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Négyórás légiriadó volt vasárnap Budapesten

7ordától délre és n atra
támadásba lendültek
2 4 3  páncélost vesztett a Szovjet három nap alatt

H i t  h a t á r o z t a k  Q u e b e c b e n  ?
A z  M T I jelenti:
Szeptember 17-én a délelőtti órákban erős ellenséges kötélé kék részekben széles k iterje

désben a deli hataron és zömm el a Duna-Tisza közén előrehatolva Budapest és környéke el- 
+ tartós támadást. A  lakosságnak veszteségei vol tak. Anvagi károk keletkez-
íeK. jegyes vidéki helységekből is szórványos bombázásokat jelentettek. A  légvédelmi tüzér
ség tíz ellenséges gép lelÖvését jelentette.

Hivatalos Jelentés 
a szeptember 1 6 -lk í 

berepülésről
A  Magyar Távirati Iroda jelenti:
Szeptember 16-án délelőtt a Dunántúl, délután pedig a Ti

szántúl légterében volt ellenséges felderítÖ-tevékenység. Kisebb el
lenséges kötelékek Kolozsvár városát támadták. Személyi és csekély 
anyagi károk keletkeztek. A  kora esti órákban északkelet felől 

-több mint 100 ellenséges gép repült be az ország tiszántúli légte
rébe. A  bevetett légvédelmi vadászrepülők, valamint légvédelmi 
tüzérség a támadókat szétszórta. Több helyen légiharcokra került 
sor. A  hatásos elhárítás következtében csak az ország egyes vidéki 
városaiban keletkeztek kisebb személyi és anyagi károk.

A londoni ráó.ó sierint
a németek korrektül 

viselkedtek Belgiumban
Amszterdam, szept. 17. (SÍTI) 

Álon doni rádió vázolta Belgiumnak 
a nímet megszállás ideje alatti viszo
nyait és többek között megállapította, 
hogy a németek mindent megtettek 
Belgiumban az élet zavartalan folyta
tása érdekében A  belga nép. elég 
élelemmel rendelkezett. Semmiféle 
járvány nem fordult elő. Belgium 
minden latosának volt ruhája és ci
pője a posta és a közlekedés rendesen 
működött A németek korrektül visel
kedtek, {MTI) i

Déva és Karánsebes között 
a német repülők megbénították a forgalmat

Berlin, szeptember 1 7  
Mint az Interinf. légügyi tudósí

tója jelenti, erős nemet harci és esa- 
tarepülö-skötelékek .szeptember 1 6-- 
án, valamint szeptember 17-re vir
radó éjjel eredményesen működtek 
Dél-Erdóly nyugati részében a vas
úti célpontok és a Szovjet utárrpőót- 
lási forgalma ellen. Ismételt támadá
sokban bombákkal és fedélzeti fegy
verekkel hatásosan támadtak szálU- 
tövonatokat, pályaudvarokat és iár- 
jnűoszlopokat. A  déva-karánsebesi 
fontos utánpótlási szakaszon a síne
ket több helyen szétrombolják és a 
fer.oqlmat megbénították, A  táma
dási térség más helyein igen sok 
motoros járművet, továbbá mozdonyt

'és páncélost semmisítettek meg·
A  német csatarepülők mind nap

pal. mind éjszaka elsősorban á balti 
harci térségben fejtettek ki tevé
kenységet, ahol Mitau. B£uske és 
Walk vidékén bombáikkal és fedél- 

fe^yvere?kke! szovjet csapatok 
al!áSan és az utánpótlás 

, P31*· támadták. Az ellenség sú-
yos vértesieket szenvedett ember
ben es anyagban.

A , német esatarepül Szépeknek esv 
másik erős kelléke a Krosnótól dAí- 
nyu°atra és Varsótól északkeletre 
eső térségben bombázta a helysége
ket és a forgalmat. ”

A  keleti arcvonalon légiharcokban

és a légierők légvédelmi tüzérségé
nek tüzében összesen 77 ellenséges 
repülőgép pusztult _ el. A  német va 
dászkötelékek négy repülőgépet
vesztettek, míg a német csata- és 
harcireoülőa.ápek, bár erős ellensé
ges v&dászelbárítáasal és légvédelem
mel kellett dacolniok. —  vesztesé; 
nélkül tértek vissza támaszpont
jaikra.

A keleti arcvonal északi szaka
szán a három napja ¿ülő nagy el
hárító esa+' bán a német csapatok 
szeptember 14*e és 16-a között 
234 szovjet páncélost pusztítottak 
el.

Eredményes német reoiüőtámadások 
Tordától délre

Helsinki, szeptember 17 
Erős német csatarepülő-kötelé* 

kek szeptember 16-án mindenek
előtt a keleti arcvonal középső sza 
kaszán és a balti térségben a szov
jet páncélos gyülekezések, jármű- 
oszlcpck és csapatszállások ellen 
intézett eredményes támadásaik
kal támogatták a német hadosztá
lyok vállalkozásait

A  Tordától délre fekvő harci 
térségben német harcirepülőgépek 
tsom baU m  eredm én yes támadáso
dat mtéztek éRenségm ·*»- ét tw- 
mii célok «Ónk 

é  h w tí

biztosítására harcbavetett német lsek szerint 43 szovjet repülőgépet 
válások még nem teljes jelenté- | lőttek le.

Török aggodalmak 
a Balkán boisevízálása m iatt

Bázel, szeptember 17. — A
Nemzetközi Sajtó T  udósító je
lenti: A szovjetcsaptok megjele
nése az Égeít-engör közelében, a 
török ’ ' '  ' —· -
bán, a török közvélemény ben fél
reérthetetlen aggodalmakat vál
tott ki — írja a Basler Natíonal- 
izedtung istambuli tudósítja. Tö
rök mértékadó körökben főleg az 
új bolgár vezető emberek politi
kai irányát találgatják, akikről 
tudvalevő, hogy radikális pán- 
szlávok és szoros együttműködés
re törekednek az jugoszlávokkal 
és a Szovjetunióval. Az ilyen 
nagvszláv föáer áció szovjet be
folyás alatt azonban meghiúsíta
ná azokat a terveket, amelyeket. 
Törökországban táplálnak Dél 
kelet-Európa űjjárendezésével 
kapcsolatban és amelyek arra irá
nyulnak, hogy az összes balkáni 
népek áHamtömbbe tömörüljenek

az idegen befolyások kizárásával. 
Bulgária belpolitikai alakulása is 
kétségtelenül nagy érdeklődést 
keltett Törökországban Aggod»!- 
inakat válteti ki-as a körülmény, 
hogy a 3*0vjethadsereg előnyomu
lásával a kommunista elemek egy. 
re jobban magukhoz mgadják""® 
politikai vezetést, Mível >iz egész, 
jelenlegi bolgár kormány köztár
sasági beállítású, Törökországba a 
azt tartjk, hogy a bolgár uralko- 
dóház napjai meg vannak szám
lálva. Semmit sem tudnak arról, 
hogy hol vn a fiatal Szimeon ki- 
rály és az anyakirályné. Ásókat a 
híreszteléseket, hogy TöröfeorssU 
gon át Szíriába menekültek, nem 
erősítették meg. Teljes homály 
fedi a bolgár fegyverszüneti tár
gyalásokat is és csak annyi bizo
ny 0«, hogy a Kairóban kezdett 
ilyen tárgyalásokat Végleg meg
szüntették.

Marseille kikötőié 
rettenetes pusztulást szenvedett

Bern, szeptember 17. (Német Táv
irati Iroda)

Egy svájci szemtanú jelenti Mar- 
seilleből, hogy a város kikötője ret
tenetes pusztulást szenvedett A me
dence bői, a. dokkokból és a raktár
házakból csak romhalmaz maradt·

Azt hiszik, hogy a kikötő háromötöd 
részét olyan tökéletesen elpusztítot
ták, hogy többé nem lehet ' helyre
hozni. a  kikötő, többi részének a 
rendbehozásáho? is ■ legalább három 
hónapi natmkára lenne szükség

(s m i

A klna-burmaf határon 
az eüenség 68.000 embert vesztett

Tokia. szeptember 17. (Német Táv
irati Iroda) r ...

A  kína-burmai határvidék délnyu
gati részéről jelentik:

A japánok teljesen, megsemmisí
tették a Nitkíang-szakaszon nemre-

bad-giben felállított elleoaégeg a#;, 
osztályt·

Az Wensig. yesrtasése az eddigi 
harcokban 3  lungiin^i sz^m Kzoe 
35 000, a Tenghue-szakaszAn | 18 300
és Lamo szakaszán 15..00Ö emocr.

