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Legfrissebb jelentések a balkáni helyzet alakulásáról 
A nyugati fronton mindkét fél friss erőket vonultat fel a döntő csata megvívására

Bolgár nemzeti ellenkormány alakult 
Cáfolják a jugoszláviai angolszász partraszállást

Egy angol tábornok .hátborzongatóknak msntiiJ 
az úl német titkos fegyvereket

Genf, szeptember 10. (TP) 
Fuller angol tábornok a The 

News English Weekly hasábjain a 
német titkos fegyverekkel foglal
kozik és azt írja, hogy a német 
titkos fegyverek megszerkeszté- 
aénsk az alapgondolat«, az ember 
nek a háborúból való kikapcso
lása ami bizonyos értelemben azt 
jelenti, hogy a fegyver függetle
níti magát az embertől A jovo 
hadviselésének a legfőbb prob e- 
mája tulajdonképpen nem a vil
lamosítás, hanem az embernek

Német katonai szóvivő
a nyugati arcvonal helfietéröl

Berlin, szeptember 1·. közölte. A* atcvonal helywrt* «}< !·■  
\z ¡nST jelenti- A nyugati arcvonal ként a legutóbbi 24 óra során keveset

mint tényezőnek a kiküszöbölése,! egy térbelileg távolfekvő akarat- tey2etét a, jellemzi, hogy mindkét tél változott. a heve* fa«i-e*k ««yjww«» 
mert az embernek végeredmény-1 nak engedelmeskedik. Ezt a fegy- ¿j eröket vonultat fel és a helyzet'jelenleg Lüttichnéi van ahol erős 
ben idegei és érzelmei is vannak, vert ilyen tolódon csak közvetlen egyre jobban megszilárdul. Mindkét angoiszaw kötelékek roham zzak a

S  S S L  b i t a i  történelmi je - 1 W M W  M M  M - f  . " » ■ * · .  — ‘ 1 «—  ‘“‘M ·
Ellenkező esetben szakadatlanul l *> '«m e t  katona« «ov tvo  */.ombat«n|lentőségű akadálya volt. Az ágyú

golyó idegnóiküti fémdarab, de 
azok az embert kez^k, aBaelyek ■' 

jlz  ágyút ki,szolgáltatják, esetleg 
reszkethetnek. Ezért a fegyver- 
gyártás fő célkitűzése abban csú
csosodik, hogy az embernek és a 
fegyvernek a kapcsolatait mini
mumra -korlátozza, tehát, hogy 
olyan fegyvert fedezzen fel, amely

fu t ja  pályáját mígnem *T- rtem én - 
Kiíiler

zárja fejtegetéseit, hogy ezt' a 
gondolatmenetet tükrözi a néme
tek repülőbombája is. Forradal
mi újítás ez, amelyet sem korlá
tok közé szorítani, sem pedig 
megelőzni nem lehet. Ez az új 
fegyver valóban hátborzongató.

mficu a lapén-szovletorosi viszonyról
ón » -

Twkio weptember 1».
Az NST jeJeiitJ: Sigemien japán kül

ügyminiszter az országgyűlés előtt 
szombaton, egy interpellációra vála
szolva a japán-orosz viszonnyal foglal
kozott. A nyilatkozat szerint Japán és 
a Szivjetunió viszonyát'* két ország

CsatareoBló kötelékek gépesített szovjet 
oszlopokat „ugrasztottak szét Észak-Rominiában

Berlin, szeptember 10(
A Führer főhadiszállásánál jelentik 

a Német Távirati Irodának. \
A véderő tBparartesnoksága közli; 
Brest tengeri erődjének védői .elke

seredett harcok után szombaton is 
visszaverték a maga az erőd ellen. in
tézett minden. támadást, bár az ellen
ség rendkvfil nagy hadianyag harcba- 
vetésével támadott.

Conquet-félsziget elveszett, 
délre és Hasselttől észak- 

ellenséges hídfőket ellen-

los-kötelékkel támadott. Áttörési ki- 
sérletetit kemény harcokban megbiú- 
sitottuk.

Osztrolenka mellett csapataink szí
vós ellenállásán ismét meghisnltak á 
szovjet támadások. (

Ellensége« bombázó- és vadaszrepü- 
lőkötelékek a r.ap folyamán, többnyire

feihövédelem alatt, megtámadták Nyu
gatnémetország területét, főleg Düs
seldorf, Main*, és Mannheim városo
kat. Huszonkilenc repülőgépet lelőt
tünk, köztük 23 négymotorog bombá
zót. Az ellenség az elmúlt é;jjel bom
bákat öobott Münehen-Glaclbaehra és 
Braunst-hweigra (MTI

A  M>
Genttfii

összeszűkitettük és a 
Maastrichtől délre vonalainkba benyo
mult ellenséget ismét kivetettük 

Verviers és Árion között az ellen
fél széles arcvonalon tört előre állá
sain kellen és csekély hely» h e t e 
seket tudott elérni. EUentámadasokat 
indítottunk. .

Dole térségében, amelyet csapataink 
feladtak, valam int Bescancontol esz«K- 
ra éa keletre heves harcok folynak.

A francie-olasz határon a Monté t 
nis és a Maddalena-szoros övezetéber. 
elfoglaltunk néhány magaslati állást és 
megtisztítottuk az ellenségtől.

Az adriai tengerparton a hacok súly 
pontja szombaton Gemanótöl kétoldalt 
jevö szakaszon volt; itt egész napon
folyt az elkeseredett viaskodás 

Az ellenségnek nagy erőkkel intézett 
valamennyi támadása meghiúsult; helyi 
betöréseket clreteszeltük Magáért 
rvmmano községéért, amely a nap io- 
ú-amán hétszer cserélt gazdát, még

hfJ[2if,ardCakeÍSl részében a hágóittak 
n á f  a b o l i v i ^  eredménytelen tóraa

dtóokat *0 -¡t fttf^ Ksi ak román iában szét- 

kat és n»e^emnii»Hett a
anyagszálH tő-vonatot,

mellett

Hivatalos jelentés a vasárnap 
délelőtti berepülésről

Magyar Távirati Iroda jelenti: 
Szeptember 10-én délben ellenséges 

rcpülökötelékek Dunántúl légterét 
északkelet-dél irányban átír épülték. —

Egyes gépek fedélzeti fegyverekkel 
szórványosan tüzeltek Eddig hét ellen 
séges gép lelövését jelentették.

Nem bizonyult valónak az a jelen
tés, amely szerint 'angol-amerikai ten
gerészeti erők partraszállást hajtottak 
végre a jugoszláviai i>artvidéken. Né
met katonai helyen közölték, lehetsé-

tőbb üzem 

az ellen

Hegcáfolták a jugoszláviai 
szövetséges partraszállást

ges, hogy egyes ejtőernyős csapatokat 
Tito támogatása céljából ledobtak Ju
goszláviában, azokban c-bben̂  az eset 
bem iieím nagysa&ánui 
szó. (NST>

Bolgár nemzeti ellenkormány alakult
Berlin, szeptember 11.

A NST jelenti: Alexander Can- 
kov egvetenii tanár bolgár állam
férfi vezetésével bolgár neifzeti
ellenkormány, alakult Ber
linben vasárnap reggel közöltek, 
Az erről kiadott hivatalos nyilat
kozat így hangzik;

„Annak as árulásnak következ
tében, amelyet a bolgár kormány 
elkövetett, amikor eddi»i szövetsé
gesével, a Német Birodalommal 
megszakította a diplomáciai kap
csolatokat, a német népnek minden 
ok nélkül hadat üzent és országát

•éĝiöbh Tsv&whadoszt·̂ 1' 3' ** pioci‘~ kiszolgáltatta a bolsevmsrnusaak

Zsidó hirdetést mi nem körönünk!

földrajzi heltzéte határos« meg Mind 
a két nemzet, régebbi viharos idők el
lenére együtt jár azon az úton, hogy 
egtmássíü szemben a semlegességei 
megőrizze. Ez a semlegesség a két or
szág közötti szerződéseken alapszik.

