rum és egyéb pálinka aJc-adf 
a 'kezük ügyébe, amelyeket a betö
rök csomagolás közben l  'xm to f- 
ták és nagyokat Híztak az üve 
gckből, A  sok italtól azután olyan 
részegek lettek, h ogy  szinte ess- 
máleflenül terü’ tek el az á.íty»n 

'S zo m b a t«  délelőtt egy  Mbr>m- 
bázott család a k -r t  b s k ö lfe o i a 
Völgy-utca S. ssámú b4Kb:n lévő 
zf dő lakásba és amint m új bér
lik  benyitott? k a Jakárbr meg. 
döbbenve lúiiJk, 'hogy kél fiat&l

mihane ■ fekszik is  Agyon, a. szek
rények tárva-nyitva állanak,.és a 
szdb* közepén egy hatSaimss le, 

fedőben 5sszedo>bélva értékesebb 
holmik feküsxaek, Azcínnal rend
őrt hívtak, aki crak nehezen tud
ta a két részeg be tó. őt magához 
téríteni. A, főkapitányságon beis
merték hogy Debrecenben, Ma
gyaróváron. is hasonló betörést kö

vettek el. A  M i  betörői statdriális 5 
bíróság m n ju  felelősségre. 1

H61IÍ1ÖS M ún 9 öfaíior 
kezilöíl.k az elsötétíts!

A bofivctíe mi min^íier rendet«« 
fertelmében — * siapnaiek fí>ke»st.*w 
rövidül -se miatt — au*u»nu* 
bétfStSt kndve 111 ei#3tétité*i időptüt 
Kp e'eitte, A iakehisaket í l  MUéí 
h»;s»aii S óráig kell elsötétíteni é* * 
kSzviligilásban. valamint a járem&vek 
vilá'git»herende*Ésében ez alatt a* 
Ide a’ait kell as elöirási» rénye»Skke*P· 
ii'»t végrehajtani,

íC

Miklós Mm vezérezredes 
titkos tanácséi

A Magyar Távirati Iroda jelenti;
A Kormánv*o vitéz neme* dálnnki 

Miki«» Bebn ve»éefs*r#de«»ek ·* H s*f 
és * Honvédség sí«i*alatat.an szerzett 
Kiváló érdemei KttsroeréséttS s »uhO’*r 
királyi titkew tanáewsi mélWtóset *«io 
min i ».-¡a.

m tan
ő  H iva ta lo s  ka p n a » ¥
A  hivatalos lap mai szánna közli a 

m. kir. honvédelmi ncánisztemek %  
ellenséges íégitevéííenységgel kftpcsu- 
latos jelzéseknek rádió útján való 
közlését,.'

— a légoltalmi riasztőszolgálat meg
szervezése,

— a,,légi ■ veszély" nyilvános jelzé
sének mikénti végrehajtása:

— a » ,  kir- kereskedelem és köz
lekedésügyi miniszternek a közúti 
vízi benzinüzemű gépiáiómíivek haj
tására t-xolgálü benzin, ssesaíkwerci 
(movoUcói valamint ezek üzembeta-’ 
tésához szüksége® kenőolaj fogya«z* 
tásának szabályozása;

_ valamint az Értelmiségi M «nka- 
nélk-üliséf? Ügye! m- kir. karmáaybi®* 
ÍO'Sán'ak az ̂ elbocsátott zsidó alknims- 
zettak . pótlására igényelt munkaerők 
alkalmazásának és bejelentésének 
szabályozása tárgyában kUxHMétett 
"cndclctéi. .

Hirtelen halét 
ón éjsiokai légó alatt

A z Akadéstiis-ulos 14- azamű ház
ban szombaton éjjel amikor megwwr 
Jaltak a szirénák. Bartalios· «Tanárié,
C4 éves asszony, nyugalm*íot t pénz
ügyi tanácsos neje, hirtelen «  m ve · 
he* kapott, összeesett é* mesbalt, A
szarén ’sí-tlen ur;assaony réflót#' szen
ved szívbajával, »m ely tnöst ' az 
ijedelemtől halálát kcasti·

WMM

Elítéltek több árdrágítót
A  közeü itási h ivatal eMenőrzési 

íc o 'z tá íy á m k  detektiyjé i tágoseÉxt- 
ton  a Telek i-téren  tettsaér-- 
ték  Kugyeí&a Ferenc áBásnéQtüli 
ceapost és Petrutz Károly gyári- 
muBkást éppen -akkor, m ű m ·  a

dáíafcját 2 0  fillé ré r t iruafcctték. 
A* e.ienőrsfei £őos*tály a két fe- 
ketéaöt árdrág ító  visssaélés m iatt 
a feodapesti ügyészségh«? feljelen 
tette » !  őrizetbe átkisértette 