H é t f ő n  é s  k e d d e o  s z ü n e t e i  

a  c s o m a g f o r g a l o m

A m kir. postav*-zériga®gatóság 
közli hogy a postacsomagfelvétel

Tovább tombol a csata a bresti erődért
Tovább tombol a csata a bresti 

erődért, a  német védők lépesről-lé- 
pésre ha colva vonulnak vissza Min
den utcaiceresztezés. minden tér el* 

íéazket jelent, amelyből 
oldal Ica, illetve hátbatámadják az 
«i-ensaget· Sak ellenséges hareképié- 

tett Páncélos hever a romok 
A  vSros nm gaü és keleti 

,? l*f?sú!yosahb har
cok, ahol az ellenség még mindig 
nem tudott betörést elérni. Többek 
között a tengeralattjárókikötőkért, is 
elkeseredett harcok folfn&k, a  tüzek

hatalmas méreteket öltöttek. -'MTI.
A  nyugati harcok súlypontja je

lenleg az sachen-luxemburgi vonalon 
van, aho] a 3- amerikai hadsereg 
széles arevönalon rohamosa a né
met nyugati erődvonalaf. Egy német 
katonai szóvivő. som ba tón megcá
folta azt a külföldi feladást, hogy a 
nyugati német. «•ődvonal megmaradt- 
1939—40. évi állapotában fa <sr. ars* 
goíszászoknak -csupán az, akkori 
Westwaüt .kell. áttömiflfc, hogy a né
met ellenállást szétverjék. Az akkora 
egyverek figyelembevételével épített

Westwall mmdeneeetr elvesztette ér- 
tehnet — mondotta a berlini szóvi
vő. —  Az ^yes fegyvernemek harci
erejének fokozódásával és a légi erő 
mai arányú harcbavetésével a mos
tam háború előtt épített összes ilyen 
védővonalak, mint *  Magtnot-vönal 
is, elvesztették értelmüket Ehelyett 
ma mélyen tagozott, megerősített 
övezetekben, harcéinak ás a német 
határőr, is ez a helytsi A  jelenteti 
harcok Aachen ** Luxembut?1 ’-teőtt 
»supSn e megetSsített fivezet elSteré- 

Solynak

íotyé  évi nmptmmber hé lg . és 
19-éa (h étfőn  és kedden) a* tgém  
ország terüli’téli szünetet K iv é 
telt képeznek a kaioK »i fis pnlylri 

és *  S fcg jou ’ ííMnsíeti 

hivatalod a  hadL
üzemeli igei, fm ftm  » « y b m  va k  
to tt íísojngjal, a m e ly é k » «  a ka i

dé» szSkségességé.t a  haM m m ü  
paraacsnoksá gok h h a i« ! » s  hé
>F«gW»je igazolja, a EF®*5
szert és élesztőt tartalmazó vaö-
m *g A  »¿jflveíet a postahivatit-
tok ax említett n®p©ko« »  tel- 

(MTI)

Hétfőn é$ kedden sxfineteS n csonwafelwetel



A nyugati fronton
egyre szilárdabb a német ellenállás

Budapest, 1944 szeptem ber 18.

HITLER M ONDOTTA:
A feltétlen megadásra vonat·

totó ellenséges köveeléa csak fo
kozza a német ellenálló erőt, 
írja a i’a című madridi lap és 
Göbbelsaek a „Dm  Reich" leg
utóbbi számában kíméletlen őszin 
teséggel feltárt beszámolói» 
arra enged következtetni, hogy a 
német nép a világtörtánlemben 
Minte példátlan önfegyelemmel 
tömöríti erőit a döntő összecsa
pásra.

A* angolszászok 1» feladtak 
már mi idén reményt arra nézve, 
hegy Németországot a belső ne* 
hezségek a szövetségesek karjaiba 
kergetheti. A német nép teljesen 
t'rsztában van azzal, hogy élet 
halál harcának sikertelensége 
esetén milyen sors vár rá. így te
hát semmi jele sem mutatkozik 
annak, hogy Németországban tö
megforradalom törhetne ki.

Köehler a német távirati irodá
nak a légierőknél fc " M6 tudó
sítója megállapítja, h ;y a be- 
következett változások ellenére is 
megerősödött a német légelhárí
tás, mert bm edidginéi jobban öm· 
.bevonhatja vad ászerőit és légel- 
hárító tüzérségét Az eddigi arc- 
vonallal 5aS0»hasoalí.tva sokkal 
sssűkebb térentudja ütőerőe vé
delmében összpontosítani erejét. 
Az angol-amerikai légierő külö
nösen az utóbi napokban tapasz
talhatta a német légvédelem, át
ütő erejét a négymótoros bombá* 
só’rban winvedett érzékeny vesz
teségei révén.

Ez indította az angol-amerikai 
hadvezetést arra, hogy ne csak 
szinte légmentesen vegye körül a 
bombázókat kísérő vadászkötelé
kekkel, hanem vadászfal kákát is 
indítsanak a német vadászrepülő
gépek elé.

Kiseknek az ellensége* vadász
gépeknek az volna a feladatuk, 
hogv még a felszállás előtt, va<»y 
gyülekezés közben semmisítsék 
meg a német vadászokat. Ámde 
m amerikaiaknak ez a taktikájuk 
mm gyöngítette meg döntő mó
don-* német légvédelmet, mert a 
lelőtt bombázók száma lényege, 
se» csökkent,

A * arcvonalak helyzete egyéb
ként is megszilárdult. Az Interinf 
jelentése szerint tovább tombol a 
Cfteta a bresti erődért:

Nyugat Alcazária legendába il
lő hősiességgel állja a sokszoros 
túlerő heves ostromát. Álalndő 
grt'iét és bomba becsattodásak 
köriben a beomló házak füstjétől 
kormos arccal, szürke hamuval 
fedetten védelmeznek a német 
fotoné k minden utcákéra í'.ezés* 
és í-Hc-n illáFl féf.zVt.

A r.yugati harcok fú ’nymf j
Jfc'e;-’eg a aachen.-luxemburgi
vonalon van. ahol a 3. amerikai 
hfiífs'ereg széles arcvonalon reha- 
Trezta a német nyugati eró'dvrma 
lat A németek éopen a diadai 
thj; francia hadjárat során «é r 

iét» tapasztalatuk révén tisztában 
v*5imafc. azazí. hogy a Westwall 
cpnol” mértékben veszteit jelen* 
W "«igéből. -mint .ahogyan annak· 
W’ ;én a Magínot-vonal sem jelen
tett eíhiríthatatlaa akadályt a 
német páncélos rohamokai iraem- 
b*"*.

H ab *r ta  e rödőv**«t m agvát 
H -sw ö  er§diünenyb*z még nem 
jn ott howsá az «Üeiwéw. a németek 
i « ' ' » « »  b ízzák a döntést a _ holt 
be'orira feanem a német véderő 
» • t e l e t ő  fegyverekkel M s z e M t  
eg— forrják az etaaség roha* 

fe lta rtózta tn i azon a  helvtm, 
é~ iban  az időben, ahol és amikor 
< -? a n ím et hadvezetőség a dőa- 
i * · ’ - »  «Ikalmaanak tartja .

Ebből a szempontból kell mér- 
í^ee'nünk m Amhm előterében 
d'Vó elk<*ered«t harc jelentősé
gét is, AJök a súlyos veszteségek, 
amelyeket .az angolamerikai pán* 
eélosok it I* elszenvednek súlyos

lársHllon 
W .ÍIftVAVH 
naia hautnol kap

B #< i3 fi é f  «  n e ·
? > / - * * · » !  U  T i  * 3 4  - T I #

M M m  m  ni. #,

kieséit Jelentenek majd & döntő
Ütközet megvívásánál, éppúgy 
mint azok a hatalmas anyagvesz 
teségek és súlyos emberáldozatok, 
amelyeket az ellenségnek az eddigi 
hónapokig tartó előnyomulása 
közben kellett elszenvednie,

A keleti hadszíntéren a Varsó 
körüli harcok fellángoltak: Prága 
külvárosában sikerült ugyan 
szovjetnek behatolnia, azonban 
Visztula nyugati hídfői német ké
zen vannak. A  német ütegek össz
pontosított tüze elhárított minden 
arra irányuló kísérletet, hogy az 
ellenség tutajokon és pontonokon 
átkeljen a folyón.

Miután a német csapatok 
noktól délre megtisztították a ma
gaslati terepet és Krosnótol délre 
egy erősebb szovjet csoportot el
lentámadásai megsemmisítettek, a 
völgyben gyülekező szovjetcsapa
tok űjab támadást kezdtek. A né
metek ezeket a támadásokat is 
viszavertók. Így a Szlovákia felé 
való áttörés kísérlete ismét meg
hiúsult.

A Keleti-Kárpátokban az eddigi 
harci szünetet több szovjet rész
let támadás váltotta fel a magyar- 
német határmenti állások ellen.
Itt, valamint Székelyföld északi 
részében az új védelmi állások 
előtt valaasenyi támadás összeom
lott,

A Déli-Kárpátokban és az Er
délyi-medencében a kezdeménye
zés a németek kezében van.

Mas Krall harctéri helyzetjelen
tése szerint az észtországi és lett
országi német kötelékek elhárító* 
ereje a nagy csata más. lik nap
ján is bebizonyosodott Riga elő
terében,

Az éjjel és nappal szakadatla
nul folytatott légitámadások nem 
tudták felőrölni a lettországi zárt 
védelmi rendszert A támaszpon
tok továbbra is helytálanak, mi
közben az egyes harccsoportok a 
támadóknak emberben és páncélo 
sokban egvaránt súlyos vesztesé
get okoznak. Az ellenség azonban 
még nem használta el etrtalékait, 
és ísv a csata teljes erővel folyik 
tovább.