A francia néppárt vezetője
a Németország melletti harcra 

hívta fel a francia népet
Jaques Doriot a francia nép

párt vezetője párthiveihez és 
harcos társaihoz felhívást inté
zett, amely a' franciaországi és 
általában az európai helyzettel 
foglalkozik. Doriot azt mondja, 
ho^y az angolszászok, akik betör
tek Franciaországba., a bolseyiz· 
mus úttörői. Azok a franciák, 
akik hittek a felszabadításban, 
hamarosan meg fogják látni, hogy 
ez a  megszállás polgárháborúvá 
fog fajulni. A harcot a nemzeti- 
szocialista Németország oldalán 
kell tovább folytatni, s ebben a 
harcban Európát fogja az utolsó 
szó illetni. A Német Birodalom 
Füh r-ere Franciaországtól, vagy 
annak gyarmatbirodalmából sem
mit sem követelt, s ífbban a mély

meggyőződésben, hogy a Führer 
őszinte szándékkal garantálja  
Franciaország jövőjét, a harcot a· 
kontinensért a Führer oldalán 
kel! végígverekedai. ■ (TP)

Ujabb svéd gőzöst torpedóztak 
meg

Mint a Svéd Távirati Iroda je
lenti, a vasterviki Rosafred nevű. 
gőzös háborús támadás következ
tében elsüllyedt. A 2153 töijna 
nagyságú Rosafred " szénruko- 
mánnyal Emdenbol egy svéd kikö
tő felé tartott, amikor egy légitá
madás alkalmával torpedótalálafot 
kapott,. A ■ legénységei megmentet
ték, (MTI)

Németország teljes erejével támogatja
szövetségeseit

bolgár nép igazi érdekeinek vé
delmére, valamint a Nagynámei 
Birodalom és Bulgária közötti szö
vetségi viszony "folytatására _ és 
megerősítésére nemzeti kormány 
alakult Alexander C-ankov eávete- 
#mi tanár, ismert bolgár államférfi 
"vezetésével. Ez a kormány a 

gár népet Németország' oldalaa 
gyözelenii c vezeti és a bolgár nép 
becsületét tisztán" megtartja”

A  Wilheimstrassen felvetették a 
kérdést, hogy az angolszászok 
szembe akarríak-e szállni a S :ov  
jettel a Balkánon, illetve, ’ hogy 
azokat ott meg akarják ' előzni, 
Ribbentropp szóvivője határozott 
nemmel válaszolt.

A  szóvivő megállapította, hogy a 
bolgár diplomatákról mindunta
lan azt beszéltek, hogy ások áüí-Cankov tanár a bolgár népi s z o - i^ “  ™  “

fiatom 1923—28 toiag, olyan értesüléseket es bizto-ciális mozgatom vezérei *. 
közratt minisatepalnSk, majd soká
ig a szobrán je elnöke volt. Bulgá
riában Cankov tanárt, mint a ne
met nép barátját és a politikai és 
gazdaság·.! téren a két 
zötti órain te együttműködés zász
lóvivőjét iarmorík.

sítékokat kaptak, misrerint az an
golok és as amerikaiak sohasem 
engednék meg azt, hogy a Szov
jet beavatkoznék Bulgária bel- 
ügyeibe, A  tények raegmatatták 
hogy a Szovjet hadat üzen! Bulgá

riának, a hogy megk-eadte bevonu
lását Érdekes .tóny. hogy némely 
embernél as űhm ók  több h ite lre  
találnak, mint a tények. Egv má
sik kérdés arra vonatkozott, váj
jon Németország hajlandó-e Hor 
váfcorsiágot is megvédeni és támo
gatni. Ribbentrop szóvivője kije
lentette, hogy a .birodaímt kor- 
mány meg sohasem adott ajkaimat 
arra, hogy kétségbe vonják hősé* 
lét, szolgálatkészségé; harcos szö
vetségeseivel szenaben Minden 
szövetségei aki oldaiuisfcon harccí, 
számithat rá. hw,y teljes erőnk

ből támogatjuk. ¿SP)

Hivatalos jelentés a vasárnapi berepülésről 
Papent nem nevezték ki madridi követté és nem folytat tárgyalásokat
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A nyugati csata soráa és Olaszországban
a szövetségesek súlyos vérveszteséget 
és nagy anyagáldozatokat szenvedtek

A németek újonnan felszerelt erőket visznek a nyugati harctérre
A » zO ie if^ e iek  Páncélosai eredm friyfclcn itl roham ozzál« 

a  P6 .sthsAg német re icszá llása lf

HITLER M ONDOTTA:

A nyugati csata az elmúlt hét 
során érdekes fejlődési szakaszá
hoz érkezett: a gyors iramban elő- 
r ©száguldó amerikai páncélosko 
esik versenyfutása megtorpant. 
Max KruM a német katonai iroda 
munkatársa a franciaországi had 
járatról azt írja, hogy a mozgó 
háború végétért. ,

A küzdelmek gyújtópontjában 
Bwancaft és Lüttich fellegvára 
illáik. K harcok során a német 
csapatok valamennyi híd felrob
bantása után a Maas keleti part
jára húzódtak vissza, miután 
Lüttich fellegvára ellen indított 
támadásokat véresen visszaverték,

Montgomery kötelékei közül a* 
első kanadai hadsereg nagy erőit 
továbbra is lekötötték a Pás de 
Calais mentén, míg a brit eaapa 
tok tartózkodó és vonakodó harc· 
ttodoránaJt m a magyarázata, 
toogy a Gent térségben húzódó né- 
mu záróarcvonal ellen vívott el· 
ktr<sf«tetS: küzdelmek során az an 
golsaászok igen súlyos ember- és 
anv.»gájderatokai szenvedtek. Az 
újfajta 8.8 om-es német légvédel
mi ágyúk, valamint a német gya 
logos kötelékek új páncéltörő 
fegyverei 3 nr*r> alatt 82 nehéz 
páncélost éa 10 ráneélos földen 
tőkoesit lő ttok szét

Hasonló veszteségeket szenved
tek az angolszászok' I*e Havre *lö 
terében, ahol rrég nem teljes je 
lentések szerint: 41 harckocsit
va«tettek, A* amerikaiaknak 
B-niiocre eiőtsrében indított tárna, 
én,*n már * német oartí ütegek el
hárító tüzóben teljesen ősazeom- 
lőtt.

Az angolszászok a Le Hávre el
len intézett támadás kudarca után 
tijaérségi tüzet irányítottak a vá
rosra: két iHunká&lfriCta külvárost 
romboltak szét. A németek mint 
egy 1000 halottat és 1200 »ebe, 
sültet emsltek ki a romok közül 
A temetőre* kannával felgyújtott 
belvárosból a polgári lakóaaágot 
eltávolították.

A Eeldétől Svájcig új katonai 
fikciók vannak kialakulóban. Az 
angol-amerikaiak pillanatnyi!»* 
azzal vannak elfoglalva, hogy 
egész arcvonalwiat felzárkóztas
sák a új hadianyagot Bzállítsanak

Megjelent
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az arevonalra, csapataikat pedig 
átcsoportoaítsák. A német katonai 
szóvivő nyilatkozata szerint a né 
metek is újonnan felszerelt erőket
visznek a harctérre.

Az Albert-esatorna mentéit Bee 
ringen térségében volt erősebb el
lenség« nyomáé, A britek az Ant
werpen északi részén levő Merxen 
gyárváros ellen intézett eddigi he
ves támadásukat nem tudták to
vább folytatni. Merxen utcáin 
brit harckocsik, páncélos csapat- 
száiMtóko-csik, gépesített lövegek, 
könnyű, s nehéz légvédelmi ágyúk 
roncsai hevernek. Csupán az Al- 
bert-esa-toma északi partján lévő 
hídfőjüket sikerült az angoloknak 
kiszélesíteniük, azokat a kísérlete
ket azonban, hogy-Lüttidhet délről 
átkarolják és előre tőrjenek Bel 
viers felé, a német ellenintézkedé
sek meghiúsították.

A Mo.-el mentén ismételten visz» 
sp.averték az amerikai páncélos
éi’,&portok felderítő előretöréseit a 
Metsttől é^-kra levő térségben.

Mindebből az a következtetés 
vonható le, hogy az AU-mti-óceán 

a Manche csatorna partján 
lévő erődítményekért folyó harcok 
csupán állandósult hátraléka! a be- 
i«jeíetf harc! cselekményeknek, 
egyidejűleg; azonban részei az új 
német védelmi tervnek, — amint 
ezt Max Knill Írja. A kötelékek 
mi rwi két részről felzárkóznak és 
mindenekelőtt utánpótlást, vala
mint nehéz fegyvereket vesznek tel

Obtszorszá?btn a 'szövetségesek 
továbbra is eredménytelenül roha
mozzák a német reteesállásokat a 
Pá-síks% felé, E kísérleteik so
rán oly súlyos vérveszteségeket 
szenvedtek, hogy kénytelenek vol
tak súlypont áthelyezésekkel ki
kényszeríteni a német védelem 
más elhelyezkedését.

Az adriai parton a kanadai és 
brit páncélosok a legutóbbi napok 
során nem ismételték meg táma
dásaikat. Tavolutőtól északra a 
legyekben viszont késő estig tar
tottak a súlyos harcok, különösen 
Gemmaró hegység körűi.

