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» » Helyben topogó offenzlva Nyugaton“
Nagyarányú szovjet támadás Aradtól északra

és Sc haulen térségében
Berlin, október 8,

Illetékes német helyről kitelik 
tájékoztatásul *

Illetékes berlini katonai helyen 
szombaton az angoLamerikaiak 
nak a népiét nyugati arcvonal el 
leni fokozódó tevékenységét 
„helyben topogó offenzivának 
mondották Eszerint a nyugati 
helyzetet két tényező határozza 
meg:.

1 . A  nőnétek növekvő ellenál. 
lása a harcok valamennyi gyújtó- 
pontján különösen az északi szár. 
nyon és Aachen térségében.

2. Nyilvánvaló, hogy az angol, 
szászoknak nincsen egészen ele
gendő emberanyaguk a német el
lenállás legyőzésére és térnye. 
résre.

Mindamellett — fűzték hozzá 
berlini katonai körökben — a he. 
lyi. részben igen erős angol.ame- 
rikai rohamok sehol sem vezettek

jelent ős a re v on al.vált ozásra. Ben, 
ültben a németek által elért nagy. 
szánni páncélos kilövést a páncá!. 
elhántó fegyverek a „páncélrém” 
és »  „páncélököl”  fokozottabb 
harcbavetése eredményezte. Ezek. 
nek a páncélosoknak a legnagyobb 
részét a németek úgy semmisítet. 
ték meg, hogy közelharcban ve
tették be a említett fegyvereket.

A  keleti arcvonalon Aradtól 
délre lévő térségben pénteken 
megindult szovjet nagytámadás
sal új súlypont keletkezett. A 
Szovjet itt gyors előretöréssel 
páncélos és lovas éleivel elérte a 
Tisza torkolatát, A német ellen, 
támadások már folyamatban van. 
nak.

Az ettől délre csatlakozó arc
vonalszakaszon a harcók jelenleg 
Belgrádiéi keletre folynak. A  né
metek «  Balkánon most fokozott 
partizántevékenységgel állnak

szemközt. Ennek következtében 
az arc vonalak között vezető főút
vonalakat ismét és ismét harcok
kal kellett szabaddá tenni. Külö
nösen vonatkozik ez a Belládtól 
amellett berlini katonai körök, 
délkeletre elterülő vidékre. Mi»' 
ben azon a véleményen vannak, 
hogy az említett nehézségeken 
nemsokara úrrá lesznek. Ezen a 
vdéken új arcvonal van kifejlő
dőben,
„  További súlypont alakult ki a 
Raseinen és Schaulen közötti tér
ségben egy újabb szovjet nagv. 
offenziva következtében Itt a bol. 
sevisták  ̂20 lövészhadosztály és 
eKy páncélos hadtest harebaveté. 
sevel próbálnak áttörni Libau f«*. 
le, A  németek azonban a támadás.

egyidejűleg - egtették intézke
désükét a ke 3rosz határ el. 
len irányuló esetleges előretörés
sel »zemben. (M T I )

í

HITLER: MONDOTTA
Munkaközösségek alapításá

val gyenge egyesületek nem 
lesznek erősebbek, de nem 
egyszer bekővetkezhetlk a* 
erősebb egyesület gyengülése.
Téves az a  fe lfogás , hogy  
gyenge csoportok egyesítéséből 
erőté.-yező keletkezik.

Ne fe led jük  el soha, hogy 
ezen a világon minden va ló 
ban nagy dolog nem koalíciók  
harcának, hanem mindig egyet
len győzőnek az eredm énye.
Koalíciós eredmények már ere
detüknél fogva magukban 
hordják a jövendő széttörné 
csolódás csíráját és nem egyl 
szer a már elért eredmények
fórrHd»i»ÜtS V.e*e.tnek- Na9y- valóban világrengető szellemi 
ként kániBih„Ti u i Ĉ ah ®9ye* alakulatok titàni küzdelmo- 
nak eredménye « * · « · " » .  mint koalíciók válla.kozásá-

. nh9J . « m il,d e M . el6tt a n6pl állam ot nem fo g ja  megteremteni 
Z m  l? a u V ane?i f*,ur· ka közösség m egegyezéses akarása , ha-
laszilárd e l h K L ezása .°IS a  mind«"e k e n  keresztültörő szik-

Megkezdődött a dünkircheni csata
BerHn, október 8. 

