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A Vaskapu két oldalán heves harcok (Iáinak f i l l í i

M ó d o s í ío lt á k  a zavaró repülés jelzéséről szóló intézkedési a tömeglorgalmi helyeken ^

Heves tengert ütközet a holland partok előtt
————    '    

Több vonton határainkon túlra

H o n v é d e rő k  felszabadították Kiszombort és benyomultak Makóba
Nagyvárad térségében a magyar és német csapatok

megtörték a* ellenség ellenállását
Helyzetjelentés az európai harcterekről;

A magyar-román határon 
kedvezően alakul a helyzet

Hivatalos jelentés a vasárnapra virradó 
éjszakai berepülésről

Magyar Távirafi Iroda |e

Berlin, október 1. (M agyar Táv
ira ti Iroda)

A  Szeged—Nagyvárad vonalon 
nem a  helyzet megsdlárdulását 
akarják elérni jelentették ki Il
letékes német katonai helyen, ha
nem az ellenség visszakergetését, a
magyar-román határ mögé. A
helyiét máris lényegesen kedve
zőbb és az ellenséget egyes helye
ken a nén\et és magyar csapatok 
a határon túlra vetették vissza.

A Beszkideken méterekért foly
nak a harcok.

A keleti hadszíntér északi sza
kaszán ezzel ssemben aránylagos 
nyugalom uralkodik. Miután az it
teni német erők átkarolása és 
megsemmisítése nem sikerült, az 
ellenségnek főképen nehézfegyve
rekben elszenvedett veszteségei 

úgylátszik,'

A nyugati fta-reterem a helyzet 
lényegében változatlan. Hollandjá
ba« az 1. angol légihadosatály 
megsemmisítése alán mintegy 23
kilométeres folyosó maradt az an
golszászok kezén. Ez a keskeny 
csík nem alkalmas hadműveleti 
alapnak, ezért az ellenség először 
a két szárnyon próbálkozott a fo 
lyósé kiterjesztésével, erre irátlyu- 
ló kísérleteinek kudarca ntán pe
dig most Eindhovéntől délkeletre 
és délnyugatra a két sarkpontnál 
igyekszik tért nyerni anélkül, hogy 
az általános helyzetben változást, 
tudott volna elérni,

A  nyugati hadszíntér többi ré
szén folyó heves harcok helyi ke
retek közt maradtak. A kpzelgő 
súlyos harcokra mindkét fél állá
sainak javításával igyekszik felké
szülni.pótlására, űgylátszik; hosszabb 

szünetre van szüksége. í 4'

A Nyugati Alpok 
fontos hágói német kézen vennak

francia  határon szilárd német 
kézre kerü lt az. utolsó eddig még 
nem b iztosított hágőút is.

A  fe lvonu lás közbe« nagyobb 
csoport bandaharcos je len t meg, 
akiket a h egy i tüzérség jó l  cél
zott tüze szét ugrasztott. E z t kö-

Berlin, október 1.
A  Ném et T áv ira ti Iroda érte

sülése szerint szeptember 28-án
p -iit’ eista csapatok erős tüzérségi 
e lk é s z íté s  után és páncélosok 
tám ogatásával több támadást in
téztek a K is  Szent Bernál-hágó
tó l délre lévő német állások ellen. 
A  támadások a német fegyverek  
tf’ zsbeu az ellen fél súlyos vér- 
veszteségével összeomlottak.

A  napokban a~ német hegviva- 
d'’'?*>k m egszállták a Col de la  
BlPT>eíiet, úgyszintén a K is  Szent 
B irnát-lm gót. Ezzel az olasz

vette  a német támadás a gauile- 
isták részéről szívós ellenállással 
védett hágó ellen. Kem ény küzde
lem ntán a harc sikerrel járt. A 
gaulteisták a francia  vö lgyekbe 
menekültek és sok halottjukon 
kívül fegyvereket és lőszert is 
hagytak  hátra. (M T I )

cél»»« «éddttafe. av*!BUea portion itt 
került, ««»k m nagei páncélosoknak 
óráth »rtí tégi támadások ntin n  
egyik ziehép-flteg tüzelőállásába be
nyomulni A tüzérek puszi» fegyverrel 
« ·  ·  kSselhare «azközeivel szívósan 
védekeztek, estefelé azonban hat angol 
páncélos megsemmisítése ntán kényte
lenek voltak visszavonulni. A" dfiu- 
kireboni erőd körzetéhen ádáz tüzér
ségi párharc folyik, amelynek során 
két angol üteget sikerült leverni. St. 
Naraúre és Lorient erődet is csak 
tüzérségi tfiaeléat m légitámadásokat 
jelentenék. (MTI)

Tengeri csata a 
hollandi part előtt

Berlin, október 1. (Interinf) 
Vasárnapra virradó éjszak» a hol

land part előtt több ponton harcokra 
került sor német biztosi tó erők és brit 
rvorsnwwád-kötelékek között, Már so, 
első összeütközés során, röviddé* haj 
nali egy óra előtt, egy elleöséges kö 
telek Ymuiden m*g3»áBál>an három 
naszádot vesztett, amelyeket elsüllyesz
tettek Egy negyedik naszádon erős tűz 
ütött ki, ennek sorsáról azonban kö
zelebbi megállapítás nem áll rendel
kezésre. Német részről egy naszádot 
vesztettek. A* éjszaka folyamán ««ré
szen hajnali őt óráig Tersehnellin*- 
nél, Vlielandtól nyugatra és Texel 
magasságában további harcokra került 
sor. K harcok során a németiek nem 
szenvedtek károkat. A* ellensége« 
veszteségekről jelenleg még nem áll 
zárójelenté* rendelkezésre (MTJ)

A
lenti ·.

A z  október 1 -éré virradó éjssa- 
ka egye*, ellenséges felderítőrepü
lőgépek az ország északi légtéré 
h p  ' Jeyék.epyfeídték. . TJz59V*mea

idő alatt *gym ellenséges repülS- 
gépek dél felől m ersság terüle
tére behatolva, egy vidéki várost 
bombáitok. Ösák csekély mf*m 
károk keleÜtMtek.

Hémet hadlleientés

Rérzletek a holland partok elolt 
lezajlott tengeri harcokról

B erlin , o k tó b er 1 . (In terin f.)
Német biztosító hajók és angol 

*vor«nasád-k5telékek között az október 
l ‘ -re virradó éjjel a holland paríok 
előtt le c lőtt harcok folyamán. mint 
a vwntfrt néhtet hatók jelentéseiből 
kitűnik négy angoi gyorn^dot  
*ü»y<*n«tuk el. egy ötödiket pedig 
súlyosan megrongáltak. A harcok so
rán a német hajók arává n biztosító 
jármüvei sikeresen visszavertek az an

gol gyorsnaszidoknak a karaván ellen 
intézett heves támadását. Az angol 
gyorsnaszádok egyenként közelítették 
mejc mintegy síi * méternyire a, szál- 
litóhajökat, de a német védelem v is 
szaverte őket anélkül, hogy kárt okol
tak volna és a hajókarván tervszerűen 
elérte rendeltetést kikötőjét, A vesz
teség német résznél n  eddigi ntegálla-
pitáwok
és n  ikönnyebb sebesült (MTI!

Harcok a csatornaparti erödök körül
K ér«* *

A* interinf jelenifce «¡érint Calai* 
erődjének kör/etébea az «< ·’* ·  »*nl 
6*rl eprének klfirilé»· miatt ballg-atnak

fegyvere*. ·  Grte-Vex-toknál lévő 
német állatok elleti azonban tovább 
tart a brit rohan*. A  páncéloselháritó 
m légelháritó ütések tóhb *n*nl páf»-

A nyugati ' CMcrcmaloB «MantKrtoa 
Hollandiától égésién a loühcaitt 
giai határig iokoxödó •.'iizéMMsgí tfts
mellett csők helyileg korlátos»« 
harcok folytak. Az '■*· kanadai had
seregnek az Antwerpen—Thusn- 
haul csatornán óit efórenyacnnh k* 
telékei síivós ellenállásunk elleni
re el tudták éml a Tfcumhouttóí 
északnyugatra levő vidéket, fteotó  

Juiiana-csatománái Moceeyck 
mellett meghiúsultok érés angol tá
madások.

A Balkánon lovábbtaíkmok a 
harcok a Duna kanyarulatában a 
Vaskaputól kétoldalt.