A  legsúlyosabb pergőtűz után 
SOk páncélossal az élükön a brit 
egységek hatszor rohamozták meg 

vö'sry szó rost, amely a Conea- 
v&lgybe vezető útjukat elzárja. Az 
égő fatat a britektől ember-ember 
elleni harcban, sok brit páncélos 
megsemmiigíMse után újból vissza- 
foglalták és minden előretörésüket 
elhárították.

Firenzétől északra és az A«né 
aj«ó folyása fölött az angolszászok 
csak nagyon óvatos járőr-tevékeny
séget fejtenek ki.

Azokkal a híresztelésekkel kap
csolatban, hogy a szövetségesek a 
-'almát tengerparton p-rtraszál

lást kíséreltek mae, berlini kato
nai körökben kijelentették, hogy

eddig csupán egy kisebb angol- 
amerikai ejtőernyős kötelék leuff· 
rásáröl érkezett jelentés. Arról, 
hogy a tengerészet, légierők é& 
szárazföldi erők kombinált hadmű
veletet hajtottak volna végre, — 
egyelőre nincs jelentés. Az erre 
vonatkozó ellenséges híresztelések 
hamisak.

„Nem,az állam képezi elő
feltételét egy magasabb szín,
vonalú emberiség kifejlődésé
nek, hanem a nép, amely a 
szüksége· képességekkel ren
delkezik.

A* állam célja a fizikailag és 
szellemileg egynemű e:/ ¿nyék 
közösségének fenntartása és 
támogatása. Ennek fenntartása 
elsősorban a faji állományra 
szorítkozik és lehetővé teszi a 
fajban szunnyadó erők szabad 
fejlődését.

Azok az államok, amelyek 
nem ezt a célt szolgálják, torz 
szülemények. Egy állam érté
két kizárólag az adja meg, 
hogy mennyire szolgálja ez a berendezés 
javát.*

i kérdéses nép
(Harcom, 305. o'.d.)

A HÉT
J  GXíLhtGtíí Cí fa

DÉL-ERDÉ&Y BEN  előrenyo
muló csapataink elérték a Marosi 

■mint ezt a harmincadik ma 
gyár Jvadíjelmtésböl megtudjuk 
Ezek szerint a Maros vize egyál
talán nem csendes mostanában. 
Ás új világrendet eláruló román 
csapatokat semmisítik ott meg az 
együtt h-artiolé magyar én német 
kötelékek. Dél-Erdély felé száll 
most minden gondolatunk; ahol 
két évtizednyi keserves várakozás 
után virágerdövel fogadják a l 
vonuló honvédcsapatokat.

A HOLT VAROSBAN megőrül
tek az emberek. A Churchill és 
Sztálin biztatására támadt varsói 
felkelés áldozatait még mindig 
szedik ki a p in c é k b ő l.  A 
felkelés gyors leverése után most 
újra és újra átfésüli, átkutatja a 
romokat a rendőrség. S mindig 
újabb borzalmakra bukkan. Em
berek kerülnek elő a félelemtől és 
éhségtől félőrülten. A terroristák 
bezárták a varsóiakat a lakóhá
zak pincéibe s a szerencsétlen em
berek onnan hallgatták étfen- 
szomjan a tomboló harcokat. A  
legtöbb felszínre kerülő egysze
rijén összeesett, amikor' kiemel
ték a föld alól.

Emlitésreméltó. hogy a német 
rendőrök között igen sok van a 
Fekete-tenger vidékéről származó 
■népcsoort tagjaiból. Első harcba- 
ve! estikkel a legnagyobb elismerést 
érdemelték ki.

A FRANCIA FORRADALOM 
RÉMNAP JAJRA emlékeztetnek a 
mostani párisi események, az
zal a különbséggel, hogy most 
nem a nyaktiló működik, hanem 
a géppisztoly,

A frapcia forradalom azonban 
a_ nép forradalma volt, most pe
dig: a francia néppárt vezetője a 
Németország melletti harcra szó
lította fel a francia népet,

A francia forradalom vérpatak- 
jábói az európai szabadság szüle
tett meg, de vájjon a kommunis
ták borz®'ma* kegyetlenkedései 
árán megszületik-e az új francia 
szabadság ?

További hireK az új bolgár kormányról
Ankara, »zeplember 10. I bolgár kormány összetételéről, Esi érint 

Az NST jelenti: Az ankarai rádió! az új kormány külügyminisztere Szta- 
•zombaton további részleteket közölt] inov. hadügyminisztere pedig Damjan 
a Georglev elnökletével megalakult ú j1 Beresev ezret! es lett.

Amikor a törökök győzelmes 
harcokat vívtak a Dardanelláknál

Emlékmű készül a török hősiesség 
megörökítésére

II magyar csapatok a megvárt román
e rő k  ü ld ö z é se  k ö zb en  elérték 

a Maros vonalát *
A Magyar Távirati iroda jelenti:
A honvédvezérkar fĉ nöfce közli;
A mezőhegyes—kolozsvári határszakasz mentén több ro

mén előretörést a határon túlra visszavetettünk.
A Kolozsvártól délre Tordán át elöretört csapataink a 

megvert remin erők Üldözése közben elérték a Maros vo
natát.

A Székelyföld peremén a túlerejű román kötelékekkel ví
vott hareok változatlan hevességgel folynak,

A keleti- * « északkeleti Kárpátok előterében több ellensé
ge» feldérit# vállalkozást vertünk vissza. *

A szeptember 2-toi *_»« terjedi időben nagyobb eltensé-' 
»és légi kötelékek terrortámadást intéztek Budapest és szá
mé* tUíamorti ás tiszántúli városunk ellen, 17 ellenséges re- 
í>tíl#5Sépet lelőttünk,

A m oszkvai rá d ió  szerint az o ro szo k  
B u lg áriáb an  e lé rté k  céljukat

gteefcbefm nepU f b** is 
A üMJskwU ridiá H«!*árUb,»a c!ei- 

ttfk rtìunU&i -  besmeui «anvak atto 
h«#y * %. ha-tv

f g  m m *M  S-ia iöépték

nM-s'talíiái s Humi* köniekfúMi 
ejwnéeflvtei, val*«fet n  u r im iM » *  *  
tű m  ét»** kifesti* é* a feketetea«·/?'

kel jegyezte fel annak a nagy 
hazafinak nevét, aki nemcsak
Gallipolmál, hanem hét évvel ké
sőbben az anatóliai síkságon is 
megmutatta a török kardnak az 
erejét a britekkel szemben. Ez a 
nagy férfiú pedig a modern Tö
rökország megalapítója: Gázi
Musztafa Kemál pasa.

Az a két kis községeeske a 
Gallipoli-félszigeten, ahol a brit 
világhatalom kénytelen volt me
nekülni egy maréknyi hős előtt:' 
Csanakkale és Anarfartalar. A 
török hőssiesség'nek ép vitéz
ségnek örökké őrizni fogják em
lékét.

A  fiatal Törökország, amelv 
egy véres szabadságharcból szü
letett meg és teremtette meg új
államát, 1 műiden évben megün- 
nepli ezt a diadalt a Dardanellák
ban. Ankara főkereskedelmi ut
cája az Anarfartalar nevet viseli, 
annak emlékére, hogy

a Dardanelláknál 
a török nemzet győzött

a britek fö lött. A  török kormány 
e második világháború ötö ; , 
esztendejében pályázatot írt ki 
egy hatalmas hősi emlékműi-e, 
amelyet a DardanelWc partján, 
Csnakk-aleban fognak felállítani, 
a Durdunelia-csata emlékére.

Számos fiatal török műépítész 
küldötte be munkáját, amelyet 
egy bíráló bizottság vizsgált fe
lül, fionats Fái stuttgarti mű
egyetemi profeszor elnöklete 
alatt. A bíráló bizottság egy* 
hangulag Kip Feridun török mű
építésznek ítélte oda. A Csanak- 
kale emlékmű építését nemsoká- 

Meghiúsult a frontáttörés ™ megkezdik. .Egy kis dombon, ■
Konstantinápoly felé a falu mellett emelkedik majd ez 

* J '  n hatalmas mű, amelyet a Már
is a nagy áldozatok hatása alatt vány-tengerből épp úgy, mini au 
a brjt kormány lefújta az egész SgeUengerből látni lehet, mert 
törökországi akciót, Churchill, magassága 40 méterre van ter- 
aki maga is Ott volt az admirális- vezve. Klasszikus, négykapus, ha- 
hajón, a világtörténelemnek egyik talmas műemlék lesz, hogy örök 
legnagyobb blamázsát vitte haza időkön át hirdesse a törökök hő- 
tarsolyában ·Londonba. Bizonyos, sies harcát. Ez a mű mindenkit 
hogy Ohurohilinek stratégiai te. emlékeztetni fog  a török szuve-