Az Ihtertef jelenti a Csatorna 
és az Atlanti-partok arődöveze-
teiből;

A  dünkircheni polgári lakosság 
kiürülése céljából kötött fegyver- 
szünet lejárta után a ellenség 
azonnal heves tűz alá vette és 
repülőkkel fa bombázta a német 
helyőrséget A német ütegek rög. 
tön. válaszoltak a tüzelésre és jól· 
irányzott sort ¡izükkel elhallgat
tatták az ostromlók két nehéz 
ütegé*»

Hasonlóan Jó eredménnyel Jőt. 
wk a kanadai készenléti álláso
kat és felvonuló csapatmozdulato
kat. Lortent erődítmény területén 
a . h* rci tevékenység csaknem ki
zárólag heves tüzérségi párbajra*
szoritkoaott

St. Nazaire «lőtériben a ném<*. 
tok véresen vÍs*Eaverték a., több 
alkalommal előrenyomuló fran. 
c‘a «'gétksapatokat.

Maguk az amerikaiak «*ak ütegük 
iMzevel támogatták eezket a tá
madásokat. Német poryáaó csa-
kiv(2 -JnCreSZ rajtaíltés» l  i^nét kivertek az amerikaiakat egyik

támaszpontjukból. Kikötőbiztosító
hajók könnyű lövegeikkel lőtték 
az amerikai. áliásépítő munkála. 
tokát, amelyekhez az amerikaiak 
csaknem kizárólag a fr»**eia pol 
gári lakosságot vették igénybe.

La Bocbelle erődítményének 
lőterében a támadók további 

erősítéseket kaptak. 
Erősebb német rohamesapatok 
különböző helyeken betörtek az 
és nagy fegyverasákmáanyal, v~ 
lamint sok hadifogollyal tértek 
az ostromlók felvonulási terse, 
gebe vissza.
■ A , · , torkolatvidékének
északi es deli részén a német hely. 
őrsegek, amelyek az elmúlt héten 
-lüandoan eredmény« rohamcsa- 
P'^r ,es, kiderítő vállalkozásokat 
hajtottak végre, pénteken, egy 
erősebb kötelékkel ismét előre
nyomultak kelet felé, elfoglaltak 
barom helységet, amelyeket a 
terroristákat felváltó gaulista- 
kö leiékek tartanak megszállva és 
nagy önműködő- és kézitüzfegy- 
ver zsákmánnyal, valamint nagy 
ellátási készletekkel tértek vissza 
eroditményövezetükbe. (MTI)

Német helyi sikerek Metznél
Berlin, október 8.

Aí§  ̂feterínf jelenti a 
hadszíntér harcairól:

Az Aachentől északra lévő tér- 
segben folyó súlyos harcok ismer- 
tetőjete a kétoldali páncélos erők 
fokozott harcbavetése. Ennek so
rán elsősorban a Ckulenkirehentőí 
délre lévő térségben órákhosamt 
tartó páncélos csaták fejlődtek 
ki, amelyek folyamán a mozgó 
páncéioseüiárító- ■ és iégelbárító 
ágyús harci csoportok, réstónt pe- 
dig a német páncélgránátosok új 
páncélos elhárító harceszközeikkel 
elkeseredett közelharcokban ős»aet
nett 0  Hhcrman-páncélont m m iiti.
tettek rnrff. így meghiúsult az 
amerikaiak trrvbevett tehermente- 
aftŐ mozdulata, habár néhány 
ponton kismértékű tért tudtak 
nyerni. Német 'harci- és csatáré- 
pillőkötalékak pénteken u — nap. 
pal és éjisaka — fokozott mérték
ben ; avatkoztak 'be a harcokba.