JtagyváKNí Ut*é9«$ ««  
tnagy«* · tmsptttok «UtHUáaKnS4«baw 
megtérték a* «gteaség«» a ® · » « «  
és tovább nyomárnak «lé«*. Tatáé. 
161 kétoldalt és a Mar«« sMüatt w· 
vátobtolyaak ent étink táMOdé é* el- 
báfitéhSMolc,

A Keleti BeesUdek aamweiÍMi» 
meghiúsultak m  tfcwnm odavosí 
no*)·! érék mmrn» M i  M*«r- 
letet,

Vat sóban é# Va»étó l » fu g w ««  
wélvwrHMc további M fükáH  t e  
dacsoportokai E csapatok· murád 
ványai fettétel aélkül adlak meg
-bte ■IÍ1TT I I  I i  iffw ém«fwKuir ^

Lanyhuló harci tevékenység 
Flandriában és Hollandiában

A  ¡Ifiadria i és hollandiai té r
ségben m indkét oldalon a harc- 
tevékenység lényegileg fe lderítő  
előretörésekre korlátozódott. Csak 
az antwerpeni csatornánál volt 
ném ileg élénkebb. ahol a britek 
m egkísérelték, hogy- Tumhsuttól 
nyugatra keleti irányban kisséle- 
sítsék hídfőjüket,

Aachentől délre és S t  Vithtől 
délkeletre csak helyi harcok v o l
tak, ezek során nyolc páncélost 
m egsemmisítettünk. A  nyugati 
arcvonal déli szakaszán Cbate*au-

N imwegen északi részében a Raina-hid 
a vasúti forgalom számára 

használhatatlanná vált
Berlin, október 1.
M int az In terin f értesül, német 

repü lőfelvétel a iap ján -.m egá llap í
tották, hogy a N im wegen 
részében a. Rajnán át vezető nagy
vasúti híd péntek reggel óta a 
vasúti forgalom  saámára használ
hatatlan, mert, erősen m egrongáló
dott. M inthogy a híd állandóan a 
legerősebb őrizet a la tt .állott, fe l

teszik, hogy szándékos rombolás 
történt. Eddig nem lehetett m eg 
állapítani, vá jjon  ném etbarát h o l 
landusok rongá lták -« m eg a  h i
dat, Katonai réssrői kapott érte
sülés szerint a mostani harcok 
gyú jtópontjának terü letén lévő  
hídnak az- elvesztése egém  kíha* 
tásaban m ég nem Ítélhető meg, 
(M T I )

Svájc megtiltotta a hadianyagklvitelt 
a hadviselő o«iágokba

Berlin, október 1. {NTÍ'<
A  svájci korm ány —· mim Bern

ben hivatalosan közük - -  elhatá-

rozts. hogy oktC ' - 1 kcadv« 
a:; össaes hadviselt» orsaágokba 
megtiltja a hadianyag- k ividét.

SallasfaS. délre, Ep iseJtól éssak- 
k elet re és lüH-etöl ke le tre  „élénk 
harcok' fo ly tak .

Chatsau— Sábn*to! délr* CKR
amerikaiak általában k«l»ti 
ísányban támadást Indítottak, 
am«ly cHonban a ««mát csap« 
tok hatásos páaeéWJraités« 
kér«ft»srtéb*R n«nt f*s«t«tt 

•rftdményr«
Elkeseredett eí dei harcok voltak 
a  grem erey-i erdőben. Lunevill«~ ( 
tő i északkeletre ném et páncélos
erők  súlyos harc ntán a  ra jna..-
m am ei csatornától feaak fá  több 
fon tos  m agaslatot e lfogla ltak , 
m ia la tt a csatornától délre a  né- 
m et csapatok vísszavert-ék a? 
am erikaiak heves tám adását a-.í 
» a k  ellenére, h ogy

wt «m*rt»Kd«űEat » o f f  páncé 
Sós- é »  cscrtcrrepíilögépköteiéltek 

td m ja N fik  
Á z  amerikaiak Luneviüétő; ke
leti1«  több előretörést Indítottak, 
de terü letet íg j* sem tudtak 
nyerni. i

A  Burgundi kapu e lő tt i arcvr,- 
nai-kanyarulatban ném et páncélos 
erők az ésísaknyugati sssakasaon 
jó  eredménnyel tevékenykedtek. 
A z  am erikaiak páncélos támadá
sának visszaverése után a  néme
tek ellentám adásai több m agasla
to t e lfog la ltak  és e g y  előzőim p 
tám adt arcvonalhézagot ismét 
betömtek, (M TT i
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Londoni lengyel körökben nagy a megdöbbenés 
az angolok magatartása miatt

(Ívni, október' l. (NTI)
\ londoni lengyelek meg van

nak döbbenve, m ert becsapottak
nak éráik magukat a* angolok ál
tali „N incs már swnmi remé
nyünk, m ert a »m*s*kvaí kriveír 
lések egyre  nagyobbak lemnek” 
— ■ mondogatják, jelenti a londoni 
CatfaoUe Héráid diplomáciai tudó
sítója. \ M ikolajezyfc ellen irá
nyuló hangulat továbbra is fenn
áll,. m ert rosssnévea veszik tőle, 
h ogy  á' motzkvai tárgyalásokon 
augimtUKbaa nem ért el semmit. 
Most pedig azt vetik szentére, 
ttö'gy M«i-«iíva most is, mint az
előtt, nyíltan vagy burkoltan to
vábbra is szítja a visaályt, * íígy 
a* el(e»tétek áthidalhatatlaáok. 
.Sztálin, aki ugyan nem. jelentke* 
s.\U sze.'HÓIye-íen, a háttérből' Irá
nyítja  a vKaályt, amelynek elfa
julásától .<?i reméli, hogy Len- 
gve*orszrgbál szovjet államot rsi- 
Uálhat.

A londoni lengyelek égés® nyíl
tan beszélnek róla, hogy becsapot
taknak érzik m agukat m  angol 
kormány által, az angol »ajtónak

pedig szemére vetik, hogy úgy ír
nak állandóan róluk, mintha nem 
lenne joguk Lengyelország névé. 
ben beszélni. (MTI)

Sztálin fel akarja számolni 
Lengyelországot

Berlin, szeptember 30. (N T I )
A z  a  parancs, am elyet Baranov- 

tó j északnyugatba egy  szov je t v e 
zérkar tisztnél találtak, fé lreé rt
hetetlenül b izonyítja  Sztálinnak 
azt a szándékát, .hogy felszám ol
ja Lengyelországot. A  parancs 
szó szerint ezt m ondja: A zok  a 
csapataink, am elyek Fehér-Orosz- 
ország nyugati részében és U k 
rajnában működnek, összekötte
tésben állanak olyan fe lfe g y ve r 
zett lengyel e s s é g e k k e l, amelyek 
a londoni em igráns korm ánytól 
kap ják  parancsaikat.

Ezeknek az egységeknek ma

gatartása gyanús és beleütkö
zik a vörös hadsereg érdekei

be.
A  főparancsnokság utasítására 
megparancsolom, hogy semmiféle 
összeköttetést ezekkel a lengyel 
egységekkel felvenni nem szabad 
Minden olyan személy, aki vala 
mely ilyen lengyel kötelékhez ta r
tozik, ha a kezünkbe kerül le fe g y 
verezendő és külön elbánás végett 
gyü jtőtáborba szállítandó. A  meny
nyiben a lengyel egységek  részé
ről fegyveres  ellenállás lenne ta 
pasztalható, velük szemben a 
fegyver erejével kell eljárni.

Egy német laptudósitó Románia szoviét
megszállásáról

HITLER M ONDOTTA:

Belgrád. október 1. { Interiní >: 
Koraiért!) EMvin ¿lémet lap'iu- 

dó.iirónak aki Románia' kapitulá
ciójakor >íukarö»tben volt, »ike
rölt ' Kalandos módon keretestül* 
vágnia magát a németekhez. 
Hzemtaauja volt Bukarestben a 
szovjet csapatok ·. bevonulásának, 
A. román a i eseményekről egyebek 
között ezeket mondta el:.

Augusztus 23-án éjszaka 
kezdődtek meg ?,?. utcai tünteté- 
s k .  Abl'ik táb lákat vertek  be és 
ész nélkül lövöldöztek a levegői«,.. 
Átéltem , amint a bukaresti zsidó
kat m int' segédrendőröket piszto
lyokkal és puskákkal fe lfe gy  ve
rették.'

Láttam  fe lfe g y v e n e tt  scy^r* 
mekeket Is, akik es*telenül 
linöldíteíeli. Am ikor egy  gép 
kocsival keresztülhajtotta m 
B a iw m ten , láttam  Id fo w tc tt  

üzleteket.

É g y  nappal a szovjet csapn
iuk be vonulása után Bukarestben 
egy  kenyér ára 38 le jrő l 2000-re

Szökött le l. A. lakosság legna 
gyob'b része· e lre jtfoködött.

Sokan elm en«kiiltek a város- 
hő), b eg y  mentve legyenek a 
zavargásoktól. A déli órákban 
Bukarest utcáin a lig  lehetett 
va lak it látni saovjet katoná
kon és az amerikai rendőri 
egységek hozzátartozóin k í

vül,
akik repülőgéppel érkeztek, a 
szovjet tiltakozása fo ly tán  azon
ban öt nap múlva már elhagyták. 
Bukarestet.

—  A  szovjet páncélosokon fe l
tűnően sok egyenruhás nőt lá t
tam,, nemkülönben női tiszteket is, 
ezek -azonban nem tartoztak a 
páncélosok legénységéhez. A  szov
je t  katonák minden rom án gép
kocsit, tó t lófogatú kocsit fe lta r
tózta ttak  és kártéritiés nélkül 
nyomban lefogtalak.

— A* országutakon a szovjet 
ellenőrzés mindenkitől igazoló

írásokat kért.
Ha vakki román katonai irata-

Károly román király nem kapta meg 
Angliától a tartózkodási engedély»

megerősített*?, hogy A ng lia  m eg 
tagadta tőle .a nemrég k ért ta r 
tózkodási engedélyt.