U .y íü is » ik  iu tűmBmém. ionm-

tály deíektívjeinek ^került allog
ai a Teleki téren Hanyeess Ánárás 
dpésasegédet, aki «  sóaott kenyér-
£9ilormát klJogrammonkánt s ha-. 
t'Sfági ar -helyett 35 |»BgÖétt áru
sította. A detektívek roe-gáilapitot-
tak. hogy tí»nf#c* Végegyház® 
k:Sas4gfc«n,‘ munkásoéltó: váairelta 
össze a saaii nn&t í f  f>eagös árért. 
Hanyetiaet * «  eiienói^fei fòamtAlf 
imrá.gító va »** »!«« càtté® 
be vette és áffcisértsttC' a* ügi-é*»· 
sm r%



Létfontosságú hadiipari célok 
egész sorát pusztította már el

■" " I I
Budapest, 1944. augusztus 1 %

a V. 1,
megbiz-A „V·. 1 ’ Londonra és Béla«gliira gyakorolt hatásáról itteni 

batcí, ¡Tomisból a kővetkező részieteket "tudni meg 
A minisztériumok tulajdonképpeni munkájukat már nem Londonban, ha- 

.j>em az északabbra fekvő grófságokban, különösen a fürdőhelyeken végzik 
A londoni újságok és hírszolgálati irodák lg lázasan dolgoznak, hogy a ve- 
ií lyöveíeten kívül biztosítsanak maguknak kitérüállnmast. A brit közvéle- 
nriny teljesen elégtelennek tartja a „V. V ' által okozott károkról kiadott 
<i .italos közleményeket Különösen nem áll a brit kormánynak az az álli- 

lisa, — hangsúlyozzak Stockholmban — hogy a „V. 1,“ állandóan templo- 
).'* ,*1 kórházakat és Iskolákat la Iái·, hanem sokkal inkább igaz az, hogy a 
tíM'Oj, üzemeknek, közlekedést berendezéseknek, dokkoknak és raktárhá
zának már egész, sora »usztult ej. NagylOndonban ismételten élelmiszer, 
faján,?' mutatkozott. Ugyanez áll a közlekedési rendszerre te. A helyreállítási 
r - mkálntok egyáltalán nem tartanak lépést a pusztítás ütemével. Az ablak
éi, ej a mai angol életben a legdrágább árúvá vált.

Saját csapdájukba este Rukajárvinéi
a b o lse v is tá k

//űröm szovjet zászlóaljat semmisítettek meg a fitt nek
Helsinki, aug. 13.

Finn részről újabb Innom szór·· 
jii.,úszkálj ni e (¡semmis kését je- 
l .isitek  a pénteki hadijelem.és- 
te l kapcsolatban : A  hónap első nap- 
j  i óta tartő keletkaréliai hadjaű- 
y e iaV c  egyik szakaszának lezárá
saira keriiit ezzel sor. Az oroszok

Bukujarvi vidékén nagyobb béke. 
ritőhathnűvele tét készítettek elő és 
saját csapdájukba estek. A  finnek 
ugyanis időközben fe lfedezték  az 
erdőségekben előelopakodó ellensé
get és am ikor ez a finnek hátamö- 
gűtt m ár támadásra, indult, észre
vehette, hogy nemcsak előtte, ha-

; neem m ögötte is finn csapatok so
rakoztak fel. Augusztus 6-án m or
zsolták fe l  az első bekerítésre k i
küldött oroaz zászlóaljat, majd 
röviddel ezután ugyanilyen feladat 
elé kerültek és azt ugyanolyan s i
kerrel oldották meg. A  második e l
lenséges zászlóalj abban a hitben, 
hogy az előbbi kötelék m ár elhe
lyezkedett támadóállásában, csat· 
Iqkomi igyekezett ahhoz, holott az 
első vállalkozók ekkor már mind
egy szálig megsemmisültek. Ez a 
zászlóalj is osztozott az első tá
madók sorsában. A harmadik zász
lóalj már óvatosabb volt, az erdő
ségekben szétszóródva igyekezett a 
finn állások m ögé szivárogni. A  
finnek számítottak erre a hadm oz
dulatra is és több napon keresztül 
fo ly ó  közelharcban ennek a harma
dik zászlóaljnak a javarészét is fe l
morzsolták. A z  ellenség végül 
olyan n agy  veszteségeket szemre 
dett, hogy kénytelen vo lt lemon 
dani a további erdei vá lla lkozá
sokról. A  nukajarvi arevonalsza 
kasz ezzel elcsendesedett.