A múlt világháborúban a ve
lünk rokon török nép nem egy 
példáját adta legendás vitézsé
gének. Nemcsak a velünk vívott 
közös harcokban, hanem bizony 
sokszor akkor is, amikor maguk
ra maradtak és olyan túlerővel 
kellett harcolniok, hogy szinte 
reménytelennek látszott â hely
zet, állták meg helyuKeC 

Emlékezzünk csak vissza az 
I615”ös év áprilisának második 
felére, amikor a brit tengerészeti 
miniszternek, Winstcm 'Churchill- 
neh parancsára a Dardanellák ke·’ 
leti partjain fekvő GaUipoli-fél- 
szigetet megszállták az angol csa
patok és ugyanakkor egyidejűleg 
flottájukkal megkísérelték az át
törést a tengerszoroson■ A törö
köknek ekkor meg kellett akadá
lyozni az ellenség stratégiai el" 
gondozását, Qniely arra irányult, 
hagy egyenes vonalban áttörjön 
Konst̂ ntinnápclyig és a Márvány- 
tengeri utat hajóhadának bizto
sítsa, És megtették. Egy kis csa
pat török védelmi katona és egy 
maréknyi német gyalogos tiszt
jeivel felfogták elkeseredett ki
tartó harcban a brit támadóerőt, 
pedig Churchill Százezer katoná
val támadott. A  védőseregnek 
nem volt összesen kétezer ember
nél többje, x— ez is kétséges, 
hogy voltak-e ennyien, mégis si
került

a Gallipoli hegyekben ,
zárni- Úgy megverték őket, b°gy 
hanyat-ihomlok voltak kénytele- 
nzk a hajóikra menekülni és tar- 
zalroas vér- és anyagáldozat da
cára sem bírtak egyetlen talpa
latnyi földet megszállani.

hetaégét azóta a komolyan gon* 
dolkozó angolok nem becsülik 
semmire sem. Hozájqmlmk ter
mészetesen az ebben a háborúban 
ért balfogások is. Ezzel szemben 
a török történelem aranybetük-

rémtásra a tengerszorosokban és
jelképe lesz a török nép állandó
készenlétének, amellyel minden 
támadd| ellen mindenkor meg, 
védt a maga szabadságát.

L. Z.

f ' j . a & d a # ’ ^ A ^ t ü é a f n m a i  m e p j e i e n t  

Oía^aMdg. Útja", i^dja&á J&áfttci& $!
% h tin haioriv/or jeleni meg ·* nta- 

gyar «undoiai báter é» harcé* hetilap
ja, «  ,.Magyar»»* Htja", wn«lyn*lí min
dé« mm »  roagrsrság értJfkeinefc V4- 
detméi s/oigáU* A lap elsii oldalon 
vewláctkkben tárgyilagos és »fenve-
«ly iS i mentes hungen (n%u ikniiil g 
**l4ák*Pdé»el, illetve kü«li SM*W ajt. 
ve é* M»jH»ria*ltva % x»|d6K vél*mé- 
ajréi * Midé kérdésről.

TtiriJéis „Magyar U,Haf* t

*  t*mé» M tm  ás két ms aistt.selict, #»Mt« kik átokéi (MTI

b*JeltftH4*! e « r » ^ « k » i v s  «l|*«isimil ; fcrf»« vetárvikke élfiea világítja meg 
V írm  í.s Bív‘ * "kfttírí6‘,i gei"! váf·« | ! és ételien i-iai megvár sorg

\ problémák*!, rámoutva a# *»yetl*w

hei3?«s útra, amelyen iáiaunk keit, 
na élni akarunk »zabadim és itiggrt- 
leniil a nagy viiágaiakiinerök metstj.
poiitjában
Érdekes külpoiUikai voratkojúsn Pjkfc 

s*ámól be a varsói felkeli* bátlsréröl 
«  *  •«ngyf‘1 n*P <«»** «Itarsiá,,,, 

Kotérdeku te!rp!e*n köíj ^irtasjgt 
riport, versek, illí»Ho*lslá mfvéwMi 
eikkefc, rajzok *· *r«aw karikatúrak 
te**tk víítopato*» é* érdekké a w i« .  
tien sorában, IWI«tében magyar iae «  
Minit
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Totális háborús készültség
a Távol-Keleten

Tokió hideg nyugalommal várja a jövö esem ényeit
A háború elérte legmagasabb 

pániját, a; ellenség minden ol
dalról k iaktrja anyagi fölényével
* döntést csikarni. Ez nemcsak az 
wuropai hadszintérrre érvényes, 
hanem az ázsiaira is, azért mu
tatnak a jelek a Csendes-óceánon
*  vihart. Ebből a helyzetből vonta 
le Japán a szükséges következte' 
téseket és elhatárolta, hogy

összes erőit a totális háborúra
rendűm

Csakis ezen szempont alatt ért
hető meg a legutóbb történt to
kiói korm ány változás- Ami _ nem  
jelentett egyebet, mint őrségvál
tást & japán áilamhajón· Minisz
terválságok Tokióban sohasem jer 
léntenek az államvezetés lényegé
ben változást, inkább csak előjáték 
féle jelenségek.

Sem *  lelépett Tojó tábor, 
nők, valamint utóda Koi~ 
so sem, kezdték pályafutásu
kat hivatalnokként vagy pol
gári méltóságok képviselői’· 

ként·

E két miniszterelnökben a katmár 
jellleg testesül meg. Hogy a kül
ügyminiszter · székében megtartot
ták Mamoru Sigenütsut, as azt
bizonyítja, hogy Japánnak kül
ügyi politikájában változás nem
várható.

Feladatának teljesítésében, Hogy 
nemzete részére a totális háborút 
megszervezi?», JCoiso tábornok 
m°rtártotta a már elődje által te
lepített legfelsőbb hadigazdasági 
tanácsot, amelynek tokjai a

hadügyi, a tengerészeti és «
péngilgyminiszt er.

Ebben a tanácsban a miniszterel
nöknek parancsnoki hatalma van 
kollégái fölött. Hét tanácsadó is 
tartozik még alájuk

felhasználják és mint fémpót-lé-
kot is .alkalmazzák·

A totáiis háborús készültségnek 
megvalósítására

0 felemet* munka· 
i e l j e s f i m é n y  m e l l e i é

számos gyakorlati előkészület is 
történik. így nyilatkozott például 
Tokió főpolgármestere, Odate, ar
ról a szükségszerűségről, hogy ja
pán nagyvárosokban légvédelmi 
intézkedéseket tag a n a t o s i ts a n'a k. 
Egyben szisztematikusan felhígít
ják Tokiónak nyolcmilliónyi lakos
ságát- A  város különböző részei
ben irodákat állítottak föl, ahol 
tanácsot adnak és támogatást osz
tanak ki.

Minden költözködő a viszó

nyalnak megfelelő költözkö
dést segélyt kaphat.

Elekből az elővigyázati * intézke
désekből azonban nem szabad ar
ra következtetni, hogy Tokió ide
ges lett, ellenkezőleg, ott abszor 
iut nyugalom és biztonság van a 
bekövetkezendő eseményekkel 
szemben-

A japán hadseregeknek sikerei 
Hon-nfcan. Hong; ang bevétele, 
amely fontos északamerikai légi
erő-támaszpont volt, megerősítik 
Japánnak önbizalmát önmagához 
s erejéhez és arról győzik meg, 
hogy

minden nehézséggel megkür 
denek és az erők összesítése 

kiverekszi a győzelmet,

J ^ C 4 A jU d
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K Á V É P Ó T L Ó

9044 ember halt meg a párizsi felkelés 
első témnapiain

A kommunisták önálló politikai és kösisaagatási 
szerveseteket alkotnak

n  to p á n  áUam ve% eiés
szellemének mgfelelőleg ez a ma
gas bizottsága igen idő» férfiak
ból áll, akik teljesen függetlenek 

. és akik a génre (ízlés, «sáner- 
nek megfelelnek.

