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Német ellentámadások Nyugaton ¡HITLER MONDOTTA:
A  Irwtctooftwagi hadjára» során 

m m m a  I »  változató* kópét mutat.
e lfa ü t ifc S J fs "  sikwJf! fn  folynak a német etemkadő Jiadmozdulatok, 

■ * *  S K £ £  f ő m ű i m ,  azalatt addig .

különleges harci esemény nem történt az elmúlt héten; a had-

Sszsltftaneiaoi^e&gban pedig 
csatorna partján fekvő Bs-eit

líÍS !5 í-r5 l?<iao.rszásb8,l  “  cáiseálos gránátosok érzékeny veszteségeket okoltak a tám ad ók n ak
rrí n. . 1 . . . . . .A* *mWwnci«or«tóg1 arc vonala 

kon a Szajna-öböitet a* Arge..nnok!sr 
tovább tartanak a bitt-kwadat és 
amerikai  ̂ páncélos hadseregeknek 
tóok. «  kísérletei, hogy páncélos és 
C£puttStt kötelékeik gryor* etérető- 
Tés#v*el m Jétterejtljs Mtünetnélküli 
b&rel'-avsitsséveí döntő csatira kény. 
sűrítsék a német csapatokat, ama- 
JS»K m™ . # v**»yw juttathatnák 
anyagi loíénjiikel A nénv t csapa
tok , ellenséges páncélos ékek azét- 
verésével, az ellensége» páncélos 
ékek WtoJyatfxwbá» és hálbatóma- 
f3é«ával, illetve — «  fontosabb he
lyeken .. heves ellenállás tanúsít á-
■járai * fáradozások-
kai, lacy ¡íjra mer újra niíteHilf ne.

arra kényszeríteni, hog-y bevárja
aa erősítések beérk zését. Az angol- 
assáazok legsúlyosabb veszteségek 
árán is megkisírlilc annak megelő
zését, hegy a németek nymodon 
időt nyerjenek. EJ» a veszteség- 
(JJát bevallásuk ¿zwrtf.t — olykor: 
harebavetett páneéloskStéiékeite ' fe  
lét is eléri. íg y  az AmieiMe-n á t 
észak felé flftienvomuló.ét-ős" kana
dai páncélos erők rendkívül elkese
redett harcokba keveredtek) ame- 
lyek során a német páncélos elhárí
tó fegyverek 2 1 .harckocsit lőttek ki. 
A Soromé alsó folyásánál.,· amikor 
egy másik kanadai páncélos kötelék 
AbevtUe Irányában tőrt e lő « ,  12 
pámeélOHt sérti nősítettek meg- és egymi, .pwwiutn, KmmiBieiteK mez es e.ei

ben Uvíí ín f i  Byo*na*stó fölény-1 német gyalogos hadosztály‘ ellentá

J£&kSr3K ' f  A " *

8 rest szilárdan német kézen van
Összeomlottalt »  Brm l elleni amerikai támadámk
Afflíenstől keletre Peromj* és A l

bert térségiben heves harookra ke- 
rüít mt, amelyek »órán íí-páncékw 
gránát©«*, heves «teái harcokba« 
érzékeny vtesztewégeket okoltak a 
iA<.ia«i.->ki,»k. U*ya*ftbben a téraég- 
hen. ewzpéntoeftott ptacéU* élek- 
nek Arraíwo át é*®ki, északkeleti 
es északnyugati irányban «tkerült a 
LsstÉfti nyugatra lévő vidéki# előre- 
nyomain tok, Patton tábornok «ma
iikat ha4ser«e*oportj&»»k páneélo*.

■n Vervtixrtől északra ka-élei, miután
»varodfflk *t, elértéi La Capeüet. 
» «#  egy másik páncélé» ék éswnk- 
kelet felé Wrmm irányában támad. 
Míg Hét fveltő! a németek felfogtak 
e*y további tám»dó(s»ojs<srtot, akidig 
m  Argmnok «zm W ráasén m  ame
rikaiak élei Vousienfcöt »táncán át 
a iraaJJ*· törtek előre én Verdimtől 
közvetlen«} északra Oharnynát át t* 
keltek a folyón A legdélibb páncé
los f'/hímesöport St, ' Dizlertoől a

Maas keleti partjáról kiindulva St. 
Mihiei térségét érte el. A  páncélos 
ékek közt fekvő térségekben i«in- 
denlitt elkeseredett" ha re okra került 
aor. így  például Verdimtől nyugat
ra a aémei csapatok m  Argonunk* 
bas ellentámadással vi®záfogiaíták 
Vártaméi és Qermont helységeket s 
csak *  nyomasztó fölényben levő 
amerilt#! páncélas erők odaéi kezése

Mind a brit-katiadüi, mind pedig 
az amerikai páncélos ékek megkí
sérlik, hogy a német harccsopoi tok 
makacs ellenállása folytán a pán
célos ékek köist fekvő ’ téi^égekbői 
veszélyeztetett szárnyukat erősíté
sek gyore odavonásá vai megvédjék

Berlin, sz.vptepiber 3.
Áz Infértaí. Jelenti a brétagijéi 

harcokról:
A  Bietagneban az amerikaiak, 

többnapos szünet iitán, melyet 
tüzérségi erőik ás különleges k'.ie- 
lékeik ■ «í-%ltésé.j-« használtak fel,1 
újra nieglntjitotíák «agytámadásai 
kát Br<Mt erődje «Uen. Gyilkcjs per
gőtűz és száhios heves támadás 
után me.Sfkisérelték ,;iz erődövezet 
nyugati i észéhe yalö b^hfitolást i.íjcn 
sőlyoa vérve.szteeégek árán, azonban 
megállították őket. Több betörésü
ket ellentámadással kiegyenlítették.

A*ok^t a kí#évi«fceiket. hogy. 
Braifttől déirf lévő Orozna félszige
tet eifogkilják, s így  a fétezlget 
elöveugrő ésaaki esücííkétal a. bjresti 
révgáthoz vetető Irt'ákcny űtat meg- 
esereüzék, szintén rneg-hiuíntották. 
Ezzel szemben az Amcíri^ue félszi- 
g-ettt ííz elhárító v· mii m. gtövidi- 
{ f i i  céljából klürftettíik.

Számolni kell a nagy támadások 
folytatásával.

A  Lorient és St. Hazaire-1 erődök

„Ha egy nép blaonyos rétege
megiessitelt ene<giá}ái és leiierejét 
egy célra összpontosilja és ezzel 
végleg Hiegszcbadal a tömeg lomha 
közönyétől, akitor ez a réteg- az 
egéiz nép urává lesz. A történet?- 
m&t akkor csinálják a kisebbségek, 
ha bennük ieslestll nteg a legna
gyobb akarat és a leg'.öbb elhafá- 
rozóképesség".

Harcom, 306. oldal.

„Egy ália-m értékéi nem kulturális 
színvonala, vagy a IriUvUággal 
szembeni hatalmi állása, hanem ki
zárólag ez adja meg, hogy meny
nyire szolgó-jja ez a berendezés a kérdéses nép javát".