Viszont egy angol lap nyilván a 
fenti példa hatása alatt arról ír. 
hogy megpecsételődött a balti ál
lamok sorsa. Mindenesetre jellem
ző, hogy az angolszászok milyen 
könnyen napirendre térnek az eu
rópai államok szabadságának el
bukásán, holott annakidején éppen 
az európai szabadság védelmére 
hirdettek harcot a „német zsar
nokság" ellen,

A „Nátronén" című norvég lap 
annak az agodrJmának ad kifeje
zést, hocrv most már Svédország 
nak és Norvégiának is éreznie kell 
a fenyegető bolsevist.% veszélyt, 
miután a finnek őrsége kiesett 
Norvégia lakóssága már ízelítőt 
kapott a szovjet terrorbombázók 
,,felszabadító" tevékenységéből.

Az erdélyi medencében a bolse- 
vísták erős nyomása általában 
északi iránvhan erősödött. Viszont 
a megvár és német kötelékek Tor
dától északra és nyugatra tárna 
dásba lendültek át és birtokukba 
vettek a maorasSAti állásokat.

A Maros északi partián a szov- 
tet támadásokat megállították.

A masvarf&g m^den eshető
ségre elkészültén szilárdan állja 
önvédelmi harcát nemzeti létünk
ért és év ’zrMes szabadságunkért 

A Balkán legnagyobb problémá
ja  jelenleg a török-szovjet viszony 
A szovjet csaps+ok megjelenése 
aj ftgei-tenger közelében a török 
szovjet viszony. A szovjet csapa
tok tnagjeSenétse az £gei-tenger 
közelében a tőrök közvélemény
ben félreérthetetlen aggodalmakat 
váltott ki, — írja a Basler Na
tional Zeitung istanbuli tudósí
tója.

Törők mértékadó körökben főleg
az új bolgár vezetőemberek poli
tikai irányát találgatták, akikről 
tudvalévő, hogy radikális pánszlá- 
m k  és szoros együttműködésre tő 
rekednek a jagoadávokkal és *
m a \  p i n á i é v a l -

Aggodalm akat vá lto tt tó sz a 
körülmény, hogv »  *zovJetlwd*se- 
re§ rinyom uiásáva! * kommunis
ta  tkaatít Jobban magtíkho«

ragadják a politikai vezetést Fo
kozza a török bizonytalanságot, 
hogy teljes homály fedi a bolgár- 
szovjet tárgyalásokat.

As új török külügymMsster 
személyével kapcsolatban minden
estére érdekes megmlítení, hogy 
Szaradzsoglu miniszterelnököt 839 
őszén tétt moszkvai látogatása 
óta a szovjet saját szempontjából 
nem megbízható politikusnak te
kinti, viszont Szaradzsoglu sem 
titkolta a szovjettel szemben táp
lált személyes elenszenvét —  á 
Moszkvában átélt megalázó bánás
mód miatt 

Haszan Izsakal külügyminiszte
ri kinevezése tehát Törökroszág 
részéről barátságos gesztusnak te
kinthető, azonban nem szabad fi
gyelmen kívül hagyni, hogy Hasz- 
szan Izsakalt eddig csak másod
rangú politikusnak tartoták és 
eredetileg szintén szovjetelenes 
magatartású volt 

Az űj külügyminiszteri kineve* 
zéssel kapcsolatban meg kell emlí
teni azt is még, hogy a külügymi
niszter befolyása Törökországban 
csak korlátozott: egrészt a fontos 
döntések az államfő számára van
nak fenntartva, másrészt a kül- 
ügvminiszter főtitkára olyan be
folyásos tényező, akivel minden 
külügyminiszternek számolnia kel.

A  török viszonylatban tehát to* 
vábbra is számíthatunk bizonyos 
meglepetésekre, mint aho^y Tö
rökország magatartása általában 
rejtélyes volt a mostani második 
világháború egész folyamán.

„Aki nem hajlandó vagy 
nem képes a »étért harcolni, 
annak végzete e földön egy 
igazságos elhatározás szerint 
beteljesült. Ez a világ nem a 
gyáva népek világa.

A jogért nem koldul az 
ember, hanem harcol“.

„A marxizmus, mint a zsi
dóság kitenyésztett úttörője az 
emberi élet minden vona
lán a személyiség mindenekfe- 
lett állá Jelentőségének kikap
csolására és a tömeggel való 
helyettesítésre törekszik“. 

Részletek Hitleri 
Harcom clmfl művéből.

Ismételten visszaverték 
Firenzétől északra betört 

szövetségeseket
Beriin, asepi. 17.

A* Interini Jelenti sut olaas hadszín
térről:

A pénteki harcokat jellemezte, hagy 
a német csapatoknak Kikerült a szö
vetségesek valamennyi támadását fel
fogniuk é* minden csatatéren megtar
tatok az összefüggő arcvonaiat. Firen
zétől északra ·  Giego-hágón át vesető 
úttól kétoldalt ötszöri előretörés után 
betört szövetséges kötelékeket S késő 
esti órákban iám « visszavetették, 
met zárlatot meg akarták kerülni, kö
zel harcbar megsemmisítettek. Ered
ménytelen maradt as angolok rohama 
a Borgo San torenzotól északkeletre 
vezető úton is. A * ellenséges harcko
csikat, JÖvegeket és péneélosokat itt 
mindenfelől tii* alá vették és nagy
részt megsemrrűsi tették. Az adriai 
partmenti síkságtól nyugatra húzódó 
maagsiatokon két falu többször cserélt

gazdát. San Lorcnzoban éjsza
káig tartottak sz elkeseredett harcok. 
Német ejtőernyősök, akik a partmenti 
úton több mint négy hé óa súlyos 
elhárió Karcoka vívnak, pénteken is 
egész nap^n át kivédték s britek 
minden, nagy eröösszpontositással vég
rehajtott támadását.

A z  olasz lakosság 
élelmiszerének 

csak egyharmadát kapja
New-Yorkba érkezett római jelenté

sek szerint, az olasz lakosság *  létmi
nimumához szükséges élelmiszereknek 
csak egy harmadát kapja meg. Ennek 
következtében aa egy év alatt az egy
éves kornál fiatalabb gyermekek fele 
meghal, minden öt felnőtt közfii egy 
tubsrkulózusban szenved és az általá
nos halandóság megkétszereződött.

Churchill és Roosevelt 
k8i9s nyíl Jtkozalol adott 
a quebecki értekezletről

ki
Amszterdam, szeptember 17. 

Churchill és Roosevelt az angol 
hírszolgálat jelentése szerint kö
zös nyilatkozatot tett a quebeci 
értekezletről:

A  nyilatkozat úgy szól, hogy a 
sorozatosan megtartott tanácsko
zásokon a Németország és Japán 
elleni háború valamennyi oldalát 
megvitatták, Valamennyi pont te
kintetében elhatározásukra jutot
tak, mégpedig úgy az európai, 
háború befejezése tárgyában, ame
lyekről azt állítják, hogy most 
végső szakaszába lépett, mint „a 
Csendes-óceán barbárainak legyű
rése” tárgyában. A quebeci érte
kezlet tárgyai között a legtöbb ne
hézséget az okozta, hogyan talál
janak teret és alkalmat azoknak a 
küzdő erőknek a harcbavetésére, 
amelyeket az érdekelt nemzetek 
Japán ellen készek harbaálütani.

Az angol hírszolgálatnak egy 
másik jelentése szerint Roosevelt 
és Churchill kötelezte magát, högy 
mihelyt a háború végetér Európá
ban, „megsemmisítő támadást kezd 
Japán tllen”· Roosevelt kijelentet
te, ogy ebben a brit birodalom ter
mészetszerűen készséggel . részt 
akar venni. Churchill azt vála
szolta: „Részt veszünk a harcban 
olyan küzdő erőkkel, amelyek 
nemzeti erőnkkel megfelelő arány
ban állanak1’· Roosevelt kiemelte, 
hogy ezek a műveletek, amelyeket 
a Csendes-óceánon végre akarnak 
hajtani, bonyolultak. Figyelembe 
kell venni kellőképpen a hadveze
tés és hadászat kérdéseit Jóllehet 
elegendő csapat és anyag áll ren
delkezésre, még mindig megoldás
ra vár az a .kér^ác, ho^ao tudják, 
azokat egyidejűleg elszállítani a 
harcterekre

Roosevelt szombaton elutazott 
Quebeckböl

Hull nem szándékozik Edennel találkozni
Géni, szeptember 16. 

Londonból jelentik:
Az angol lap tudósítók québeci 

jelentéseiből világ-san kitűnik a 
bizonytalanság afelől, hogy ott mi 
történik vagy mi történt Eddig 
csak a péntek reggeli lapok jelen
tései állnak rendelkezésre, de már 
ezekből is kitűnik, hogy a laptu
dósítókat túlságosan »ok váratlan 
csapás érte. egymás után.