„ V Á L L V E T V E ”
címmel készül Mezei István kétversiős 

háborús filmje
Végre szóhoz juthatnak azok a fiatal 

magyar filmgyártók ja, akik a letűnt
liberális rendszer idején sem műter
met, sem gyártási engedélyt nem kap
tak és hogy mennyi érdekes ötlet, te
hetség szunnyadt kiaknázatlanul, azt 
mutatja az a legújabb filmvállalkozás, 
amelyet a ..Vörösmarty Film" kezde
ményezett az augusztus közepén felvé
telre kerülő háborús filmjében.

Eredeti háborús felvételekben tárul
nak szemünk elé a donmenti háborús 
csaták, amelyeknek forgatagában váll
vetve küzd egymással a német gráná

tos és a magyar rohanrotSftt 
A  mese fordulatokban gazdag. JJ

drámai feszültségű képeket egészsége« 
katoná im mórban bővelkedő jelenteit 
váltják.

A legkiválóbb magyar mfivéauek ¿Ke
repelnek a filmben, amelynek zenéjét 
Dolecskö Béla készíti. A  rendező; Far- 
kas Zoltán, a gyártásvezető pedig Je
szenszky Ferenc.

A  film érdekessége, hogy egyszeri« 
készül németnyelvű változata, s október 
első felében egyldőbep tűzik műsorra 
Bulapest és Berlin vezető mozijaiban.

3 1 I U I S S Y  I Ü S 1 I O
a Nemzeti Színházhoz szerződött
Hirt adtunk már arról, hogy 

Kovách Aladár több fiatal mű
vészt kíván a Nemzeti Színházhoz 
szerződtetni. A sok név közül eb 
nőnek közölhetjük Szilassy Lász- 
lóf, egyik legnépszerűbb filmszí
nészünket, aki máris leszerződött.

Kérdést intéztek ez alkalommal 
Szilassy Lászlóhoz, aki munkatár
sunknak a következőket mon
dotta:

— Természetesen nagyon boldog 
vagyok, hogy az ország első szín> 
házában játszhatom. Tudom na

gyon jól — mondja Szilassy Lász
ló szerényen —,! hogy sok elmé
lyülésre van szükségem, azonban 
erre a jövőben bőven le#z alkal
mam és igyekszem majd a magyar 
színpadot épp oly szeretettel szol
gálni, mint amilyen Telkesen ját
szottam filmeken.

Szilassy László zsábája egyéb
ként örvendetesen javul, úgyhogy 
hír szerint ősszel be is mutatkozik 
a Nemzeti Színház színpadán az 
egyik Gárdonyi darab férfiszere
pében. _  KTLIN —

A keleti arcvonal helyzete megállapodott I ^ bÍ V Sze9̂ cfon
», r , , , . , I vitéz Banky Róbert, aki sok ui tehetseget szerződtetettkoránt sincsenek kimentve a nemet tartalékok, állapítja mez Max Krull I . «Téren

* ’* ®  I  A W.AffAni Vílt’/Wtí í^vníh a rr wánf Ir/vnmtn1!  IL..S n
Dr. Max KruM, a Német Táv ira ti 

i í i  katonai munkatársa írja az 
a .M a iak  helyzetéről:

f í ’ tekintve a lettországi arcvo- 
m ltö l. ahol a  bolsevisták ember
é i hadianyag nagyarányú, beveté
s i,'e l hiába igyekeznek maguknak 
utat n y it»í, a keleti arcvonal hely

zete megállapodott. ' H ogy  a Visz
tulái hídfőknél az ellenséges nyo- 
r c ' r> rendkívül erős f> íg y  az arevo- 
nnl m écs telje-jen nyugvó állapot 
b?.Vii ext. a nynknm  a lka lm azott ru 
g 'más védlekeasési taktikánál tér· 
tp ’ 'tetem ek  k e l  tartani. A · szovjet 
}. ■; v e r t e s  B íalvsfoknál sem. ért el