(Harcom, 305. oldal)

után folytatták e!#&aka4ó i-ftíjzdula-j arcvonaláról jelantGtt' k nagyobb 
taikat. i harci cselekményeket. (M T I)

8éi€ft sikeresen foltnak Lyon körül 
a némát elszakadd mczdul-st&k

mégi* sikerűn l,yontói északra és 
északnyugatra fekvő térséget eiéraiők. 
Kisebb amerikai pincé'.ns kötelékek,

Berlin, szeptember 8 
A* Interini Jelenti a délfraneiaor- 

Miási lureekrél:
A Ehone v&lgyében w, amerikaiak 

«*va» fel.vtat.liik tómadásaihat Valcn- 
eev téraígében, a* t««re- és Droraa- 
v&ìgrthcm «boi iV.i *bb jséacélOg erőket 
veszítettek, a német kötelékeknek

amelyek Cranobribói támadlak Lyon 
irányában nem tudták áttörni Hour- 
1 «  térségében »  német záróáilásakat. 
A tr»neia-o!asz határ erődítményei kö
rűi nem került sor harcokra. (MTI)

Az adriai szakaszon 213 páncélost vesztette is
az angolszászok

Kerít», »asptewber 3..
A Jnterinf .jelenti a* 

h a te ía té ri^ l:
Miutía a. 13, brit hadsereg 3tí- 

«éi-ietei a P<v3iksáfím veaetö kaleti 
kapuk áttörésé*« eddig rendkívüli 
vér- és anyagáldosatot követelt és. 
még csak helyi betörésekét sem 
síkertiit kjerös7Akolni, az angol 
hadvczetőaég a jalafc szerint azaai 
a tervvel foglalko*fk, hogy had
műveleteit a Ilimini ét Veién« 
vagy ft Triest és az istriai félszi
get közötti partaaakawon újabb 
fiertraszáliá-si vállalkozással tA· 
mogatja, így nem fog sikerülni 
ugyanis hátbatánuulai «  német 
védőcsaj^tokat Ezt a tervet a 
románjai események okozta két 
ségtelenül ésslelhetS ideges poli
tikai hangulat & Balkán északi ré
szén mmdt-nesetre támogatná, 
Egyelőre azrmbajn még kénytele
nek a britek «ok veszteségül járó 
homloktámadásokat indítani a vál 
tozatlanut er8c német állások el- 
laW. Hiába erősítették meg nehéz- 
fegyvereik pergőtüzét, hiába ve
tettek harci» állandóan újabb 
pétteékísköteíékeíret éa hiába fo
kozzák á támadó repülőgépek azá, 
mát, péntek«® sem sikerült előbb
re jwtnif>k.

Áss Adrira-tenger m elletti parti 
■sakaaxcm, 'ahol azt hitték, hogy a 
lekgyorsabban nyomulhatnak «13- 
re, caaratoHtóI vesaátették el harc- 
kecgift’t a t  P o w ro  fü rdőhely előtt 
több kötelékük vérze tt ei. A  FoJ- 
»ia -fo lyó  ésaaki partján k iv ívo tt 
ie a fe í í  sikereiket a tdm egffi pán- 
eMm bevetés m ellett gém tudták 
egész nap kihasználni.

Diszkrét
i d r s u t é t i  k O » * S n

1000 f* «»én  
havi 3Ö-SÖ P  h a s ío n n s l  

r n t m n m é n  n i n m  

P é m v m  f m a m m i  m t m

Tőke keretié! 
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Az angolokat feltartóztatta a 
mély«« tagolt német védelmi rend
szer. Nagyon mozgékony és ru
galmas hadvezetéssel vij-szautaai- 
tanak minden támadást Kesaerling 
tábornagy csapatai. A britok két 
helyi betörését szilárdan elzárták. 
Az egyik szakaszon kilőtték az 
öwzea támadó brit páncélosokat,

A harcok során Gridoifo falu 
többízben változtatott gazdát, 
kőiben a német csapatok elfoglal- 
ták egy fontos magaslati vonula
tot. Megkísérelték a német záró-

állást a Montedoglio hegység irá
nyában is áttörni. Ez a kiáérlet 
is teljes kudarccal járt. A felső 
Tiberis-völgy bejárata szilárdan 
német kézen van. Firenaétöl ke
letre a Sievi szakaszou kisebb tá
madások és Empolitói nyugatra 
egy- amerikai átkelési kísérlet is 
összeomlott a német zárőtűzben.

A pénteken,, megsemmisített an
gol páncélosok száma 61. A  britek 
ezzel két napon belül egyedül az 
adrai szakaszon 213 páncélost ve
szítettek. (MTI)

..Ha népi eszme világos eredményre akar ¡ülni, altkor széleskörű
gőndola'.világtibál határozott vezére Iveket kell Weiaelníe. Ezek ténye- 
gánek és tartalmának kell meggye» ni a »ép feler/.őz rétegét, azl a 
réteget, amely egyedtil képes az eszme vtlágnézetszerü leüzdelméi meg
vívni". (Harcom, 330. oldal.)

M FiSírer válasza a minisztereSnük 
lidvözlőtávíratisa

A  Magyar Távirati Iroda jelenti: 
Hitler vezér és kancellár a m. kir. 

ntínisztereiniiknek hivatolhalépése al

kainuibél hozzáintézett üdvözlőtáv- 
írnlára szivélyeshangú táviratban
válaszolt.

„H l nyertük meg a hámoréi4*
éneklik Hmerikában

Miért szorították háttérbe Montgomeryt
Stockholm, szept 3. (NT1)

A Göteborg# Pősien londoni tudési- 
íó,iának jelenté#« szerint az amerikai 
közvélemény nyomása alatt változtat
ták meg a franciaországi eiözőnlő
hatteereg paranesnokiáí«i viszonyait, 
amelyek folytán — mint ismerete — 
Montgomery háttérbe szorult Eisenho- 
wtr mögött A tudómitd jelentésének 
további sorún megállapítja, begy e*t a 
TiiHe# katonai munkatársa is hangsá- 
iyozza. Valójában Mootgomerynek kö

szönhető, hogy sikerült a nehéz nor
mandiai partaszárllás. Másfelől Ameri
kából makacs han-;ok hallatszanak át, 
amelyek az Atlanti-óceán túlsó olda
láról ugyanazt a dalt éneklik, mint 
1918-ban; ,,MI nyertük meg a hábo
rút”. Ez a hangnem egye* londeni új
ságírókat arra ösztönzött, hogy ,.sze
rényen" utaljanak arra, az Egyesült 
Államok aligha könyvelhették el volna 
sikereiket, ha Anglia nem tartott vol
na ki 1940-ben (MTIj

M . aüsStiSfSSs szcBsíessíSsa? %«s®3 
2® é m  SO  n e v e k o r  111
A magén'világítás elsötétítését az or-ikor kell végrehajtani. Az e’.sötétités 

azág eg'éüz területén 1944. évi szeptem- szeptember hó 4-étől szeptember hó 
bér 4—töl szeptember 10-ig 20 óra 30 lo-éig S óra 30 percig és szeptember 
perckor, «szeptember hó 11-étől szép-1 hó 11-étől október hó 1-óíg pedig haj- 
tember 24-éig 20 órakor, szeptemberi pali 6 óráig tart. 
hó 25-étől október 1-ig 19 óra 48 perc-l

Német repülők eredményesen 
bombázlak szovjet utánpótlási vonalakat 

és román repülőtereket
Berlin, szeptember 2· { hézméretű bombáikkal hasanálha-

Az  Iftterin f je len ti a romániai 
hám okról:

A  bolsevi^ták folytatólagosan 
m indjobban elözön lik  a román te
rületeket Dobrudzshan, de Buka
resttől délre is erős csapatokat 
összpontosítotok  a román hatá
ron· E zze l szemben m ég nem. erő
sítették teeg  azokat a hireket, 
amelyek szerin t ezek a csapatok 
már átlépték vo iaa a határt.