«WM>klM»,ftw, olUói.er I. (NTII
Mint- u  AftonMadet egy HeUiakiMU

Ww®
■ A z  53-ik

ni. Hír.
osztaiysorsjáii
.' játékterve páraílan esélyeket nyújt 
Bgj- ••“i’djeggyf! esetben

»ytrhftó;

kát húzott elő, ebeket nyomban 
széttépték. Nyilvánvalóan az vo lt 
a »szövjet csapatok parancsa, hogy 
minden román katonai ira tot 
semmisítsenek meg. Elm entek a 
román laktanyákba is és ott m eg
semmisítettek minden nyilvántar
tást és törzskönyvet,' " (M T I)

* „A  népi világnézetnek a  
népiállam ban meg kell valósi-- 
tani azt a  nem es korszakot, 
am elyben az em berek  nem ku
tyák, lovak, m acskák  nemesíté
sében ta lá lják  öröm üket, ha
nem abban , hogy az em ber 
m éltóságát növeljék. Ebben a  
korszakban az egyik  ném a be
látássa l lemond, a  m ásik pedig  
öröm m el hoz áldozatot és öröm 
mel adakozik.

N ap ja ink  nyárspo lgára lnak  
ja jveszéke lö  szerepe ezt soha  
sem fog fa  m egérteni. Nevetni 
fog , fe rde  vállát vonogatja  és 
örökös k ifogása it sóhajtozzan 
„Ez bizony szép volna, de s a j
nos kivihetetlen.“

Ezeknek UzenjUk: Ve letek  ezt m ár nem lehet elérni, a ti
világotok erre  már nem alkalm as. Ti csak egy gondot Is 
mertek:’ az önző életet és egy Istent: a pénzt. _ De mi nem :s 
Hozzátok fordulunk, hanem azok táborához, ak ik  túlszcgények, 
sem hogy sa ját önös életük a világ legnagyobb öröm ét je len 
tené szám ukra, ak ik  céljukat nem az aranyban  látják, hanem  
m ás istenekben hisznek. Elsősorban a  német ifjú ság  hatalm as 
seregéhez fordulunk! ö k  egy korszak küszöbét lépik a :, 
amit apáink lom hasága és közönye elmulasztott, az őket ma^d 
küzdelemre ösztönzi. A német Ifjú ság  egykor m ajd  nagy épí
tője lesz az- uj népi állam nak, vagy  az utolsó tanú ja  a pol- 
gárvllág teljes pusztulásának.

T/lostani po lgárságunk  képtelen az em beriség m agasztos  
fe ladatait elvégezni. Ennek egyszerű az oka: gerlntelenség és 
rom lottság. Nem készakarva rossz, inkább hitetlen nemttírö_ 
döm ségnek és annak következménye folytán az.“

Moravsky: A lengve! határok kérdését 
még nem döntötték el véglegesen
Amsterdam, október 1. (NTI.) 

Mint a brit hírszolgálat Jelenti 
Moszkvából. Moravsky a lengyel-szov
jet elnöki. Bar tábornokot a varsói

<« i m i h  > i « » i ♦ H H f m r r m t - w t f w *  h « + « ·

R e n d ő rk é zre  került 
Scftvelbei· Tamás, a hofienes gyilkos

Madrid, október 1, (NTI)
M im  az E FE -íroda  M ex ikótó l 

jelenti, "Károly volt román .király

Az oroszok átvették a porkkaia! területet
altár mázó Awociated Prum jelentésében 
kS*H, a* utolsó finn katonák némteken 
» « « e l  hmriík «1 a Szovjetuniónak 
átengedett porkkalai területet. A szer. 
jel· orosz csapatok ezztl egyideiaieg 
a . Flwn-öb»I651 érkezve megszállták 

területet.' AlexamJrov tengernagy, a* 
uj szovjet haditengerészeti támasz- 
imát osrmcsnoka, eíutesitotta a hel
sinki amerikai ojsiglrófcnak azt a 
kérését, h«í> k»ruut ezen
,, szovjet ellenőrzés alá került 
tcn. (MTV

Ellanyhult a 
bo'savista offanziva 
az észaHf szakaszon

Berlin október 1.
< Az latertnf Jelenti »  keleti arcvonal 
é*Mfci szárny áréi: .

Miután az arcvooaiak Milántól myu 
ga.tr* e* * b*u*kel beüirésl t,e«é*ben 
megmer«» edtek. a ' bolsevUta *>íí#B- 
*lva. amelynek '»int ■ e«y, awákmir.yoh
SzíaliB-napIpar»» Miből kitűnik, *«*■' 
letnber téliéig el kelleti erri!*·
Hígat, a* arcvonal többi »*11
kaszán is Jelent«* mt-riéki.er> eUany- 
hult.

i'éateke-n a korareggelt szfirkáletben 
e«v na av «bb jwoviet-erSwoeaetnak -.i 
került Moeii-sai^iít keleti partján P4ti 
eéloaekkal partra·*/.íllnia Nemet biz-
•MltécrSk azonnal ' felvették a harcot 
és *  ssevlet nm m P^í vtmmmorí'M- 
tiK. ÍMTI»

ÉSEak-Ffn'"orszá§ polgári 
m m rn  Lefijezödöt!

Stockholm, október 1, I K T I )  
M int az Áftoutídningen Hetein-

e^gmllilő pcniíő
A ny«w»mé«yek keréken;

lizenfitmüiiő M
jutaiorii · a o o . o o o
fő n y e re m é n y 1 P

Nw*mén*efc-.

1 200.0 0 P.
íöu  m  p ., m  ooo, ? .

3x50:000 P .. 4x40,000 P.,
K30.000 P. 14x20.000 P.. 
f x ? ; · . ( ) «  P „  25x1.0000 P.

m űi kBzép* é$ kw&l>hén

tL·Sár
W M.+ W $i-.- ^ W Ü- 

A sorsjegy kapható az érnem* fftAr-ü-';- > jelenti, KSzak-Finnorsxágból

nehány község k .vétalév*! -Húzás kerdete október 17 lényegébM teaáíták. (MT1>

A  bűnügyi krónikának egyik leg
ismertebb alakja került a főkapi
tányságra Schreiber Tamás, a kof· 
feros gyilkos, aki me«íojtotta annak
idején menyasszonyát.'

Még emlékezetes az a borzalmas 
gyilkosság, ainely J 931-ben Buda
pesten a Hemád-utcában történt- 
'Itt lakott Nagy Mária 23 éves fiatal 
leány hosszú ideig Schreiber Tamás 
31 éves alkatai ügynökkel együtt· 
Schreiber Nagy Máriát féltékenység! 
rohamában megfojtotta., mert — 
mint annakidején vallomásában el
mondotta —  észrevette, hogy a leány 
a zsidó ékszerész fényképét csókol
gatja, éjjel-nappal párnája alatt rej
tegeti« A  holttestet Schreiber bele
gyömöszölte egy kofferba, felült vele 
a Keleti pályaudvaron a szolnoki 
vonatra, a  súlyos koffer egész idő 
alatt a feje felett volt a podgyász- 
tartóban. A  szolnoki állomáson a ló- 
den kabátos Sehreihet n perronra 
vitte a koffert. Az utasoknak fel
tűnt, hogy a gazdátlan kofferból vér 
szivárog kifelé, mire Jelentették a 
rendőrőrszobán, ahol felnyitották ' a 
ktiffen és megdöbbenve látták a női 
holttestet.

M b ű n ü g y i  
k rón ik á ba n  egyed ü l  

ú tié  gy ilk ossá g
körülményeinek tisztázására a leg- 
erélveáebb nyomozás indult meg, 
mtutás .-semmiféle adatot nem talál
tak a holttest; közelében, a rendőr
ség nehéz 'helyzet előtt állott- A 
nyomozás ''közben Voul József rend- 
őrkapitány szenzációs ötlettel állott 
elő; vai/ymiík fel ujMnyamatot az 
áí<k.Z(ifrol, hátha szerepel a bűnözök 
kftzött- iU szenzációs fordulatot ho.. 
¿olt, miután va'téban: ujjlenyomat
alapján megállapították, - hogy Magit 
Máriától van áW. a Hernád-itt- 

! có'ban lakott- Detektívek mentek ki 
a lakásra és rövidesen megállapítot
ták, hogv a leány Schreiber Tamás
nál ft élt. Az új nyoition »lin- 
dulva »azután sikerült is Schreiber 
hollétét megállapítani, Schreiber ái. 
néven a Görgey Artírur-uteában al
bérleti szobát vett ki, ügy jelentette 
te  magát, Wint teológus, egész nap 
odahaza tartózkedott, egak néhány 
hét 'touIv* mert. ''az esti- órákban ki
merészkedni' a városba- Mikor min
den pénze elfogyott,

