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A július 204 gyalázat fordulópont a végső győzelem felé vezető úton

Hatalmas elhárító csata dűl a Szajaa és a Loire szögletében

Szentistváni gondolat 1944-ben
% Irta: Turbók Gyula

A  saentistvánnapl korareggeli T M ilyen  értelm ezésben születik 
lég iriadó m intha figye lm eztetett ma ú jjá  számunkra a szentistváni
volna bennünket arra: ezt az or
szágot, a magyar örökkévalóságot, 
a dunamedenci magyar .felsőbbsé- 
get és irányitó szerepet a legtel
jesebb anyagi és lelki mozgósí tott- 
sággal, a legteljesebb felkészült
séggel védelmezhetjük csak meg 
minden korban és minden időben.

Határokat döntő, államokat por- 
baomlasztó, megsemmisülésbe ta
szító viharok húztak át évszáza
dokon át a Kárpát medence fe
lett, — Európában népekt uralmi 
rendszerek semmisültek meg, 
újabb és újabb világnézeti irá
nyok birkóztak egymással s a ma
gyarság a Kárpátok védőfalai mö
gött ‘élt és dolgozott, mert a szent- 
istváni gondolat, a szentistváni ta
nítás, — amelyet mély szintézis
sel magáévá tett és magába ol
vasztott — ideláncolta, idekötötte 
ehhez a földhöz. Mennél jobban 
vétek és bűn vo lt magyarnak len
ni, ez a nép annál fahatikusabban
é s 'elszántabban hirdette örök jo
gát az európai élethez, az európai 
fennmaradáshoz, cselekvő részvé
telét ahhoz a munkához, amely 
Európát építi felelőséggel, eé¡tu
datossággal — az elpusztíthatat
lan európai kultúra és magasabb- 
rendűség jegyében.

Ma olyan időket élünk, amikor 
nem tudjuk m it hoz a holnap. Ir
tózatos vajúdások remegését fe
szítik a jelenlegi napok, s ha vala
ha is parancsolóan szükségünk 
volt arra, hogy átérezzük a ma
gyar sors tragikumát és felemelő, 
acélozó nagyszerűségét, akkor 
most kell tudnunk és látnunk: 
m ilyen történelm i okok állítottak  
bennünket ismét a világerők bir
kózásának útvonalába. Ma kell 
látnunk tudnunk és ereznünk: 
ebből a felelősségre intő és el
szántságot k öve tő  helyzetből — 
amely Európában khlakulf — 
csak sajátos magyar tátásunk·., a 
szabad Magyarország jövőjébe ve
tett elpusztíthatatlan hitünk és 
Maratunk vezethet ki bennün-

Német hadlfeientés, a nyugati, déli 
és keleti harcterek eseményeiről

gondolat. Mit parancsol ma a 
szentistváni állameszme, milyen 
új utat je lö l lei számunkra a Hz 
évszázados magyar történelem?

Megparancsolja: úgy álljunk
helyt a döntő napokban, hogy 
minden szavunkkal tettünkkel o 
magyarság európai elhivatottsá
gát, magasabbrendűségét, erejét 
és elszántságát bizonyítsuk. Cé
lunk és feladatunk hozzásegíteni 
Európát a megbékéléshez, európai 
és magyar felelősséggel úgy vál
lalni továbbra cselekvő részt 
a döntéshez érkező európai küzde
lemből, hogy helytátállásunkkal, 
részvételünkkel a szabad Euró
pát és a szabad Magyarországot 
építsük.

A  történelem bebizonyította: 
valahányszor a magyarság kény
szerítő erők nyomására elvesztet
te befolyását a Dunamedencében, 
felborult az egyensúly, amely ra
gyogó történelmi korokban oly 
meggyőzően mutatta és példázta 
a magyarság államalkotó, állam- 
m egtartó erejét, felelősségét, szer
vező erejét és azt a megértő po li
tikát, amely tíz évszázadon át ösz- 
szefogta, történelm i sorsközösség- 
be forrasztotta, az it t  élő népeket.

A szentistváni gondolat azt pa
rancsolja ma a magyarságnak.' 
védje foggal és köröm mel azt, 
ami magyar fennmaradás, sza
bad magyar állami lét, iö v ő  és 
európai boldogulás. Ne tántorod- 
junk meg és ne legyünk kishi- 
tflek, mert eddigi európai_ törté
nelmünk ragyogóan bizonyítja: ha 
ideig óráig megfosztottak ben
nünket irányító szerepünktől — a 
legsúlyosabb időkben is táplálta a 
nemzeti ellenállást a szentistváni 
gondolat ereje és az a fanatizttms, 
amely m indig minden korban és 
minden időben, a nagy európai 
válság napjaiban is ehzánt harc· 
ra> magyar helytállásra., a magyar 
érdekek legfogcsikorgatőbb védel
mére buzdított és kényszerített

Berlin, augusztus 20.
A  Führer főhadiszállásáról jelentik 

a Német Távirati Irodának.
A véderő főparancsnoksága .közli:
Normanjában hadosztályaink az Ar- 

geentantól északra lévő térségből ke
mény ellenállással szemben állandó 
ellenséges oldaltám&dá&ok elhárítása 
közben. tovább küzdöttek maKiik.il 
vissz# kelet felé.

A  Chartrestől északkeletre ke
letre lévő térségben zárókötelékeinli 
harcban állnak előrenyomuló ellensé
ges erőkkel, amelyek délnyugat felől 
erősítéseket kapnak.

Délfranc^aországban ax ellenség most 
már wös páncélos kötelékek beveti 
sével két oldalt észak felé igyek
szik

hídfőjét kiszélesíteni. Főleg a
Toulontól északra lévő völgyekben 

\  vannak heves harcok
Légvédelmi erőink francia terület 

fölött 48 ellenséges repülőgépet Jöttek 
le.

Ellenséges könnyű tengeri erőkkel 
vívott harcban a haditengerészet biz
tosító járművei Le Havretcl északra 
megrongáltak egy rombolót, két gyor-s 
naszádot pedig tüzelésükkel felgyuj- 
tottak. Egy jármüvünk elv esze«.

London külső kerületeivel együtt 
továbbra is a V. 1. súlyos tüze alatt 
áll.

nyugatra, análkül, hogy az ellenség
nek sikerült volna nagyobb terepnye
reségre szert tennie.

Fent északon hegyi vadasaink egy 
harccsoportja elfoglalt egy erősen ki
épített szovjet magaslati állást.

Egy gyengébb északamerikai bombá
zókötelék támadta Floesti vidékét. 
Négy ellenség«* repülőgépet lelőttünk.

Három napon belül 
harmadszor bombázták IHoestff

a nWymoMint az Interinf balkáni - légügyi 
tudósítójától értesül, északameri- 
kai bombázók három napon belül 
harmadszor hatoltak be a Duna 
térségébe s Ploesti térségében lévő 
célpontokat támadtak. Mivel az 
ellenség előző támadásai alkalmá
val nehéz légelhárító tüzérségi tűz

folytán, szá.mös t^gyd io torós  bom
bázót vesztett, most igen nagy 
magasságból dobta le bombáit 
E rendkívül erősén befolyásolta a 
támadás hatását. A Ploesti térsé
gében lévő légelhárítókötelékek, 
eddigi jelentések alapján, négy re
pülőgépet lőttek le.

Német vélemény a hétfőn Umdétíé 
négyhatalmi értekezletről

Augusztus 21-én kezdődik 
Washingtonban a négyhatalmi ér
tekezlet, amelyen az Egyesült Ál
lamok, a Szovjetunió, Anglia és 
Csungkingkína vesznek részt. Ez
zel kapcsolatban Kari Megérte, a 
Berliner Börsenzeitung diplomá
ciai munkatársa, cikkében megmu
tatja, milyen lenne a béke, mint

értekez-„ Megerle írja, ennek az 
t e n l létnek a feladata, hogy aa úgyne

vezett világbiztonsagi kerdesben 
megegyezésre jusson. A  Szovjet

i g  áttörési kísérleteit az adriai ten 
gerparti szakaszon. Égés» nap súlyos 
harcok voltak, az ellenség azonban 
nagy veszteségek árán csak csekély te
rületnyereséget tudott elérni.

A  keleti arcvonal déli részen az 
ellenség erős tüzérségi előkészítés után 
a Dnyeszter és a Szcreth között sok 
hiábavaló támadást indított,

A Visztulái hídfőnél, Baranovtól nyu
gati·* hadosztályaink egist nap súlyos 
elháritóbarcokat vívtak és lendületes 
ellentámadásokkal tehermentesítették 
magukat. A  Varkától délkeletre lévő 
hídfőnél kemény harcokban elhárítot
tuk a páncélosokkal és ©satarepülogé- 
pekkei támogatott ellenséges támadá
sokat.