A Kárpátok szor.ja i eí'tn to
vább tart az ellenséges nyomás.
Keletről, délről és délnyugatról 
indított össspor.tosi&ott bolsevista 
támadások elsősorban m  Ojlozí- 
szőre® ellen irányulíík· A  tárna- 
áámk súlyos veszteséggel járnak 
és a boleevislák «zárt állaadóao áj 
erőket vetnek harcba· '.A német 
«W-Twtrk pénteken ía erőse» tar
tottéit a szorosban iévő éiiásaikat, 
a Gylmasl*hágóban lévő állásai
kat a keletről és északkeletről jö
vő támadások «¡len ugyanilyen 
eréUyel védelmezték· A bolsevia- 
ták különösen akkor szenvedtek 
súlyos vestaaégeket, amikor csa
pataikkal felvonultak a mag/.slafs 
UláAok mert kínban a német 
harci é* ejMrtarepüiök állandóan 
tiímdtak a hegyas, .«zakadékc» 
vMékan *  böi»»vi*ták keskeny 
utámpőtlám áljait és azokat ne

taíianná tették. A  röbb-iniások 
ereje több menetoszlopot sdfert a 
mélybe, 82 teherkocsi semmisült 
meg és azoknak égő roncsai jái- 
haíatlanná tették a hegyi ösvé
nyeket.

Az arcvonal m ögötti rcmán te
rh ietek e llen  in tézett m élytém adá 
sokban a ném et repülők fe lg yú j
tottak k ét' üzenuuyaügai m e^rj- 
kott vonatot és e f j  g y e s i t  ̂  . he- 
g v i ü teget felvonulóban szétsipr- 
.ak- K iem elkedő  stkerrsi já/t egy 
másik támadás, am ely egy szovjat 
kézben lé vő  román tábori repü lő
tér e llen  irányult. It t  többszöri 
támadás során a fő időn  m -g te m -. 

misí tettek 30 szovjet repü lőgépet 
ér p’ ~ -- ’ 'd ták  a repülőtér be- 
rendezéóét.

A Pru th  és Szereth között, va
lamint a Szerethtől nyugatra is 
súlyos harcok fejlődtek ki. Sike
rült több helyen megszakítani a 
szovjet utánpótlás vonalait ét a 
bolae-'’ r’* kénytolensk voltak 
eró« páncélos kötelékeket harcba- 
vetui e*ttk ellen a német csapntrd- 
szék ellen,

A Kárpátok előterének többi ssa- 
k.'íazán. valamint a Szán és a Visz
tula köiötti térség'ébaa nem ke* 
rü!t. sor emlltésreméltó hadmflve- 
1etekre- (MTI)

Ii belügyminiszter faemiimimM® 
& mulntőHai és Uoríóio%i€*
a  v z j t z i é g M i ó  ü x e m é k t o e m  

a zenéi
A közrend fokozott biztosítása ér

dekében a vendéglőkben, kávéliázafc- 
ban, korcsmákban és más hasonló üze. 
meítk®n ícukrAazda, stb.) szabad ég 
alatt tilos zenét szolgáltatni. A ven- 
dóg’.átóüzem zárt helyiségében is csak 
olyan módon szabad zenét szolgáltatni, 
hogy a nyilvános közlekedésre szánt 
helyről feltűnően hallható ne legyen.

A  ̂zenéléssel bárminemű gépzene (rá
dió, graaiafoa atb.> «gy teKintet alá 
esik,

A mulatók (bárok stb. engedély.ísoi 
kötelesek a rendőrhatósági engedély 
alapján folytatott üzemüket — további 
rendelkezésig — szüneteltetni,

E rendelkezések 1944. évi szeptem
ber 5-én lépnek hatályba.

A  zsidók 
lázári üzleteiben 

íeiielíározolt 
bőranyagokat 

kötelesek átadni
A l>.)r?.nyaK£pizdáikodá*i korroány- 

bjEtes rentíelkeeéae alapján a z»i- 
íTók lezárt üzieíeibeíi ieilcltároicott 
taipbSröket Budapesten egy, a» e 
Célra W|eiiist börkere»kec!őnelv keli 
eétra títjeiölt b8rkere#ke<tőnek viíé- 
ken peii? a terü etileg illetékes ©1- 
osztő hő rkre-skedönek kell átadni,

illetve e*ek kötelesek líészj>énzfize- 
tés mellett átvenni.

A  kereskedők az általuk átvett 
talpbőrt kötelesek raktárukba tszdlli- 
ta;:I, osztályozni és sorszánionbint 
részletezve ’ a bőripari osztálynak 
(Budapest, 11-, Fií-u. 63) esetenkint 
bejelenteni, bf ff.v ez a készlet kiuta- 
lá*a tekintetében rendelkezhassen.

A  tezárt JMlifó üzletekben találha
tó minden egyéb bőranyag (felső
bőr, díszműbőr, sportbőr, stb.) felett 
a lizőbanlévő üzletek árft- és anyag- 
készletét igénylő személy (cég) az 
átvétel, illetve az ellenérték kifize
tése után szabadon rendelkezhet.

CSUDA ' IliBlDA M M
Izgalmas oruosdráma az őserdőben

ÓRIÁSI SIKER!
WC?

DZSUNGEL H9SEI
SflsiHc Sciiraiíz és Albert Sctiönlsals

Léna film B. F, E.



Budapest, 1944. szeptem ber

A bukaresti helyzet
Bukarestben a szov je t katonai 

hatóságok átvették  az összes köz
hivatalok és közintézmények köz
vetlen  ellenőrzését. Az utcákon 
sűrűn cirkálnak szov jet járőrök, 
akik a járókelőktől mindent elko
boznak. A z  üzleteket a közönség 
számára zárva tartják , csupán a 
szov je t katonaság vásárolja  a leg 
különbözőbb holm ikat anélkül, 
hogy fizetne. A szov jet repülőgé
pek napjában többször röpcédulá- 
kat szórnak; fe lszó lítják  a lakos
ságot, hogy követelje  a kommu
nista kormány megalakítását.

A  román kormány vonakodott
elfogadni a fegyverszüneti feltéte

leket, különösen azt a pontot, 
amely egymilliónégyszázezer ro
mániai munkaerőnek Oroszország- 
ab való küldését követelte. A  
szovjet hatóságok megfenyegették

a román kormányt, hogy letartóz
tatják, ha sürgősen nem írja alá
a feltételeket. Úgy tudják, hogy 
a fegyverszünet aláírása rövide
sen megtörténik. (MTI)

Szombat délután összehívták 
a finn országgyűlést

A finn képviselőiül* csütörtöki 
ülését azzal rekmtetfók be, hogy a 
legközelebbi ülé« jövő kedden lesz. 
A képviselők nagy része vidékre, 
utazott. Péntken a késő esti érák
ba,« a finn rádióban felolvasták Hs.k- 
küa képviselőházi elnöknek a Ház 
tagjaiba* Intézett felhívását, amely 
szerint a képviselőhöz legközelebb

230.000 pengő nyomóban
Mami* o k m á n y o k k a l  veitéfc fel a pénzt 

a Hitelbankiói
A  Magyar Általános Hitelbank 

főüuletében megjelent két 30—34 
év körüli fiatalember és mint a 
Magyar Radiátor Gyár rt. meg* 
bízottai, felmutatták a következő 
diszponáló levelet:

„Tisztelettel felkerjük Önöket, 
hogy alkalmazottunknak, Kinszky 
Imre úrnak, —  akinek aláírását 
igazoljuk, —- számlánk terhe re 
200.000 pengőt kifizetni szívesked 
jenek. Egyben az összeg felvéte
lét is igazoljuk.” _

A levelet eégszeru aláírás»! 
látták el, s annak baloldalán 
Ktarcky Imre aláírása szerepel. Mi- 
után semmi gyanúsat nem vettek 
észre a levelen, az alairasok is 
mind valódiaknak látszottak és a 
fiatalem berek is hatarozottan ví- 
srlkedtek, — a pénztáré* kifizet
te a 200.000 pengőt.