Edén — nyílván sürgőin hív
ták oda — Quebeebe érkezett 
Egyidejűleg azonban az a hír jár
ta Washingtonból, hogy Hull nem 
szándékozik Quebecben Edennel

scmöp Hugó
a ZBew-örStöííik fyógym r- 
t érának vezetője «September 
14*én ötvennyolcé»« koréba» 

rövid «zenveáés után elhunyt 
Twb*W** szeptember It-én, va- 
*sw:r> délután ten s Béofel- 
4 «  közietnető hslóUtJtláxábót

találkozni, Roosevelt sajtófőnöke 
pedig közölte», hgy az értekezlet 
Eden megérkezése ellenére befeje
zettnek tekintenlő és Roosevelt 
már szombaton elutazik. Eden 
után Ausztrália és Uj-Zeeland 
Ottawában tartózkodó képviselőit 
—- ugyancsak igen sürgősen —és 
mint a sydneyi lapok bosszankod
va megállapítják, az utolsó perc* 
ben Quebeebe hívták.

Mindezekből az esem ényekből 
az a vélemény alakul ki — ir3a 
a Times különtudósítója — hogy 
az Egyesült Államok és Anglia kö
zötti értekezletként tervezett ősz- 
szej&vetel nyilván birodalmi érte
kezletté változott

Mint a Times Washingtonból 
jelenti, a Baltimore Sun quebeci 
külön tudósítója egészen új és az 
angolokra nézve kevéssé hízelgő 
verziót tld azokról a tervekről, 
amelyekkel Roosevelt Quebeebe 
jött. Ez a levelező, Paul Ward — 
tapasztalt újságíró — azt állítja 
UgyaniA hogy Roosevelt Uokmrta

beszélni Churchült a Japán elleni 
hadjáratban való részvételről és 
belevonta a megbeszélésbe Mor- 
genthaut is, hogy megértsék az
angol 'k, hogy 'i ly e n  vállalkozást 
nem is tudnának pénzelni. Ward 
kifejti, hogy csak az amerikaiak 
vethetnek be Japán ellen hajó- 
anyagot, az angolok pedig arra  
szorítkozhatnak, hogy a végén ki
sebb ,, takarítási” munkálatokat 
végezzenek a Csendes-óceán dél
keleti .részében.

Ausztráliai megbízott 
Quebecbsn
London, azept. 17. (NST) 

Mint a félhivatalos angol hírügy
nökség közli, Sir John LavcWak tá
bornok Ausztrália megbízottjaként 
Qaebtsbe érkezett, ahol a csendes
óceáni kérdéseket illető megbeszélése
ken vesz részt. <

Az amerikai orkán elérte 
Kanadát

Montreal, szept. 11, (NST)
A tropikus orkán, csütörtökön és 

pénteken az Egyesült Államok keleti 
partvidékén pusztított, most elérte Ka
nada partvidékét is és ott i* súlyos 
károka okozott, noha hevessége él 
ereje már csökkent.

Énekeli 
finn külügyminiszter 

Moszkvában
Stockholm, Szept, y7 (NTI1 

Mint a Moszkvai rádió jelenti, Én
ekeli finn külügyminiszter, akit a 
megbetegedett HackzeU miniszterei- 
nők helyére a finn fegyverszüneti kül
döttség vezetőjévé neveztek ki, 
Moszkvába érkezett (SITI)

Japán tudósítások szerint 
Kveilia eleste várható a közeli 

Jövőben
Tokió, txcpt 11. ÍNTB 

Japán harctéri tudósítások «eriat 
Fvellir, Pvangszi tartomán> fővári«* 
eleste már csak napok kérdése A ja
pán ««»patofe feltartórtatbatatSanni 
elörevonulnak ·  Hunan-Kveng^zi 
vasul menté *f már <*ak szói kiiomé- 
leryire «urnák Kveiilntől, 

Csungklngban péteke elismerték, 
he*? Kveüln hiáyseUs válsága (MTI»



Budapest, 1944 szeptem ber 1& s
M totális háborús 

intézkedések nyomában 
űeninben

A  n é m e t  f ő v á r o s  m ű v é s z e t i ,  s z e l le m i  
é lete  a  n a g y  m o z g ó s í t á s o k  u tá n

bármennyire is beleéli| Berlin, szeptember 30.
Mint a német éiet minden zu- 

gáoa, a Dériül-J-iueit/uergi lumpí»- 
raaiescwiáa is tomo.y vendég ko- 
pogtaiofct be nónáay nete: a totá
lis nauorú..

Becsukták a filan számára után- 
pótisat nevexö intézetet és annak 
fiatal növendékeit egy közeli hadi
üzembe utalták nmiuiásnak, a há
ború tartamára. Mert & ta?í* 
gyártás most sokkal fontosabb, 
mmt a messzi jövő számara 
új sztárnevelés! ,

Persze, ez nem azt jelenti, hogy
ha friss erőkre lesz szükség, a ba- 
belsbergi műtermekben, akkor 
megáll a tudomány, hanem csu
pán annyit, hogy vissza kell tér 
ni a régi „felfedezési” módszer
hez. Mert ilyen filmszeminárium 
sehol máshol, mint Berlinben 
nincsen es mindenütt másutt ne
velés helyett «fedezik az új erő
ket. Ehhez a módszerhez tér visz■ 
gza a háború tartamára a német 
film is és az ezzel kapcsolatban 
felmerülő problémákról beszélget
tem ma Arfkur Mária Rabmait 
ismert német filmrendezővel.

„Igen nagy felelősséget vállal 
magára az — mondja Rabenalt 
—, aki fiatal emberek fedez fel és 
uoz a filmhez. Mert háromszoros 
felelősséget vállal ezzel: mű vassá 
felelősségei a közönséggel szem
ben, anyagi felelősséget a válla
lattal szemben és végül emberi fe
lelősséget magával a felfedezettel 
szemben. És azt hiszem, ez utóbbi 
a legsúlyosabb tennézsetű..

Mi a s ik e r  t i tk a ?
Elgondolkozva folytatja:
„Mert ugyan melyik fiatal em

berben vagy lányban van a feltű
nés ©3 siker után annyi jellemerő, 
hogy hű maradjon önmagához? 
Melyikük elég erős ahhoz, hogy a 
sikert ti ne értékeljt és annak 
irhatárait józanul élvezze? Keve- 
gen ajkadnak ilyenek. Ha pedig 
esetleg r övidl éle? etűn ek bizo
nyul a siker, úgy ' ej az élmény

betörheti a fiatal életet.. ·’’
Megkérem a rendezőt, beszéljen 

vakmit a filmtehetségkutatásról. 
Mi kell ahhoz hogy valaki a fihn- 
hsz kerüljön? Elég a szép arc. 
vagv hang, avasrv átlagon felüli 
ssin iá 'szási képessénekre is 
8Z",'?-P.ér}ük van a jelölteknek?

Rabenalt elmosolyodik & sok 
kérdésre:

„Csak lassan, lassan! Hisz a 
szakemberek erről irt vaskos mun
kák ellenére tulajdonképpen még 
ma sincsenek egy véleményen a 
f it *  esztétikai és dramaturgiai 
törvényeivel. Mennyivel kevésbé 
!>«®élhetimk hát a filmszínészet 
törvényszerűen szükséges adottsá
gairól! Hányszor láthattuk, hogy 
egy mindenki által szénnek tartott 
lány a filmvásznon topos, sem- 
mimondó jelenség lett. csupán. 
Vif&wii egy csúnyább arcából a 
felvevő*) ér> gyönyörű emberi éT- 
zel™ek tá jait varázsolta élénk. Ez 
a Vü'önb'é? a színpad es a film 
fcK^tt: a film nemcsak a felületet 
mutatja, hanem az epidermisz 
«tott lüktető életet is. amely a 
Sz’nháebin még az első sorokban 
ülők számára is elvéss,.. Meg

KITARTUNK!
s i r a o N

L 0 X 9 S TE X TIL
Teréx-körúl 18.

A  legnagyobb kesdetí 
nehézségeket leküzdve 

« iv a r ta la n u l

tovább árusfitttnk!

aautan:
magát a színpadon a szülész a sze
repébe, az végeredményben csak 
a váló élet hasonmása marad. · A 
filmiszinésizikedés viszont százszá
zalékban az átélésen alapszik. És 
itt van a titka a fiímsísnészi si
kernek/”

A  s z a k t e k in té ly  
v é l e m é n y e

Temperamentumosán vág kezé
vel a levegőbe:

„firtsük meg: nem a színjátszá
si tehetség minden esetben döntő 
a filmnél, hanem a szerep átélése. 
Még helyesebben: olyan szerepet 
és szerepkört kap a filmszínész,

melybe® tulajdonképpen önmagát 
játsza. így válik aztán egy-egy 
színész széles rétegek ideáljává és 
bámulatának tárgyává. A  filmszí
nészek iránti tömegrajonsás ily* 
módon semmiképpen sem lehet és 
szabad aa valóban nagy színészek 
iránti rajongással összetéveszteni! 
Az persze megint csak más lapra 
tartozik, hogy sok jó színpadi szí
nész jó filmszínész is egyben.. ” 

„Az új nagy filmfelfedezési si
kerek másik titka abban rejlik, 
hogy nemcsak minden kornak, de 
majdnem minden évtizednek meg
van a maga kedvenc emberi ideál
típusa. Nos, ezt a típust, előre 
látni, mintegy megérezni és annak 
egy képviselőjét példakéop a 
nagytömeg elé állítnai a jókezű 
filmrendező feladata..