,Az Aachentől délre lévő térség
ben. továbbra is nyugalom honolt 
A·/. amerikaiak itt 14 nap óta egy 
méternyi tért sem tudtak nyerni,

A. metsi hídfőben a német esa- 
patok többszörös támadó vállal- 
kasásai helyi sikerekre vezettek. 
Az amerikaiakat kivetették, több 
megerősített harci állásból, ellen
támadásaik pedig, elsősorban Drí- 
ant térségében, már a német üte
gek Msében ötseeomtoftok. A Far-

nvueftri f0y Mondón erdőkben a német 
^  csapatok további területeket meg-

behatolt amerikai 
erőktől. E harcok során különösen 

-vattak a közelharei fegyverek-

g o ü k M  rflÍA Utá3ZOkbt 1 “  gya3° '  g sokból· álló vegyes házcsopor
tok, míg az éleslövés-különít- 
menyek sikeresen meggátolták to- 
vém amerikai harci alakulatok
nak beszivárgását. Epim lná l és

elnRl *  ” émet csapatok többHz&. 
rm  támadó vállalhozmaik ,-orún 
W B e s a fc  elfoglaltak egyes hely- 
tegekrt, amelyeket az amerikaiak 
makacsul védelmezlek, Epinaltól 
északkeletre egy erősebb német 
rohamasapatnak méglepetésszerű- 
m sikerült mélye« behatolnia az 
amerikai vonalakba és foal.vul ejte- 
«1 egy amerikai zászlóaljat pa
rancsnokával, valamennyi tisztjé- 

és egésa tönsss*emély« lével, 
Eamirmotit térségében az ameri
kaiak pergőtüzszerli tözérségi elő- 
'éísités után keskeny szakaszon 
támadó vállalkozást > inditottalc 

amelybe ,több, színe« csapa- 
tokbol<allo ezredet vetettek harc- 
»a,_ megpeíbg marokkói és algíri 
¡ovMzeke,. Súlyos harcok után 
sikerűit benvomuiniok a német fő 
harci _ vonalakba és két kisebb 
helyiséget is elfoglalni, amelyekért 
jelenleg még nagyon heves harcok 
folynak, (MTI)

huífo déli része saéles kiterjedés
ben szilárdan német kézen van. A 
bolsevisták eddig csak az északi
22  et^ n keskeny szaka
szat tudtak elfoglalni. Innen kiin-

2 fe n r i^ níeken ÍS isméLeIt heves 
ellenlokeseket indítottak, amelyek

á S ?  *  SZé!eS kit«**tósben fel- 
állított nemet páncélos elhárító
« ír  .reteszen összeomlottak. Pénte-

r -09SZ®en< 91 Páncélost és ro- 
hamloy^et, 157 mindenfajta űr-
S tu ,m;e^  13 nehéz gránát-
zsákTnán^f1111!111 3011 ítéppnskátZj-ákmanyoltimk vagy semmisítet-

nk meg. A foglyok számáról ed- 
t é í l f nWCSen0k jelen-

A  bolsevisták pénteken nem föly*
Eattak tovább azokat a heves te- 
hermentesítő támadásokat, amelye- 
“ *t .„csütörtökön Rozantól délre 
hídfőjükből kiindulva indítottak.
Támadásaikat súlyos veszteségeik 
miatt szüntették be. Egész .sor ösz-
szeí'iiggéstelen részlettámadásba
kezdtek, anélkül azonban, hogy 
emJítésreméltó eredményt el tudtak 
volna érni. Itt a délutáni órákban 
egy páncélozott német hadcsoport 
ellenlökésre lendült, amely a kez
deti szívós ellenállás után az esti 
órákban jelentős terepvereséget 
ért el. (MTI)

Ellentét Roosevelt és Hull között
» t ra , október 8. ban. A* ellentétet legnagyobbrészt ar- 