A bank levelezés« osztálya még 
aznap értesítette a Tt&diator 
gyárat, hogy a Hitelbank kéré
sét teljesítette és a gyár szám-j 
Iáját megterhelte az összeggel.
A  Magyar Radiátor Gyár rt. ve- 

zetí'ségB megdöbbenve értesült ar
ról, hogy számláját ilyen hatalmas 
Beteggel megterhelték és az egyik 
igazgató azonnal személyesen fel
kereste a bankot, ahol azután ki
derült, hogy szélhámosok jártak 
el a gyár nevében. Senkinek sem- 

, miféle megbízást nem adtak. 
Feljelentés 'alapján a rendőrség 

megindította a nyomozást.
A  rendőrség megállapította, 
hogy az üzleti level hamisítvány, 
a rajta szereplő aláírások meg
tévesztésig híísonlítanafe a gyár 
lsét igazgatójának aláírásához 

A gyárnak, valóban wn Kinszky 
Imre nevű alkalmazottja, de a le 
vélen , szereplő aláírás hamis.

■ Kinszky nem járt el a bankban és 
nem vett fel pénzt. Hatalmas 
anparátussal indult meg a nyomo
zás. Már most valószínűnek lát- 
E"ik hogy a csalást csak olyanok 
köve th e tték  el akik ismerősök 
helyzettel.

Diszponáló levelekre általában 
ilyen hatalmas összeget nem 
szoktak kiutalni, 

ne tudni kellett, a csalónak azt is, 
hogy aa összegre meg van a bank
nál a fedezet és hogy a gyár több 
ízben vett fel diszponáló level ut
ján pénzt. A rendőrség tehát eb
ben az irányban folytatja elsősor· 
bán a nyomozást,

amelyet elősegít az a személy 
leírás is, amelyet a bank pénz
tárosa a két szélhámos fiatal· 
emberről adott, 

év körüli, magas, a másik 34 év

körüli férfi, akin szürke ruha volt 
Az eddig talált nyomok arra en
gednek következtetni, hogy rövi
desen késrekerülnek a szélhámo
sok.

nem kedden, hanem már szombaton 
délután 3 ólakor összeül. Egy má
sik közlemény arról adott hírt. hogy 
a képviselőház külügyi bizottsága 
péntek délután rendkívüli illésen 
meghallgatta a kormány beszámoló
ját a helyzetről.

Helsinkiben ezek a hírek nagy fel
tűnést keltettek.

A külügyi bizottság lezajlott ttlé 
séről a titoktartás kötelez® erejénél 
fogva ke', és részlet vált Ismeret««· 
86, de őrként adódik, hogy szoro* 
kapcsolatban állott a képviselőház 
rendkívüli ülésének összehívásával 
Ez utóbbiról viszont egyelőre nem 
lehet tudni, hogy nyilvános, vagy 
zárt ülés lesz-e.

A  finn sajtó megjegyzés nélkül 
közli a külügyi bizottság üléséről és 
a képvisslőház összehívásáról szóló 
jelentéseket, Vezércikkeiben véletle
nül sem érint politikai kérdéseket,

Ti* esxiendo
h a i á v k ö v é n é t

Vevőt keresnek
Söntések.
2 kexnancés pékség.
füszerüzlet, 
bútorüzlet, 
afrtkpótló (T mázsa', 
téglagyár,

Virágüzlet vidéken, 
kőbányák, 
kifözéj,
családi házak, , ,

S0 «¡zot.ás penzió, vendégi»«* «se*», 
12 Járatú, malom. 
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A Kormányzó Ur Gfőméltósága 
bemutatkozó kihallgatáson fogadta 

az új horvát követet
¡kövei6’·tg az áj követ bernuUti* 0íS-\ Magyar Távirati írod* jelenti. . ------ »  - - „ , _

a  Kormánvsó W  öfüméitóM*a} méltóságának dr. H W »  
szombaton délután hat órakor ünnepéJ osztály* km-ersegi UtkArt <* líilfce j 
lye* bemutaífeosá kihallgatásén fogadta JanHac »-*—* « * *  « * * « .V ,, mm.. <1 . ■«_ «..._Á-i. MKn VK-Kakija Hadzic, horvát rendkívüli kö
vet és mea'liuJö'niHzoit minisztert, aki 
ez alkalommal átnyújtotta megblzóie- 
•velíét. Az üdvözlő «« válaszbeszéd el* 
hanjzá*« után ÖWtaóttósága elbeszél» 
getett az új horvát követtel, maád est

követ,ségi titkárt.
Az ünnepélye, kihallgat«* werterti* 

Pi, is ál közreműködőit dr. awistozt 
Gyula m, klr. titkos twAew*. a kebl- 
r.eUrodj íönökc és vitéz H*anj'?y 
Gusztóv altábornagy m. klr· 
miniszter.

„láthatatlan esállagok alatt. 
indult útjára tíz esztendő előtt 
MUotay Istvánnak az új magyar
ság számára szellemiráíiyt jeiző 
lapja, amelyben a láthatatlan ma_ 
gyár események ogBlagfénye su
gárzott, Két évvel később meré
szebb formában és nemzetünk 
számára a szocialista átalakulást 
jobban sürgető' tatalommal jelent 
meg a Virradat első száma Is.

MUotay István éraemes munkás
ságának méltatásával azok előtt 
az eszmények előtt tisztelgünk, 
amelyek politikai pártállásra és 
»ajtó-árnyalatokra való tekintet 
nélkül egy táborba tömörítenék 
minden magyart: 

a magyar föld szerelméáeként az 
Alföld megtermékenyíts erejébe 
vetett hit hatja át cikkeinek min. 
den sorát, de e®t a magyar íiildet 
nem wiesterkSt népié.··. l»cil fi roman
tikával nézi, hanem a maga kö
nyörtelen valóságában fogja fel a 
sok százezer nádtető alatt sínylő
dő milliók sivár nyomorát és a 
magyar tétlenség, a keleti álmo
dozás feletti türelmetlenségében 
veti fel a kérdést, nem lehetne-e 
alkotásra Összefogni „a pusztulás 
heroizmusát 1 "  mert: „ ...ah o l egy 
nemzet süllyed el” című cikkében 
kíméletlenül kel ki az á j uralkodó- 
osztályok minden más életet fel- 
habzsoló mohósága ellen, amely 
nek áldozatai „sírjukba hanyatló 
fiatalok és halálba marseló 
csemők”.

Meghallja azonban Milotay Ist
ván „a tárnák üzenetét” Is: nem 
tekinti egyszerű rendészeti kérdés, 
nek a bányamunkások sztrájkmoz. 
galmát, hanem itt is reávilágít 
hogy a munkássá? reformtörekvé
seinek visszaszorítása újabb forra
dalom íe!é sodorja az országot, 
Mert: „Ami a mélyben születik”, 
az az igazi hatalom. Nem lehet 
mindig csak az ősi alkotmányra 
hivatkozni: a pnlrl alkotmányok
mellett van egy szent ehh alkot 
mány Is: a munka alkotmánya,
amely elsöpri a kapitalista fputla 
lizmust.

Kern vHézkötéses magyarkodás, 
hanem mélysége*. manryer szellem 
vezeti tollát, amikor fettfinéatkeltő 
cikksorozatában felveti a ..Népi 
Magyarország és a népi válság” 
problémáit.