Megszívlel ésre méltó szavak 
ezek Hae Weradr és Johannes 
Heesters felfedezőjének szájából 

Akit így nyugodtan elfogadha
tunk e téren szaktekintélynek!

Nyáry József

Csütörtökre összehívták az országyőlést
A  Magyar Távirati Iroda jelenti.' I c*flt3rt5k8n 
Illeték«« helyről köriik, hogy a kép-1 tart. 

viselöhá« folyó évi szeptember Sl-én. |

délután S órakor «lést

A Magyar Távirati írod» Jelenti,
A felsöház aeeptember ’21-én, csü

törtökön düután 6 órakor ülést tari

Tárgy.· A kormányáéi feéKfra* meghir
detése és a* új kormány bemntatko-

Igaz történet
a

&am&aká\o.su6 t  koHáxiKó.t
A szeptemberi napfény ra

gyogva ömlött szét a ház rom
jain, amit az éjszaka sötétjé
ből sivító bombák szétvetettek.

— Szerencsére az óvóhelyen, 
lévőknek nem történt semmi 
bajuk — mondták az arrajár ók 
tudálékosan és tovább mentek. 
A kőtörmelékek és fager&ndák 
között itt-ott megcsillant egy 
töredéke az elpusztított lakás
nak. Talán egy életen át gyűj
tötte tulajdonosa, kuporgottá 
össze fillérekből, minden darab
jához emlék fűzi s most nincs 
többé.

~  Elveszett, elpusztult a ro
mok alatt —  zokogja mellettem 
egy hang. Egy asszony áll a 
hoz előtt, aki üt lakott.

— Semmit se sajnálok, bú- 
tort,' ruhát, csa,k a fönnmaradt 
kanárimat — folytatta a sirár. 
kozist. Sajnálkozva nézünk fe
léje, szeretném megsimítani 
csapzott haját és vigasztalni, 
hogy vesz egy másik madarat 
A gondolatot tett Mveti és 
hozzáfordulok.

— Ne sírjon tudok e «  cí
met, ahol gyönyörű kanárika' 
kapni.

— Nekem nem kell, es W" 
a legkedvesebb. Férjem régen 
meghalt, egyedül, tér''*~y~"' 
éltem csalt' az a kis élet volt 
minden víaasztalősam, Ar
ra hozzánőtt a szivemhez, min
den szavam megértette, soha 
nem találok olyan okos kitt mr' 
darát. És hon*/ évkeU M'nden 
régnél pvönyörködtetS trilla1·, 
kai köszönte meg a kávéskanál
nyi magot, zöld mWateveiet és 
a tiszta v’zet. Igaz, hoay na
gyon vig<"d*f"n> rd. gondostan'
<ívoltam és nagyon szerette- 
úgv éreztem·, hô y mé^s ve- 
valaki, hozzám tartozik -
*ír tovább az asszony vigaszta
lanul

— Hátha még ét —  mond in 
egy iáról: elő. A kör ÍV állók ne. 
vetnek, — Az képtelenség, az 
lehetetten. De az asszony sze

mében felcsillan a remény < 
megindulja diüedező ház feU
— Ne menjen, nem lehet — 
próbálják visszatartani. Hasz
talan, már ott áU a ro.nok kö 
zött és tíz körömmel kezdi ka
parni a törmeléket, hátha aik 
rül megtalálni.

A  kíváncsiskodók is odamen
nek, de nem segítenek keresi
— úgyis reménytelen, nem é 
demes — legyintenek, de azéi 
várnak.

Aztán a várost megun iák é 
tovább mennek. Az újabb sé
tálók már nem is tudják mir. 
van szó, meg sem állnak.

Csak az asszony nem tágít < 
.kereséstől.

•— Itt hagytam, mikor 1 
mentünk az óvóhelyre, ezen < 
tájon kell lenni a kalitkának — 
mormogja magában. Tovdbl 
túrja sírva a földet, üvegesére 
pet, bútortöredéket. —  Egyet 
len Ms madaram, —  hullanak 
könnyei. Annyira sajnálom 
nem tudok továbbmenni, bár 
hinni nem tudok, hogy megta
lálja.

Mégis most a sírás abbama 
rád. Egy hosszú deszkalapc 
ráncigái elő.

— Megvan — sikoltja boldc 
gan — édes kis madaram. — 
Legnagyobb ámulatomra kihúz
za'as 'alig sérült kalitkát, f!- 
esód-ák-csodája, benne az áléit 
madár. A közeli üzletből elő
kerül egy kis hideg víz és r 
szerető meleg tenyéren vénler- 
mordhoz tér az elveszettnek 
hitt kanári

E-m hirtelen lendüléssel fel 
révül asseom/a vállára és é·'·" 
kelni kezd. Csoda, csoda ismét
lem magamba és nézem könv- 
nyes szemmel a boldog áss* 
szonyt egyetlen kismadarával, 
A madér uifongő triMu az ú'· 
raMedó Hét himnusza, szántak 
fölfelé etil a romokon, a bána
ton. a reménytelenségen föl az 
Isten zsámolyáig.

K. M.

p e s t i  s z í n h á z  r s A f f r a c s u
G -B . S H A W : C A N D I D A

BÚI LA ELMA, LEHOTAY ÁRPÁD, v. BENKŐ GYULA,
SÍVÓ MÁRIA. PÁIÓCZY lASZLÖ, SÁRMÁSÍ MíKLÖS

Q . B. S H A W : A Z  IM A D Ó  ÉS A FÉR I
LA FI M A, LEHOTAY ÍRPAD. v BFNKö GYULA
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KÉPESLAP
a százéves Csongrádiból

Az 19-14. év nevezetes évforduló 
Csongiád város történetében. A 
város ugyanis száz évvel ezelőtt 
kezdette meg önálló életét, mint 
nagyközség. Azelőtt a Károlyi 
grófok birtoka volt és lakossága 
is jobbágyokból állott A szabad
ságszerető csongrádi nép egy
millió pengő forinttal megváltot
ta magát és a város területét a 
Károlyi grófoktól és megkezdte 
önálló életét. Az egymillió pengő
forintot a lakossá® Kossuth La
jos segítségével hozta össze köl
csön formájában. A  lakosság 
ugyanis nem volt pénze és köl
csön után kellett néznie. A Ml* 
csönszerzest felkér ésre Kossuth 
Lajos ügyvéd vállalta és rengeteg 
utánjárással sikerült is a% egyik 
nagy külföldi tőkecsoporttól & 
pénzt megszereznie,

C-son ̂ rád csak 1923-ban alakult 
várossá, de azóta külső és belső 
fcrcuMában valóban várom rang
ra emelkedett. A nagy kiterjedni 
tanyavilággal rendelkezi város 
iskolapéldája az egészréges bír- 
tokmegoezlásaak. Ittntajdnem 
minden kisembernek van valameny- 
nyi, htessk talala-tnví kis földje 
te. A BRkényben többsxáz olyan 
2—SŰO négyszögöles parcepa van,
ahol leleményes ügyességgel min
den szükséges veteményt meg* 
termesztenek a szorgalmas csong
rádi kisemberek. Igaz, hogy a föld 
is páratlanul jó, a Tfeza közelsége 
termékenyíti meg.

A határ nagvrérze szőlőwleoü- 
lés, ahol a józamatú homoki bo
rokat terme'ik a környező vidék 
számára. A  kisemberek nagyré'”·̂  
tavasztól ő^sig a ^Őlöben ta.Hl 
munkát, nváron pedig a Bzoipm*. 
dos mesékbe m w  el ara+óré- 
sze-nek. A vár-^ kere^ke^eMé- 
nek zömét a sz-őlő- és «rvümö!«1- 
exnort. te**sd. A csongrádi homoki 
aynmölesöt minden tételben vásSr 
ro’fa fél Kecskemét te mint már- 
kftwtt án’it adja továt*. A kör»- 
nm mellett r$-
*»#·»,n bt*Íí í »Í ért^k el

$0 ezer bort ta
postak a csongrádi kélakban.

7*idA1oWm 
csnlédihAsek épülnek
Harke László polg'ármester, aki 

asgyedik esztendeje vezeti odaadó 
szeretettel városának ügyeit, el
mondotta. hogy az eddig rend- 
azerefitett családródelml intézke- 
désak mind jól beváltak, de a fia
talság a házassági kölcsön iránt' 
nem érdeklődik. Pedig a házassá
gok száma emBÛ $döbm mn,

A csongrádi legények régen hí
resek voltai kötekedő terméase- 
íükről Ma azenban máx alig for
dul elő évente egy-e«y bicskázás, 
verekedés, mint azt vité» Gulyás 
Lajos . tiestiííon'oe közölte ve
lünk. A kubikus fiatalság vidé
ken dolgozik, és csak. éthet*»te
jár hasa.