Varsótól északkeletre szombaton is 
csak csekély tem  nyertek a bolse- 
visták, jé’lehet újonnan felvonultató« 
erőket vetettek harcba. Az elkesere
dett harcok még tartanak. Vilkovis- 
kntől két oldalt, valamint Sak éntől 
délre meghiúsítottuk a szovjet erők 
újabb áttörési kisári ételt; néhány be- 
tőré-4 elreteatestünk.

A  lett arcioíialon Modofantól nyu
gatra elkeseredett harcok tombolnak 
betört «ovjet házcsoportokkal.

Észtországban tovább folytatódott m  
erős szevjet nyomig a Pszkovi-tétöl

unió, amely miatt már másodszor 
halasztották el az értekezletet, 
időközben mindent, megtesz, hogy 
Európában befejezett tényeket al
kosson. Ettől függetlenül is azon
ban meg lehet állapítani a részt
vevők pi.l'ásfo?! aiásábél, hoey olyan 
békét akarnak a világra Mnysze- 
ri*"ni, amely az erőszakon alapul
nék.

Amennyire m ár most m eg lehet 
ítélni, ellenségeink arra töreksze
nek, hogy ne jöjjön létre egy, a 
nemzetközi erők összefogásán 
alapuló államok fölötti v iiágszer« 
vezet.· Dönteni akarnak afölött, 
melyik nép „békeszemő” és me
lyik „tám adó". Néaaatországot és 
Japánt a támadók k5zé sorolják. 
Négy évvel ezelőtt a Szovjetuniót, 
is e csoportba osztották. Német
országot és Japánt örök időkre 
úgy le akarják fegyverezni, hogy 
soha többé „ne rohanhassanak le” 
más népeket A mi válaszunk erre 
csak az lehet., hogy rendíthetetlen 
elszántsággal folytatjuk az Euró
pa és a Birodalom szabadságáért 
és győzelméért virotf küzdelmün
ket, mindaddig, amíg olyan békét 
nem harcoltunk ki, amely az igaz
ságos világrenden alapul » éjien 
ezért tartós is Üss,

Kilátástalan a partraszállás 
az Adria partián

Milánó, mg. 20.
A Po deltájától északra aTries- 

ti-öbölíg az adriai partvidék la- 
gunás jellege kizárja azt, hogy az
ellenség sikeres partra ; <3 Iáit 

hajthasson v é g re  a : A p p eam sek 

ben le vő  arcvonal m egkerü lésére 

A z  o tt á lló  ném et és olasz csapa

tok körött nem  u ra lkod ik  in váziód

Ifidé hirdetést mi nem közöltünk!

láz- Ennek e llenére  m ind íu re  fe l

készültek. Ez a terep egyedü lá lló  

a maga nemében, mert annak el

lenére, hogy a part lapos és mö

götte a lfö ld  húzódik, mégsem ked

vez  a támadó hadm űveleteknek. A  

sekély parti v izek  m ögött hat- 

n y o k  k ilom éter s *é l«s  lagúnák 
vannak, am elyek  erősen iseaposak 

és te li vannak apró szigetekkel, 

ahol erős ném et támaszpontokat 

építettek ki,



j U á M i i z
\'fâ ' . a nappal szemben 

f£ ll Az ellenfél mnido- 
latait «yorsan.» (el, 
Isméd, a  sanhalás 
iokoïtU* alul ma· 
\3rtalan éles látást 
hittoÿlt, ú«y «  játé. 
hóinak, mini a né 
*ö«efc,

I d e i l i *  v é d ö ü v e g  

KAPHATÓ LÂS2ERÊSZEKNÊ.L

V®iérk*|n4«!«; Gottwald litván, Bu
dapest, X., Förér.u, 31;a. T.: 348-672.
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Miért folyik a megtorlás?

Budapest, 1944. augusztus 21»

Mönche», auensítiií 2Q,
V, 1," címmel a Münchener Neueste 
fi»ehrlehtenb«n a ka«íke*őket írja.
' A  német nép sem nem .szolganép, 

Sím p-etlis nem elgyüngiilt vagy el 
ernyedt

Ajs ellenségnek ezt a háború nézi 
éve a'aU meg kellett értenie. Ha ea- 
iiek ellenére a/t reméltek, hogy a né 
n»«t nép a terrort,it;i,ií,,ihsik súlya aiaU 
íiss/eroppan, mint ai elgyengüH né
pek, akkor ezt a várakozásukat ha
bard játékoshoz lehet haonlltanl, aki a 
legmerémebbet Is megkockáztatja. A* 
emberiség háborúiban mai időkig i 
harc alapelve az etika volt. A hábo 
ni folyamán mindig tört intek ptiszU- 
táaok. de cselt összefüggésben állotak a 
iwsneMM vagy visszavonuló ellen 
seggel. A fegyvertechnika és a kémia 
fejlődésével »  háború mind materiali 
»abba vált, *  harctéren azonban to
vábbra in mindig hadseregek állnak 
szemben egymással, amelyek egymást 
fenyegetik. Anglia és Amerika e*t az 
erkölcsi törvényt megszegte terror- 
boirsbázásaival. Nem vak gyűlölet a 
német népben a megtöri« elégtétel 
iránti követeié« két olyan nemzőt el
len, amely megs*e«te aháborns erköl
csöt, hogy a lehető legcsekélyebb be
vetéssel érje el célját, a háború utáni 
fokozott keresklelemi konjunktúrát.

A németek azt kérdik. Mi bírhatta 
rá ezt a két nemzetet erre m bes- 
tiaütí.ára? A  lap szerint ezután utal 
arra, hogy a* angol világbirodalom 
bűnös ••«((őzökhöz folyamodott, mind 
a Birodalom megteremtése, mind a 
megtartása ériekében. Az első euró 
paf háborúban a Németország «¡len 
alklmzott éhség bJckádilal, amelynek 
üiazezre.k estek áldozatul, Anglia meg
tette a dönt« lépést a bukás felé. A* 
a szervezést teljesítmény, amelynek 
tettereje és körültekintése kivivta 
tSrténelemirók csodálatát, a nemzeti- 
szocialista Németországban saját népét 
éa ezen túlmenőleg Európát megóvta 
hasonló bűncselekmény következmé 
nyeitöl. Ilyen bűncselekményt terve 
lett újból Anglia és Amerika. Nem 
bosszúvágy, vak gyűlölet, sem pedig 
¿«bontó szélövedéi kényszerít erre 
E*y kultörfaj önvédelme ez. A  faj 
etikai egyensúlya immár csak megtör 
lássál állítható helyre, ha a faj létét 
és fejlődését fenntartani kívánja. Ez
ért van a megtorlás.

HITLER MONDOTTA:

P l a g i a r  Lo v a re ü y le f
aug. 23, 26 és 27-én d. u. 3-kor
v e r s e n y t  l a r i

.Murkcltözcsségek alapításával 
gyönge egyesületek nem lesznek 
erősebbek, de nem egyszer bskö 
vetkőzhetik az erősebb egyesület 
gyöngülése. Téves az a l»iiog<S*. 
hogy gyenge csoportok ogyszitésó 
bői erölényezö keletkezik.

Ne lelejaak el sóba, hogy ezen a 
világon r.iintíon valóben nagy do
log nem koalíciók harcának, hanem 
mindig egyetlen győzőnek az- ered
ménye. Koalíció* eredmények már 
eredetüknél lógva magukban hord
ják a jövandő széHorgdcsolódás 
csiráját és nem egyszer a már el’ 
ént eredmények elvesztéséhez ve 
zetnok. Nagy, valóban világrengető szellemi lorradahnak mindig csak 
egyes alciulalok Utáni küzdelmeké »1 képzelhetők el, de sohasem, 
mint koalíciós vállalkozásnak ere dménye.

így mindenek előli a népi államot nem lógja megteremteni soha
sem egy népi munkaközösség meg egyezéses akarása, hanem csak 
egyetlen mozgalom mindeneken keresztültörő sziWaszilárd elha'áro- 
s” ·0"· ' Miien Harcom 369. oldal,)

Kemény elháritóharcok 
a Szajna és a Loire szögletében

Az Intedftf jelenti az észak- 
íranciaországí harcokról:

Normar.diában a brittek Fa 
l&jse tn-ségéből kiindulva, nagy 
erőkét vetették az Argentinba 
vezető útra, hogy iiyenmódon 
ésv 'ik felöl benyomják az aícvo- 
nal ivét, arnoiy tovább kisebbe
den azwl, hogy a német csapa
tok tervszerűen és teljes rendben 
kereitetiilvitték elszakadó mozdu
lataikat- Ennek során St, Ar.dré 
erdőségeiben rendkívül elkesere
dett harcok fejlődtök ki, A né
metek a mi·út mindkét oldalán 
jól fedezett páncélos elhárító 
ágyMUémknt és ellenállási fész
keket építettek, ki, m  utat és sz 
erdős terepet pedig akadályokká! 
és aknákkal zárták ét, Miután a 
158, az, műúton azétverték a In
dák élcsoportjait,» "" köziütük égy 
erősebb páncélos -'csoportot is, a 
támadók „az erdős terepen Pierr- 
fitte irányában igyekeztek teret 
nyerni, de cs is csak egye* pán
célosoknak aikeröH.