A  legidősebb közöttük Jaman- 
siti, a legnagyobb hajózási válla- 
latok és építő ütemek tulajdomr 
na, továbbá Hirzó, elnöke több ne
hézipari nagyvállalatnak, aW W  
érdemeket szerzett a közjóért ea 
majdnem egész vagyonát,

nyolcmillió yent egy techni
kai főisfeot* alapítására áldoz
ta. Jiki, a japán nemzeti bank 
elnöke és a világhírű Mitsui’ 
Konszern is képinselue van* 
nak, utóbbi a ház fejével. ,

Mindeseken kívül, a háborús
viszonyokra való tekUneUel, a 
Mitsui-Konszern, amely csaladi 
tulajdon és vagyonát hozzávetőleg 
4 és iái milliárd yenre becsühk, 
épp úgy, mint ·  M^ubicsi-Kor,-
S n  elhatározták hogy kevésbbé
előkelő bankokkal fuzionálnak, 
amelyeknek klientúrája főleg kis
betétesekből ü 1*

Ezek az így fuzionált pénz
intézetek vagyonukat * 
tanács rendelkezés«re bot <i) 
iák és készek ana. Hoey g
hüléknak megadják 0_mó -
¿át arra, hogy munkájukat 

eredményesen befejezzék·
A bankok máris alapítottak egy

tudományos intézetet a gummiku
tatás céljára, mert

japán ennek *  fonté* nyersr 
anyagnak a terén a délizsiai 

birtokaih tyen gm&ag,

TTey  vélik: megtalálták annak
«.¿difit. hegy a gummit mint hej 
S Íy ^ o t , építési és rost-anyagot

Az agnertkat párisi tudósítói
közük wwfttastoíii szerkesztőségeikkel, 
hogy »  párisi felkelés 99« személy 
életébe kérőit,

A letartóztatások száma állandóan 
növekedik. Eddig már elérte a 9000-et 
<j€ a rendőrség becslése szerint szep
tember végéig 35,000-re fog növe
kedni.

Albert Cfcicheryt * szélsőséges szo- 
ojalistapárt egyik vezetőjét meggyíl- 
kották.

A* élelmiszerheljzet továbbra ts igen 
feszült. A » árak az 1939. évi állapo
tokhoz hasonlítva 300 százalékkal nö
vekedtek. Egy étkezés egy kis étkez
dében legkevesebb 200—60» frankba 
kerül.

A  politikai Helyzet teljesen zavar«» 
De Gaulle jrtgyedlk köztársaságot akar 
alapítani- azonban eazel várnak ,.»z 
egéüx francia. felségterület” fel-szaba 
ditásáig, A  kommunisták hatalmi t8 
rekvéseik közbe» állandói,« nyomást 
gyakoroltak de Gaullera és a* Bas*«» 
faérek 54 fiázaléko« .emelését kívánták. 
Azt la követelték, hogy a kormányba, 
amelyben eddig csak két kWWMtot* 
miniszter volt, újabb kommunista mi
nisztereket vegyenek be. Be G «»U* 
utasításaival szemben a kommunisták 
megkísérelték, hogy minden varosban 
tg faluban #»ját politikai es közigaz
gatási szervezeteket alkossanak. (MTI)

CVÁRTJA. KŐBÁNYAI PQLü ARI SERFŐZO es SZENT ISTVÁN fÁPSflRMŰVEK Rt

Dr. vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály 
c. államtitkár felmentése 

és dr. Hlutky Endre államtitkár kinevezése
A magyar királyi minisztérium 

dr. vitéz Kolosváry-Boresa Mi
hály c. államtitkár, országgyűlési 
képviselőt — saját kérelmére — a 
sajtóval kapcsolatos ügyek, a Ma
gyar Távirati Iroda, a Magyar 
Telefonhírmondó és. Rádió Rész
vénytársaság, valamint a könyv
kiadással összefüggő kérdjek m. 
kir. kormánybiztosi tiszte alól f. 
hó 9-én felmentette.

A Kormányzó Ur öfóméltósága

& m. kir. minisztereínök előter
jesztésére dr. Hlatky Bűdre ny. 
főispánt a »ajtóval kapcsolatos 
ügyek, á Magyar Távirati Iroda, 
a Magyar Telefonhírmondó és Rá
dió Rt., valamint a könyvkiadás
sal tezeíüggö kérdéseknek a 
nemzetvédelmi-propaganda tsaol- 
gálát irányításával is megbízott 
magyar királyi karmáJaybíztoeát 

[ miniszterelnökségi áHaottlötárrá 
I f . évi szetamber 9-én kinevezte.

vezték ki San Frnneískóbél. Egy
úttal két alkonzult is kineveztek, 
(vrni

De Gaulle Kormánya eltörölte 
a Pétaín-féle alkotmáryt
A brit hirsralgálat jeíentése szerint 

De Gaulle tábornok „kormány*' szom
baton hirdetményben közölt«, hegy 
Pét* in tábornagy „frajneia alkotmá
nyát" valamennyi törvényével együtt 
eltörlik és hogy Franciaország köztár
saság marad mintjiofy „törvény sze
rint a köztársaság soha sem szűnt 
meg”. (MTI)

hí üdülő amerikai katonák 
rém haj latidók ö k jií újból a 

frontra menni
Miami B«ich és Sast» Badara 

floridai fürdőhelyeken 17,000 ame
rikai katonát üdüHetnek. akik a 
csendesóceáni arc-vonalról tértek 
vissza, hogy kipihenjék magukat 
és ismét, harcba vetésre alkalmasak 
legyenek. A  Time című amerikai 
folyóirat körkérdést ■ rendezett 
ezek között a katonák között és 
kiderült, hogy egyetlen egy sem 
akadt közülük, *ki önként hajlan
dó volna visszamenni a harctérre· 
A lap megjegyzi, hogy e^ek az 
üdülőkurák meglepően sokáig tar
tanak, mert· a katonák tudják, 
hogy felgyógyulásuk után ismét 
a? arcvonalra küldik őket. (NST)

Amerikai komul Párizsban
Newyorki hír szerint, az ameri

kai külügyi hivatal közölte az első 
párizsi amerikai konzul kinevezé
sét. KonraiUá Geralt Drowet ne-

a V. 1 CroydonbBet, London eqylk 
városrészében a házak 75 százalékát 

rongálta meg
(NTI) Croydon BX & városrésze j

Londonnak, amely a V. 1-bfwn- 
bák következtében * legsúlyosabb 
pusztulást szenvedte, — jelenti a 
Göteborg? Hande’s och Soefart*- 
Tidning londoni tudósítója. E lon
doni városzrés* házainak 75 szá
zaléka megrongálódott, szembe«'. 
C o v e n t r y n e k  az annak
idején lejátszódott, „viüámhábo- 
rú” idején történt 63 százalékos 

megrongálódásával. Előfordult, 
hogy egyetlen napon nyolc repii- 
iabcmiba csapódott le Croydonban, 
tníf olyan hétvége is volt, amikor 
15  volt a becsapódások száma.
Croydonon kívül a  brit főváros 

következő kerületeit rongálták

Wandaworth. Levvisham. Camber 
wel. Woolwich. Cienwich, Bae 
kenham é. I.ambeth. U>téon déli

részén jóvah nagyabbak & károk, 
mint a város északi részén. (MTI)

Papén! nam nevezték ki 
madridi követté

Arra a kérdésre, hogy megfő 
lel-e a valóságnak, m i«ennt von 
Pap ént madridi követte ntvsatek 
ki, Ribbc-otrop szóvivője kijeién'
tetíei hogy ez a hír nem I®|*1 meg 
a valóságnak, Paoen f‘21f“ líisenn 
birtokán tartózkodik. (TP)

afc éi&t 
]/x q ,ü iiX c d \ a

m e g t a p o s t a ,

p&sti fiásta

Portuoáiia r« é  változtat 
eddigi polit'káján

A otsrio de Manhí. a körmány wé* 
esftvt, hangSTiiyo,*#. hogy 
bel- é* kttlpoljtikáj* etr>áU»'*n 
vá'.to;ou. változatlanul követi a M p  
Jött utat is a* éj koHnáBytí^k ĉ *k 
megerősítik az ê dig) irányt (MTI)

M  k a l a u z n ő ,  a z  u t a s  
é s  a  m e n t ő o r v o s  a  s ű r ű  

v U i a m o s ü a t e s e t e f t P Ő I
Ne kapaszkodjunk a viHamoslépcsőn 

jobbkézzel a fogantyúba!
A napilapok a sorozatosan meg- bordája recsegett, nyikergett * 

ismétlődő villamos balesetekkel benne préselődő, azenvedö uta- 
hasábokon keresztül - fogialkoz- soktól. Még kérdezik, mi m oka 
lak. A közönséghez fordultak, a a vilb-inosbaie^teknek f —  dü 
Beszkártot szidták, csak a légii- höngött az utas. Kz az ócska I l 
letékesebb három tényezőt nem da ™- mutatott a kocsira. Nem 
hallgatták meg. sokkal jobbak és gyorsabbak ere