(NTI) Mint > Tat lond«fií íu dóa itó ja ................
jelenti, »  londoni ujsáROkbó! kivehető,

Váratlan fordulat történt
a„Ĉ ÖnnbÖS G Vu,a szobra  ellen 
elkövetett merénylet ügyében

A főkapitányság politikai osz
tályának detektivjei péntek este 
óta ejt-nappá téve folytaják a 
nyomozást hogy a vakmerő mc 
renylot kezrekeritsék. A  bejeien- 
tesek tömege érkezik ez ügyben 
a politikai rendőrségre. Az egyik 
bejelentés szerint

a Dőbrentef.téren lévő Tabáni 
sörözőben pénteken & merény
let előtt pár perccel egy ide. 
gesen viselkedő kb 26— 80 év 
körüli fiatalember tartózko
dott. Hóna alatt egy újság
papírba csomagolt tárgyat 

szorongatott.
Egy nagyfröccsöt ivott, majd 
gyorsain fizetett és idegesen sie
tett a kijárat felé. Többen is lát
ták, akiknek feltűnt a viselkedé
se, A  titokzatos fiatalember tóvo. 
zása után néhány perccel történt 
a borzalmas merénylet amely a 
szobrot a fődre döntötte és a ta
lapzatot is súlyosain megrongálta.

A hatalmas robbanás ereje a 
vendéglő, a közelben lévő há

zak és a ráetemplom ablakait
összezúzta, sőt a vendéglőben 
tartózkodók közül többen asz. 
talostó! székestől felborultok.

A  szobor közelében tartózkodó 
ügyeletes reindőrt a robt^jiás a 
földhöz vágta, az ismeretlen fia
talember mint a szemtanuk állít
ják, a robbanáselőtti pillanatok
ban. felugrott egy robogó villa
mosra és azon elmenekült.

A  rendőrség erélyes nyomo
zást indított és a titokzatos 
fiatalember kilétét igyekszik 

megállapítani.
Több hasbnló bejelentés érkezett 
a rendőrségre, amelyeket most 
végignyomoznak. Lehetséges, 
hogy az elvetemült merényletet 
valami robbanóanyaghoz értő és 
ezek kezelésében jártas egyén kö
vette el. A  rendőrség kéri a nagy- 
közönség további támogatását, 
amennyben

bárki valami felvilágosítást 
tud az ügyben, jelentkezzen a 
rendőrség politikai osztályán.

Helsinkibe várják a Tass-iroda 
képviselőjét

Stockholm, október 8. 
Helsinkibe szombatra várták «  Tass

nak *  Szovjetunió hivatalod távirati 
irodájának képviselőjét, Karjagiat

JClRJJuIj *» JWmUVUI ’
hogy Boosevelt é* Hull között mély
reható ellen tét* kelé tkeiett. A lap * to
vábbiakban «eket írja.· Úgy hiszik, 
hogy Hull. Roosevelt ujrantegvila**- 
táe» esetén nem marad mi® hivatali

ra lehet visszavezetni, hogy Hull tobb- 
sjcnöM* mrllöüSttnek érzi masát, még
pedig főként Morgentban esetében, 
amikor a pénzügyminisztert Német- 
őrsiéig hábonú utáni kezelésére vonat
kozó politkai tervének megvitatása cél
jából közvetlenül Quebecbe hívták.

ü i német felderítő páncélkocsi
Berlin· október *.

Mint a Deutsche AUgemeine Zeitung 
jelonti a napokban mutatják bo nyil
vánosan a 13  tonni» súly* 
tipu*ó 
nagyon

in a 12 tonnás suu» Achtrad- 
új felderítő páncélkocsit. Ez a 

hosszúra nyúlt kocsi, amely

lapos, lekerekített a lk já v a l akarnak  
egy „parducmacska" halad előre a tc-

v Ő w  A  ^°csi erejB h0w na*ry tá-
isírni «negSíakitá» nélkül be-

feEv v e ^ rSan ÍOrt1Ul 9 lerft|>en> wös legyvczete es nagy sebesség« van.