MUotay István vezércikkeiben 
van valami ünneplés emelkedett
ség, anélkül, hogy rlagályos lenne. 
K»moIv, «oTskérdésekről egyszerű 
szavakkal ír: a mi problémáinkról 

mi nyelvünkön beszél

Churchill és a lovdok
As angol kormány csak kényszerből lép 

a szociális erkölcs útjára
A lordok hása nemrégiben ál

lást foglalt as angol szociálpoli
tikával szemben. Az alkalmat eh
hez azon feltevés azolgá’itatta, 
hogy

Churehittwk szdudika _ egy 
szociális tervet elöksssit&wi·
Igen természetes, hogy a lor

dok hozzászölani kivántak. Senki 
sem hitte volna, hogy  ̂a lordok 
ezen fényes gyülekezet# szociális 
problémák is érdeklik. Sőt nagyon 
is érdeklik és a mellett beigazol
ták, hogy 

e tekintetben ¡»jen meswtó* 
iák.

Sajnos ügy bestéitek, hogy 
jobb lett volna, ha halgattak 
volna, mert újból azt bizonyí
totta be Anglia urios»! áJva. 
hogy semmi érzéket sem képes 
tanúsítani szociális 
szemben.

kérdésekkel

A vitát Lord Glasgow nyitotta 
meg. d megbotránkozással kér
dezte a kormányt, hogv

honnan nkúria a péttzSmge-
gc-<et szerezni szociális refor

moknak bevezetéséhez.

Ha a reformok finanszírozása 
biztoeitm nincsen. Nagybntan- 
niát katasztrófa felé vezeti. A
Bcveridge-tervnek keresztülvitele
legalább is 260 mt’iió márkát
venne ig-nybe évente.

Az angol lord túl magasnak 
találta ezen ösmgSt, *«5 *¥Wet 
szemben az angol munkáspk biz
tosan más VUm ényen l«SJ®ak. 
H a ezen összeget ÖagMliasoBlit* 
juk a nppi háborús kiadásokkal, 
akkor még mn^yos borravalónak 
sem lehet tekinteni, «nnyinm el- 
enytw.ő. A lord azt mondotta,
hogy határozottan azt tanácsol
ja, hogy

S§
a

minden szociális reformtervet vessenek el

szónok 
az

A gondolatok esoportcíitása 
logika rendezS erejét 
nem üres szóesépléa. nem meddő 
gondolattorna, hanem az 
termékenyítő ereje árad rlkkeib .. 
amelynek képei
olvasó figyelmét és további kep
éteket ébresztenek bennünk.

A  lényeget ragadja me? az esc 
mények kavar Hrvénvében és a 
kétst*»<k sötét éjszakáin híven 
teljes ifi az ujságíró legMentebb 
hivatását; a t-jtet és a ^ s j# W tá s  
féryévfl vfláTttja me? azt, ami a 
tömegek leikfrlxw n»éc e«ak honiá. 
lyo* sejtésként él.

MUotay István Hz éven át to
vábbította azoknak a  láthatatlan 
»magoknak a fényét, amelyek t 
magyar «zellemlség egén ragyog
nak és ezért «mlfft-zftok meg ró 
la  mi Is « '««M sr igának «»e sz 
tendős hftt&rkövSrét. —  nól, —

mert Anglia életszintje olyan 
magas, hogy a világon nincsen 
még párja. Akinek alkalma volt 
az angol munkáslakásokat meg
látogatni, aki ismeri as ott ural
kodó nyomort, az bizonyosan más 
véleményen l«ss, Csak azon lehet
csodálkozni, hogy cz ®n.g .
főár milyen" arcátlanul hamisítja 
a valóságot. A  lord azt tanácsol
ta a kormány^k hogy tekmm
valamennyi szociális tcr^ ™ *
nak. amelynek niegyalósitisá a
kevés vagy egyáltalán nem |eh 
remény. Igen természetes, hogy 
a többi lord helyeselte a 
álláspontját. Stanhope avval 
érveléssel jött, hogy

a reformoknak semmi elő
nyük nem lenne, vm t az adó
fizetők amúgy is t«*«*®/*2®*' 
nők azt, amit niM· 'efienjei- 

vezök kapnának.
Ilyen ósdi érvekkel vonult fel 

a lord. Azt merte állítani, hogy 
minél kevesebb adót és bevételi 
élvez az álam, annál jobb a 
doi<?a az állampolgárnak.

De ne gondoljuk, mintha az 
igen tisztelt lord nem tudná, hogy 
mit mond. Ezer, beszédek mögött 
eev igen alapos megfontolás bú
jik el. Ugyanis a lordok szónok
latainak magyarázata az. hogy 
visszatérni kivannak a teljesen 
független és aka<lá]ytalan ma 
«■ángazdasághoz.

ők még mindig mm fogtak 
fel a mai idők irányzatát, 
még mindig nem, értették 
meg, hogy a mai mpek kor
mányaiktól nemcsak ahtiv 
gmdampi, hamm éppen 
olyan aktki és kaizsos sso- 

űmpoUtiUt kívánnak.
Ehhez pedig egy igen hathatós 

munJtafsera&Jeai politika is hoz· 
Ezek a* elvek már nem

újak,, ezekről már évtizedek előtt 
vitatkozott a világ és ha a lordok 
ma az 1900 évek elcsépelt érve
léseivel jönnek csak, azt bizo
nyítják, hogy

n soc iá lis  é rs e k ü k
e g y e n lő  a  se m m iv e l.

Pedig elfelejtik az urak, hogy 
Angliában a komunizmus egyre 
nagyobb tért hódit, hogy m  
embertömegek ennek a háború
nak befejeztével különb igények
kel fognak fellépni, mint a múlt 
háborúnak befejez:· se alkalmával

A lordok úgy tesznek, m int
ha nem vennék é*zre, hogy 
körülöttük a világon mi tö r

ténik.
Még nem értettek meg, hogy 

az egész világ egyetlen egy szó 
ciá’is forradalomban vajúdj!·:.

Igen természetes továbbá, hogy 
a lordoknak csak egy lord vála
sz-'.’.hatott a kormánynak nevé- 
b*n. Megnyugtatta a lordok há
zát, hosrv Churchillnek eszeágá- 
ban sincs sem most, sem pedig a 
jövőben egy szociális tervet elő- 
t’̂ ieszteni. A kormánynak Baj- 
nos feladata, hogy 

<•*0cidJpoUHkai kérdésekkel is 
foglalkozzon, de igen termé
szetes toráhbá as ia, hogy 
minden Anglia háború utáni 
gazdasági viszonyaitól függ. 
ezeket pedig ma még nem· te

áéi áttekinteni

Ez a válasz aztán meg· is nyug
tatta a lordokat és szívest· n · vet
ték tudom,ásol art is, hogy

as angol kormány csak kény

szerből lép a szociális erkölcs 
mesgy éjére.

Senki sem értette- meg, hogy 
Eu rónában alig vm  , ¡ f f # »  
amelvben a szociális kerdéwk 
ír - ̂ oldása olyan sürgősen s « -  
sé^es. mint éown Angliában. Ok 
hem tudják, hogy a helyzet 
neri AWiaban tarthatatlan «1- 
fetei'tet.t% azokat *  heazédekit 
is. ame lyeket az alaóhA* két ke>v 
vf«--'1" ' nemrég mondott. Azt
sllitották, hogy Anglia »  ^,gi 
doktrínákat félre kell. bar" 
ía és hegv aktív szeeiá’p^H’i- 
l - n  lesz szükség.

De miért is gondoltak m im ·
/■'ikre >?. beszédekre, fcfíse« 
t>~ p ip iket e<p< polgéH mi? 
n is m f, a mérnkét peéi'f ·#>/ 

egyszerű Sir mondatta.