ámmvonalax komh, m n rh n ik  
M  Ratauznot» lépcsőin egyszerűen Mghat*

a mostohagyermeket, akit szid- nak embrrjürtök és nem mtUc M 
nak és akiről rlmhirek keringe* belsejét padok, csak árnyig mm 
nek, bogy leharapta egy utas kell, as atvydfrMk, idósr«- 
ujiát é · mosotvogva l e n g e t i  a nek e#f*eb«$Mieknek, Az utasok 
kocsit, úgyhogy az ura* «  ke>- tétsaamát ^  ^ökkentik a gyor» 
rekek alá kerül. Nem így ismer- kocsik, mért mm h a lm e ««!k  
tem meg most, mikor felszálltam fel annyi ember azoknal »  megr 
egv döcögő villamosra a külső »Hóknál ahol nem ilye« ócska- 
Váci-úton. — Egy harmincas je- vasnak beillő kocsik bonyolítják 
gyet. kérek — fordultam hozzá. le a forgalmat. Aztán M 
L  Meddig tetszik utazni — kir- fajta kocsiknak a vezetőjét nem 
dezte előzékenven. Megmondom «avarja 4 látásban a kocsiból ki
áss utca nevét,'hová igyekszem, — wiirődfi fény, nyugodt*«..
Miért kérdési — osodálkoatam, hét, nem. lökdösik a fri'as&Uó «ta- 
-  Mert csak h u íW  je^'et kell sok, és végül valljuk by őszintén, 
ezen az úton váltani. — A másik a fékje is sokkai tökéleteset.!^ 
«illanatban felderített megálló- működik, ha yéletlenúl valaki elé» 

w  ^  ti, a a w . r y . W T ^ ,  ,
meghatott ez nz elor kenysé^. harmadik lÍpe*őfok jobb «Jiies- 
ahogy a je^yelí-at keMltt és két*·

S S .  i r i 0 - -  *
¡dóst már feloldódva az előbbi villamos balesetnél pillantottam 
tartózkodásból’ 7 egy megálló kö meg, Kadekoiva tört utat m agi- 
zött-i idő alatt, a következőket n8k a f  ombor^üniben. A töm«* 
P5nassolta, -r- A  múltkor olvas- h©iveti pirultam a s ^ m ir » a t !«n  
am, hogy a Beszkárt alkalmazót- pesti kivánesíságért <ört t n i f  
tait okozzák a vSllamosbalesete- Mi történt f  —  ké^détték m  » t jü 
kért, vajami egyetemi tanár is m n  jö ttek ,. A  sérült alig kapóit 
írt rólunk, meg hogy m i a kasán- ievegSt. A x 'orvos e*ak n*b«*en  
ség eltarto ttja i « a u » « « * ,  minket tudott, elsöserrélvt nynit^ni, csak 
a székaafüvárm fised, azért, hogy akkor lélifeuitt fel. mikor a rend- 
reggel hajnali négy órakor fel- §rék h 4 * r iW > s » r  ltot t ik  a kíván- 
színunk a villamosra és effc-.ig Csí»kodókat..
dolgosunk, önérzetei kis a,reát fe- Később egy nyugalmm percen 
ifin fordítja — hazafiadé?-gboi mafjikér&aitam, 'hogy «W antvd 
vállaltam el ezt a munkát, hogy b(*őe«#ei Ut, mi »  péleminm # 
a hadbavonult kalauzok műnk«- megm $serem*éttemég#k?$tf Kí;y 
iát pótoljam, mert. nő létemre, m«8 darabé ga»áaikoi«tt, mánU '«át- 
kénu«!mo**bb foglalkaaést w « -  tam. hogy elevenedik fel «em e 
tóiéit, mint mp tűt utasok % sok-*«k haliba, b  m'V™
gorombaed88.it tűrjem. A mwlt* ¿csonkult karok 4* t*hakis --  _ -WW " ' ·« T-'lTI-.lttr ~~W *■**·% WWT p, 1 -.·
kor is feiszáih egy hölgy »  tö- rir »  fényié »toefam,
m m  villanv.sra, úgy, hegy a  egm elS  a m r* ítm  m  rém M Ím itMÉM! OSmÀL·. :. ' ■**.

Horváth Béla dr.
az üj belügyi államtitkár

A Kormányzó a magi’ar királyi 
belügyminifister elSterj^ztésére 
dr. Horváth Béla államtitkári cím
mel felruházott belügyminiszté
riumi mini®sterí oísetályfönökót
azeptwtAier 9A« ál’amtítkArrn ki 
. aevezte, 41

lépcsőnél tovább nem jutott S * # « t e b b  **e»pt»tet W 1 itt fittye- 
tam bsnn a fceesiba«, ftdjik át * v emba venni mondotta halkan 
férfiak a helyüket. Boldogan ^  de a legnagyobb Okát abb n
akartam bistom»4gb* leültetni és 14^ .  |»gy ' w  emberek nem tud-
mit felelt? — N e »  érdekel, nai, balkéssol kap»wk©d«s. Tekln- 
trampli! sírok, kö tettől, hogy én 4* *oü#t jitek ml-
nyörgök m utasoknak, heg? mpfímgmm* Um Ml·
menjenek beljebb a koetU», '"?» Wn&m a. itfk w i«# g  eHhms^'h
még heíy, mm, minkenM M m  ét M A  késmí fe-
nmrai »  penmm. meg 9 lépcső* t m ikodméi a Mo*t
kön, — Cmh eűy m-egMlét * *  j »  u a
gyek maga #Ja téntfc m  ellentét M

m s m  'tm m m m ® * fo lytán  «  «t ».«.. s ***
MM u ta st  rtntem ez az oka a legtöbb M"*·

a npgáíi- 'ntottam »<■?, mm
amint villamosra váríkotott. Vég- Tevék igmutpet tmmf S'wh
re lihegve-, esöngetfeseí joieste ér- mn mm, §fgf?mm min* -« >4- 
k »ls é t egy 6-os. oidtl- tomn». I ,  -V,



Budapest, 1944. s i .p tomb.,.

A nagyszebeni román csapatokat
szovjet páncélosok támogatják

Berlin, szeptember 10«
A  Nemzetközi Sajtó Tudósító 

jelenti:
Romániában a 6- szovjet páncé

los · hadsereg nagyobb kötelékei 
Bukarest' térségéből. nyugat felé 
vonulri.k. Egyrészük Turnit' Seve- 
rín Lányába fordult,. mígy egy 
ittSsík kötelék északi és észak- 

. nyugati· uánybad. Nagyszeben vi- 
dc k -re hatolt be, hogy,.segítséget 
vig.?,én a;: olt , súlyos "'harcokban 
é'íó romín alakulatoknak.

A GPU megftetdte a moldvai 
tisztogatást

P·-'karestben és más nagyobb ro* 
a szovjet csapa-rr ‘ ,\ ■’ jnsckban

tok aránylag még jól viselkednek 
— jelenti a La Vanguardía Espa- 
nola ankarai tudósítója — Mold
vában azonban már drákói rend
szabályokhoz nyúltak, hogy a te
rületet szovjet tartománnyá ala
kítsák át. A  moldvai lakosságot 
három csoportba osztották. 1. A  
szovjetbarátok csoportjára s ezek 
tagjait az arcvonal számára képezik 
ki· 2- A  közömbösek csoportjához 
tartozókat szovjet, szellemű neve
lés céljából internálják. 3. A  szov* 
¡etellenejseket pedig ismeretlen vi
dékre deportálták. Ha ez az intéz
kedés általánossá válik, írja a 
spanyol laptrudósitó, akkor a' ro
mán nép rövidesen belátja, hogy

Nyolcadik i d e i  rekordját lőtte 
Bukova Lajosné

% Budapestet legutóbb ért.lé-, 
tini ■ lás után felkerestük üz
lethelyiségében Bukom Lajosné 
Pi fis tlál, a Bulesű Lövész Egy
let illusztris tagját. .

— Hál·' Istennek, megvagyunk
~. üaoaája a bajnoknő. Raktá-
r··· k ugyan kapóit egy kis bom
bát és egj/M dolgok a Maisban 
megrongáWdíak, de a  saját és 
férjem élete, továbbá az üzletünk 
ép' m dr ásít.
■ — Á m  a. sportot illeti, a mi- 

ne? lőttem idei nyolcadik rekord- 
err dményerne t. Ez már ' csak

nőm, hiszen mindháromnak rabja 
vagyok, az azonban bizonyos, 
hogy szenvedélyem a céllávö- 
sport. Remélem, hogy az idén
még sikerűi két csúcseredményt 
elérnem, és ezzel tíz ú j rekord 
boldog tulajdonosa leszek.