Több eredménnyel működtek a 
Divea mentén Morteaitxból előre
töri csapatok. Ezeket azután 
Trun környékén fogták fel és sú
lyos harcokra kényseerítettéi« j

Ettől a harctérről északra ía, 
ahol a kanadaiak St. Pierre m i 
Divégiből nyugat felé törekedtek
területet nyerni, rendkívül elke
seredett ■ és vái tokozó harcokra 
került sor, amelyek még tarta
nak.

Míg a Ioire arcvonalról nem 
jelentenek nagyobb harci cselek- 
menyeket, az amerikaiak, mozgó 
hadviselésére áttért páncélos- és 
gépesített kötelékei, .amelyek most 
már az Alencon La Mán« térség
ből ia ©rősítésket kapnak, előre, 
törést kísérelték meg Chariares 
mindkét oldalán délkeleti éa 
északnyugati irányban. Eközben 
támadó élcsoportjaikat a német 
páncélos osztagok felfogták.

Dreuxtól északra földerítő csa
patok Nantes és Vernon között 
egészen a Szajna alsó folyásáig 
előre törtek.

A német fegyvernem újból és 
újból megtámadta az amerikaiak 
páncélkötelékeit kísérő bombázó· 
ezredeket, amelyeket sok vadász- 
repülő védett. A 'bombázókat he
ves - légicisatákra kényszerítették. 
A légicsatákban lelőttek 22 gépet, 
ezek zöme neházbombázó.

D élfran c iso rszáeb an  a  német ellenállás 
fészkei az utolsó gránátig védekeznek

a Laflíos*, Tritosz in a Ka*»nis*
tangcraJattjár»*, valamint »/. Olga 
Uirálvné nevű romboló. E hajókon 
Sftfl-nál több görög tengerész; vesz
tette életét. A britek által átvett 
görög hajók eddigi &mbems§íse>sége 
meghaladja a 3500 m.

Angol részről is elismerik, 
hogy a francia lakosság nem 
nélkülözött a német megszállás 

alatt
H m t a  brit közellátási miniszter 

a Folkets Dagblad londor.i jelentés^ 
szerint észak írországi földművesek 
«lő tt mondott beszédében kijelentet
te, hogy Nüt-m.wJia francia lakos 
8ága jól volt eliátva élKlmiszerrel %' 
német megszállá« idején. ISJem fe-

Tengeri összecsapás a La Manche 
csatornában

Berlin, augtisztus 20. (Interinf.) i szád-csoportokkal. A  német jársnű- 
.\«met tengeri biztosító erők a*, vek a Wbb mint: egy óráig tartó ösz- 

aug«#ietn# j8-ére virradó éjjel el-| sasecsapások fo.!.várnán felgyújtottak 
lenorzö utjukon a Ia  Manche oSa- két szövetséges gyorsnaszádot és ta.

tálatokat értek el egy rombolón, va
lamint több más gyorsnaszádon. Egy 
német hajó megrongálódott.

tornán a* Antifer-fok előtt Ismétel 
ten harci érintkezésbe kerültek sző 
vétségé* rombolókkal és gyors na

Ausztrália nem ad több pilótát 
Angliának

Gén}, mg. 20. ( í r j
A Dajjy Express jelenti Mti- 

Lourneból, hogy Ausztrália n jó · 
;őben az angoloknak sem angliai, 
sem indiai, sem középkel.V- htt-ç· 
bavaiésre nem bocsát píióté̂ f>t 
re·· aelkezésre. Az Auütráiiárar1 
á>'c-:násüzó Raff-&z©mt?yze· e hó 
rap folyamán Kanadáb* tê; vis. ·
EZä.

A maastricirti légitámadás
áldozatai

A Maastricht holland város ellen 
pénteken délután végrehajtott angol·

lelnek meg tehát & valóságnak izász légitámadásnak hetvenegy ba
szok az állítások, hogy a németek lottja van, 48 súlyos és több mint

száz könnyű sebesültje volt- Mint akifosztották az országot.

i hivatalos jelentésből kitűnik, a légi
támadás tetemes károkat okozott la
kóépületekben. M ivel az eltakarítási 
munkálatok- 'm ég folynak, a halálos 
áldozatok számának emelkedésével 
számolnak.

Az első lovagkeresztes búva.- 
hajógépész

A  német tengeralattjárók techni
kai személyzetéből etednek Heinrtch 
Dammeier fögépész kapta meg a 
Va.slcereszt lovagkeresztjét. Dam- 
meier tengeralattjáróján vaLameny- 
nyi úton fésztvett és kereken' héö- 
száz napig volt a tengeren. Nagy 
része volt a naszád sikerében, amely 
harmincegy hajót süllyeszt-tt cl 
165.000 tonna hajótérrel és két rom
bolót.

Brauchitsch vezértábornagy :

Az összes erőtartalékok mozgósítása 
biztosítja a győzelmet

A» Interinl jelenti a délfrsncia- 
öraaájfi harcokról:

A? egyen ellenánási fészkek,
• *mtíyek ' főleg a hadsereg parti 

Ötegei !(öríU e^ogortosultak, _ a 
pénteki nap folyamán is folytatták 
eilesnáilásukat. St. Maio bátor 
helyőrségének példójáhoa híven a 
legnagyobb dssMÍnteágg-al az utol
só gránátig védakeíniek, bár aa 
inváziÓB erők pénteken is erős 
bombáJtóköUSékekkel támadták 4s. 
«  ellenséges >iajótü»éreég b«ve- 
tm  tó*ök-et- A hadihajók· ütegei 
Camioft nyng»ti répásét ia ron*ba- 
dőnt&ték. h « y  elSsaöi a. német 
védőket. Még *  Hyeres előtt lévő 
port Ctm  m im ét is, amelyet 

mkt, a ' psTtrassEáilási vállalkozás 
* lr f  naján megsxálitak, sikerült a 
német védetemnak tartania.

Ugyané? a helyset 'magának 
Hyer<".»n«k, térségébe, úgyhogy 
¡¡z amerikaiak és francia segéd- 
esapataík, bár a eaar-ttok par.ra- 
tevése folyamatosan na’ad _ m- 
vmtíb, még a partrassSáftéa tér$é- 
m t ne® > adt,:·' naegtisstHani..

Míg líragignan térgégét»» a 
légi úton szállított angol-ameri
kai erők még■ n*m indulhatlak tá
madásra aa e téraégtől északra a 
néniít csapatok által tartott ma
gaslati álügok el'U-n, a Mátírta 
Wswönulat. és a Provm m i Alpok 
ttyfflviityai köriirt lévő völgyben

az Invázió» erők két csoportban 
MUt és északkelet felöl előrenyo
multak Touion felé. A két erő· 
csoport már felvonulni is csak, a 
legsúlyosabb veszteségek árán tu
dott, mert a felvonulás térségétől 
északra' ¡evő magaslati állásokból 
nagyon hatásos, heves tűz zúdult 
a völgyre, Mindkét támadást visz- 
szaverték a német erők és nagy 
veszteségeket okoztak az ellenség
nek.

St. téalo védői megkapják 
a li varjkeresztet

A Fithrer 09nUt nagyadmlréli$~ 
nak,· a natiteoaerénzet főparffnoqoo* 
kánafe J|vil®!aíira Werner I'r.deH 
sí'rhajókapitányt St- Ma'6 kikötö- 
pajpftnesnekét, BIchard Seuse ten«*- 
réeztShádnagyot, az He de Cacem-bre 
Umgerésxüteg parancsnokát a Vas- 
kereszt iovagksresxtlével tünteti« ki·

Két év alatt tööö mint 40 
egyseget m/leíí az annol 
aef|álti!iaií ?líi prög hajó

had
A görög hajóhadnak a* a réfue, 

amelyet »  hrtteb liHi-ben «ikotwz- 
tafe és. a háboi-úban való részvétel
re kény*zeíttetteb, a Német Táv
irati' Irwla *rte«&MK» *mrint m  el-, 
átült két $etmn tUbfo ué »t 4# egy- 
«-ísget % í̂7.tetí, vagyte kereken átln 
miaya kMh*tinuáát.