* ·«-!"(·?*< ló r i Wohlton ii*#‘ 
c ~ ' r » f e l á l l t  és azokat 
i rámutatott, boíís'
Tw#*t SS A » - · '* » ·*  el kellet*/ »1* 
-’-i ** l f '>R évi nt<T.’ ni'!-'

idején, e«™̂ k fém 
flc't arra a le’wtSsiégre, lv~v 
t) “ <Ŷ t msg In l«*i*.t
-t-ocii]yo-”d. Delr.t

eh h ez  p e rm e
r ild g r té s e tre  va n
*  - •>ds - hián,’rik A - 'liftbfl»i * 
ural; tudomásul vetwk a 
dsket és

a korr'é-ny álta l W-ff 
tatva és n y r^ ^ ib n  iidartí·!»’* 

tek.

Ennek pont ellentéte törtí"ik 
Németországban. A Német B!w - 
■’ í-'mat a mu't háborá után ff!*  
ief"'n kÍT>réeeHék. minden *~*· 
t\"ét. elv-.'+ték óriási k"wateV

h*tel?ket «váltottuk # 
tv •-.••ii-i ifarn^k. a fl’K··
dalom l*#dig oh^nirvíra 
n*'*d“tt. hó«-«? alig voH valamire' 
menő nemzeti vagyona.

As el^démdán oh/annwr* 
ment. hogv v-oltmk wirasoh, 
f».'erv<ék $0 évre ittn/l·*·**· 
főtték é”en 8

iövő adábevétgíekel.
Németország * tftnv " ,*

lőtt és dacára annak. s’Vst-4' ’ * 
nemesak a i»u«kanéi|ttíh^f ' ’ t 
m^'».»ziintetei, a markát 
r,A1n’ és a nemzeti 
rövid  Hőn M Ü  olv.»n r tm *n  
teremtett. sm«H*hez ml4tó plld» 

s yiláeon. 
fis ez a asee&tv Ném rtíwfít 

ssrxaáfia terveinek 
sára nem

milHA m árhi*,
hane.m nUlhirdokot köUöti
ettv év alatt és Így vo lt é rt*«h 
ró a nfigv n&met fettmM*#*, 

m  angolok m&v*m 
részébe» v m m u m u tm ta k ,

n,vn módon érthetik ««Jt **  
inditóikok, amelvek Anglia hé*
bo«’ba való lépéséi 
tek?

b í r i e t v m t a s ^ i z b m ]
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Illetékes német katonai helyről kdzliks

Az oroszok Bulgária felé nyomulnak
Berlin, szeptember 3 (MTI)

A  nyugati hadszíntéren német meg
ítélés «¿érint a helyisét további tisztá- 
tóá n irányában fejlődik. Az angolsziísz 
Übm Ui egyik főiránya ésiak felé, a 
.rajaik pediff * német határ felé muta.t 
IIár a harcok még ninz,"6há-
ború jegyében folynak é nem alakúit 
ki összefüggő arc vonal, úgy hogy mind
két oldalon önálló csoportok harcol
nak, a németeknek máris sikerült az 
angol erőket I.a«n térségében feltar- 
töitatriíok, a keleti ssnárnyon pedig a 
mBgBtte* területekről hatásos ellentá

madást intéztek au amerikai csapatok
ellen.

A  keleti hadszíntérről berlini kato
nai körökben csak annyit emeltek ki, 
hogy a Kárpátok térségében a német 
és magyar csapatok ellenállásával 
szemben a Szovjet pénteké®» sem tu
dott tért nyerni.

Romániában — amint egy kérdéssel 
kapcsolatban illetékes német katonai 
helyen kijelentették — a szovjet csa
patok a várakozástól eltérőleg nem 
Magyarország és a Kárpátok felé igye
keznek előrenyomulni, hanem délnyu
gatra Bulgária felé vettek irányt.

Magyar és német csapatok visszaverték 
a Mirhátok elleni szovjet előretöréseket

Berlin, szeptember 3.
A  Német Távirati Iroda értesülé

se szerint a keleti arovonal északi 
é s ' középső szakasza pénteken je
lentősen nem változott. A  bolse- 
vistákat súlyos ember- és anyag- 
vct'.ztuíéjj'llk komoly átcsoportosítá
sokra kényszerítette. Támadásaik 
csak keskeny térségekre szorítkoz
nak. Amennyiben tömeges beveté
seik az egyik vagy a másik szaka- 
esőn kezdeti sikerejtst eredményez
nének. a meginduló német ellentá
madások azonnal leszerelik és viaz-

• « » v e t ik  őket.· A  jelek arra valla

nak, hogy a keleti arcvonal fezaki 
és ‘ középső szakasza mindinkább 
megszilárdul.

Airaopoinál egy vegyes német 
barcikötelék felszámolt egy szovjet 
Visztula-hídföt, ennek megtisztítása 
során tíz gépesített szovjet ágyú, IS 
páncélos légelhárító ágyú, 1.2 neh&z- 
gránátvető, 21 lángvető, számos ön
működő fegyver került német közre, 
A  foglyok száma 320-ra emelkedett.

Az egész keleti arcvonalon, főleg 
a Szovjet csa ta repülőezredek elleni 
küzdelemben elpusztult 81 szovjet 
repülőgép. (M TI)

N yugalom  a keleti arcvon al 
észak i szárnyán

Harcok Varsó térségében
Berlin, szeptmeber 3- 

Az Interinf je len ti a keleti arc
tanai h rcairól:

A keleti arcvonaí egész északi 
szárnyén majdnem teljesen szü
netei a harc a bolsevisták a csak 
Varsótól északkeletre a Radzvmm- 
Ftaga közötti út mindkét oldalén 
támadnak erős tüzérségi és csata- 
repülcHámogatással, Az efed- 
m -uy mindössze néhány kilómé* 
ternyi terepnyereség. A német 
gránátosok ellentámadása feltar
tóztatott minden szovjet vállalko
zást és a német páncélosok és ro- 
hamlövéazalakylatök bevetése a 
legsúlyosabb anyag- .és eanbervesz- 
teség közepette ■ vetette vissza a 
támadásokat az egész vonalon- A  
német elhárító sikert legjobban az 
elúsztatott szovjet páncélosok szá
ma jellemzi: 47 páncélost lőttek ki 
három gépesített üteget semmisí
tettek meg s tekintélyes memyi- 
ségű fegyvert zsákmányoltak. Há
romszáznál több foglyot ejtettek 

Heves harcok fejlődtek ki még 
a középső szakaszon Shakon térsé 
gében a déli-litván arccvanalon. 
ahol a jelentéktelen kezdeni sike
rek után az 'egész vonalon vissza
vetették a bolsevistá1· : t Szeptem
ber 2-án a reggeli Srá’.ban meg
újultak a szovjet tárna lások- 

A deli szakaszon a Visztula nagy 
kanyarulatában megindult német 
\*é1ll*Jfcczás, amniy már pénteken 
Jelentős térnyerésével járt, to
va;.'b fóiytitődo»- a bolí.visIák két

ségbeesett elháritasa mellett is. 
Cj atov térségéb m erős páncé’o- 
sok bevetésével Igyekeztek meg
akadályozni a bolsevisák a német 
előretörést. Itt 13 harckocsit vesz

tették és állásaikat nem tudták 
tartani Német harci- és csatare
pülők megismételt támadásokkal 
szórták szét a támadó sziovjet él- 
csaatokat a felsorakozó erősítése
ket s jelentékenyen hozzájárultak 
az elhárító sikerhez.