A magunk részéről ugyanezt 
kívánjuk a kitűnő bajnoknőnek 
aki nemcsak a pisztolynak, ha
nem az ecsetnek is mestere, hi
szen nevével, illetve festményei
vel már számos, képkiállításon is 
találkoztok, 

íme: Ilyen a snortembter; egy

A csapat jó l együtt van és
hála Dannhiger János elnöknek 
és a kitűnő Weher Lajos edzőnek, 
a jó meltemet biztosítva Mtom,

ttsért is értekes, hiszen fiölgytár- kis légitámadástól nem ijed meg, 
6,111/1 ebbm évadban egyéni hanem tovább folytatja a test- 
tersent/bm még mm értek el edzést, mintha Csak alá akarná 
emicsaredményt. _ húzni vitéz Bóldy Alajos vezérez-

~  lovabbi. tervei ?  ̂ redes már-már szállóigévé vált
. >■—- A WAí;iküs sport m  om láA  m ondását: „A  sport mindég hon- 

A m rrendst nehéz megálhpíta· védelem!9*

f i n * a  K á r o l y ;
wmv·**·- .. . -;-imrmrwtw-imiwiiíri·

Megy már a játék â SzAC-ban
Fim  a Károllyal, 'a ferencváro

siból ' ...- szentlőrigeivé vá lt  kitű-
3 S' c a tárral' beszélgettünk a 
SZAG legutóbbi edzésén.

—- A Ferencvárost verő:"DV80  
elleni .):2 arányú győzelmünk azt 
bizonyítja, hogy méltán került 
be az NB Lbe a SZAC  együttese.
Lehet, hogy lesznek még gyen
gébb napjaink, az azonban bizo
nyos, hogy «  csapat gyökeret 

■ ereset as I, osztály tulajába és' ff* 
évad végén, nem vesz biíemtt 
attó l, '

Sokat ■lendített *  csapaton a
, rutinos Szabó Tónit Lázár Guuszi 

és O. Tóth soronrpÓba állása.
H iába ..,, jó  as öreg a ■háznál.
Amr as ·:,) játékomat illet,, ígé
rem,; megy az még ' jobban .í% 
am it pedig á fiatal és nagyiehei- 
ségü középem,tármik, Beák nyni- 
H.tt ds egyenesen élmény colt, 
hiszen három pompás gólt rúgott 
a debrecenieknek.

i r o d a b ú t o r t

Kocsis Jánostól vegyen
Drlet V,»ewidl-a »4 'let; II2-Î2! 

Oiem G*. T*'ekt Mu. 22 T«t.,.3|0~«W
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Szentendrén a labdarúgó mester
képző tanfolyam, melyén Pluhár 
István, Pálfay János, Reinhardt 
József és Müüer Ferenc dr vizs
gáztatta a mesterjelölteket

— Paitz (Pajzs) János, a BBTE
volt kiváló 10  6-os gyorsfutója s 
aranyjelvényes atlétája házassá
got kötött Vig AUce-a.1, néhai 
Kulfsár István —  a Nemzeti 
Sport fomiinkatársa. a volt kitű
nő 5000 m~és síkfutó s mezei baj
aok özvegyével.' ·

—Csapó, a Wfckerletelepi Sport 
Club jóképességű játékosa4 — a' 
Szentlérinei AC-ba lépett.

—  ffolst Sörensen, a dánok 
nagyképessé«?ű középtávfutőja a 
Koppenhágában megrendezett dán 
bajnokságok során 400 méteren 
47.6 mn-et futott.

— Regdámzky „Maja” a Gam
ma gerely- és sálylokS bajnoknő
je szorgalmasan készül az idén 
először kiírásra kerülő női Öt
tusa . ípentathlon) bajnokság
megnyerésére.

—  Bowilé Lai0fi, a MAC hár- 
masusrró bajnoka —* ’aki a kelet! 
harctér·?·.! komolyabb természetű 
sebesülést szenvedett — a Göm
bös Gyula-úti kórházban a javu' 
lás útján. van.

— Ssanisslóf és PáUf a Kolozs
vár! AC két kitűnőeé"ét ítélet- 
hozatali« eltiltottak a játéktól.

— Caágőly Tibor, a ITTVK 
ta#rja, nemzetközi kispuskával 
á^ö helyzetben újból megjavította 
a világrekordot.

— A  gSáSBői nemzetközi te- 
Mi»gversen0 m  fáén mm rende- 
sik ra «. '  a- klasszikus- aranyser
legért tehát ezúttal nem mérkőz
nek mm  a verueüyzők.

—  Rajcsányi Láfliló, a MAC 
oíimnikon kardvivó bajnok# a 
rí·.dióban rövideset? jjpört-t&rgya 
pWíp %f t tart.

az államcsíny számára a pusztu
lást jelenti. (NTI)

A i, űj párcélelhárítók rövid 
ítíő alatt 42 szovjet páncáiost 

pusztítottak el
A keleti-arovonal középső sza

kaszán feltűnést keltő sikereket 
ért el egy páncélosok ellen harcba- 
vetett csoport· A  páncélvadászok 
az új elhárító fegyverekkel, hat
van támadó szovjetorosz páncélos 
ellen védekeztek. Egészen rövid 
időn belül negyvenkét orosz pán
célost megsemmisítettek, többet 
pedig súlyosan megrongáltak. A  
csoport egyes tagj'aj öt lelövést is

Í elértek a közelharc folyamán. A 
támadó orosz páncélos köteléket 
ezzel tehát rövid idő alatt majd
nem teljesen felmorzsolták. (NST)

Könyörtelenül folyik a szlovák 
partizárok megsemmisítése
(TPf A német rendhelyreáliitó csa

patok szlovákiai tevékenységéül a 
mai esti lapok a* alábbiakat jelentet
ték; Szlovákia középső részében a par
tizánok ellen indított koncentrikus tá
madás pyors eredményhez vezetett. így 
sikerült többek között a felső Szepes- 
s&g megtisztítása után rövid idő alatt 
a Vág völgyébe betörni és Liptőszent- 
miklős, valamint Rózsahegy városokat 
rohammal elfoglalni. Más német kö
telékek Zsolna elfoglalása után Rutt- 
ká% törtek aiioj a németeg magukat 
szilárdan befészkelték. Riittka környé
kén azonban még kemény harcok foly
nak, épp úgy, mint Túróéban és Tu- 
rőeszentmirton környékén, melyet egy 
igen erős felkelő csoport tart. Ezzel 
szemben a Vág völgyét egészen a Tát- 
ráig megtisztítottak a bandáktól. A 
Nyltrában működő csapatok a Tren 
csén és Besztercebánya közötti utat 
tisztították meg éa Besztercebányát 

foglalták el.

A bolsevisták tovább támadják
a  K á r p á t o k  h á g ó i t  é s  g e r i n c e i t

Berniin, szeptember 10.
(Interinf) A Keleti-Kárpátokban to

vább tart a bolsevista roham a há
gók éljen, A szovjet most megkísérli, 
hogy a hegygerinceken átmásszék és a 
hágóutakat átkaroló mozdulatokkal 
igyekszik megszerezni. Véres csaták
ban visszavetették őket. Kis betörések
től eltekintve a német csapatok hegyi 
állásaikat eredményesen tudták meg
védeni.

A  borosteni-hirlföben nagyon erős

bolsevista támadást hárítottak el. Mig 
az Erdős-Kárpátokban az arcvonal 
nyugodt maradt, a bolsevisták Kroszó- 
tól északnyugatra sok csatarepülő tá
mogatásával folytatták támadó hadmű
veletüket nagy erőkkel és remélik, 
hogy áttörhetnek egészen a Beszkidek- 
hágőig. Lökísüket azonban felfogták 
és ellenlökéssel szétverték A német 
csapatok a szovjet jobbszárnyán be
vettek egy fontos magaslati tereprészt. 
(MTI)

Románia hadiállapotban lévőnek
tekinti magát Magyarországgal
Lisszabon szeptember 10. 

Lisszabonból érkezett hírek 
szerint Románia hadiállapot

ban levőnek tekinti magát Ma
gyarországgal. (MTI)

A Visztula-hidfőben több mint 
34.000 embert vesztett a Szovjet

A Baranovtől nyugatra levő Visz- 
tula-hidfőben a harcok tovább foly
tak, bár nem akkora hevességgel, mint 
az előző napokon. Opatovtól nyugatra 
német gránátosok és páncélos gránáto
sok általában déli irányban továbbra is 
támadták a bolsevlstákat éa sikerült 
állásaikat megjavítaniok. A már több 
mint öt hete dűlő óriási elhárító csa
tában a bolsevisták 3000 foglyon kivül 
legalább 6000 halottat és 35,000 sebe
sültet, összesen tehát több mint 34,000 
embert vesztettek. Ez annyit Jelent, 
hogy nyolc rohamhadosztály zömét 
szétverték.

A  Narcv-arcvonalon Váráétól észak
keletre a szovjet nyomás fokozódott a 
Rózámnál levő új német föharovonalra.

Ádáz kőzlebarcokban éa a német tü
zérség gránátzáporában szétverték vagy 
visszaszorították a támadd oszlopokat. 
A n&met védők itt határozott eltaári- 
tósikert vívtak ki. Csak Osztrolenka 
városától d*lre%— a város nem egyéb, 
mint egyetlen romhalmaz — sikerfiit a 
bolsevistáknak beíömiök. Páncélosaik 
itt német Tigrisekbe és rohamágyuk
ba ütköztek, amelyek a támadást meg- 
állitotUk és 14 szovjet harckocsit meg
semmisítettek. A betörési helyet sike
rült clreteszelni.