Xemrí *  pm dáH ei egyetek kört

Brauchitsch vezértábornagy, a 
német hadsereg volt főparancsno
ka a Völkischer P.oobachter ha
sábjain állást foglal a július 20-i 
eseményekkel kapcsolatban. Cik
kében rámutat arra, hogy ez a 
nap a német hadsereg történetének 
legsötétebb napja volt. A becsület 
egyenruháját hordozó férfiak go
nosztevőkké éa orgyi&oaokká let
tek. Olyan tőrdöfést akartak vég
rehajtani, amely, ha sikerül, Né
metország pusztulását jelentette 
volna- Esten nincs semmi szépíte
ni való. A hadsereg azonban ma
ga folytatta el csirájában a ter- 
ueaett merényletet. A méltatlan“'  
kát. kifawította sarai közül és ez. 
se’. a brjtáminssAv minden köte
lékét elvágta velük.

Brauchitsch vezéftábornagy 
ezután minden becsületes katona 
háláját: fejezi ki «  Füh"er csodá- 
laím mcf}meneküléséért, majd |

idő, amikor a hadsereg ás a fegy
veres &S kölcsönösen versengett 
egymástal, szükséges fejlődési 

periódus 'volt. Most mindketten 
egyesülnek a közös felelősségben 
hogy a Führerbe és Németország 
jövőjébe vetett Hittel a legna 
gyóbb teljesítményt vigyék vég
be a győzelem érdekében.

Mint nem.zetiszociali.sta ás 
hadsereg volt főparancsnoka 
szívvel és ésszel egyaránt helyes
lő ma Führer döntését. A helyzet 
komolysága a háború ötödik évé
nek végén minden téren a legna
gyobb erőbedobásra kényszerít 
Ha valóban mindent azért vetünk 
la.tba,4 hogy a háborút megnyer· 
jük, es mindent elhagytunk, ami 
nem feltétlenül azt a célt szolgál
ja, nem is eejtett lehetőségekkel 
rendelkezünk. Az egész nép harc
ban áll. Az arcvonal fegyverrel, a 
belső arcvonal pedig munkával

hangsúlyozza, hogy minden kato- folytatja ezt a harcot.
nát az a félté:len akarat hat át, 
hogy most J|gg jobban összeszedi 
minden ereje! _az ellenség roha
mának megtörésére. L\. hadsereg
becsülete a július 20-{ események
nél töretlen maradt,

A hadsereg és az SS 
köselkerüll egymáshoz
A cikk ezután a következőket 

írja:
Himmler birodalmi minisz

ternek a  ̂ taft-alékhadsereg pa-
r-sncsalókává és a hadfelszerelés 
főnőkévé történt kinevezésével a 
hadsereg és íz SS még kamlebb- 
keriUt egymáshoz, miután évek 
óta az ütstsm hadszinterek-n 
efyüit b&reoit és vére>?.ett. Nem 
egy katona talán el&sssör sajnál- 
te, hagy est a feladatot nem * 
ktéeettg «“gyik bevált tkwtjére 
t'z-.í'k. An u y f’ elt p—-nban netn-

l í  ő iu iS f i i í ’ ^ '

V. ozsiaiyd tó,é¥idró h ú u u o ,
mqusmwrn2Í*én kezàüâtk é s  e g y  hónapi j ter
5n X ü r ;o , : r : , r èr j : ayoV»7bFt;;f i. .;:| h jb  vaim aw a Vi^/i»tia/pa

Minden nehézségen 
úrrá lessünk l

így minden nehézségen úrrá le
szünk. Minden egyéb lényegtelen, 
Az összes erőtartalékok mozgósí
tása ismét jogot ad nekünk, hogy 
biztosak legyünk a győzelemben. 
Az egész világon egyetlen ember 
sem vonhatja tárgyilagosan két
ségbe, hogy <* nemet nép tárgyi 
tudásban, harci teljesítményben és 
háborús szellemben messze fö
lényben v *n ellenségeivel szem
ben.

Befejezésül Brauchitsch vesrór- 
tábrvmagy a következőket írja:

J .  A német népet mindig csak 
saját hibájától győzték "le és 
m irdir csak saját erejéből emeI- 
kedMt isméi fel. Az olvan hábo
rú, mint amilyent viselni kényte

lenek Vagyunk, elképzelhetetlen 
súlyos vissza csapások és kiesések 
nélkül. A bajból nő mindig a leg
nagyobb erő. Most arról van szó, 
hogy ezt Jatbavessük. Akkor a 
július 20-fi gyalázat fordulópont 
lesz a vegsö győzelem felé vezető 
úton.

A német légierő harcai 
a keleti arcvonalon

A német csata- és hareirepülők 
harcbavetésének súlypontjai a kelet? 
arcvenai déli szakaszán Jassy térsé
gében, az északi szakaszon pedig a 
Pleszkaui- és' Pejpusz-tó közötti 
földszoroson voltak. Jassynál hosszú 
idő óta rnost vetették először harcba 
ismét a német légikötelékeket, ame
lyek jó hatással bombázták a szov
jet állásokat. Az északi szakaszon a 
német csatarepülők a szovjet átke
lési forgalmát támadták, a  tavakon 
öt kompot és egy partraszállási na
szádot süllyesztettek el. ez átkelési 
■helyeken pedig ,  számos teherautót 
felgujtottak. P le s zk a wtó) nyugatra 
több pályaudvart bombáztak.

Postai korlátozások
megszüntetése

A Magyar Távirati iroda jelen..: 
A postavezerigazgatóság közli, ho»y 

egyrészről az imgi, beregi és mára- 
marosszigeti közigazgatási kirendelt
ség, továbbá Ung, Beteg, Ugocsa és 
Mdramaros vármegyék, valamint 
Urkgvár thj. város . területe, másrész
ről a hátország között a posta- és 
táviró-forgalomban augusztus «-ától 
fennállott korlátozások a hriíorssd;>*
ból az említett területekre Irányuló
rUzcni,i:itbnn augusztus 2 1 -«>n 0 órá
tól kezdve rr.e?.>zü!jj((e>i. A  távbeszé- 
löfc rgaiamiv.m augusztus f, a előtt is 
fennállott korlátozások továbbra is 
hatályban maradnak- A z említett 
területekről "  fcátországha Irányuló 
foj-saiomra vonstkosétn a hadműve
leti tei üleíek u------ -,i h **|ó » fog



y
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Megélénküllek a harcok 
a Kárpátok előterében

Alfréd von Ölberg nyugalmazott 
alezredes, ajs Europapres* katonai 
munkatársa. írja:

__ A  keleti arcvonal számos sza
kaszán folyó feeajjeflegü vállalko
zások között a legérdokesebli Ijouhl 
német támaszpont felszabadítása a 
magas északon. Ezt a támaszpon
tot a szovjetcsapatok napok óta 
Körülzárva tartották és tizennégy
szer támadták meg ezrednyi erővel 
a sündis'znóállást, amíg most a né
met hegyi vadászoknak és a légierő 
kötelékeinek sikerült a za ró gy flrű t 
azétszakitariok és a támaszpont vé
dőit klsstahadftanlok.

A déli szakaszon minden nehéz- 
«ég nélkül verték vissza a szovjet 
csapatoknak a Dnyeszter alsó ré
szén végrehajtott áttörési kísérle
teit. A Kárpátok előterében a har
cok megélénkülése, a Sandomierz

térségében folyó szovjet esapatmoz- 
öulatok újabb harcok megindulását 
jelzik ebben a térségbe.«.

A  keleti harcok súlypontja egye
lőre továbbra is a keletporoszor
szági határ közelében van, ahol a 
súlyos harcok tovább folynak, noha 
Wilkowlschken térségében tizennégy 
szovjet lövészhadosztály és két pán
célos dandár áttörési kísérletét a 
német gránátosok és páncélosok he
ves ellentámadását kisebb harcokra 
bontották szét.

A  lettországi arcvonalon szintén 
tovább tartanak az erős harcolt. 
Modon térségében, miután 19 szov
jet hadosztály áttörési kísérlete nem 
sikerült, az ellenség többé nem tá
madott ekkora erőkkel. A Plesz- 
kaut-tótöl nyugatra sem került sor 
az áttörési kísérletek megismétlésé
re. Ezzel szemben a Pejpusz- és a

G e rtié ié rt e lfo g tá k
Berlin, aug. 20.

A NST jelenti: Mint illetékes
helyről közük, dr- Kari Gordeler 
vált lipcsei főpolgármestert, aki 
rész tvett 'a Führw elleni összees
küvésben, Nyugatparaszorsságban 
sikerült elfogni. A bujkáló Gor
áéiért egy .segédszolgálatos nö fe
dezte fei, aki a légierőnél teljesít

Pleszkaul-tó között a legnagyobb 
erővel tovább folynak a harcok. Né
met ellentámadások itt a betörési 
helyet megsaükitették és a sbovJH- 
csapatokat átkelési hídfőikbe vetet
tök vissza. verne « w  -  — ----- - -

Nagyobb szovjet kötelékek Varsó- szolcílatot és a légierő kőt tag
tól keletre történt űjabb támadása "  közreraüjiö46£ével iogta el.
részint, ellentámadásként fogható J*»·** K0 
fel a legutóbbi német lökésre, amely 
meglehetősen swles éket vert a 
szovjet arcvonalba, másrészt azon
ban újabb kísérletnek is tekinthető 
arra nézve, hogy a középső német 
arcvonalszakasz ellen ismét meg
kezdjék az offenzívát. Ezt a néze
tet támasztja alá az a körülmény 
is, hogy a baranow! és warkai hld- 
föállásöknál a Szovjet ismét na
gyobb erőkkel támadott, bár a né
met ellentámadások következtében 
nem tudott tért nyerni.