Halál az autóbusz alatt

A  régi lóverseny-téren, a Sport
csarnok közelében szombaton es
te halálos szerencsétlenség tör
tént. Tíz óra tájban a garázs felé 
tartott az egyik autóbusz. A sö
tétben a soffőr nem vette észre, 
hogy az úttesten egy férfi halad, 
aki viszont szintén nem hallotta 
az autóbusz közeledését. A  követ
kező pillanatban az autóbusz hű
tője teljes erővel elütötte a férfit, 
aki nagy ívben előre lendült é3 
elterült a kövezeten. A  soffőr fé
kezett, de már nem tudta elkerülni 
a szerencséátlenséget. Az autóbusz 
kerekei keresztülmentek a férfi 
derekán és a mellén. A járókelők 
azonnal segítségére akartaik siet
ni, értesítették a mentőket is, de 
a szerencsétlen férfit már csak 
holtan lehetett a kocsi alól kiemel
ni. A vizsgálat megindult Megál- 
lapítoták, hogy a férfit Sebestyén 
Józsefnek hívják, 55 éves munkás.

Ajtay Andor aláírta szerződését 
a Nemzeti Színházzal

Több lap megírta, hogy Ajtay! int a Nemzetiben rcndezísl feladat 
Andor, a kitűnő színész leszerződött t kát Is vállal, Kcváoh Aladár iga*, 
a Nemzeti Színházhoz. Ezzel szem- | itó még nem döntött arról, hogy, 
[ben az igazság az, hogy Ajtay csak nilym  darabban lépteti fel először 
a nuVt hét végén irta alá nemzeti- r kitiinő színészt, illetve melyik (la
szí házi megállapodását, amely sze- .¡ub rendezését bízza rá.

a

Haggar lo var egy lel
fjespi. 8 és 10-án d. u. 3-kor

v e r s e n y t  ( a r i

Az észak i é s  a  keleti szakaszon 
megszilárdult a német arcvonal

Berlin, szeptember 3.
A  Német Távirati iroda értesü

lése szerint az Északi Kárpátokban 
a bolaevisták több felderítő vállal
kozást hajtottak végre. Német és 
magyar csapatok visszaverték eze
ket az előretöréseket.

A Keléti Kárpátokban az ellenség 
erősebb kötelékekkel intézett táma
dásokat több helyen a szorosok el
len. Német hegyivadászok kemény

harcokban verték vissza őket,
A  német csapatok visszavonulása 

a Havasalföldről tervszerűen folyta
tódik. A  bolsevist&k zavarókísérle- 
teit a németek visszaverték. A  né
met légierő itt hatásos támadásokat 
intézett az ellenség támadó élcsapa
tai ellen. A  boisevisták erre csapa
taik egy részét a  dé:i szakaszra 
irányították, ahol olcsóbb sikerekre 
számítanak- ÍMTI)

Pluháv István a jó  kondíció 
titkáréi

i v o d a b ú i o v t
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Múltheti sza
munkban már 
m:getrdékea- 

tünk arról, 
togy’ Szent· 
endrén a KI- 
SOK. telepen 
a m. kir. 
Sportmester- 
. izsTáztató bi

zottság labda
rugó mestsf, képző tanfolyamán 
mintegy 70 mesterjelölt készül —  
háromhetes komoly munka titóa —  
a mestervizsga letételére.

Az elliajigzctt igen sok érdekes
előadás közül dióhéjban kiragadjuk
Pluhár István elnöknek a jó kon
díció (erőnlét} feltételeitől tartrtt 
e'őadAsát, amit spoirtezempontból 
köz rdekünek viliink.

—  A  kondíció vagy erőnlét —  
mosdotta Pluhár — a testi, szellemi 
és jellembeli adottságoknak, ké-es- 
»égőknek és tntej'lonságoknak ö?®-· 
szessége. Az erőnlét elemei a kő
vetkezők: . 1. Egészséges, hibátlan 
szervezet (orvosi vizsgálat az idény

Remek küzdelem az 
Asfeslh Fanc-,y tenssibajneki 

e l « ?örtön
A  magyar teniszbajnokaágok kö- 

zeiedaak a befejeződéshez, Á  mar
gitszigeti ..tenisznagyüzem” legutob- 
M ferdf! ójában Asbóth ESTE Fán- 
czy POSTÁS ellen csak 4 azettes 
kemény küzdelemben győzött. A. ki
tűnő Fáncsy 6:3 arányban xineg- 
nyerte as első szettet, ami után 
azonban a több vtrsenyniítenaJ ren
delkező budai Agyú 6:1,. 6:2, 6:0-ra 
győzött

Vi/.f.y-r-árc? elődöntő: Fehér, Ju- 
aíis BBTE—Lásílő BSC. Peíerdy 
MAC 8:6, «  4 Oid-boy páros e'ő- 
\mtj- I'-ííery -ír. MAC. Tóth dr. 

HBTE—Botond MAC, HorvéJOi MAC  
8:3, 1:6, 6:4.

A féirííegyöB döntőjét Wtfda d  u 
4 ér&kát játsissák le a MAC margit- 
íalgttj center- írtján

elején), 2. Állandóan fejlesztett, ríU 
nevelt test (rendszeres, céltudatos 
edzés), 3. Sportszerű életmód a) 
táplálkozás (ami kielégítő, de mér
tékletes), b) a munka (a  becsület
tel végzett polgári foglalkozás), c) 
pihenés, d) családi és lakásviszo- 
nyak, é) az ártalmaktól (alkohol, 
nikotin, kártya, lóverseny, túlhaj
tott saxuális élet) való tartózkodás, 
f ) mértékletes, tisztességes élet, 4 
VUA^cs értelem (játékintelligencia), 
5. Játékoskedvü kadélyvtíág (op
timista világnézet), 6. SporttLsztes- 
ségre, becsületre baj’ó jellem.

íme így határozta Pluhár István 
a labdamgáa e'sőszámú hazai szak
értője, a BEAC és a magyar válo
gatott csapat egykori gycrslábú 
iobbszé’ső csatára, a rádió nép
szerű sportvezetője a komdiciónálás 
titkait. A  recept adva vagyon, az a 
futballista tehát, ak! duzzadó erő- 
baa, teli életkedvvel és életörömmel 
óhajt pályára lépni, szívlelje meg a 
m?'zy0-'T labdarúgás ,,Pista bácsi”-
jának tanácsait.

Lovaskocsi és kerékpár

karambolja: egy halott

Szombaton este az Üllői-űt és 
az Ecscri-út keresztezésénél ha
ladt Csépa Boldizsár jégszállító 
kocsijával. Az egyik utcából nagy 
sebességgel akart az Ullői-útra 
b ' - « i  Poleézák József 44 éves 
gyári tűzoltó, aki nekirohant a 
kocsinak. Az összeütközéstől a 
tűzoltó lezuhant, agyrázkódást és 
koponyaalapi törést szenvedett. 
IT a mentők kiérkeztek már
halott volt.

A z  európai irodafom eseményei 
és magyar művészeti kérdések 

M agyar Ünnep legújabb számában
A nagy magyar irodalmi és művészeti képeslap, a „Magyar 

Ünnep“ különösen tartalmas legújabb számában Fedák Sári ,JHyra“  
című cikkét közli, Fedák Sári ebben a meghatóan szép cikkben Já
szai Mari regényes életének egyik legszebb és legmegrázóbb feje
zetét mondja el. Szabó Dezső a Magyar Ünnep” új számában feltű
nést keltő levelet intéz a magyar irodalom tanáraihoz. Nyíró József 
„Vonaton” című új elbeszélése Uz Bence székelyföldi világát hozza 
elénk· Mécs László „Fekete Földrajz” című háborús költeménye 
irodalmi esemény. Bágyoni Váró Andor „Vasalódeszkán” címmel irt 
érdekes cikket■ Hatyasy Katalin Vaszary Gáborral folytat hum,oros 
beszélgetést. Bő cikk számol be az európai irodalom legújabb esemé
nyeiről■ Asztalos Miklós, Puszta Sándor, Farkas László, Gellért Vil
mos, Szentiványi Kálmán cikkei és költeményei teszik még gaz
daggá a számtalan gyönyörű képet közlő „Magyar Ünnep”-et. Egyes 
szám ám 1.50 P. Negyedévi előfizetés 17—  P. Kiadóhivatal: Rákóczi- 
út 28. szám.