A lakásínség CV.tigrádoE te, 
mint másutt felütötte a fejét- 
N^j^mértékben oka éns^t a há
rom árvizes esztendő, amikor sölt 
ház összedőlt és még több m*g- 
ror.?rá!ódot-. Segített ebben & Ti- 

közelsége, is. amely kSwetl*- 
nm a vérm alatt hüaődik é..

O on^rád az tíz esüleo *5
alatt óriási "iárt*éU»a failődött

•Felépítették a modern, üj v á n r líá -  
•zát, a járásbíróságot, aa Ferences 
templomot, kolostort és, zárdát, 
majd az emeletes elemi iskolát.

Mint a polgármester mondja, 
úgyszólván életszükséglet volna, 
V. így a rendőrség és a <mndőr*ég· 
külön székhazat kapjon, mert'a. 
mai helyzet csak kéaywertüegol» 
dás és csak idslg-érá ig tUrbető. A 
város telket ajard fe l erre a célra, 
de íüulyos adóssága; miatt, ameb. e- 
’ tet más kösimunkákra költött, ar- 
ra van utalva, hogy ebekre a ha
laszthatatlan építkíc.éscrkx'e .411- r y  
segélyt kenjem. Ugyancsak itóÉV- 
iigye a városnak a  leventcszélvhás 
fe lép ítése is.

A közegészségügyet vitéz dr. 
Gulyás Lajossal az éien a város 
vezetősége és az orvoei kar nagy 
odaadással szolgálja, A köaebmiH- 
ban felépült az egészséghá*. »;>v* 
nék emeletes épületében a tüdő
gondozó is székéi, vate in t *k 
traobosnarendelft. A 
•»(Kvioísáínm beállított 
hetente v#‘»»er tart ■»*̂ *1*
’tor at Í^kolá^,ervet!*v>#’efcét é«' ■%
f e l " v i t í H í l í t .  ,

és *"Aírjr-zrrel lá-ja '.e f 
■?, 't#dlfe?»konros...

Gyermefiffftn f!osá$t 
fürdők< utak

A város nagy gondot fordít % 
gyermekekre. Nemrégiben került 
•tetS alá az emeletes nm'-ifa ott
hon, ahol az otthonuktól távol
levő kisemberek gyermekei k-’t>- 
nak szerető elbánást. K*5’*b.-,”n 
».»nosea a vrt»mV. A szentesi kör
höz mmdö^ze i f  k^'o«’S*'*"»,e 'pa , 
a megveí mén4ők i<ry r»erek 
°"-'ngKdon labtnek szükség e' <> 
tén.

Fürdőt hetimé építeni és m “ v 
ssükma volna e^széinüaifi 
fontból a temsAS melletti 
te'eo « ’»Üntertlí^re. Es m  *>·*·····. 
•wíí«et** s?é'»v«ífol a vátw arr^n.

fal k^ll
Gs6k*«fi r r̂e-H- f-S^árn,gk ·'* 

a. várö*b«n. sok s 
♦ős fn-'Met í i  a nwru 
'•’ •»radt. infík. l*ve"őTelen·

o** f ii í
TWA’rt'

lírait**«4É-Sfe*· í^bé t w  «<*♦» V.
At “'A'iisefWd·

•W Af-ém anyákét r>an e vé rm  te
rületén.

A várost a H » « ·
kötött utat. atae’yet m*** 
dit mes*éH*et-^k. wielffibto be V*»- 
lene fejezni pA"eb-b*>i terv»'*"«*· 
lék e «v  vashid építését, is a 
sh*  fe1é mert. a »ottani 
hM és ennek h '̂^án a 
nem tudi* a TSí Wr i^ . b^#...» 
felől iövő naov -"msámiffi forgat* 
mát eíbom^Pml

BMPmá# érd-eke v»'n* »  H - 
roanak. —  raéle?v ftr(i «keié 
mmt ennek é'dekéb'-n fe 
tSrvényhatésá« í* 
htm&, — a eí·*»*
torna bfttorífo^Sa •̂•.■5' <»-
»ven. Tgv *> f·---
’»»Ima. wivri # Kd-T'fe

é’ e^fn >> Aríá-’’ » »■· hí,
.weti a váf»*n9% jéfomáa *g>'-"tsa 

WhetSnit» s TtM·
*ofcié.



A bolsevisfák nem tudták áltörni
a balti frontot

Budapest, 1944 szeptem ber tU,

Berlin, szeptember 16.
Az nterinf jelen .i a keleti arc

vonal éaafiifci szárnyáról;
A némát keleti arcvonni északi 

Szárnya ellen intézett új boisevis- 
ta nagy támadás sdlypontjaként 
Világosan kibon lakozik Bauáke és 
Modoha térrége, valamint ft Walk 
¿8 Wirz közötti terület A Bkunké 
térségéből kiindirló lökés egyene
sen Riigia ellen irányul, hogy így 
telvágja az ettől északabbra álló 
német hadász'ályokat. Erre a cél
ra a bo’&sviaták itt tiz lövésahad 
osztályt és mintegy két páncélos 
hadtesT-t. vetettek harcba. Igen 
•úlyos légitámadások után az el- 
■ fenség BauíStetöl keletre betört a 
Bétáét fiíharcterületi·«. a  bol*evis- 
ták támadó é’oi elérték a Mitau- 
j&teobstadit vasútvonalat Itt két
ől fiatról rájrkröntoittak és elvág· 
táti ffite*:, Nehéz ködvető ütegek 
a teaiermentssít&sUkre odavont 
saovjet csaa’okat »aéles arcvona
lon mígsenanieitS aorzatvetotfiassel 
árastofták et 

A  Mód óimtól éseaknyuga* ra 
tevő csatatéren ahol a boteevisák
S..-9 lövéezhadoaztáJyt és több
páncélos dandárt vontak őőasej 
gy erős német páncélos-kötelék 
bet őrt a mórját készenléti állá
sokba és «szétszórta az ottlévő erő
ke , Minthogy a bolaevisták is sok 
páncélost vetettek be, heve® pán
célos csata fejlődött ki, melynek 
során cf kély saját vesz eségeö 
♦"ellett 19 páncélost és 11 roham- 
ló eget találtak el.

Különösen súlyos harcokra ke
rült .sor Waík és a Wins-'ó kSzStt 
Nem kevesebb, mint 14 lövésahsd- 
ozt&ly és négy páncélos hadtest 
égé“® napon át megkísérelte fel- 
szakítani a német állásokat. A 
Hsovjet emtarermlők S’ ásaí támo
gatták a* áttörési kíséreteket 

A. bolser/iatálírtalf sikeTIPt n^-an 
i  Wirs-tőtóJ délre m E'nba'íh fo-

" Német wwiásaok ét légvédelmi r gépet lőtték le. Más arcvon alsza- 
utegeu a keleti arevonal északi kaszoa a bolsevisták még 2 1 gé- 
smkaszán 62 szovjet csa.arepüiő-1 pót veszítettek. (M II)

üémet csapatok 
ellentámadásokkal visszaverték 

a lettországi szövget támadásokat
A  lettországi nagy szovjettáma- 

dás első napján kivívott nemet el 
hárí.ó síikért a német csapatok a 
következő napon tovább építették 
k i A  szov jetlrad vezet őség súlyo 
s«n tévédét: ha azt hitte, hogy 40 
hadosztály és több páncélos had· 
test hepobavetésével Rigánál meg
semmisítheti az északi német had
sereget. A  csata egész jellege mu
tatja, hogy az ellenségnek ez volt 
a szándéka. A  szov jet ess patok U- 
afaiíban támadtak. Két szárnyuk 
jobbról Wialik irányában a W Íra
tó keleti partján, balról pedig 
Bauske városán át Rigától nyu
gatra erős páncélos kötelékekkel 
támadott és el kellett volna érnie 
a Rigai-öbölt. Kiasé később kel
lett. volna a középső szakaszon a 
mn egy 18 hadosztályból álló fő- 
erőnek Modohn irányában előre
törnie.- így remélték, hogy a né
met hadsereget visszavethetik Ri
gáig és megsemmisíthetik, A 
szovjet&advezetősé'pjek azonban 
egye Jen helyen ram sikerült tér*

Károly román exkiróly 
visszatér Európába?
Lodon, aeept. 11. (NST)

A  Mexikóiban élő Károly volt ro
mán király engedélyt kért a francia 
ideiglenes kormánytól, hogy vissza
térjen Páriába, mint a Daily Sketch 
jelenti. Károly megígérte, hogy sem- 
mif-le politikai tevékenységet nem

folytat. Az ideiglenes francia kormány 
a kérést Moszkva és az uj román 
kormány elé terjeszti állásfoglalás vő- 
gett. Nem tartják valószínűnek azon
ban hogy Moszkva beleegpezlk abba. 
hogy Károly volt ország» közelében 
tartózkodjon.