Szent István napján 
kitüntették a légoltalom hőseit

A Budapesten kétszer is jelzett 
légiriadó· ellenére, nagy tömegben 
gyűltek össze a főváros különbözö 
térségein a csoportvezetők, töjnb- 
éa háaparancanokok, valamint azok 
a polgári egyének, akiket a honvé
dé mi miniszter a légoltalmi szol
gálat terén kifejtett kimagasló tei- 
iesjtmécyek méltó jutain>r.zá«&ui 
„légoltalmi jelvény” kitüntetésben 
részesítette.

A  Vérmesön tartott föünnepse- 
g«n a honvédelmi miniszter szemé
lyesen ia részt vett. A tömegtorló-

dáa elkerülése végett ünnepségek 
voltak még: a műegyetem előtt, a 
Kossuth Lajos-térén, a Hösök-terón, 
az ügetőversenypályán és a Nép
ligetben. Ezeken a helyeken a hon
védelmi miniszter képviseletében vi
tte Gyimeay Ferenc altábornagy 
Rusmkiezay Rüdiger Imre vezérezre- 
ö?s. vitéz Béldy Alajos vezérezre
des, vitéz Bakay Szilárd altábor
nagy. ás vitéz Szurmay Lajos ve
zérőrnagy osztotta ki a kitünteté
seket és tartott Ünnepi beszédet.

A Wilheimstrasse nyilatkozata 
a török-német állampolgárok 

kicseréléséről
Illetékes német helyről közük tá

jékoztatásul :
A  Wilheimstrasaen szombaton kö 

zölték, hogy a török és német á! 
lampolgárok. kicserélési eddig De 
héaságek nélkül bonyolódik le. Ez 
lel kapcsolatban hire jár, hogy Tö
rökország a sajtó képviselőit a ki
cserélés kérdésében nem hajlandó 
ugyanúgy kezelni, mint a diploma 
ciai képviselőket.

Vitéz Szurmay Lajos vezérőrnagy, 
országos légoltalmi parancsnok 

beszéde a légoltalmi napon
, Amidőn Szent Istváír 9*3 évvel 

ezelőtt megalapította a magyar ki
rályságot, a magyar nemzet fenn- 
ál’áa»t a legközelebbi 1000 évre 
biztosítottá”, —  kezdte beszédét az 
országos légoltalmi parancsnok. —  
„Felismerése nélkül, hogy erre az 
államépitesre ezükség van, a ma
gyarság épp ügy felmorzsolódott 
volna, amint a* a hónokkal ás az 
avarokkal néhány évszázaddal ez
előtt történt. Mert mi történt az
alatt a 100 év alatt, amit a ma- 
evarság addig a Kárpátok kaworu- 
1a által bezárt területen eltöltött? 
Harcos alakulataik portyázással el
lepték a nyugati területeket és 
harcmodorukkal, amíg az a nyugati 
népek előtt ismeretlen volt, _ egyik 
elkért a másikra halmozták.’’ _  

Beszédének további részeben 
Szent István államalapítására tért 
ki. Szent István bebizonyította 
hogy a.

magyar nép a művelt nyugathoz 
hasonlóan országalapitásra ké
pi®, békében tud élni és nem je
lent örökös veszélyt a szomszé

dok felé.
Munkája sikerült éa a magyar 
nemzet azóta közel 1.000 éves ön- 

állami múltra tekinthet vissza 
ha a mai nemzedék követi tani 

tásait, újabb 1 000 éves töiténelem- 
w«.ir hi7tosltia elofeltetieleit.

L é n a  mai nemzedéknek kell 
megmutatnia, hogy méltó Szept l i t 
ván örökségére es kepe» is azt 
megtartani. Azt a rögöt, amelytez 
Szent István kötötte, 

meg akarja védeni minden bel
ső és külső ellenséggel szemben
és meg Is tudja '  
mondotta vitéz Szurmay I*J«s  

vezérőrnagy.
„A rögöt, melyet Szent István 

adott nekünk, megvédjük és meg
tartjuk ki ki a maga ereje sze
rint, a maga tehetségéhez képest 
fegyverrel, miinkávÉI, áldozattal és 
erős akarattal. A tépoitalom is ezt

teszi, az otthont védi, a rögöt, 
Szent István örökét.

Beszédének befejezésében a légol 
talom hőseinek tetteire tért ki, hogy 
azok cselekedeteivel nem maradnak 
el más nemzetek otthoni hősei mö
gött.

beszéde után, aa arra 
légoltalmi jelvénnyel tüntette ki

0 iv&ssa.
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Kanada íüöptlsníií m a p t 
Egyesült ¿Hamoktol a polpri 

. repülés terén
Kanada arra törekszik, hogy a jö

vendő polgári légi forgalomért folyó 
versengésben függetlenítse iwajsat a* 
Egyesült Államoktól, —  állapi.ja 
meg a Time azzal *  Jelentéssel kap, 
©»»latban, hogy a kanadai kormány 
«7.8 millió dollárt utalt át a washing
toni kormánynak és ezzel kiegyen
lítette a  háború alatt Kanadái»» a* 
EgvesfcH Államok részéről épített 
repülőterek költségét. Ezeket a re. 
piilotereket a kölcsön- és bérlet 
törvény keretében építették és e4- 
dig főleg arra szolgáltak, hegy ame
rikai repülőgépeket szállítsanak se
gítségükkel Angliába és a  Szovjet- 
mMIm. A  Time arra. H rámpát 
hagy a két legfontosabb polgári légt 
közlekedési vonal az. Kgyeslilt Álla· 
mákból kanadai területen át vezet 
A kanadai kormány most azt re
méli, hogy ha egyedül rendelkezik 
ezekkel a repülőterekkel, a háború 
után fontos szava lehet a newuet 
Uöw légiforgalom terén.

A szovjet megszállás síé került ^ y m n o k  
a Nemei hullámain küldött palack- 

postával üzennek litván testvéreik* € k
A Memel folyón, Kaunas és a ! augusztus 7. Litván testvéreim'

torkolat között a litván rend- I Kaunasbm mamát Imán allam
őrök néhány nappal ezelőtt pa
lackpostára bukkantak. A posta 
egy litvánnak a megrázó ürenetét 
hozta, aki a Kaynasban történt 
szovjet bevonuláskor még a litvin 
fővárosban tartózkodott. A tinta
ceruzával litván nyelven egy 
jegyzetfüzetből kitépett lapra

V “ SaSSSÍteSít"t o n «  t n r d « * -
bán a feövetkeaő: K.unas, 1941·

Tisztelet a sokgyermekes anyáknak
¿1 főváros MiUnietie és m egiuialm euia  

az anyákai

polgár vagyok, akinek nem volt 
még alkalma hegy elmeneküljön 
a vörös gyilkosok élői. A vörösök 
embertelenül bánnak a vinszama· 
roöí litvánokkal: Szibériába húr· 
col jak őket. Mentsetek meg ben· 
nünket akik még szabadak vagy
tok.

Ilyen palackpostát — mint Km 
nas * volt rendőrfőnöke kijelentet
te '— a bolsevista megszállás .óta 
gyakran láttak a Memelen, de a 
lakosság a legtöbb esetben nem 
halászta ki Őket, mert a bobe-

Ünnepet tartott szombaton dél
után a székesfőváros: a sokgyer
mekes magyar anyék ünnepét. 
Mint minden évben, ezidén is 
egyhesereglettek az anyák a vá
rosháza dísztermébe, hogy átve
gyék Budapest közönségének sze
retető, megbecsülése és köszöne
té jeléül azt a '/-tüntetést és pénz
jutalmat, amely külső jele a fő
város közönsége odaadásának.

A meghatóan szép ünnepség al
kalmából a közgyűlési termet fel- 
lobogósták. Egyszerű munkásasz- 
saonyok, karjukon apró gyerme

keikkel, tisztviselők feleségei so
rakoztak fel egymás mellett. 
Szentmiklósi József dr. tanácsnok 
szép beszédet intézett a megje
lentekhez a ebben rámutatott ar
ra, hogy a mai sorsdöntő idők
ben ma még inkább, mint bármi
kor tisztelettel' kell meghajol
nunk az életet adó és életet gon
dozó anyák tlőtt.

Több szavalat és énekszám után 
a tanácsnok kiosztotta a kitünte
téseket és pénzjutalmakat a sok· 

i gyermekes anyák között.