■ ic ?·.·^ sikereket. A  harcok mai
t és a boíseviatSknak az. utób

bi hetekben elért jelentős teriilet- 
m srm ége  közt Srazehasönlítást 
t,5 ;, _ értebnetisanek tűnhetik f e l  a 
!'■■ mst, de nem szabad .elfelejteni, 
hr y  a bolsevisták előrenyomulása 
so'-izor csak. azért vo lt lehetséges, 
mert a német csapatok akár arevo- 
m ' rövid ítés akár jobb  eihárítő- 
r ' -'>k:, vagy  időnyerése 'cé ljábó l 
iv*'-ént adtak fel területet. A z  are- 
v -ní-iiak mai vjszfl®yhgos ayugal 
rr'-iak oka réasben új német tar 
t ··" Míok ■ odavonásában, részben . pc· 
el' az új vezérkart főnök szemé·
■ ' ' "íí Keresendő, aki m int régi
t ' ■ éton szakember támadóiad ve- 
~· 'i a réd'ílníet. H o z z i j ir u l  a' mai 
r,\■■·’ ilo irhoz a Szovjet kédvezőtk-B 
n területe, amely megnehe■

az utánpótlást. C s ík  a nagy, 
árhatotoaió Prip jet -moesa- 

i ' <•3. fceíl gondolnunk. A szovjet 
Ivezét'é« kénytelen volt e m eg

vá ltozott helyzetből levonni követ
keztetéseit. A Szovjet most nem ké
pes a Kárpátoktól a Finn-tenger- 
öböiig terjedő arcvonal egész hosz- 
szában egyidejűleg végrehajtani 
támadó cselekményeit. Korlátoz
nia keM támadásait, számításba

Az inváziós térségben folyó harcokat
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m ég nem lehet áttekinteni. A harc- 
mód új jelleget öltött magára az 
által, hogy az nw/olok és ameri
kaiak áttértek a nagykiterjedésű 
hadműveletekre. E zt A vranehes 
nál e lért áttörésük tette lehetővé, 
Német részről nem ismerik el azt, 
hogy Eisenhower ezáltal erős ütő
kártyához jutott volna. A  harcok 
aak azonban most még csak ele
jén vagyunk. A normandiai arevo- 
nalnak délről való megkerülési 
kísérlete még nem jelent nyi!t szá
razföldi csatát, mert még nem ál
lapítható meg, hogy von Kluge ve- 
zértábornaay hadműveleti tartalé
kaival végüti» hol akarja felvenni 
a harcot. Mert az ellenséges tábor
nak a közvetlen  küszöbön álló 
végső győzelemben bízó derülátói 
és prófétái sem állítják azt, hogy 
a lemansi és loírei kis elhárító 
harcok kimerítették volna a német 
tartalékokat. H ogy  a makacsul vé 
dekező erődök legénységét nem le 
het rendes tartaléknak tekinteni, 
kitűnik abból is, h ogy  ezek legény
sége a véderő mindhárom részéből 
tevődik össze.

Caentői délre a német elhárító* 
arcvonal bástyaként áll s a foana- 
daiaM a páncélos csapdák, akname
zők és· egyéb utászelhárító eszkö 
zök bozótjába jutottak. A szövet
ségesek innen Parisba akartak elő
retörni. M ivel ez nem sikerült, a 
szövetségesek, mint már o ly  sok
szor azelőtt, taktikai erényt- csi
náltak a szükségből s északról, va 
lamint dél fe lő l harapófogó moz
dulatot indítottak meg Palaise e l
len.

Am angolszász terv hatása még 
Man nintatkozott, Sikere a megle- 
patésFzerűségben re jle tt volna. A  
harapófogó déli fe le  az aleneoni 
utcai harcokban m erevedett meg, 
tnig az északi rész továbbra Is 
nagy erőlködéseket tesz, h ogy Fa- 
latseig törjön át. A  kanadaiak, 
hogy legalább k is levegőhöz - jua- 
?anak. megváltoztatták támadási 

Irányukat és olds: iám adást intéz
tek kelet felé. Ez szintén oteghiú-

A szegedi Városi Színház: még 
ken vennie azt, hogy a német had-1 Kispesten szerepel nagy sikerrel, 
vezetés is időt nyert ezáltal. Igy|de máris kérdést intéztünk T. Tö

rök Emilhez a színház Helyettes 
igazgatójához, aki a szegedi szín
ház őszi műsoráról a következő
ket mondotta:

Szeptember végén nyitja ka
puit a szegedi Városi Színház a 
„M-agyar Elektrával”, majd a 
„Traviata” és a ,JSm]c-bán” után

az ellenséges jelentések is  m eg
erősítették hogy a német elhárító 
erő ernyedése nem állapítható 
meg

1 'itPriFlitoffllit
■ i  ti -j «-út l! TeMán: .15M  0. 
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sült. A  harcok kimenetele fogja | 
eldönteni, sikerül-e a szövetsége
seknek a -mozgó háborúra áttér
niük.