London, szept 11 (NST) 
A  Lnbjlnban székelő szovjetbarát 

lengyel bizottság, súlyos vádakkal 
illeti a londoni emigránsk ormányt és 
aa ellenőrzése alatt álló úgynevezett 
lengyel honi hadsereget,

70 új labdarugó mestert avattak 
a szentendrei tanfolyamon

vei végrehajtása. Sem a támadó 
hadsereg szárnyai nem érték el a 
tengert Fém pedig középen nem 
sikerült a német csapatokat visz- 
szavetniök. Mély be.örést sem 
tudtak elérni sehol és az első na
pon elért kezdeti sikereiket már 
a csata második napján néhány 
óra alatt elveszte'téje a német el
lentámadások következtében. A 
• német had vezetőség ellentámadá
sok következ ében. A  német had
vezetőség erős tartalékokat he
lyezett készenlétbe. A csata má
sodik napján a, szovjet'ömegek 
itt-ott bizonyos térnyerést érték 
ugyan el, de ez a nap is csak né
met elhárító sikert hozott. Ahol
méĝ  ellenséges kötelékek állanak ¡ egyévi munkaprogramját ti* hónap 
a nemet vonal altban, ot.t a német iaiat k*H végrehajatnL A  gyáraknak
eü en támad ások folynak. Bár a ’ 
szovjethadvezetőség ennél a táma
dásnál roind-n rendelkezésére ál'ó 
erőt azonnal harcV-vetstt, még 
számolni ke1?, azzal, hogy a harc 
napokig eltart.

* - i m »jími

A'Shída!h3!a»!an eüeitát a IcnsyaäGk 
táborában

czyk-kormányt azzal vádolják, hogy 
hogy ellensége a lengyel népnek, sza
botálja »  nemzeti háborút. A szovjet
barát lengyel bizottság azt ls állítja, 

usjuvívfivn - hogy m; úgynevezett hazai hadsereg? 
A  Mikolaj- J több parasztvezért legyilkolt.

A Szovjetunióban bezárták 
a tanintézeteket

A  massskvat rádió közölte, hogy 
szovjetk«rmány a munkaerőhiányra 
való tekintettel azonnli hatállyal be 
zárta az összes egyetemeket, főiskolá
kat és egyéb taintézeteket fa »  sza
baddá vált munkaerőket hadifontos
ságú munkéra rendelte ki. Ezenkívül 
elrendelte, hogy *  jövőben ax Ipar

emelniők kell tel-

m. kir, Sport mesierrfz?gáztat<5 
bizottság labdarugó szakosztálya 
háromhete* m st.;r.:épzd tar folya
mot rendezett a szentendrei K3SÖK 
sporttelepen. A  tanfoyamon 80 
résztvevő vett részt, akik közül het
venen nyert, k el a mesteri vagy se- 
g<:<im -«tért okle·,· tét.

A  tanfolyam megrendezésére!: fő- 
érdeme Arató Géza testnevelési ta 
nácsos, az 0 ~ K  h. vezetője nevá- 
hez fOzSSik, aki tengernyi aVadá'yt, IWÖ · a, UZdUiXVy a  141 MSZ

1y& . at o’ oretörnio't, eHentamada- -leküzdve bfetcaitotta a mai nehéz 
«ok k a l asiTíiban ra ilá r fea  e lre fe - , ídökbrn a tábor létrejöttét.
Szelték a b e té r i" «  h -V eket. E -^k*f A  vtss?£ztatd W zott'ág P iu M r 
líen a hsrcoHxsn k iiTöncfeen k it íin - . lBtv'*a e,n8k, M ül'er Ferenc dr, 
ték a rArV^rÁ-n.-r .i~,rml?” lR<íijaharát József, Fábián József éa*p 4 o a < W ^ -T .a V v a a k w. * 7 " W P  Joznef, Fábián József, és 
ftfíután a ’p fe^ a> "ok on  ' e ^ e v i t t  j JAnD8 tanár munkát
Éttovf&t gya íogágo1 heves gén-nns-1 " *
kaíűzzel a rra  kényszer?-a
hoey leugorjon a harckocr^kr^l és 
fed^"éket kereeren, a páncé’os- 
rémmél. fe¥r*»relt rémet kffon^k 
kereszt iir alá vHt-ék az áttört T- 
3 beiket éj a legtöbbet közölök ki
lőtték.

IroiJ abúiovi
Kscsis Jánosié! vegyen

. M 10
Ö l « * '  Gr. Te'«<ii P * i u ?.'> Í V  :
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vérzett.
A  tan f’tyamot spísirel elvégzet

tek, ae&z az úi mesterek i1 tetve se- 
«éd ’^e'ítw-'k névsora a k«ve*VezS: 

Abai István. P.ínb'dí József, Bár- 
^  Rá^dof- B-’ l 'fk  F-rene. Fércre* 
Andrá"», B*tt$ .Té’sef. F^ro^nvl Fe
renc, Cafriás: József, Ctfnnadis Pál,

Csizmára Imre, Csordás Sándor, 
Csukás Andpr, Dóczé István, jjorao- 
S'ándor, Farkas Józ cf. Fazekas Lász
ló, Fehérvári János, Í  r tz M i: ály, 
vitéz Gaál Lajos, Gucsi Iscvén, Gyu
ris János, Kazlach La'os, Holló Ele
mér, HoíjVátli La. os, Hrabovs>ky Já- 
0 0 4  Istvanyi János, J-i zkovich Sán
dor, Kádár Lajos, Kc-.;e>y József, K i
rály Tivadar, Knopp Árpád, K-'msn- 
da Jó-se", Korányi Károly, Kcpuno- 
vits István, K cH m  Pál, K ristóf Fán- 
dor, Kupois Gáza, Kun'ik Srn or, 

János. M arsov^ky Gyö gy, 
Marti Zo'tán, Mayor J 'no.-, I'/'e-’ » Ja
nó, Pál. M fz-ei Sándor, M c fr-
■ A'r Jézs-f, N -g v  La4os lírádéi Géz®, 
Náde- J 'zsef, Odry T njo?, O^c’ russ 
A ntai, Pe-ztrov'cs A ’ a-’ ár, Prá im r 
G -u ’ a, Fadí-«? Gyula Róth Ist-án. 

.«tárw sin ic l J '^os. S~bii-?.ter Féla, 
e’ , 'b ó  d***. István Sz"-
r-c<.nV! r.'-n., Tr.kS"« ^ei^nc, Tóvaji 

Vány» r/ «z ló  Varéi-· G 'W »’·. 
V f«*t Zele-
ny'*nrzky Györgn', ^ -e ’ -Sn 7/,ios#

tizenöt száza'.ékkai 
jesitményüket.

A szovj2icsapa!i?k bevonultak 
Szófiába

Stockholm, azept. 13. (NTI) 
Mint a moszkvai rádió jelenti, szom

baton, szeptember 16-án a szovjetcsa- 
patok bevonultak Szófiába. (MTI)

■*' ^
A bolgár 

fetjyversziinati bizottság 
visszaői közeit Szófiába

Amszterdam, szept. 17. (NTI) 
Mint a brit hírszolgálat jelenti, a 

bo’gár fegyverszüneti küldöttség visz-

szatért Szófiái*. A  botgár 
net| küldöttség visszatért Szófiába. A 
bo’gár békekiildöttséget hét szovjet 
szakérő kjs-rte. (MTI)

Rómában az olaszok még nem 
kaplak ftikormányzatot

Genf, «zept. M. (NTI) 
Londonból jelentik:
Mint a News Week folyóinat közli, 

Róma £· más területek Igazgatásának 
átadása még nem Jelenti azt, hogy 
az » ’aszok önkormányzatot kaptak A  
valóságban Olaszországot *  szövetsé
gesek kormányozzák, de , *  kulisszák 
mögöt tapasztalt olasz bürokratákat'' 
használnak fel. (MTI)

A  finn miniszterelrűk felesége 
Moszkvába utazik
Stockholm azept. 1?. (NTI)

A  Moszkvában szélütés következté
ben súlyosan megbetegedett Hackzau 
finn miniszterelnök felesége <— mint a 
Dagens Nyheter He’sinkiböl jelenti — 
szombaton elindul Moszkvába. (MTI)

A Z  E L S Ő
Végre effy magyar film , ahol, mén gördül, az emberi sorso ln i

nem nagyvilági emberek jilszanak fenyegesd vihart mindenki érz, s

10.9-es állaggal győzőit a TF8K  
a 4xlÖ0-as bajnokságban

H\N Í^’M' */?··< 
CT V M AFO NO K

jsaegtpeV — ‘ö’t — m ’-z tii tat
-  i .A n p « H  

”r> . IWve 2 5V1 ó»ái* ~g e<. r«cb ítmoiíV
··* * ñ 4i tét » » I ' f r « ' ? i 1 é̂ aiixf''kh,far

^  üj s ,

A  margttszigeti M AC pályán ren
dezte meg a  M ASZ az idei staféta- 
bajnoki ktízdelmácet.

Lapzártáig a szertárok három 
számban mérkőztek meg. A  hárem 
bajnokságot a TFSK , a M AC  és a 
itA F C  együtt-se testvériesen osz
tatta o! M ara közStt.