A keleti arcvonal északi szakaszán 
nem voltak nagyobb harcok. A Viro- 
tőtól délre zászlóaljnyi erősségű szov
jet előretöréseket vert«* vissza. (MTI)

Magyar Ügetüwrseny Egyesület
.^1944. *z ep t  13-án df. u. 2 órai kezdettel

B g e M M l
rendez

A zágrábi bolgár követ nem 
ismeri el az űj bolgár 

kormányt ·
(TF) Mint a borvát külügyminiszté

rium politikai osztálya közli, Mecska- 
roff zágrábi bolgár követ majdnem az 
egész követség nevében kijelentette, 
Uögy a Birodalom mellett foglal ál
lást. -

Az új görög kormány
Nápolyban székel

A brit hírszolgálat jelentése 
Szerint a görög kormány Nápoly 
területére tette át székhelyét. Pa
pandreou miniszterelnök és a mi
niszterek nagy része mér oda ér
kezett (MTI)

Ausztráliában meggyilkoltak 
231 japán internáltat

A kormány tájékoztató hivatalának 
iiieieke« körei azzal a jelentéssel kap
csolatban, hogy az egyik ausztráliai 
táborban 231 japán internáltat meg 
gyilkoltak, megállapították, hogy Tokió 
bán a Cartin ausztráliai miniszterel
nök nyilatkozatáról szóló mjtójelen- 
tesen kivül mái bir nem érkezett. Mi
előtt a jelentéssel kapcsolatban állást 
foglalhatnának, ·— közelebbi értesülé
sekre van szükség. (MTI

Habira Ítélték 
az asszenygyílkos jenki 

felszabadítókat
(TF) Mint a rtáfxtfyí rádió jelenti, a 

Kómában n*fficödő am inka’ katonai 
törvényszék t5** amerikai katonát 
részben hálálta részben 20 évi fsgy- 
bázra ítélt Ezek a katonák néhány 
o5asz asszon,yí; akik kívánságaiknak 
«Ilemszegültek kidobtak a robogó vo
natból. Az asszonyok ennek következ
tébe« SeMUcét*· vesztették.

BÍZZ A  NŐBEN«
Két és félórás kacagás jellemzi iritézet főorvosa, aki megállapitjVt 

az Andrássy Színház legújabb da- valamennyi szereplőről, hogy bo- 
rabját, a francia Theodor Eodet lond és erősítést kér telefonon· 
bohózatából Vaszary János által A gordiusi csomót Júlia oldja 
fordított, átdolgozott és rendezett meg, aki bűnbánóan bevallja, 
bolondos, vidám komédiát- hogy nem más, mint detektivnő és

Mindhárom felvonás színes, az apa bérelte fel, hogy nyomozza 
könnyű, mint egy szappanbuborék, ki: valóban bolond é a fia vagy 
akár a 'történet, mely egy vadász* megnősülhet. Az apa ezekután ki- 
liástélyban játszódik le, mindvé- tagadja fiacskáját, aki legnagyobb 
gig kemédiázó ál bolondokkal, ami meglepetésre nem a második 
nem más, mint baráti szolidaritás, menyasszonyát választja, hanem 
hogy Pétert, a főhőst megmentsék Júliát öleli karjaiba, győzelmes 
milliomos atyja által ráerőszakolt trembitaszó közben, amit az el- 
házasságíól. Az idegszanatórium- megyógyintézet főorvosa fuj, pa* 
má átalakított vadászkastélyba pircsákóval a fején, 
váratlanul betoppan Júlia, aki is- A szereplő gárda sok humorral 
meri az előzményeket a tréfából, és könnyedséggel járul hozzá a 
„igazi” bolondnak tetteti 5jagát, damb sikeréhez. Külön meg kell 
úgyhogy rémület és pánik tör ki dicsérnünk Muráti Lilit, C,sortos 
az álbolondok között. A . legna- Gyulát, Bilicsi Tivadart, Somogy- 
gyobb felfordulás közepette betop- váry Rudolfot, Puskás Tibort és a 
pan ismét az apa az elhagyott meny- lelkes szereplőgárda többi tagját, 
asszonnyal és a közeli elmegyógy-  ̂ K -v

N«e Í r j a n a k  a z  Í r ó k  

f i l m e t  I

Szeptember 12-én az egész 
országban szimatét a postai 

csemagfeiadás
A  p «»veM riga íg íité*%  közli, hogy 

a «xátlttM nehéMcgekre való tekintet
tel sz^em ber M  I*  (kedden) estig az _ ____
e-sé·a ^rfietán j negyedévi eldRzetfe 17 p«n.A Ki
mk uem m. <mt? iadóhivatal Rákóczi-ét 28

Az „Ártatlanok“ 
századik előadása

• A n a^  magyar irodalmi és Táblás ház ünnepelte a Madách 
művészeti képeslap, a Magyar Színház .nagysikerű darabjának szerző- 
Ünneo legújabb számában Szőts 'et Kadar Lajost, és Solymoissy ist- 
István flmrendezö feltünéstkeltő vant> a századik előadás alkalmából.
nyilatkozatát közli a film fórra- - ^  * « !> «* *  meg-

A r^nrlA7Ö q7Arini- a ,  'V?itozott· Az esti előad ások 6 órakor, a dálmáról. A  rendező sze.int az délutániak fél 3 órakor kezdődnek, 
abszolút filmnek se íróra, se híres 
színészre nincs szüksége. Szabó 
Dezső, a nagy magyar író Ima 
címmel az éiet jogáról ír irodalmi 
értékű vezércikket. Bágyoni Váró 
Andor Hatodik Év címmel az iro
dalom és a művészet’ minden vi- 
lágviharban való megőrzéséről 
szól. Erdélyi József óvóhelyen 
című költeménye, Mécs László

Magyar Lovaregulet
szepS. 16. és 17-én d. u. 1 «3-kor

v e r s e n y t  ( á r i

alkalmazottaknak 50 százalékos kedvez- 
triényt nyújt, A k©dvezm^nyes jegy- 
utalyányo-kat az egyes ^Halatok to- 
vabbra is ‘

Népvarieté kedvezményes 
jegyakciója

„  Népvarieté igazgatósága közli, 
odaja Vaszary Piroskához és hogy éppen úgy, mint a múltban ezút- 
Puszta Sándor Emlékvers Móricz tál is aijmaaUm, beroenetet engedé- 
Zsigmondról — egy-egy költői !y«z a katonák' és sebesültek rész ire, 
esemény». A  Magyar Ünnep új mig a hadiüzemek alkalmazottainak és

«* » . ·»*  n *  ■?»“ - SSSSÍLSSSJSJS^
vili időszerű, ízes erdely i irasat1 
Báróti Géza fiim novelláját, Mán·
doky Katalin feltünéstkeltő be- vabbra is igényelhetik a Népvarieté 
-zélgetését Ajtay Andorral, a igazgatóságától. A Népvarieté szep- 
Nemzeti Színház tagjaval. A  Ma- temberi nagy műsorát ö  Fokker, Er- 
gyar Ünnep új számát gazdag délyi csoport, Bradys a rongybabával, 
képzőművészeti és divatrovat, Lord, a bűvész stb.) ezeel a szociális 
tábori posta, sok Vicc, mozikriti- intézkedéssel igen Olcsón tekinteheti 
ka, rejtvény és rengeteg olvasni-/ "Jf8 a doigozó munkásság és a köz
való egészíti még ki. A z  ú j Szám’ a^a;»mazottak nagy tábora. 
közli Bágyoni Váró  Andor „Any- mr w wm. m m *■* 
ja neve” c. nagysikerű regényének W I S I J R / i l i A f i
folytatását Az új előfizetek a — — -------- ---------- 1 1 1 , 1 ............. ""
legértékesebb kortörténeti regény Mesieleaik 
eddig megjelent folytatisait % 
m egkapják. A M agyar Ünnep

minden hétídn. Felel®* 
«erkesetS és kiadó: ‘ Bornemisí* 
Cíbor, Kiadótulsiáonos: VIRRADAT

r ~ 3 , £" KIADOVALtALAT Kft. Budapest,
eg }e s  ag&B »fa rit ara 1^0  pengő, v m ,  p ju ia i pái-utca u  m m . Te

lefon; *2«rk«szt5ség‘ W-245. Kiadóhi
vatal: 146-343

» f «nate li »  CcArtím Kiadóvállalat Bt, körforgógépeín, Budapest, Vili., «yulai Pál o. Í4 sí. —  Felelő«; Czollner László