M  T e lek i-té ren
ela d ta  puhúit

és lódefiÚíaMtot V is iro lt  magának. 
N'i.m ¡neri a Kerná !-atcal lakásba 
menni, nehogy elfogják. Ez· a kiden- 
kabát lett azután a veszte, ugyanis 
mindig ládenbahétbin járt » íe lő tt  is,, 
a dbteli^ íveiét. ez vezette ' nyomra· 
M^gáilspítoita a nyomtwá? annak- 
íeiejto, nryty a knffmm »1 Mkm ba$i- 
fiából fojtotta tmg a teányt. Schteu 
bért 11 éi'í f^9yházra ítélték ei,

amihez rossza magaviseleté miatt 
még egy évet számítottak. Ez év áp
rilisában szabadult ki a fegyintézet
ből, kiszabadulása után ismét visza- 
esett. A konjunktura-szélhámosságók 
egész tömegét követte el* Ismét a 
rendjruég foglya· A  fel
jelentés alapján a rendőrség meg
kezdte a nyomozást és még a múlt 
hónapban elfogták Fuchs Sándor 45 
éves tisztviselőt, akiről a toloncház- 
ban kiderült, hogy

a  zsidók  r é s z é r e  
ham is ok m án yok a t  

s z e rz e tt
melyért nagy összegeket vett fel· 
Ezzel kapcsolatban letartóztatta a 
rendőrség Krausz Jenő 42 éves zsidó 
Vegyészt és Schreiepr Tamás Józse
fet is, így. került a. koffere« gyilkos 
ismét a rendőrségre. Megállapította 
a rendőrség, hogy Schreiber Mar 
jovszki Kornél, álnéven a Csáhyt· 
utca 8- ez. ház I, emeletén -volt be 
jelentve. Házkutatás alkalmával 
Schreiber ágya alatt a detektívek, 
egy riagy koffert találtak, amikor ki
nyitották, rengeteg hamis okmány 
került napvilágra, Zsebében 3 darab 
svéd menlevelet találtak, Licbsc/itts 
Dezsöné, Steiner Géza és Korda Osz
kár nevekre kiállítva, te fényképek
kel ellátva ■ A kofferes gyilkost de
tektívek előállították a főkapitány
ságra, ahol kihallgatása alkalmával 
beismerte, hogy már kiszabadulása 
óta iff&n sok hamis okmányt gyár
tott, illetve juttatott el zsidó egyé
nekhez. Ezekért nagy összegeket, vett 
fe l Ebből élt Schreiber Tamást ki
hallgatása után átkísérték az ügyész, 
ség fogházába. Oda, ahonnan 13 év
vel ea'léu oyilkotsÁggui vádolva Li 
került

s 
2000

Koririnyváiság Monacóban
Bem, október 1. tNTÍ) 

Mint a Journal ete Genev· jelenti. 
Monacóban míniszt«rválság tört ki 
Ennek óira! abban rejteneik, hogy 
herceg,·?*? aft.000 lakója közül < 
embernek vannak polgári Joga1· 
köüátt van egy hazaíia* érzőstül mé
lyen áthatott íanatikues fiatal csoport, 
fa  a csoport kibontotta most a fel
kelők z&aelaját «  m:nt a Journal de 
Goneve írja, r€*zt tár a kormány- 
lEásfears*
Erre a helyssetrs való tekintettel a 
monacói korntány lemondott. Monaco 
hercege viszont «  lemondást nem fö
ladta ··' és továbbra üt kész kitsrtar·: 
a Prancteoméggal kötött «erzfúétek 
mellett, * êmb- nán-
na*r a hjRSü** anpoit kttv«Wá»eivrf

felkelők föparaiicsnokát, a. szombaton 
este tartott sajóértekezlcten „betörő
nek nevezte”, aki felelS« az elbamar- 
kodott varsói felkelésért. Moravsky ez
zel kapcsolatban megjegyezte, hogy ha 
Bor tábornok a lengyel-szovjet kéül 
közé jut, akkor bíróság elé állítják é* 
megbüntetik. Amikor Moravskyt a 
londoni lengyel kormánnyal szemben 
tausitott magatartásáról megkérdezték, 
azt válaszolta, nem következett be alap. 
vető jelentőségű változás, a minden 
marad úgy, mint azelőtt, volt. .

Moravsky hozzáfűzte*,· A határok 
kérdését még nem rendezték végle- 
ge«er A Cnrson-vonalat tekintik a ha
tárok későbbi megállapítás« alapjának, 
(MTI)

M a g y a r  h ő s ö k
A negyedik támadást verik visz- 

sza ezen a napon a máramarosszi- 
geti utászok. Napok óta tart már 
a nagy harc. Éjjel, nappal, meg- 
fezakítás nélkül rohamoz az orosz.

Besötótedett. . Mintha valami 
órás borította volna egyszerre fe
kete köpenyét, a vidékre. Az utá
szok a lövészgödrokben bóbiskol
nak. Az őrök feszülten figyelnek.

Éjfél fe lé  elbötliilnek odaátról 
az aknák. Felszántják köröskörül 
a fö ld et és letördelik a fák galy- 
lya it a lövedékek. K a ttog  a golyé- 
száró és géppuska is. Az utászok 
keményen megmarkolják fe g yve 
reiket. Megindul az oro&z áradat. 
Az aknák szétszaggatják  a távbe
szélő vezetéket. Nincs összekötte
tés a szárnyak között. Kása F e 
renc őrvezető nyomban jelentke
z ik  és a következő pillanatban 
máris viszi a  parancsokat az egyes 
nehézfegyver fészkekhez. M ellette 
fütyülnek a lövedékek, aknák 
csapódnak be, de nem törődik ez
zel." Keleten hajnalpir dereng.

Most már az utászaink lendül
nek támadásra. N a g y  hajrává! 
törnek előre és neaunk^.r.! a kis
vasút mentén fogla lnak í>nist.

Kósa mindenütt e'ől Parancso
kat visz, jelentéseket ho_z.̂ _ 

Kilenc oiwz egy  nshéz ' ' " - 1 t 
eioel, állásába. JSfaa·. 
őket KÖJtébük 18 m i ^ ’ n '·» ! r T - 'l  
odacaúazik egyik géppu éka ite j.jr ’ :- 
hoz.

StskaszveíetT  űr.
mutatja az iránvt, A köv*1- " 

pillanatban már sgétüffran-k r & 
oroszok és futnak vi8»znfr!5.

A szemben lévő be fTViiloa'! '"1 ' rv 
«rósz £rén^ngka t.-'n* ’ · .

N>m látni honnan lő, a
hangja halM'-':*’k  meir 
l'pí esanódnak bí> a l,-rV/on.e 

Kósa í«m4t akként - ’· ·>'*·■ M-
S> -.fry fpW-rHti !( ,·, n?** n >»«* * f\ ·■" ^

V « _ _  ’'íjti .

^ *** - r ·? «> * H Xp.. *

■#. ... ’x .fvlr-li - '?<- I'A * Tt 1· 1* '

f hŐÉjí'kké nÖ-, eit?drt - k >
•” - k
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Német páncélos sikerek Nagyváradnál
Honvédcsapatok felszabadították 

Kiszombort és benyomultak Makóba
Berlin, október 1.
Az Interinl jelenti a román 

harctérről:
Az Aradtól nyugatra lévő szov

jet éket, amelynek éle Szeged el
len irányult, pénteken délután a 
magyar csapatok- többször meg
támadják. A honvédcsapatok Ma
kótól délnyugatra felszabadtották 
Kjszorobör községet és nyugati 
iránybál Makó városába is be
nyomultak. Nagyváradtól délnyu
gatra a román lovasságot a ha
tár mögé szorították vissza. A

várostól délre tevékenykedő ré
met páncélos kötelékek a körül
zárt szovjet harccsoport megsem
misítése után dél felé kanyarod
tak el és itt. a határt is elérték. 
Más német páncélos részek a szov
jet-román vonalat tovább gön
gyölítették fel. Három nap alatt 
ezek a német kötelékek 17 harc
kocsit és, 82 lövéget zsákmányol
tak vagy semmisítettek meg, több 
mint ezer bolsevbtát megöltek és 
több mint 5500 foglyot ejtettek.

A · székely kiszögellésben a fő

harcivonal a Maros északi partján
fu t Szászrégesió'l délnyugatra a 
bolsevisták egy átkarolási kísér
let során ̂ súlyos veszteséget szen
vedtek. 37 csónak felborult a né
met tűzben és sok szovjet katona 
belefulladt a Marosba, ügy ki
sebb hídfőt, amelyet a bolsevis
ták négy támadás után állítottak 
fel, összeszűkítettünk és most a 
hídfő szüííGíiiélküü megsemmisítő 
tűzünk alatt áll. A Dédától délre 
lévő hegyek át tisztogatása során 
újabb foglyokat ejtettünk. (MTI)

Olberg összefoglaló Je3ent.se 
a magyar ¡határ mentén folyó 
mozgóháború fejSeményelrö!

Berlin, október t. 
Alfréd von Olberg nyugalma

zott alezredes, az Europapress 
totón ad szakértője írja:

— A  keleti és nyugati arcvonal 
közös jellem zője, hogy Németor
szág ellenségei mindkét arcvona
lon szárny-hadműveletekre tért 
á t és a hosszú arcvonalak közép
ső részein szünetet tartamiak. Ke
leten az erős szárnyhadművele
tek .SKoroa összefüggésben álla
nak a politikai eseményekkel, 
északon Finnországban, délen _pe* 
dig Romániában és Bulgáriába». 
A  keleti arcvonal mindkét had
műveleti szárnyán a szovjetnek 
hatalmas területek jutottak ke
zére, amelyek különösen délen fel. 
vonulási és hadműveleti terüle
tekké váltak Európa ellen.