Rendelet a légitámadások polgári 
áldozatainak járó járadék 

újabb megállapításáról

molglöl péloiháíW

Német katonai szóvivő ai arc- 
vonalak helyzetéről

A  német katonái szóviy« »«p U t ,  
h m  a Chartres városától k e l* » ·  
amerikai páncélos * * * * * *
kefe és német m tm ú t, erők k w '. t  
meginíult harcok tovibtora ® 
rizstol délre Im é  térségben W jw b ' 
XiUanatnyttea « m  Uhet 
tani, hogy esek az amerUt*» c»®«· 
kösi'etlgnül Pártós ■ fzlé étkamanak 
előretörni. Ncrmandiúban m m m  
meglévő zsák el-tün?. ét a nm et ere- 
vonal ismét m®flehet&s«n 
vonalat ven fe l A  német ellenáll»*» 
vonal most a Dives-folyó nienters na- 

■d dél fetó.
A keleti art·', o-na! déli ggaka«*án a 

Bnyeszterni'i 48 órája folyó snovjet 
'rtadroüvefeteií a német katonai «ó *  
vivő véleminye szerint _ e*a'Pt*l«|  
nsan neveehetök nagy témádásaak. 
Nincs kizárva auer.ban, hogy itt ts 
ujabb nagy támadásra kerül , »i% 
mivel a . m w kvai ítear#nc#»c’4«.á4 
eddigi nagyarányú hadmüvej«mu  
o ü f l^  ©iteör. awu aeruieg tewfeb 
kötelékeké!· kewJte ¿a a helyset »1»* 
kulása szerint b8viK':;e ki azokat. A 
Varsótól északkeletre masinditoti tá
madás a jelek szerint, nagyobb erők
be! folyik- A német katonai sstövivö 
; kijelentette, *hcgy ennek a tám*dás-

...................... . — inak irányú kösve-tlenül észa«k te*
visták a palackokat gyakran rob- mutSkt, a »a  Varsóval «Mnkesö 
banóany? gokkal töltötték meg· I irányban.

Német lap a varsói telkeiéi,-¿I

A miniszterelnök, a légitúmadé»ok 
polgári áldozatait illető gondozási

«K a r-a p
adott ki, mely alapján 
°  pKö ellátási c*opoortban:
‘ a) I. járadékosztályú rokkant já

radéka havi 360.-- P.

k)
c) II. jámdékosztályú rokkant já

radéka havi 160.— P. 
d\ H. já.iadékos^tálj'ü

nevelési pótléka gyimottankint 
havi 30.— P, , ,

e> III jái-adékosztályú rokkant 
járadéka havi 80 — P, 

f> III. járadékosztálvú rokkant 
nevelési pótléka gyáiíHilta-kint 
havi 24,-· p.

Az I, fokosat * 1 4 tartozó özveg*,· 
járadék* havi. 140.— F, a 2,-é 70. - 
P. Az 1. fokozat alá ta«o?ó (élér*.·.». 
járadék* havi 45. - p, a 2.-« 35. 
Pengő- Az I, fokozat s'á tarozó 
szülőt',en árva járadéka havi 110.—

P, a 2.-é 70 P. A  gondozott család· 
tag járadéksegélye havi 43.—  P 
B) A második ellátási csoportba»
a) I. féradékcsBtályú rokkant já 

radéka havi 20Ó — P, 
tó I. jár&dékosztályú rokkant se · 

velési pótdíja gyámoltankint 
havi 24—  p .

O  11 járadék as ztáhú rokkant
járadéka havi 100.— P. 

dl II. járadékon*á’yö rokkant
cevelési pótdija gyámoítasikint 
havi 13.—  P, 

e) III. járadékoaztályú rokkant
járadéka havi S®.—- P, 

f, in . jár*déko**t4!yú rokkant
üevelési pót!fka gyámoltanklet 
havi 13,-- P.

A minisafteretolik 2.99019*·*· x- — ------ — --------- , -_
v. ha. számú rendeleti, mely a rtimények között M o^kv* e* L ^ im  

Budapesti Közlöny” 1044 ¿usz- roé«i* felkelts«- í*rate«, akkor ny4- 
tus 20.-1 188. ssAmáo.'.n j e l « *  meg.
szabáiyezza a máaodlk ellátási cs.>
povtba tartozó % ^py*k . valaBim*

Berlin, augusztus 20.
Varsában H  nap alatt olya» órám* 

játszódott le — írja a Deutsche AUs«“. 
meine »eUung — mely a rendelkezés
re állá adatok szerint élénk- fényt vet 
% t«(yelora<á«gai sierahen tanúsított 
szovjet politikára A Kreml a szovjet 
hadseregnek lengyel területen történt 
elónjoroulása bikáinkéból létesített len
gyel nemzeti siovjeibitottóág érté
sére adta, hogy a londoni emigránsok 
Leagj elorssiggal kapc»'>iatt,»a nem W- 
betoek számításba. A vartól lengyelek 
«■ mint ir.ost már mind vilzgáltaklinn 
kitűnik — tudatában vannak annak, 
hegy a Szovjet űzte éket saját meg- 
seromis&lciiiikbe 4» London a rendel
kezésre álló keretekben ezt a bees
teien vállalkozást támogatta A len
gyel (öldalatti mozgalom varáéi felke
lt*« »  londoni lengyel emigránsok p a 
rtig egybe» jel lett. wolna a Szovjet
tel szemben s já l joguk kinyilatkez- 
tatáaára. Moszkva »»ónban nen» vette 
tudomásul »  Varsóban felkelésre biz
tatott lengyelek tervét, mert a lendotti 
leng) el«kiól kapták a M»snesol 
A felkelőket nyilván mesteveswteMe a 
katonai halyzet, amelyhói arra kövel
keltettek. hegy egyid«jüleg m bolae- 
visja c»patok b i*m a» e»ayo»u lnalt 
Varsóba. Mezek v» maf*Wrtásán*U 
ifibb célja volt. K-rm^sctesen tiszti- 
ba kell lenni azzal — ir j»  a I>euívche 
Allgemeine Zei*ong — hogy a német 
eaapalok ellent harr a* elleniHáui 
mozgalmat nagy mértekben gyengít» ha 
egyáltalán nem tizedeli »·»'-* egészen 
Ugyanis, amikor a varsói . ig;.elek 
összekötőik álján parancs.·* «Mr»#, a 
felkelés klrobbjntá*ara, Vara. a af- 
mt-t arcvonai széle* su rémesre m íg » «  
volt EbWl kifolyólag v ílá s i» '-  f*t- 
(isnerheló volt az is, bolt- » néme* 

.««apátok Vawától keletre «tgállttot- 
iák a srovjei rohaméi H* ily*« kS-

nck ige» masaziv paliUkai «kait »in* 
egy megswerkeaatette.

A német la« rámalat még arra, hogy 
Mosakva külöaöee# aMvalé eaelfogaM 
haazaált, awlkar avawál i » « * » t  fel
kelőket tétlenül kisa^gál atta a német 
fegyverek megsemmihiteaének é* 
ugyanakkor az akcióért % teado»i 
emigrál** bitottaág·»· próbálja f»l«S«a*é 

tenni Ez igazi moszkvai aelHika.
Angliának a kia néj**k *aá»4e* ad»M 

*zavat«waágát a var»éi romokban «  
holtratekkel véglegeern % aaéfo.'é 
moooK számolták fel.

a harmadik eUáláai eso?tortba tafto- 
li> rokkantak, dnrsgyrtt. * I 
és szüMtien árvák havi jtraáé.'tt.

v ia  alaran terveik voltak, »welyek 
m «* !>  tnlmftaaek a kateaai bely*«· 
ten, A világ körvéeménye napok 
óta rréMsn fofí**ko»55í a '-lUavált w f 
g»t« t?rt*oS d ő lte k * ! .  '*e^_ Kémet* 
or«e.ág vett az, amely Varsó *··*#-

m
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v Kisiklatták
a London-doveri gyorsvonatot

Nagy vasúti szerencsétlenség Angliában

- ...............................  i n a P A B M i y Budapest, 1944. augusztus 21,

Londonból jelentik: Szerdán
este a London— Dover közti 
gyorsvonattal Gillingham 'és Sit- 
tingboums között súlyos szeren
csétlenség történt. Eddigi közlés 
szerint nyolc utas meghalt, 35 to
vábbi pedig súlyosan megsebe
sült.- A  gyorsvonaton a szeren
csétlenség pillanatában több, m int 
1000 személy volt. A  mozdonyve
zető túl későn vette észre, hogy

egy híd előtt a vasúti pályatesten 
akadály van elhelyezve. A  vonat 
60 mérföles óránkénti sebességgel 
rohant bele az akadályba. A  moz
dony ‘és a két utána következő 
kocsi a mélybe zuhant, V iig  
többi kocsi kisiklott. A  mentési 
munkálatok még nem fejeződtek 
be, úgy hogy még nem lehetett 
megállapítani a halottak és a se
besültek végleges számát.