Meghalt 
Wendel Wiikie

Stockholm, okt. s.
A b rit  h írszolgálat N ew york - 

ból jelenti, hogy W endel W lll- 
kle am erikai elnökjelö lt v é r · 
m érgezésben m eghalt. (M TI)

Hétfőtől kezdve m á r 
negyedhéikov keit 

eisöiétiieni
A honvédelmi miniszter rende- 

.. . f  ríelmeben a lakóházak el. 
sötétítését, a közvilágítás csök
kentését és a járműveknek fény
csökkentő berendezéssel való el
látását október 9.től, hétfőtől 
kezdve 18 óra 15 perckor, azaz 
este negyed 7-kor kell végrehaj. 
tani Az elsötétítés reggel 5 éra 
30 percig tart.

M x  ASsö ff arm ' I összeom lottak
s  fe©ssa¥ lsta  tám ad áso k

Boriin , október $ .
A z  In te r in i p ien ti a keleti a « ·  

«cmal ^ » > *0  wtóawán folyó
fcsra-.krÁi.

A* alsó mm? a w « *  partéin

Seroktól északra folyó tisztogató 
harcokról, amelyek pénteken m- 
-•Hb folytak és szembet hajnalban 

fellángoltak, újabb részletek• · ·" - » ’ •«a ■· ~ -xrv,
váltak· ismeretessé. Ezek szerint a

Halálos baleset 
a V&ct’ttfciií

S/omb;ilon délytí.n s Váoi-úton j,a 
láloa kimenetelű szeren csétleiBée Lhr~ 
Út*. A Nyugati irányából Újpest w l  
haladó 55-os jelzésű villamf 
iyet cáfolásig meetöItSM ’ i'·· ■■ 
a lépcsőkön fürtökben ír,-.*. 20̂ 2

kertk, ^  W-

xapdszkoQo embereket 

A szerencsétlenség következtébe»
*  SAí,^>r  5«  éves fSvároai al- 

««*t, «a Harsa Mikló», M FTR  
»Mtroa meghaltak. Navratiot Ja
nó* 19 éveg kifutót, Varga látván 
18 éve» segédmiinkAsi. Jánoska 
Emit lakatostanonr-ot, Tangler An. 
tál géplakatost a mentek súlyom 
állapotban szállították a Magdolna 

kórhiKb·.
A *ser«5caétl«nség *2telw5yér
fián rendén‘biíOttsSf szülött *"
ren^étlm^g k&riUroéttyeinek
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Az angolszász légifölény 
lényeges csökkenést mutat nyugaton

' Nyugaton, minden angolszász 
híreszteléssel szemben, jó az idő 
és Berlinben rosszal sikerült ellen
séges mentegetőzésnek tekintik a 
megromlott időjárásról terjesztett 
híreket.

„Nevetséges dolog —  mondotta 
ma erre vonatkozólag Sommerfeld 
őrnagy — nyugaton as időt okolni 
u  offenzív» elakadásáért, illetőleg 
a front megmerevedéséért, mert 
ott a terep sem télen, sem a* át
meneti időszakban nem gördít ko
moly akadályt a harcok

A* persze más lapra tartósok,

hogy az amerikai katona egysze. 
rüen megtagadja a harcot, ha 
nem védi őt erős légi ernyő."