A sírassburgi székesegyház 
megrongálása nem lehetett 

véletlen
Mint a véderöfőparancsnokság 

szombati jelentéséből kitűnik, angol· 
ameiikai repülőgépek pénteken Strass- 
burgot bombázták és ennek során 
megrongáltál- a székesegyházat. Mint
hogy nappali támadásról volt szó, a 
legtisztább látási viszonyok mellett, 
nem kétséges, hogy a bombákat szán
dékosan diobták le erre a tiszteletre
méltó kulturális emlékre· a  sirass 
bur«i Münster, úgy, ahogy ma isme
retes, 1180-ban épült- Az első szé
kesegyházat 1015-ben kezdték építe
ni, ezt az épületet azonban több tűz
vész elpusztította. Az újjáépítés több 
évszázadra terjedt és abba a legjobb 
német építőmesterek és művészek 
belevetették egész tudásukat, hogy 
igazán értékeset alkossanak, a  
Münster 110 méter hosszú. 41 méter 
széles, középhajója 30 méter magas, 
az 1839-ben felépített tornya pedi; 
143 méter magas. A  strassburgi szé
kesegyház művészettörténeti jelentő
ségé'különösen azért nagy, mert ez

könnyű fe jsúíyú operettek ¡helyett 
nemesértékű klasszikus operetteket 
kíván bemutatni vitéz Bánky Ró
bert igazgató, aki sok új tehetsé
get szerződtetett a színházhoz.

A szegedi színház kitűnő műsor« 
politikájával és fiatal erők neveié·« 
sével eddig is példát matatott, 
úgyhogy Malommal tekinthet a 
város közönsége a színház jövő évi 
működése elé.

Délutáni előadások
a Népvarieté Cirkuszban

A  Népvarieté-Cirkusz, amely a 
[Sportcsarnokban vendégszerepei óriá- 
|si sikerrel, eddig csak vasárnap dél- 
rután rendezett előadásokat. A hatal- 
Imas érdeklődésre való tekintettel az 
Iigazgatóság úgy határozott, hogy 
¡ezentúl csütörtökön és szombaton is 
| rendez délutáni előadásokat). ame

lyekén a teljes esti műsort' mutatják 
be. Ezen a héten a keddi ünnepen is 
lesz délután előadás. A  hadiüzemi 
alkalmazottak részére kiadott 50 szá
zalékos kedvezményes jegyek vala
mennyi délutáni előadásra is érvé
nyesek.

N y i A t  t w Á J i  a g y
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Ma, amikor a Kárpátok keleti lej
tőin ■.. kezdhetném így is, de nem 
megyek a Kárpátokon túlra, azt hí
vén, hogy elegendő lesz 'figyelmét 
felhívni arra az angolszász bombára, 
amely a házunk etott robbant· Egy· 
szóval a mai nehéz, küzdelmes és 
sofcszor álmatlan éjszakák nem arra 
v^lók, hogy azok átdorbézolásával, ne 
hagyja átaludni a napi munkában ki
fáradt szomszédokat. Ma sokkal ko
molyabban kell venni az életet, kü
lönösen az ifjúságnak, hisz ebből az 
ádáz küzdelemből, nekünk kell ' ki
vennünk az oroszlánrészt. Komoly

tagozatot a kifejezetten német-román 
épületek tágasságával és teljességé
vé!.

az épület egyesíti a tökéletes gót mmunkával kell töltenünk napjainkat, 
. ·» 1 * éjszakákat pedig arra kell felhasz

nálnunk, hogy aludva erőt gyüjtsünk 
ö másnapi kemény munkához.