Uj magyar operett pompás sikere 
az Uj Magyar Színházban

Feszültség Törökország 
és a Szovjet között

A  Wilhelmstrasse szombattí 
sajóértekezletén kérdést le ttek  
fe l arról a feszültségről, amely az 
utóbbi napokban Törökország és 

Szovjetunió között felismerhe
tő* .A Wilfaelmstrasse szóvivője 
kijelentette, hogy az ilyen rossz 
hngulaton nem kell csodálkozni. 
Törökország és a szövetségesek 
között a diplomáciai kapcsosaitok 
megszakítás tél" folyó tárgyalások 
már megvetették enneg a rossz 
hangulatnak az alapját, amely az 
a m m jet-sajtának Törökország 
e llm  irányuló támadásaiban és 
mái* most a török sajtó kommen
tár jaibcm fejeződik ki. És főleg 
abból támadt, h ogy  Törökország 
teljesítette Angliának kívánsá
gát, ezzel szemben a Szovjet Tö
rökországnak azonnali háborúba 
lépését és a tengerszorosok men
tén támaszpontok átengedését kö
vetelte. Mindenesetre ezzel össze
függésben Törökország magatar
tása miatt érdekes helyzet ala
kult ki az angol-szovjet kapcso
latokban is. Tito a britek balká 
ni poliikájának revízióját kísé
re lte  meg elérni a Churchilia.1 
folytatott tárgyalása alkalmával. 
Hogy az mennyiben kerül ellen
tétbe Edén politikájával és azok 
kai a biztosítókkal» am elyeket az 
az angol külügym iniszter a Kreml
nek ad, még meg fog mutatkozni. 
Bármiképpen is álljon a dolog, 
nem lehet kétséges, hogy a Föld
közi-tenger keleti medencéjében 
kibontakozó angol-szovjet vitában 
ki fog felülkerekedni. A  török po 
litikusok mindenesetre ebben a 
tekintetben csalóka ábráadké- 
pekben ringatták magukat.és az 
angol pozíciót túlbecsülték^

Vinovgradov a háborúba való 
belépést követelte Török

országtól

helnvstraísse szóvivője biztos ténynek! nali belépését és egyes török támasz
jelentette ti, hogy Vmovgradoy Tö- pontok azonnali átengedését követel- 
rökországnak a háborúba való azon-1 te.

A Wilhelmstrasse nyilatkozata az Ankara 
és Moszkva közötti kedvezőtlen 

hangulatról

Egy kérdéssel kapcsolatban, amely 
többek között Yaic-sinra, az ismert 
törölt újságíróra hivatkozva utalt ar· 
ra, hogy Ankara és Moszkva között 
kedvxőtien a h&ngUlat, a Wílhelm- 
strasse szóvivője megállapította, hogy 
meggyőződése szerint ez a feszült 
hangulat már a török-német kapcso
latok 1 megszakításának . előzményeitől 
datálódik Ezzel kapcsolatban a Wil-

Irodabútort
Kocsis Jánostól vegyen
DWetí 14. 1*1.: 112—32*

Ojmmi. 5. PéJ-ó.,22. Te! · 3I0H»8

tU«tékes német Helyről kSzHk lá- 
jekoziotásut:

Szombaton a Wllhelmstrassen bi
zonyos tőiök lapoknak azzal a  
mgáJlapitásával kapcsolatban, 
hogy kedvesSHem a  hangulat An
kara ént Moszkva között, kijelentet
ték, ezen egyáltalán nincs mit cso
dálkozni, mert Ankara és Moszkva 
között mér akkor is a feszültség je
lei mutatkoztak, amikor a  török- 
német kapcsolatok megszakításét 
megelSzőe» tárgyalósok folytak 
Törökországgal Azzal a  kérdéssel 
kapcsolatban, hogy a törökországi 
támaszpontok átengedésére és Tö

rökországnak a  háborúba való 
azonnali belépésére irányuló szov
jet követelések ezt a ' feszültséget 
még csak fokozhatják, továbbá a 
Churchill és Tito között lefolyt 
megbeszélésekkel kapcsolatban, 
mely megbeszélések az angolok 
balkáni politikájának intenzivebbé 
válását jelentik, a  Wllhelmstrassen 
azt a nézetet vallják, hogy a politi
kai helyzet, amint a* Törökország
ból a  délkeleteurópai térség felé 
kisugárzik nagyon érdekes bete
kintést enged az Anglia és a Szov
jetunió közötti viszonyba

25*000 néző előtt Kispest nyerte 
meg a Szent Lászlé*kupát

Kispest—Ferencváros 3 j 2 (3 :0)
A  Szent László Kúp» döntőiét 

25.000 néző előtt az ÜMői-úti pályán 
vívta meg a Kispest és a Ferencvá
ros csapata.

A  Kispest (fiataljai lelkes harc 
után megérdemelten fektették két- 
vállra a későn észbekapó zöld-fehé
reket, akiknek másodikfélidei roha
mait jól állta a piro's-fekete védelem.

Hármas kapufatalálat után a 11 -ik 
percben Béres lőtte az első gólt (I:0V, 
amit a 26-k percben Puskás beadá-

(2:0). A  38-ik percben egyéni akció 
után Egresi, lőtte a labdát Csikós 
hasa alatt a hálóba (3:0, míg Onódi 
II. csak a lécet találta el*

Szünet után nyomban Onódi 11. 
szépített (3:1), majd 11-esböl Rudas 
ujabb gólt lőtt (3:2). Ezzel azonban 
el is lőtte puskaporát a Fradi, mert 
a lelkesen védekező Kispest meg-, 
őrizte előnyét s így a Gamma és a 
NAC után a Ferencvárost is legyőz
ve. megszerezte a Nemzeti Sport ál

Igen! Ilyennek képzeltük min 
dig a m agyar nép fiát, akinek 
karjába bivalynyi erő szőrűit, szí 
ve mégis lágy és szeme könnybe- 
lábad az édesanya szavára: ke
gyetlenül bánik el az orvul reátö· 
rő, idegen ellenségre, de nagylel
kűen megbocsát magyar rokoná 
nak, aki egész életében rókalel 
küen aosarkodik reá ugyan, de el
bukása után már tehetetlen.

És ahogyan egy pásztortüzes 
őszi éjszakán, kukorioahántáskor 
vitéz Zitás Bertalan varázs-sza
vára a szalontai mondák csillag
világából fényesen kilép Toldi 
Miklós, akinek szívét Rozgonyi 
Piroskáéval együtt igazi magyar 
dalba önti Losonczy Dezső, .gyö
nyörűségünkben azt se tudjuk, 
mit csodáljunk meg inkább: f
klasszikus egyszerűségig emelke 

-dő magyar dalt, avagy a zengő 
bongó szavak zenéjét, a nézőket 
nyiltsfzini tapsra ragadtató mesés 
díszleteket, avagy a minden kép
zeletet felülmúló, pompás jelmeze
ket?

Hámory Imre remekbeszabott 
Toldi: a  daljáték emelkedettebb 
részeit meggyőző páthosszal adta 
elő. Méltó játszótársa Szondi Biri, 
aki nemcsak elragadó jelenség az 
igéző szépségű m agyar vár kis a sz- 
szony szerepében, hanem csiszolt 
hangjával is kellemesen hat. F i
nom hangokat szólaltatott meg 
Halassy Mariska Toldi anyja sze
repében és közvetlen egyszerű
séggel játszotta Földényi László 
Nagy Lajos királyt. Harczos Irén 
és főként Pethes Ferenc kitűnő 
humora megnevetteti a közönsé
get, de nem olmd bele a mesejá
ték leheletfinom szintjébe. Pethes 
naturalisztikus humora úgy hat, 
min élő pipacs egy halvány pasz
tell csokorban.

Tökéletesen érzékelteti Pataky 
Miklós a nén-töl elszakadt, kizáró
lag ksTVssi örömeinek élő közép
kori m agyar kapitalistát, akit

azonban a király éles szeme és az 
igazságos országbíró méltó bün
tetéssel sújt.

Púkozdy Ferenc eredetien ked
ves kamaszlovag alakítása mel
lett külön kell megemlékeznünk a 
szegedi Bánky-együttes művészi 
játékáról: V incié  András nem
csak a futballpályán, hanem a  
színpadon is kiválóan állja meg 
helyét. Ruftkay Márna, Szemethy 
Endre, Varga József, Varga Imre, 
Harasztosy Irén szépen illeszked
nek bele a pesti együttesbe.