Hivatalos megerősítést e hírek
re Berlinben még nem adnak, de 
nem is cáfolják kifejezetten e té
nyeket. tehetsége* tehát, hogy 
forduló ponthoz érkeztek a nyu
gati harcok. Nyáry József

Feloszlatták a bulgár 
Brannik Ifjúsági szervezetei

(MTI) A  moszkvai rádió Menti Szó
fiából, hogy MonHiták a bolgár 
Braonttc ifjúsági nerrnieM. (MTI)

A szövetségesek nyugaton még nem 
tudták kiinduló állásukat kiverekedni

f ! i BéT*», október 8.
Az Mwonalak helyaeftérSl Max 

Kruül dr, a Német Távirati Iroda 
katonai munkatárs» ezeket írja:

A  nyugati, arcvotnalm a német 
elleniökések sűrűsöditek és fokozó" 
dó erőt nmtaJfcaak. Még ha a táma
dások nana te járnak nagyobb tér- 
nyereséggel, az a lényeges, hogy 
az ellenfélt megakadályozzák azok
nak a kiinduló állásoknak megszer
zésében, amelyekre szüksége van a 
bejelentett őszi offenziva számára. 
Az ellenséges kötelékek felmorzsol
jak erejüket aközött a kényszerült* 
ség között, hogy a német lökéseket 
kivédjék éa 

annak azfíksSgctísége Wsd&, 
hogy a nagy élőjátékát jelen
t ő  moschdataíkat folyamatba 

tartsák.

Ott vám azután a háttérben a v is 
szatérő rossz időjárás fenyegetése, 
amely megakadályozza őket légi
erejük tömeges bevetésében, ami 
pedig eddigi sikereiknek döntő 
e-köze volt

Az ellenséges támadások szívós
sága mindenesetre arra a szándék
ra mutat, hogy a kezdeti sikereket 
nyomban kövesse a főtámadás. 
Egyedül ez az eredmény igazolhat
ná azokat a véráldozatokat és
anyagveszteségeket, amelyeket a
nemet tüzérség megsemmisítő mun
kája rájuk kényszerített. Amit az 
ellenfélnek ezekben a napokban 
egyedül páncélosokban és roham- 
ágyukban fokozatosan harcba kel
lett vetnie, az felülmúlja az eddigi 
mértéket és egyben okozója volt a 
frontális támadások több helyen 
megfigyelt ellanyhulásának, ame 
lyekbe pedig belevetette tamado 
hadosztályainak lendületét.

Ez egyúttal bizonyítéka annak, 
h o g y  milyen mértékig sikerűit 
a német h advezetőségnek ne
héz fegyver ek-et harcba vinnie 

és hatásosan alkalmaznia.

A nyugati arevonal nyomvonala 
összképében nem módosult sem a 
belga-hollandi határon, sem a Waal 
és az Alsórajna között.

Aachen térségeben az ellenség 
nagyobb mértékű páncélos esetit 
kezdett, azonban a német pancelos- 
elhárító eszközök fokozott harcba- 
vetése következtében itt szinten 
súlyos veszteségeket szenvedett.

" Minthogy a határon in
nen volt az első ilyen ,fe · 
Irgü csafa, az t&nerika hiroda 
sok foggal jelenthették, hogy 
„német földön ez voíi eddig a 
legnagyobb páncélos csata”.

Metznél, ahol a Briant erődért 
vívják a harcot, úgyszintén a Far 
roy-erdőben és a Vogéaek völgyei 
nek kijáratánál ide-odahullámzó 
harcok folynak, amelyek során az 
amerikaiak egyetlen helyen sem 
tudtak előbbre jutni,

Középolaszországbjm a legkemé· 
nyebben küzdenek- Az amerikai

csapatok hegykupról-hegykupra 
igyekszenek magukat Bologna felé 
előredolgomi.

A  teleti aroranalom Memel ¿s 
a Felső-Windan között

a német kötelékek erfy elten- 
sé ff«» támadásokat hőTVanaik él.

Az ellenállás szívóssága különösen 
a Reseinem-Schaulen vonaltól nyu
gatra megakadályozta az ellenfél 
nagyobb kezdeti sikereit. A  táma
dás elsősorban Libau kikötője el
len irányult, hogy a Rigánál har
coló német hadosztályokat elvág
ja, de azután nyugat felé, a kelet- 
poroszoirazági határ ellen is elka
nyarodott (TMI)

Amerika mindenképpen
ranas7^«’ í,il1'  r ^ a n l  

támaszpontjaihoz
t Genf, ok tóben T.