£szakon a KeletHengar urahaá- 
nfűt rí gi álma hajtja előre a 
«zov)«t hadműveleteit a balti 

térségben.
Mi vei a saovjet a jövőben itt a 
Fiiéi- és a Botteni-öbö! egész 
partvidékével rendelkezik, ért
hető a támadás fokozása a balti 
térségben folyó nagy döntéstke- 
reső csatának, amely új kép^t kap 
a német északi szárnynak Észtor
szágból való kivonásának, t 

Más a helyzet a délkeleti szár
nyon. Románia és Bulgária had
erőével együtt csaknem harc
nélkül jutott a szovjet kezébe Ez 
Európa védelme szempontjából 
új elhárító vonalat teremtett a 
magyar Alföldön és Erdélyben, 
valamint a szlovák térségben az 
ezeket védő Kárpátokkal,

A SanoJt—Krosno—Chyrov va
nalon a siovjat heteken át Igen 

nagy eiökkel támadott,
de támadásai meghiúsultak az 
erős. bár számszerűleg nagy ki
sebbségben. lévő német-magyar 
csapatok védekezésén. E kísérle
tek meghiúsulása nélkül is na- 
gyobbarányú támadások voltak 
várhatók azokon a helyeken, ame
lyek a román-bolgár hadműveleti 
terület megszerzéséből adódtak. 

Azóta esek a területek a román- 
magyar határvidéken, valamint 
a Vaskapunál voltak, ahol a* 
ellenség széles arcvonalon tá
madásra U Indult Dél-Magyar- 

, ország «Bea.
A  Duna kanyarulatánál, a szov
jet kezdeti sikerei több mint két 
ezredének szétverésével értek vé
get. A magyar Alföld elleti dél 
felül megindult támadás a keteü 
hegyi a«: vonal megkerülésére 
irányul. Ezt a támadást. tette 
lehetővé, hogy a román árulás 
következtében a ^ovjetcsapatok 
gyorsan vonulhattak fel Del-Er- 
délyben.

Arad térségében .három lágy». 
zSszerű támadóékkel törlek a*· 
ftSán elfi« Szeged, Gyük* 

nagyvárad felé,
Ezek a harcok, amelyeket a né
met-magvar csapatok aa utóbbi 
napokban különöset) nagy »iker- 
rd folytattak, ,mo2góháborű jel
legűek és jelenleg a magyar ha. 
tártó déré lévő térségben íoiy* 
swsk.

A székely kísaőgelés idejébeü 
történt feladása a? általános hely
set következnmye volt. A Nagy
várad s Kolozsvár közötti szaro
sokban bolevizált román csapatok 
állanak, a Maros felső szakaszá
nak keleti partján pedig, v

Marosvásárhelytől délre ezev- 
(eStöleléltek harcolnak. Számol
ni kell, hogy az ellenség déli 
támadásának arcvonatát meg

hosszabbítja.
Még egy másik következmény 

is adódik ebből a helyzetből. A

szovjet ezzel megkísérli a Görög
országban s az Égei-tengemél 
álló német, erők elvágását és az 
egész Balkán elfoglalását. Nem
sokára tehát negyedik balkáni 
arcvonal létesítésével kell szá
molni. A  balkáni' arcvonal Euró
pának déli szárnyát fenyegeti és 
ezzel már ,nem a keleti arcvcaial- 
nak délnyugatra kanyarodó szár
nya csupán, hanem ejyre jobban 
közeledik az olaszországi arcvo
nalhoz. A szovjet hadvezetclség 
nyilváa arra törekszik, hogy a 
Balkánt a szerb térségen át le
válásba Európáról.

Ujabb felhívás Szegeden as Sirt&ites 
nemzetőr! szolgálatra

^ Szeged, október 1 . 1 évfolyam ebelieket 6nkéiite· nemzetőrt
Szegeden njabb felhívást tettek, szolgálatra hívják fel. (MTI) 

kömé, amellyel ai 1934, 1325, és 1926.1

Eredmánytafen bo'sevfsta támadások 
az Erdős Kárpátokban

Berlin, október Jf.
Az Interinf jelenti a keleti arc

vonal déli szakaszáról:
Az Erdős-Kárpátok déli részé

ben a bolsevisták ugyan szorosan 
nyomonkövették a magyar csa
patok elszakadómozdulatait, de 
harcba nem bocsátkoztak velük'

Az Erdős-Kárpátok nyugati ré
szében a bolsevisták több helyen 
helyileg összefogott páncéloserők

kel továbbra is eredménytelenül 
támadtak. A  Ciroka-völgyátjáró 
mindkét oldalán német vadászok 
megostromoitak néhány magasla
tot és a szovjet előrenyomulását 
ezen a szakaszon megállásra 
kényszerítették. A  többi betörési 
térségben a német gránátosok 
mindenütt rohamlöve^ektől támo· 
gatva oldalbakapták a bolsevistá- 
kat és visszavetették őket (MTI.)

A Vaskapu mindkét oldalán 
tovább tartanak a harcok

Berlin, október I. (NTI)
A keleti arcvonal kSzépsü szaka

sza« a Duna-kanyani'.atában a Vas
kapu minőkét oldalán tovább tartanak 
a harcok, —« mint a Német Távirati

Iroda értesül. A németek éppúgy, 
mint a Siovjet, Itt uj erőket visraiek 
előre. A  német csapatoknak sikerült 
a Danánál egy támaszpontot elragadni 
a Szovjettől. (MTI)

Dr, Marosy Ferenc rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter kitüntetése

ügyi szolgálat terén szerzett érde
mei elismeréséül a Magyar Érdem.· 
rend középkeresztjét a csillaggal 
adományozom.

Kelt Budapesten, 1944- évi szép· 
tember hó 2 1. napján.

Horthy s. k.

A hivatalos lap vasárnapi, száma 
közölte a következő legmagasabb 
kéziratot:

A  magyar királyi miniszterelnök 
előterjesztésére dr. vitéz maros. 
sRlymosi Marosy Ferenc rendkí
vüli követ és meghatalmazott mi
niszternek, a helsinki magyar ki- 
rályi követség vezetőjének a kül-. tűíéz Lakatos Géza s. k-

Módosították a zavaró repülés jelzéséről 
szóló intézkedést a tömegforgalml helyeken

A hivatalos lap vasárnapi mh- j hozni am  kefl, hogy „zavaró re.
ma közli a honvédelmi miniszter- 
nek azonnal életbelépő rendeletét 
amely módosítja az ellenséges légi 
tevékenységgel kapcsolatos jelzé
seknek rád.'iiozlésével kapcsolat
ban augusztus IS-án megjelent 
rendelet egyik intézkedését. Az
újabb intézkedés szériái *  tömeg- 
forgalmú helyeket — tekintet né!· 
köl arra hogy m 0tt tartózkodó,’, 
szántára óvóhely rendelkezésre 
áll-e —  muri, repülés jelzés« 
esetén «  ki kiűrtfeni nőm kell, *em 
pedig a kCzönsfg tudomása

pülés’*-t je leztek , (M T I )

kÜli S® a lilikből
V&tfroljttn, vagy rcadeijm

osztálysorsjegyet
bank
r t - n á
T a&s a. í

Girge
Buttape**, TV,, Kos-'itb 
(Viro&hás-n. ástok.) 
puítatakp-esekksíiml#

KÁVÉPÓTLDTÍ
CKA8UAXÖBANyAl POlűARl SERFŐZÖ fc S2EMT t$TvAN lAP$2ERMÖV£K Rt· j

Erdély a viharban
Kelet felé tekint ma minden 

magyar. Lelki szemeinkkel Er
dély bérces tájait kutatjuk, A 
Szamos mentéről honvéd t&stvé- 
reink hősi harcairól hős híre
ket a rádió, az· újság és a mme* 
külő székelység. Erdélyért folyik 
ma a gigászi küzdelem. A román 
árulás következtében, a háború 
rémségei határainkhoz értek. 
Nincs” talán ezen a földön, -egy 
talpalattnyi hely, egy rög, melyet 
ezer' esztendőn keresztül m ázta
tott volna a szabadságért huMott 
drága magyar vér.

Csaba királyfi népe m évszá
zadok viharán át, megtanulta s 
hősi életet igazán· élni. Ezen «  
földön és ezért a földért harcaim 
tak nemzetünk legnagyobbjai, ,A 
Wunyadyak, Rákócziak, Thök&yi- 
ek. majd M'Sbb Kossuth szabad* 
ság-bnr -osai. Az erdélyi medence 
mbijten*:or a legerősebb mentsvára 
volt népünknek a történetem fo
lyamán, Ha már minden elve
szett is, de Erdély tartotta ma
gát..

Még nem is oly régen szaba
dult csak fél az idegen járom 
alól ez a nép és ez a föld. 8 ma 
újból veszélyben van legdrágább 
ősi jussunk. A húsz éves romén 
uralom, minden erejével igyeke
zett Erdélyre rányomni az ural

kodó faj bélyegéi. De Erdély né
pe ezer viszontagság és szenvedés 
közepettte'is, csak magyar mar 
radt! Megtanulta, mi az: idegen 
uralom alatt tini! Ezért oly el
szánt most odalent a küzdelem. 
Pattanásig feszühvek az izmok. 
Nemzetünk létej vagy nemléte fo
rog kockán. A történelem hatál- 
mm kereke, immár őt esstmdeje 
dübörög. Azt megállítani sem mi* 
sem egyetlen nép nem tudja már. 
Vele kell tartanunk a nagy is· 
meretlenség felé.· Az, a nép, mély 
lemarad·, elpusztul. Nincs kímélet 
és nincs megáPdsf Haladni kell a 
korral, mert MPönben elUi$oa-· 
mik ag utánunk kővetkezők. 
Szörnyű versenyfutás ez. Csak az 
ér célba, áki hallgat ás új idők 
parancsára és az új koreszme 
fegyverével indul a nagy küzde
lembe. Erdély földje mn, Európa 
sark.J jelenti. Itt fog e.ldühé a 
nagy erők kérdése, fioláén z?nuss 
vaoy ~' nemzetissodaJî ntm!