Csak a tiéd!
Fonti címmel új 

ilasz filmet mutat be 
ma a Fórum film
színház. A  kalandos, 
érdekfeszítő, lenyű
göző szerelmi történet 
III. Napolean udvará
ban játszódik, ahol 

egy káprázatosán szép asszony, 
Castiglione grófnő szövi a szerel
mi, de egyben a politikai hálót is. 
A  gyönyörű asszony azonban 
minden tekintetben kiváló ember 
is, mert, ha arra kerül a sor, sze
relmét, boldogságát is hajlandó 
hazájáért feláldozni.

Ki ne emlékeznék Doris Duran- 
tira, az olaszok különös és vará- 
zsos szépségű színésznőjére, aki-

nek igen nagy sikere volt Buda
pesten egész sereg filmjével, töb
bek között ő volt a női főszereplő
je a Carmela című fűmnek is, 
amelynek férfifőszerepét Jávor 
Pál alakította. Doris Duranti annak 
idején Budapesten is járt és akik,
— mint mt is,—  találkoztak vele, 
csak elragadtatással emlékezhet
nek erre a csodálatosan szép és 
tehetséges fiatal művésznőre. A 
„Csak a tiéd” női főszerepében 
látjuk most viszont Doris Duran- 
tit, aki mellett Andrea Checchi és 
még egy egész sereg nagy olasz 
művész és művésznő vesz részt az 
érdekes és romantikus filmben. A 
Fórum mai bemutatója iránt ért
hetően nagy az érdeklődés,

Ragyogó számok 
a Népuarieté szeptemberi műsorában

Oívmm A Magyar Nők l*p jét, 
SW ritíw tl Papp .fen®

A Népvarielé szeptemberi műsorát a 
teljes siker jegyében mutatta be Tas- 
nády József igazgató. Az a különleges 
műfaj, amely szerencsés keveréke az 
artista ég színészi teljesítménynek, a 
humornak, a sportnak, táncnak és ze
nének, ezúttal is fényesein kiállta a 
próbát.

A műsor kiemelkedő száma ezúttal a 
világhírű Erdélyi-csoport. Az artista- 
teljesitméy csúcsa az, amit ez a hét 
kitűnően képzett akrobata végez a 
színpadon, ök a világon az egysdüliek, 
akik a düpLaszaltót is m egcsinálják. 
Ugyancsak nagy sikerrel mutatkozott 
be Lord mester, a XX- század titok
zatos embere is. Beszélő halálfeje s 
magától működő üvegharangja meg-

 .......  in I— — <

Az álarcos lovag
A* „Álarcos lovag” című Kárpát- 

film néhány nap múlva kerül bemuta
tásra egyik előkelő filmszínházunkban. 
A  kalandos, érdeke,, történet tele van 
ienyüg3z6 izgalommal ¿3 küISn3sen 
szépek a külső felvételei Fő-, illetve 
címszerepét Amadeo Nazaari alakitja.

Renz, a cirkusz királya
Holnap, kedden mutatja be a Corvin 

filmszínház a ,Renz a cirkusz királya“ 
című nagy német fírnet, amelynek fő
szerepeit Hettée Deltgen, Angelíca 
Hauff éj, Paul Kiinger alakítják. Az 
új nagy cirkuszfilm, egy sereg ember 
életét mutatja be, abban a furcsa lej
tőit és semmihez sem hasonlítható at
moszférában, amit úgy hívnak, hogy: 
cirkusz.

Vízzel, vagy tisztán?
Ea a címe In n o c e n t  Vlncze 

Br-ö  szüreti íhangjátékának, ame
lyet szeptember első hetében, a szü
ret k-adolekor fognak hallani a rá
dióhallgatók. «gyes és talpraesett 
összeállításban vonulnak föl itt a 
bí’.feleltö, áldott, fűszeres magyar 
borról «szóló dalok, versek, mókák 
és egyéb Írások és zenesttómok, ver
ses összekötösaöveggel,

„TOLO!“  HUSZONÖTÖDSZŐR
AZ UJ M AG YAR  SZÍNH ÁZBAN
A* V) Magyar Színház hétfőn este 

mutatja be huszomjtodször vitéz Zitás 
Bertalan „Toldi Miklós*1 című kitűnő 
daljátflkát. A darab oly nagy sikerrel 
megy, hogy egyesre nem .» gondol a 
színház igazgtóségB újabb bemutatóra.

fejthetetlen rejtély.
A humorról a kitűnő Fokker-házas- 

pár gondoskodik elsősorban, de Bor
sós, a kaucsukember és Brádys, a 
rogybabájával is v'érbeli komikus 
szám. Kitűnő humoros szám még a 
két Capton, Larkin, a csodálatos 
ügyésségü zsonglőr is remek cirkusz- 
komikummal fűszerezi káprázatos szá
mát. Ezúttal is nagy sikert. aratott 
Anita és Magdalena, a két bécsi tár.c- 
müvészmő, de kijut a sikerből a két 
Robytemcík, a 3 Davisnak, a levegő 
királyainak a 3 Szeczynek és a 
többi remek számnak is. Ugyancsak 
dicséretet érdemel a zenekar is, amely 
méltó keretbe foglalja össze a remek 
műsort.

Nem kerül színpadra 
az Elsodort falu

Kováeh Aladár, a  Nemzeti Szín
ház igazgatója és Szabó Dezső, a 
nagy magyar író között érdekes 
„magánbeszélgetés” folyt le. Érte
sülésünk szerint az igazgató aziránt 
érdeklődött az Elsodort falu Írójá
nál, nem Ieime-e hajlandó az állami 
színház számára darabot Írni. Még 
az a gondolat is felvetődött, tacsy 
esetleg dramatizálni kellene az „Eí- 
Mdort fa:u”-t.

Szabó Dezső a felkérés elől moso- 
yogva elzárkózott: nem akar dara
bot írni és egyelőre azzal a tervvel 
sem foglalkozik, hogy az „Elsodort 
f  ilu”-t színpadra vigye. A nagy ma. 
gyár író jelenleg élete regényén dol
gozik. Már eljutott párisi éveiig és 
szoknak csalódásokban és élmények
ben gazdag eseményeit veti papír- 
í - ·  Szabó Dezső ezenkívül csnpán a
I gnagyobb magyar irodalmi és mü- 
t ' fizeti hetilapnak, a  Magyar ünnep, 
tek ír hetenkint egy-egy cikket 
.Csendes szavak" címmel. TJsylát- 
Sik, az író a filmmel és színházzal 
Viltowitlamil tartja a „haragot”.

v i b p a p I t
Megjelenik minden hétfőn. Felelői 
szerkesztő és kiadó: Bornemisza
Gábor, Kiadótulajdonos: VIRRADAT
KIADÖVAIXAIAT Kft Budapest, 
VIII., Gyulai Pál-utca 14 szám Te
lefon: szerkesztőség: 146-245 Kiadóhi

vatal: 146-243
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