M-iskey Ferenc, mint játékmes
ter is jól mutatkozott be ifj. Oláh 
Guszáv rendező mellett, aki moz
galmassá tette az epikai cselek
ményt. Ifj. Oláh Gusztávnak mint 
díszlettervezőnek a pompás stili
zált díszletei ügyesen hidalták át 
a térbeli nehézségeket, de van 
egy kis ellenmondás a stilizált 
díszletek és a realisztikus cselek
mény között: stilizált díszletek in
kább illenek .irreális cselekmény
hez. , \

Kis rendezői apróság: N agy
Lajos nem igen csókolhatta meg 
királyi kegyből sem bármelyik 
alattvalóját, mert hiszen tudva
levő, hogy a Szentföldön szerzett 
leprabetegsége miatt meg sem kö
zelíthették a nagy királyt.

Mindent egybefoglalva: a  Bán- 
kyak U j-M agyar Színháza valóban 
ú j magyar irányt jelez az operett, 
színházak számára. Léha és ér
zésromboló szövegek helyett íme a 
második mesejáték, méghozzá 
magyar mondavilágból. Egészsé
gesnek tartjuk ezt az. irányt, 
amely a magvar népiélek kimerít
hetetlen fr -rásából merít. Kívána
tosnak tartiuk ennek a® iránynak 
a továbbfejlesztését azért is, mert 
ideálokat ébreszt, továbbá azért 
is. mert a íó és a kiváló egvéni- 
*ésr ttVztn d’^df^ának áíbrá^’ ísá - 
vnl a hő*d életerernléletet f okoz
za és gyönyörk^+efve nevel.

TARNOI LÁSZLÓ

Zenés ébresztő, szabadtéri fílmelőac/ások 
és műsoros tábortüzek tarkítják az idei 

balatoni sporthét műsorát

sából Nemes toldott meg mégeggyel tai kitűzött ezüstserleget.

A MAC és a BBTE két-két, az MRTSE 
T e s t v é r i s é g  DIMÁVAG és a  TFSE egy-egy 

győzelmet szerzett a bajnoki viadalon
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A BEAC Mező-utcai sporttelepén 
rendezte meg a MASz az atlétikai 
bajnokságokat. Lapzártáig a .MAC és 
a BBTE két-két, az MRTSE, Testve-, 
ríség, ü iM AVAG  és a TFSE pedig 
egy-egy győzelmet szerzett· 

Részletek: 100 m; Bajnok: Bán
halmi MRTSE 11 mp, 2. Pels&czy 
MAC 11-1, 3. Szigetvári dr. BBTE 
1 1 .2. —  SCO m : Bajnok: Marosi Test
vériség 1:54-6, 2. Híres VTE 1:55-7, 

Garai MAC 1:56-6. —  5000 m:: Baj
nok: Szilágyi BBTE 14:31-4, 2. Né
meth MAC 14:51-6, 3. Kelen BBTE 
14:51-8. —  110* m gátfutás: Bajnok: 

Hidas O. BBTE 15:4, 2. Kiss I. 
f f S 0 m Í7 ,  3. Hidas A. BBTE Í6-1 — 
Rúdugrás:: Bajnok: Csányi Z- MAC  
340: 2. Szakáll MVSC  340, 3. Levente 
dr. PEAC 340. —  Gerelyhajítás: Baj
nok: Rákhely DÍMÁVAG6503, 2.
Várszegi MAC 60IS, 3. Horváth DÍ
VA  VÁG 6007. —  Kalapácsvetés:
Batnok: Németh 1. MAC 5359, 2. Re-

vér is ég 4678· —  Távolugrás: Bajnok, 
Kiss I. TFSE 705, 2. Vermes dr.
BBTE 694, 3. Zajkí BBTE 688.

A  finn tízpróbatáblázat szerint 
kalapácsvető Németh teljesítménye 
a legjobb (989 pont), míg utána Szi
lágyi 5000-re (978 pont) és Marosi 
800-as ideje (929 pont) következik·

*

Jó eredményeit Budapest 
súlyemelő bajnoki 

viadalán
Budapest súlyemelő bajnoki viada

lán az alábbi eredmények születtek;
Pehelysúly: Bajnok: Szatmári FTC 

240 kg. — Könnyűsúly: Bajnok: Ba
kos MAC 305 kg. —  Középsúly: Baj
nok Gettó BVSC 290 kg-----Kisnehéz-
súly: Bajnok: Kiss Ssepel GyTK 325 
kg- Nehézsúly: Bajnok: Hunyadi Cseaamofe; /vernem i. m a %j avpsg · ¡

mete Testvériség 4682, 3· Kása Test-¡pel GyTK 322 és fél kg.

Legalább 4 középiskolát végzett, gépírásban 
jártas 2C—30 év közötti nőket

nyomdai ogpszedíMifi
átképzi |. osztályú hadiüzem

d m  a k i a d ó h i v a t a l b a n

Szeptember első felében a Ealaton 
környéke a magyar leventeiíjak ez
reitől hangos: ekkor rendezik meg a 
X. Nemzetközi Balatoni Sporthét ke
retén belül a sport minden ágában 
a leventebajnokságokat.

Fáklyás váltófutás veteti be a 
sporthét eseményeit, majd kerékpá
ros gyorslevente rajok száguldanak 
Siófoktól Balatonfüredig. ahol/egyéb- 
ként az ökölvívóbajnokságokat is 
megrendezik.

A  versenyek ,-javarésze Siófokon 
kerül lebonyolításra, ahol labdarugó 
villámtorna, úszóbajnokság és kajak

verseny, vitorlázás és kézilabdamér
kőzés, valamint lovasviadal keretén 
belül mérik össze erejüket a legjobb 
leventeversenyzők, mi íja teniszmér
kőzéseket Földváron, a galamblövő
versenyeket pedig Balatonújhelyen 
tíii’t j ák

A  testi erő versenyeit kiegészítik 
a szellem és művészet versenyei: tá
bortüzek gyúlnak minden felé a Ba
laton körül, ahol leventék táboroz
nak és zenés ébresztők, szabadtéri 
filmelőadások tarkítják az idei bala
toni sporthét műsorát.

Ssftbő Dezső cikke a „Magyar Ünnepiben  
a kritikus feladatairól

A „Magyar Ünnep” új száma euró
pai színvonalon sugározza szét a ma· 
gyár müizlést azáltal, hogy megszó
laltatja azokat, akik testileg-lellcileg 
értékei a magyar kultúrának és 
csakis azokat szólaltatja meg, akik 
a magyar kultúrának vérben és szel
lemben kifogástalan értékei.

Külön is ki kell emelnünk Siabó 
Dezsőt, aki „csendes szavakkal” 
mondja el· hogy mi a kritikus felada
ta:

„A kritikus közvetítő hangszer sz
íré és nagy közönség között- Úgy vi
szi át a művet a nagy közönség lei
kébe, hogy az lássa összes mélységéit, 
rejtett összefüggéseit és megmutassa 
a mű fényeivel az író alkotó egyéni
ségét..-a  kritikusnak feladata- to
vábbá harcolni a közönség rossz iz-
ióuO cIIjGII ■ t ^  *

Nyíró József „A király nyomában” 
címmel méltatja Szent István mai 
jelentőségét- Bágyoni Váró Andor 
„Péterpáléji álom” címmel festi egyé
ni színekkel ,,T o ld i’ az új magyar 
daljáték tartalmát, művészetét- Orsós 
Ferenc professzort, mint festőművészt 
ismeri meg a közönség.

Gellert Vilmos elmondja, miért 
osztogatta ingyen verseit.

Erdélyi József és Mécs László k il- 
teményei, Gergelyffy Sándor „Vénusz 
legendája, Istók Győző képzőművé
szeti alkotásai, gazdag irodalmi, szín

házi és moziszemle egészíti ki a szá
mos Ízléses és érdekes képpel díszí
tett lapot, amelyet Merész Gyula ki
tűnő „Vásár”-! festménye zár.

Laval és Abetz nem tartózkodik 
már Párizsban

Pierre Laval francia kormányfő 
már nem tartózkodik Párisban, mint 
a Wilhelmstrasse szóvivője egy kér
désre válaszolva közölte. Ottó Abeta 
német nagykövet a nagykövetség 
szentélyzetével szintén elhagyta Pá
rizst. A  szóvivO nézete szerint a 
francia kormány a katonai esemé
nyek következtében komolyan fog
lalkozik azzal a gondolatai, hogy 
székhelyét Víchyből más francia vá
rosba helyezze át· Az is lehetséges, 
hogy ez az áthelyezés már folyik. A  
szóvivő kilátásba helyezte, hogy 
hétfőn már közelebbi adatokat közöl
het erről.

V I P P Ü P A T
Megjelenik minden hétfőn. Felelős 
szerkesztő és kiad*: Bornemisza
Gábor. Kiadótulajdonos; VIRRADAT 
KIADÓVÁLLALAT Kft. Budapest, 
VIII., Gyulai Pál-utca 14 szám. Te
lefon: szerkesztőség:' 146-245. Kiadóhi

vatal: 146-243
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