Éppen ezért minden gondo'a, 
tünkf szírünk minden éobhmáM 
Dél-Erdéty felé száll. 09â  ahol 
most -a magyar és német seregeti 
égi/ utolsó rohamra indulva, ke· 
méíiy elszántsággal sgé$ fog fák 
zúzni a vörös rém Európáért 
nyúló· karmait.

PáUy Sándor

P étéin  tá b o rn a g y  B e lfo rtb ^ l 
H é m s t o r s z á f t a  n irn t

klneviwM kaptak-Pétain tábornagy francia állam- 
l5 Belfortból Németországba 
rr\?nt. hogy a gaullistákkál, vala- 
rint a: an'tokkkal es smerikaíak- 
lial szemben megóvja a francia 
nép ígzi érdekeit. De Brion nagy
követet az államfő megbízta, 
hogy mint a francia kormány' tö- 
megbitottja ve>tve át a nemzeti 
irdekek· megóvására létesült fran* 
■ti a kormánybizott'ság” elnöks^Jét- 
5 bizottság tagjai Marcel Deat 
munkaügyi miniszter, -mint a nem* 
zeti szolidaritással és a Németor- . 
■tzágban tartózkodó francia mun· 
’eá«©k gondozásával kancsoJatrs 
ügyek kikü’dötte, Dsmand bel
ügyi államtitkár, r^’nt a nemzeti 
miliciába tartozó erők meg?z«rve- 
-éséjiek kiküldötte, Bridoux tá
bornok, a védelmi ügyek állam
titkára. mint «  hsdifogoly-gondo- 
-ással kancsólátos ügyek .kikül
dötte és Jean Luchaire. a sajtó
testület elnöke, mint a tájik >7ta- 
tásj 'és prop2gandaügyek_, kikül
dötte. ·

De Btinon -nagykövet hivatal- 
átvételekor felhívást intézett a 
franciákhoz. Hangsúlyozta, hogy a 
törvényes francia hatalom egye
düli letéteményese Pétain tábor
nagy. Az 5 védelme'alatt m&ranak 
továbbra is a francia ügyek, ame
lyeket - négy- éven át a tábornok 
tekintélye biztesífott. De Brino» 
.nagykövet hangsúlyozta, hogy az 
3 és munkatársainak feladata lesz 
az ország nemrftí érdekeinek a 
képviselete· Felhívását © szavak
kal fetesté be: £ijen -Franciaor
szág! Éljen a tábornagy! (MTI)

Átalakították
a swéd korm á nyt
Miut várták, a sré4  km-,inaun.U* 

sz&tntiMm tílsatámta *  svéd lt«r-

W 1 miniszteri 
(MTI)

mányink már beielentett italakit^lt 
ü l ®tai*»lerelB8tté Ohlw tffVitiaú 
tattirt, Ta*e »lantiét t B O Da
»ielaont nevezték ki D«skm eááigi
tircamélkfili minib^ten kia*vasiéit!
k8*Iekeáé«tisR>í miataMrré. Oh® t^-j 

_ nt* «  ker*«5*«éfet*T»-88j’l :
Tftl..'. ItoSSWk! * Erim »a  m!*»lw*ef o íé«a  .tett, 
u&nm: S?13.{aeig EriSnde-r m ISvmiwm tóretaít.

fEKZtSVEL
Betársulhat

1. Édesipari» ■ .
^  Xeggi&emíke ariyag var.
;3. Téaztaiizenibe 
*. Saőrmeüietbe .
5. Vegytisztító üzembe 
B. Butorüzlstbe 
7. Gyógy«!erüdetbe 
8 Stkezdhiw 
9. PótemyagOzembe 

18. Arusereakedetmi vállslatba 
l í .  Szsatócsüztetbe 
12. Paree'ílá7.ipb3 
33. Rádi6ü£etbe 
14. Kötaüzietbe 
15; KaMzAüzletbo 
1«. Tígíagyái-ba 
17- Ssénbányábft 
18. Héiz\-éie hez 
1«. Film ügynökségbe

Etököltség nincs
Tőkekereslet

1000-5 millié P.
10 éves

Irodánkhoz
Bizalmai k-érG-tik! ■ 

h  l í

GZi-i! 61.18.

%
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mm s i p o r u d k ö r
K O M un r k a r o l y

gyöngyösi kántortaqitó, a G yön
g y ö s i Leven te E gy let atlétáinak 
ed ző je  sportértélem ben véve  cso
dálatos fe g y  verténnyel rukkolt elő. 
Védencei a kis gyöngyösi leventék 
nyerték meg' az ország vala,meny
n y i  egyesületét m egelőzve az i f jú 
sági a tlé flkai bajnokságról k iírt 
pontversenyt.

Ez a tény .sokmindent m egma
gyaráz· Elsősorban azt, hogy 
nincs lehetetlen, ha Izzó lelkese
déssel, akadályt nem ism erve 
küzd valaki a maga e lé  kitűzött, 
célért.
'K a m it; y Károly  « e r é n y  ] ehető- 

E gek k e l do lgozik '>  atlétái mégis 
íü  H ó helyet verekedték  ki. meg- 
e.ózve  a sorban olyan egyesülete
ket, mint a Testvériségt az M Pe- 
TSL, M A G , UTE , SZLÉ , BBTE, 
L 'M A V A G , MRTSE.

Amilyen ragyogó fegyvertén y  a 
gyöngyösi leventék első 'h elye, 
i ps-n olyan kiábrándító a M A C  
4-ik, g, budai BBTK 7-ik, a  tudo
mányegyetemi BE'A.C 24-ik s a 
műegyetemi MAFC helyezetlen- 

. '
Önkéntelenül is. fe lm erü l a 

ki:rctés: vá jjon  m ilyen eredm énye
ket értek volna el a gyöngyösi 
í'íúk, ha olyan pályá juk  lett v o l 
na, m ini a B E A C  stadionja, remek 
vörös salakjával, számos forró  
fü rdőjével, gyúró jáva l, edzőjével, 
központi városi fekvéséve l s a jó 
ég tudja még m i m indenjével.

Köm ley Károly és a G Y L E  pé l
dája fák lyaként v ilág ítja  m eg a 
követendő utat, azt az utat, m e
lye;) haladva a dicsőség —  ha még 
oiy rem énytelen helyzetben —  de 
végül is bekövetkezik.

A VIDÉKIT NEM NÉLKÜLÖZHETI 
A HADI BAJNOKSÁG

mezőnye. Jóllehet kétségtelenül 
jó  erőt' képvisel a Gammából, Fe
rencvárosból, Kispestből, SZA C - 
ból, 'Ganz T t-b ő l, Elektromosból, 
Csepelből, B8zKRT-ból, ■ Z . Danu- 
viábál, M ÁVAG -ból, Nemzeti Va- 
m$ból és as Újpestből össtóverbu- 
váll Hadi Bajnokság, m égis módot 
kell adm a vidékieknek is *  ba j
nokságban va ló  részvételre.

S w lt Patt Km«.

i|| M lS z  ae elmúlt pár nap 
alatt tartózkodóan viselkedett eb
ben a kérdésben. EJöször ügy volt, 
hogy örömmel veasik a m ár hiva
talosan jelentkezett. Szeged neve- 
zését. A derék tiszapartiafe már 
irr-g is állapodtak a Ferenc város
sal, akik előmérkőzé&ként minden
kor sziveden maguk elé 'tették 
^o'Ina *  „paprika” csapatot- M ajd  
fc.í'.Mti5z-ben többek között kije
it ütötték, hogy a vidéki, csapatok 
pcatí székhelyénél az a főhiba, '· 
hogy alapszabályai ■ helyhez
kötik őkét.' '

Édes jé  Uraim! Hu nem tudnák, 
I 944 őszét írjuk, amikor a nem 
.’Íí/Ptí. kis sportűgyben, hanem 
életbevágó fontosságú ' kérdések- 
'ben is 24 .óra alatt döntenek a ve- 
r etésrp hivatottak,· Ne játszunk 
biirokráciétdit, hanem tegyünk 
meg minden lehetőt ■a vidéki csa
pófák bekapcsolódása érdekében.

Ezt kívánja a vidék multi«, je
lené ■ p 'a magyar sport jövője!

Hisszük, hogy a mai hétfői · na
pon az O S K  megtalálja azt a mó-

I r o d a b ú t o r t

Kocsis Jánostól mm
c m  »: S¡1e 3 1

s o m o n  h ő s  «
€ I I* »

%9 »· n m *r  n  60 »m  mmm

1 » p  mérték után is
m  % 9  u m r u m u m  

BAZSO *Uk, a«o**-ute» t f

T e x t i l á r u k  behozatali Mt.
Múzeum·' ö*út H · Telefont ÍS2-4C0. 
' m í m » A *  m m m u m » »

dót, am ivel hajlékot tudunk adni 
kedves vidék i egyesületeinknek.