ÖnneA·, kedves ,,Művésznő” - 
jelölt, nem számít az, hogy egykét 
éjszaka nem alózik és így álmatlanul 

[is el tudja végezni másnapi „fárad- 
ágos” kötelezettségeit, gondoljon 

azokra, akiknek egy át nem aludt éj
szaka·, egy komoly munkával eltöl
tendő munkanap kiesését jelenti. Ez 
a munkanap nemcsak az egyénnek, 
de az ország hadifelkészültségének is 
hiányzik. Aki készakarva, meggondo
latlanul munkástársai munkabírásá
nak csökkentésére törekszik, az sza
botál. Hogy a szabotálok mit érde
melnek, azt Ön is, kedves „Müvész- 
nő''-jelölt nagyon jól tudja.

Remélem, ez a pár sor elegendő 
ahhoz, hogy a javulás útjára térjen.

Azután mégegy: hogu valaki „Mű
vésznő!" leyyen, annak sokat, de na*

Rablótámadás 
Milano környékén

Négy leifegyverzett ismeretlen em
ber fényes nappal kifosztotta a mi
lánói népbanknak Vittuoneban. Mi- ] 
Janótól körülbelül 20 kilométerre 
nyugatra levő fiókját. A  tettesek: 
gépkocsin elmenekültek· (M TI)

Churchill Olaszországba való 
rnegérkezése után a szocialisták 
tüstént nagy poropagandahad- 

járatot kezdtek a Bonomi- 
kormáfty ellen

Stockholm. Tüstént Churehillnek i 
Olaszországba történt -megérkezése 
után. a szocialisták nagy propaganda! 
hadjáratba kezdtek a Bonomi-ior- j 
rnány ellen — küzV az Aftcntídnín-1 
gén az Uniled Press Hómából' szár- j 
mazó jelentése alapján. — A  kommá*! 
rtigték Rómában a szombatra yirrav 
dó éjszaka mindenütt plakátokat ra-j 
"aíztvatták ki azzá!. az erélyes fel
‘.iváíaai,, hc?v Bcíktíü  msg keli 

fcyktatni. mivel nőm bíznák tenne a 
sxc-véts: Kesék

v m u v o n
Megjelenik minden hétföa. Felelő? 
szerkesztő és kiadó; Bornemisza 
Gábor- Kiadótulajdonos: VIRRADAT
k i \D()v A i .!..\l v r  Kft. Budaaest,
VIII., Gyulai Pá!-ü}ca 14 sí/-m. Te-. 

;lefon; szerkesztőség; H5-243 Kiadóhi
vatal·. 148-3«

gyón sokat kell még tanulnia, ön  ne 
akarjon „Művésznő!”, hanem a nem
zeti színjátszásnak megbecsült mes
tere lenni.

Jobb belátást és javulást kívánva!
—ütő—

Szabó Dezső leszerződött 
a Magyar Ünnephez

Szabó Dezső, a legnagyobb magyar 
kortörténeti regény, az „Elsodort falu’’ 
Írója leszerződött a „Magyar Ünnep” 
cirnű irodalmi ég művészeti hetilaphoz. 
Ezzel a ..Magyar Ünnep" állandó Író
gárdája olyan tekintéllyessé bővült, 
hogy aizt más hetilap eddig Magyaror
szágon még csak meg sem közelitette.

N Y I L A T K O Z A T  ,
Kaszás Endre könyvit ¡adó vállalat a 

(Bpest. VII., Daltijánich-u 40. Gellárt 
Vilmos iró könyvosztogatási botrányá
val kapcsolatban annak megállapítását 
kéri, hogy nem azonos a könyv kiadó
jával, mert vállalata, Gellért Vilmos 
iró „Novemberi hajnal’1 c. regényét 
adta ki amely műnek írói honokr'u- 
mat Gellért Vilmos iró hiánytalanul, 
teljes egeszeben megkapta.

Teljes tisztelettel; Kaszás Endre 
Könyv- és zeneműkiadó,

A Magyar Lovarcgylct augusztusi 
versenyeit további intézkedésig Megye- 
ren tartja, Tájékoztatásul közöljük, 
hogy a versenyek még egy esetleges 
légiriadó esetén is a riadó lefújása 
után megtartatnak. A Megyerre szo
kásos vonat- és villamosközlekedést a 
MÁV. illetőleg a Beszkárt a körülmé
nyekhez képest biztosítja.

A Duce az arcvonaira ment
Hivatalosan közölték, hogy a Duce 

az arcvonalra ment harcoló esas»ai»ihos,

HfjrontaíoU a Centrum Kiadáválíaiaí Rt. körforgögépeín, B<ulape.«.f, VtiL, Ojtiíaí PA! u. II. m. — Felelős; Czollucr László