Ei*ec!mények;
4x100 m http^nk; a  TFSTÍ csapata 

(Czárákt Puskás, Kőszegi, Deme» J

tér ) 43 7 mp, 2. BBTE —  4x200 m 
M m :k : a SfAFC  csapata (Soltész, 
Hrabéczy, Kiss, Balogh), 2. BBTE 
—  4x1500 m bajnok, a M A C  csa
pata ( Ig i^ j  Szabó, G yergvóL ' Gat 
ra1), 2. E E [’í2.
. Ifjúsági bajnokságok: 4x100 m

bajnok: ' a M AC csapata TSárári. 
MVkey, Koltor, Karády). —  4x100 
m bajnok: ; a Testvériség csapata.
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v m a ia im
megfrleaík minder hétíSa reJei& 
SBtei-fer··. tő és -klsdé Boroem^«· 
Gibar Kiadó ta'aídona»; VJRíSAüAT 
X lA I>övA t.LA LA T  Kft Budapest 
VI?? Gyulai P í.'-víf* 1? izém Te· 
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im -'m

.árga rózsái gyúitak' ki egyesek ar-
í í)- í ¡-.ír e0^.e*...r.ijá-
naií ama tsoaté ê után. a.nciy ■& ur 
MÁVAU·—NAC  és az Ujvid^K—Deü- 
reaen m rkuzések ké. két pontját a 
UAC, Illetve'a Deisaecen megnam Js- 
teaésa miatt a l>iMÁVA.G*aak és az 
VSvídékaek ítéllé oda, Kern bíráljuk 
az eg/esbíró -döntését, sőt dicsérjük 
az M lM s \asefeSsigének álláspontját, 
arotiy smr.m a nemzeti - bajnokság
nak a legnehezebb korülasényck -.kö
zölt :a, egyeagzU aa út'át és mndent 
nwgtesz, hogy a % rendben és zírske- 
nőmentesen. peregjen le· Azonban a 
■magyar sport életétől el ketí tűnnie 
annak, hogy ejty rra^asa^b spotíié- 
rum aőntéae felett e?· e"ek káror* 
vendienek, a na-̂ v nyíiváno&ság el*5tt 
"s, mtnd«S!íz« azért, m-s-rt az a vidé
ken szétorfö ma-yar ^ajn-ket, a 
&rent tá*zlé j  ? -,;■ '£ -·  és -i 
soort«erűs'st első belyezettlét sújt 
J*. -Ní=m érűí-mlí -  <-■··- a ton^var baj- 
noket -aHe-* <nt a ká'-Srvenéést, mert 
rn r-1-·-·; -·· -v -‘ :!ver -■ ,R!a<''ror bé* 
JS n ív ífrtP i, hírtw k.ötele-7.e(tsés'e'nsS 
wtí«*,er»kor eledet M t  AJskft-1*. m ;- 

"  r' vn’ t gM
vs-’y  rr*r-r,l~i.ást 1 'V t* t '; ] - <?’ (y  :■> ; 
vagy pedást a kűlö"b->zö vá^n^atott J téks vasi, 
«m tM tfk  rÉsz·'«! Játéke«4 ad-}

nia- A z  okok megállapítása nem
ránk tartozik, ezt a N AC  vezetősége 
bizonyé a tisztáim fogja. Bennünket 
mindl-ssze csak az érdekel, hegy a 
magyar bajnoVegyüttesnak k járó 
tiszteletadás csorbát szenved és is- 
m ít fe 'r-a-5 '.'k egyr-s k ajkáról a le 
tűnt sportéletben sokszor hang-ott 
mondat: „E z az ítélet jó l jö tt ne
künk..."

líem  valószínű, hogy etmek a két 
ootjtnak elvesztése csökkenteni f 0®!a 
a MAC erejét és :átékké=2sését ' te
hát nem > '  ci és nem Is ¿ía.bad a 
b á in o k s le i je  «.-én azzal a «  n'’ olat- 
m  tómai’tozan, h'.gy a N agyvára i
nak -jÉúát -má vége. A  magyar em- 
>er m i'-de-ü ‘ t f-y  -a sportban is 1"·- 
w -rs? a i gortSoJko^k és T"«'ra'?ia 
mínden’r tn ^  a keftÖ tl!rté*#íst te^át 
elvárható h W v a bs^^kí-pa-at is 
-r * *  és baján kárBrvendei*
ni. r i-«« szabad...
-■ K 'r-!í" 1 belve Tiint^prt a gr^r^·

k0íó-.f>'sen moft eW,*n Bt iűS.
t' " "  am:kcrr a  nemzeti ba ’’ -i^T 
■'■KtvevŐ r->'r> r. re.i.nftt i**'n- 

■*«n w r **-+8 *s J á^ o s  'otvan
if,!;,, ·, pme’vnet bon-’

r f - v w  ssempontbél w'islevA  ̂ ír-
fcser.)

csodál® os meséket. Egy film., ahol 
nincs bárjslenet és cigány. Lük
tető valóság íze van az egész tör. 
tértinek, nincs benne semmi túl
zás és semmi olyan dologf ami 
meg nem történhetne mindennapi 
éle ünlcben. Az első szerelem, a 
féltékenység, a hitvesi hüse.7, a 
gyermekszeretet mind hálás alka
lom arra, hogy Kerecsendi Kiss 
Márton lélektani alapon oldja 
meg a kérdést. A szereplők ragya, 
gó játéka emeli a filmnek az ér- 
tekét. Nem 1 alólunk eltúlzott sze
repeket, felesleges gesztusokat, 
manink előtt látjiik azokat az em
bereket, akikkel a mindennapi 
élében találkozunk. Mivd-mkinek 
vannak problémái, az élet nem si~

mindenkinek az eleiében vannak 
napsugaras órák.

Szeleczky Zita egyetlen filmjé
ben sem volt még ilyen sokoldalú, 
mint ebben. A tisz a asszonyiság 
küzdő és hódító ereje árad sza
vaiból, küzd a boldogságáért és 
tudja azt, hogy végül mégis csak 
övé lesz a győzelem. Rajczy Lo; 
jós asztálosmes ere olyan színé -  
alakítás, amit csak a legnagyob
bak tudnak adni. Páger Antalról 
mot is csak jót mondhatunk. Az 
egész .film rendezésében, kiállító, 
sábam, szerelőivel bebizonyító ta 
azt, hogy a filmnek igen is jövője 
van. Nem tvrh-nk tná«t mon^ni, 
csak azt: mindenki nézze meg!

Iliidé Krahl ú| filmjei
A szerelem törvénj’e

forgatják moatMünchenben w  moíS
Hilde Krahlnak, a nagy sikereket 
aratott német filmszInésznSnek 
legújabb filmjét, amelynek címe: 
„A  szerelem törvénye” . A  törté
net hőse egv fiatal, vidéki Ián”  
aki énekesnő akar lenni. Berlin

be utazik, hosry szerencsét próbál
jon. Berlini életét és viszontagsá
gos karrierjét mondja el a film, 
amelynek férfifőszereploje Ferdi- 
nand Marian, a Jud Süss felejt
hetetlen címszereplője.

Willi Fritsch -  repülöoktató
A német filmek egyik legnép

szerűbb amorozója, Wiüy Fritsch. 
aki még a legutóbbi időkben tó 
hősszerelmes alakításokban lé
pett a közönség elé, most mint 
jelíemszlnész mutatkozik be a 
magyar közönségnek. Az Jfix 
savók” című UFA filmen repülő- 
oktatót játszik. Az időszerű ne
met film színesen és eraekesen 
mutatja be a német repiiles után
pótlásának, a repülésért rajongó 
if jóságnak kiképzését es nevelé
sét, akik már az elkövetkezendő 
béke repülői lesznek. A filmkiU-ön. 
kgesség bemutatja a német hadi
iparba, a repülőgépgyárakba be
sorozott német ifjúság életét és 
munkáját. Esek az ifmk betekln 
fis# nyernek a Mindennapi ter
melő munha mellett «  repülés 
tudemányéba 4». Szigorú, ét egész

férfi repülő-oktatójuk, WiTly 
Fritsch kitűnő karakter alakítása 
külön értéke a különben is érde- 
kes.és értékes fűmnek, amelyett 
rövidesen bernuatnak Budapesten.

ttaáoar Lovareggief
*eol«mbei- 23 és 24-én d.u. fé! 3

v e r s e n y t  t a r t
— A Budapest Székesfővárost Köz

ségi Takarékpénztár R«»zvénytá· s->.
«¿g értesíti t. Ügyfeleit. b»gy légitá
madás okozta kár következtében Bel
városi fiókosztá;ya .(Budapest, ¡v ,  
Apponyi-tér 33.) működését Ide.giéne- 
sen a helyiség hslyreá’litásáig Buda
pest Saékeítfővárc» R'ekfromos. Mű-ei
kfirz-eti irodájának kü'ön helyiségben 
{Budapest, IV·, E®ku-űt <?, Telefon· 
1 »—SlOi folytatja.
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