BERKESSY ELEMÉRT

csúnya, támadások ’érték ezen a hé
ten, ab . ól az alkalomból, m ive l a 
a középcsatár helyére á llíto tt Ru
das ezen a poszton *  Kispest elle
ni mérkőzésen nem  .vált be- 
. Tény, hogy ameddig Rudas irá 

nyította a Fradi ötösét, a K ispest 
3:1-re vezetett, m ajd szünet után, 
Sárosivál centerben s Rudassal 
a hátvéd helyén, sikerü lt a F e 
rencvárosnak nagy harc után 4:3 
arányban m egszerezni a győze l
met.

A  Berkessyt ért súlyos támadá
sok azonban igazságtalanok vo l
tak· B iztosra vesszük, hogyha tö r
ténetesen Rudas jó l játszik a kö
zépcsatár helyén, ugyanezek a 
hangok az ellenkező . végletben  
szólalták vo lna m eg em így; Bet- 
kessy bátor húzása szerezte meg a 
Fradi számára a győzelmet!

Berkessy jó t akárt, Rudasban 
jo gga l bízott, m ert a kitűnő hát
véd  is k é ite  a középcsatárságot, 
továbbá Szegeden a katonaváloga
tottban öt rem ek gó lt rúgott a k ö 
zépcsatár helyén, legutóbb pedig 
a .Ferencváros egy ik  edzőm érkőzé
sén ontotta a go iokat ezen a, he
lyen.

Ne keressünk tehát minden-ei'eti- 
mény kialakulásánál bűnbakot s 
fő leg ne rontsuk ok nélkül a já 
tékosok és a nézők előtt egy lab
darúgómester h ím evét, m ert ezzel 
hitelrontást követünk el s esetlég 
a kenyeret ütjük ki egy dolgos 
sportember szájából.

A  Ferencvárosnál edzősködni 
nagyon nehéz dolog. Pár é v  alatt 
Blum  Zoltán, Tóth István, Rauch- 
rm u l Emil, D im ény Lajos, Vyka 
Antal, Sehaffer Alfréd, majd most 
Berk&ssy Elem ér került ebbe a 
tisztségbe. Az a tény, hogy a zöld
fehérek ily en  röv id  idő alatt hat 
mestert fogyasztottak el, az sejteti 
hogy nem a mesterekben, hanem 
egyebekben van, vagy v o lta  hiba 
az Üllői-útón. (Lásd  a tava ly i el
nök nem éppen sikerdús távozá
s á t !)

Nem könnyű mesterség, sőt há
látlan mjeíterség a Fradi mesteré
nek tenni, hiszen most a hetedik 
edző kísérli meg a Fradi naggyá- 
tételét Ehhez pedig —  ami általá
nos sport .szempontból közérdek —  
a legkevésbbé. sem tesznek jószol
gá la to t a z  edzőt bunkózó, kariki- 
roaó cikkek-

Magiar Őgetövsrseny Egyssűist
__ 1944 oU. 5-én d. «. 2-órai Wdett·!

Q seim telie l
ren d es

A  g y o r s a n  d o l g o z d
c i p c i z

A  cipőknek rendben kell leni ók, 
különösen a munkásoknál, akik so
kat dolgoznak a szabadban- A  Né
met Munkafront. ismervén ezt a kér
dés*;, 'különösen gond<jpkndik azok
nak a külföldi munkásoknak dpő- 
szükségl étéről, akik a németországi 
munkatáborokban dolgoznak és él
nek. így minden, nagy munkatábor, 
bán nagy cipészmíihei veket létesí
tett, amelyekben a munkásoknak 
cipőiről gondoskodnak. A. munkás 
lábbelije minden .pillanatban rend
ben kell hogy legyen, mert ezt kí
vánja az egészsége. A műhelyeket a 
legmodernebb cipészgépekkel és 
szerszámokkal látták el, úgyhogy a 
münka gyorsan és serényen folyik.

— A Budapest Székesfővárosi Kő*, 
sejti Takarék pémrUr Részvényt.» rw*ág
szakember Sl-cn tartotta meg pend- 
-< ívüli közgyűlését. mely elfogadta 
* *  igázgatófég ja>)>6i5iatait s elhatá
rolta, hogy a takar&péaztár alaptő
kéiét ao.om.om pengőről 30000.000 
pengőre emeli fé l Az ■ össze«: kibo
csátásra kerülő uj részvényekbe a régi 
részvényesek elővételi 'joggal bírnak 
olymódra», hogy -minden a darab régi 
réfzveny aiapjtn t dsrí.b ui résa-’ 
youy vchssA át darabonként 126 
pfsngő 82 íi! eres. áron. Az elővételi
Jog" a takaÉéfepánítar kö*pon"ti ' pétit- 
iárímál ÍBúdapest, V. Sorottya-Htca 
4 seátö) gyafe«Tolható. ■ A ' len&iviili 
kS*gyülés 'eaiíáá 'a vá1a»ztáix9»t éj- 
íotte meg éa m tga?gató»á8ba dr. 
Dotónyi A'ajc·«· és dr. Sztankay 
¿mán*· «  fejíigyelóbi^ouságba pedig 
df. S'-Mx· hütiirm

Srdély kiált
Szokott gazdag tartalommal jelent 

meg a „Magyar Ünnep” legújabb 
száma, amely a történelmi1 napok 
komolyságához méltóan Babay Jó
zsef „Halljátok a kiáltást.? Erdély
kiált!’’ című megrázó szózatával buz
dít ősi határaink védelmére.

Szabó Dezső az első világháború 
egyik drámai menekülésének meg
rázó élményét mondja el, Nyirö Jó
zsef ,,Emri bá1 *’ cím alatt ugyancsak 
Erdély élet-halál harcáról ír.

Mécs László „A halott”-ról ír meg
haló elégiát, míg Turbók Gyula
„Nyugtalan kiáltás a viharban’· c·
versében. Berzsenyi klasszikus szép
ségű rapszódiáira emlékeztető költői 
kérdéssel fordul az Időhöz.

Weöres Sándor japán nippjei, stá- 
lyos „De Profundis”-a és „Könnyed 
pasztoraie” -fa egészíti ki a lap iro
dalmi csokrát.

B&gyoni Váró Andor komoly szín
házi szemléje, Mándoki Katalin Pá- 
ger intervjúia, S2öts István filmvála
sza, mellett meg kell említettünk 
K ostya Sándor■ „Őszi szántáif’-át, 
Babay József „Tábori levélé’1-t, Gábri 
László színészportréját. _  Művészi 
élmény a fiatal magyar szobrász- 
nemzedék legerőteljesebb egyénisé
gének, Buzi Barnának szoborképei és 
újszerűén hat a. nHalhatatlan élet” 
ámen összegyűjtőn filozófiai gondo- 
latmMzsolák.

A  Vígszínház évadnyitó újdonsága

SOLYMÁRLIGET
az üj kertes erdőváros és 
k o r s z e r ű  s z á l l o d a

Még néháay telek átadó. T: 533-105.

Kelenváry László  
és Kondorossy László  

ú j szerzeménye

A  jő .tollú újságíró, Kelenváry 
László SRinpompás versére, a Le
mondás és Vágy-ra Kondorossy 
László aeneseerző fülbemászó, mé
labús muzsikát saerzett. A  dal Kon
dorossy László Tidétei városokban, 
Miííkoűc, Hatvan, Újpest, Salgótar
jánban megtartott hangversenyein 
máris nagy sikert ért el s a közel
jövőben már nyomtatásiban is kap
ható. Eleken a hangversenye/ken egy 
Új magy*r dal i* «ok tapsot kapott 
a hallgatóságtól. ^  utóbbi' dal ezö- 
vegét egy tehetséges költőnő, Szi
lágyi Eszter írta.

Liszt-hangverseny Lisszabonban
r,ia*abon, október 1. (MTI) 

Szombaton eete t líHszalwni rádió
ban Viarwi da Motte, hiree portugál 
zongoraművész, aki még annakidején 
Liánt Pereme tanítványa volt, hangver
senyezett é» ez alkalommal kizáró: ag 
Liaat-hag>/ersenyeket adott «46,

Kémet egyetemi tanár 
kitüntetése

Berlin, október 1. (NTI)
A Führer dr. Max Laenger építés

ügyi főtanácsosnak, egyetemi tanárnak 
(Karisru!h e) 80. születésnapja alkalmá
ból n ’német müvéeret éa művéaznere- 
tés téré» szerzett érdem« elismeré
séül a művészeti éa tuctományo« 
Goette-érmet adományozts. (MTI)

A szófiai horvát követ 
felmentése

Záfrib, ektóber 1. (NTI) 
Dr. Rusinovits wófiai horri* követe* 

hivatali teendőitől felm«®tették éa
v ¡»«»rendelték *  külögyminitrité-
riamfca. (MTI)

A Caudiilo-napja
Madrid, október 1. (NTI) 

Az El, Espanol spanyol politikai he
tilap október elseje, a „caudfllo asp- 
ja*’ aikaltnából méltatja JFranco tá
bornok történelmi szerepét és mun
kásságát. Fraaco tábornok tmikáaBágá- 
nak íő célját bárom paa-tban foglalja 
össze: «zellemi. . ujjáatíUetés, nanzeti 
ujjásaületés, és 'ezociális igazságosaág. 
E feladatokat a belső és külső nehéz
ségek " között senki sem valósíthatta 
volna meg úgy, mint a aiudiilo, (MTI)
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Mesebeszéd? Hát 
;n! Feltétlenül az, 
.detni, vagy pláne 
nni, ho.gy az effajta, 

.¿tlaki miegymás, 
mély nem egy ízben 
íz unalom határán 

ing ide-oda, egy jól 
megkonstruált vígjátékrészlet, egy 
„fodorláazlós’* gépirólány ákornanti- 
ka és egy szokvány operett útvesz
tőjében — időt - nem álló élcekkel 
megspékelve —, mondom, mese
beszéd azt lidrdetni akár egy pilla
natig is, mintha ez a „mű’’ név
jegye lenne a nagymultú Vígszínház 
eljövendő szezonjának. Kár volt 
már a darab édestestvérével, a Fe
kete Péterrel zárni a múlt szezont 
és kár az öcskössel az újat megindí
tani. _ Mert nemcsak a Vígszínház 
múltja kötelez, de tannál még job
ban. köteleznek a mai sorsdöntő idők 
is, amelyekben —  magunk is vall- 
juk —  nagy szükség van. lelket de
rítő, gondokat felejtető vígSKániházi 
estékre, de mégse ilyen stílustalan 
miegymásra, amelynek a tálalásában 
is néha meg·feledkeztek az illetéke
sek az ősi Vígszínházról. A  színpa
di beállítás igazi vígszínházi gon
dossága és a szereplőik tiszta beszé
de, deoens játéka mellett, nagyon 
zavarólag hatott a sok kevésbbé Íz
léses, sőt nem egy ízben .kissé de- 
struktíven ható gunyoros éle, aktu
ális bölcsesség a hangsúlyozottan 
békében Játszó darabban; de még 
jobban zavart bennünket a függöny 
előtt idétlenül mozgó és teljesen fe
lesleges vokálkórus, különös!» pedig 
a még feleslegesebb és szobalánynak 
álcázott bártáncosnő a maga. helyén 
lehet hogy egészen kitűnő akroba- 
tisztikus táncával.

J A  Vígszínház kitűnő gárdája azoit· 
bán kitett magáért. Még a fiatalok 
fiataljai is —, Kelemen Éva ép úgy, 
mint Pákozdy Ferenc■ Kelemen Éva, 
ha ilyen tempóban fejlődik, rövide
sen az élgárda élén menetelhet- 

A kitűnő Eisemann Mihály igazi 
slágermuzsiká.ja mellett az előadás
zavartalan üdítő momentumaként ■ 
könyveljük el Mátray-Betegh Béla 
épkézláb opetett verseit, —óp—

Hétvégi előadások 
a Népvarietében

A Sportosa,rnokbrm vendégszerep 14 
Népvarieté októberben is folytatja, 
előadásait, de csak szombaton ét 
vasárnap. Ezekkel az úgynevezett 
hétvégi előadásokkal is igyekszik ah 
kalma-t adni az igazgatóság «  tn,®· 
gyár artistáidnak, hogy kereseti le
hetőséghez jussanak. A  Népvarieté 
hétvégi előadásain a, legjobb artista
számok szerepelnek, s a szombati 
bemutató eseménynek ígérkezik·

Az Erdéiyi-szfntiázak sikere
Erdélyi Mihály, a legnépszerűbb 

pesti színigazgató két szinháza, a. .Jó
zsefvárosi és a Kisfaludy most nyi
totta meg kapuit. A  Józsefvárosában. 
„A pénz nem boldogít’· tímű zenés 
vígjátékot mutatta be *  most szerve
zett új társulat, a Kisfaludéban pe
dig a  ligeti színház nyári sláger- 
operettjét, a „Cserebogár, sárga cse
rebogárt” játsszák.

Mindkét színházban felt nézőtér 
tapsol Erdélyi Mihály szakértő kéz
zel összehozott együttesének,

G .  P .  U .

E u r ó p a  d r á m á j a  a z  U r á n i á b a n

A Baltikum 1919-** traffőtBdfdvtá
kezdődik ez a film, amelybe* gyúj
togatás, fosztogatás, kivégzés, ember
rablás, szabotázs, sztrájk, forraidalmi 
izgatás, zűrzapar, merényletek, kínzó- 
kamrát és «  vallatás inqukdci6 ra 
emlékeztető szörnyűségeinek borzal
mas képei követik egymást sorra· 

Izgalmas mese keretén belül látjuk 
a vásznon azokat *  képéket, tun«. 
lyektrS, a sajtóközlemények és köny
vek nyomán hallottunk egyet-mást- 

Az emberben önkéntelenül félve- 
tődik a kérdés, hogy a történetemnek 
milyen mozgatói erői álíhtHnak «

háttérbam él vafínm *  tBoe&Msi* «*r- 
méJcnete valóban szüksége van-t 
ezekre a borzalmas eszMjsöfcre, hogy 
diadeimaskodjleíiMk a mostani ntáso- 
dik világháború, tisztítótüzében ét- 
formálódé Bttrópet éOrnntObamf

Mert Eitrópa drámája t»  a  JBm?
A GPU ügynök és * ĥ gedttmü- 

vésznő, bár «  mesének f&Ksereplői, 
mégis essk ééUusk, m&sstM eg? 
oiym  hahúwee tdrtémélmú színjátéké 
nak, amélybm a M« ember« kBm&t* 
ve, nSyanank réssttnesz és vem,ényu 
kedve várfa, a fn á lH  *  Mboitfn* 
kozásti.

Fethivás
a személygépkocsik előállítására

A budapesti gépjármű kerületfcez 
tartozó alábbi íorgalmi rendszámú a*e- 
mslygépkocsiknak 1944. évi október 
7-én az alább feltüntetett helyeken 
való előállítását elrendelem:

A* András.sy-laktanyában (X. kér. 
Ifungárjíu-krt. 9-11. ®z.)

í  h — 17 h között az AA-, AB-, 
AC-, AD-, és AE forgalmi rendszámú 
szémél y gépkoeaik,

Városligetben (Műcsarnok mögOWi 
7 li — 17 H között az AF-, AH-, 

AI-, AK- éa AL forgalmi rendszámú 
süemélygépkocsik,

> Ferenc Jóa«ef lovasSift laktanyá
ban (X. kér., Kerepesi-út. 49 SE.) ■■

7 h — 17 h között s*  AM-, CA-
CB-, CD- és BA forgalmi rendszámú 
személygépkocsik,

«  Népligetben (Ollói-úti rész)
7 h 17 h kSzőtt a BB-, BC-, BÖ

BE-, BF- forgalmi renttezámú ®.emély- 
gépkoesik. továbbá mindazok k szé
ni élygépkocsik, amelyeknek elöálliti- 
sát mindezideigr *  forsilmi rndtMm  
feltüntetéséve·! mé» nem rendeltem 
■el, de a budapesti sépiármfi keffölft- 
hez tartoznak.

NEM KELL ELŐÁLLÍTANI:
a. a M. kir. Kereskedelem- Köz

lekedésügyi Minisztérium éltal közűti 
forgalomban meghagyott gépjármüve
ket,

b. orvosok gépjármüveit, 
e. minisztériumok részere futár-

szolgálatra kijelölt gépjárműveket;,
A jelentkezést az átvevő bizottság 

a gépjármű forgalmi könyvében iga
zolja., ezért azt. mindenki hozza magá
val.

Aki előállítási kStelezettségének nern 
tesz eleget, vagy nem a Sépjárrm'imw 
tartozó gumiabroncsokkal jelenik » » a
~i7.7.í\ szefn<ben | r  ̂ _
(Honvédelmi Törvény) teljes szigorá
val . járok M és a gépjármű elkobzása 
iránt intézkedem.

S S £  3 nvjel· gépjárműveket k«te-

• jeler.«teEéi»re jw^íploH; ha
tárnapok etette után. ». gépjármű tu- 
lajdomw münden további értesítése 
nélkül i gémybeveswk.

Budapest, 1#44 évi »¡íptsmber hó 
27-én,

A badteatpíurawMnok. é» Teafeyló- 
tábomok, Budapestért. (MTI)
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üj rendelet szabadalmi 
és védjegyügyben

A Budaproti Közlöny vasárrism 
*ám a közű «  f^»ba<#»m;. a l 
és a m»i®eltalmi ügyefcben e«yes hl*
táridök meghosszabbításáról 194«  M f  «'•«Baroi szolo 620—
, ’ “r E· rendelet kiesés
tóse tárgyában kJadof.t
M. E. számú rendeletet A 
telmeben a ¡öb^ ^ ·  ,. / ' reacMet ér-
dij nélkül * ,ak pót‘
szabadalmi Z  “DötrfíiiM r̂ «Kw£ 25 fizáűMléko-s 
hatónk Vv ? megállapít ott

h(mahh Határidő megaliam^Ht kerh«mk akiket a
alján oefizetesében katooai «olgátas- 
«ac vagy a háború okosta m&dkivŰii 
akadály gátolt vagy gétoL A kérel &m 
előterjesztésére és elintézésére egye, 
bekben az említet* ísO—1940. \x ?
«ám ú rendidet readdfceeésti '
adók azml, hogj· ilye» W **önek «"t ' 
1943. december 3*· napja Utfa 
vagy lejáró határidők 
lehet emerjeaes!*ms. rMTT) b,r!1