(NTI) Washingtonból jelentik: 
Oonnally szenátor a szenátus kül

ügyi bizottságának elnöke, mint 
Washingtonból a* északamerikai tájé- 
kostaté szolgálata közli, — arra kö
vetelésre*, hogy Egyesfiit Államok ve
gyenek részt egy nemzetközi békeszer
vezetben, azzal a kikötéssel válaszolt, 
hogy a* Egyesült Államoknak fenn kell 
tantani· a két óceánon légi- és ha* 
dltengerésweti támaszpontjait éa fenn 
keO tartania a világ leghatalmasabb

Még mindig nem indult meg a várt 
nagy küzdelem a flandriaihollandiai 

térségben
Berlin, október 8.

Az Interinf jelenti a flandriai- 
holandl térségben folyó harcokról: 

A belga-hollandiai határvidéken 
a Waal és a Rajna alsó folyása 
közti térségben, a délhoüandiiai 
határterületen és Aachentől észak
ra az eddigi súlypontokban tüzér

ek, páncélosoknak és csata- 
repülőknek mindkét részről tör
ténő fokozódó harcbavetése követ
keztében a harcok hevessége to
vább növekedett, azonban e har
cok még mindig csak a várható 
nagy küzdelem bevezetéséül szol
gálnak.

A  nyugati arcvonal ésszaki z&r- 
nyán is a jelenlegi támadó műve
leteknek amerikai részről elsősor
ban megfelelő felvonulási térség 
megteremtése a célja, míg német 
részről tisztogatás és az állások 
előtti térség megerősítése a cél. . 

A kanadai kötelékeknek a 
nyomása lankadatlanul tovább 
tart a legszélsőbb német jobb- 

szárny ellen, 
amely továbbra is a flandriai*al
sórajnai térségben és a Wal- 
cberen-szigeten lévő állásokig 
nyúlik. Montgomery hadműveleti 
célja félreismerhetetlen, a kemény 
ellenállást tanúsító német kötelé
keket az 1 . kanadai hadsereg a 2 
angol hadsereggel együttműködve 
el akarja vágni mögöttes összeköt
tetéseitől és meg akarja azokat 
semmisíteni. Brügge térségeben a 
németek eredményesen meghiúsí
tottak több átkelési kísérleteit 
I.#i ptó-csatornán és Antwerpentől 
északra visszaverték az ellenséges 
előretöréseket.

Turnhouttól északra a Saarle- 
Na.'isau térségéből támadó kö
telékeknek, amelyek a 2 . an
gol hadsereghez tartósnak, a 
nagy áldozatok árán megnyert 

néhány kilométeres területnyeresé 
get a heves német ellentámadások 
következtében ismét fel kellett ad- 
niok.

A Waal és a Rajna alsó folyása 
között a fiémet kötelékek támad* 
ták az angol-amerikai betörési 
éhet, amelynek nyugati oldalát az 
angol, keleti oldalát pedig az ame*
rikaiak.védífciezték.

Az angolok, akik ismételten
nagyobb P/incélos erök<H, 
tettek harcba, a pénteki nap 
harcaiban U harckocsit vesz
tettek és a késő esti arakban

erős tüzérségi tűs védelme alatt 
visszavonulták.

Az amerikaiak is oly súlyos véres 
veszteségeket szenvedtek, hogy 
állásaik egy részét fel kellett ad- 
niok.

A német légierő harcikötelékei 
is ismételten beleavatkoztak me
rész mélytámadásaikkal a har
cokba és elsősorban a felvonuló 
erősítéseket támadták, (MTI)
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Egy tizenkilencéves honvéd
hőstette

Nem Is olyan régen estek át a 
komáromi bakák a bolsevista ak
navetők tűzkeresztségén, máris 
szebbnél-szebb hőstettek Születtek 
a hadosztálynál Itt van mindjárt 
Zsidó Zoltán 19 éves tatatóvárosi 
fiú egyéni vállalkozása*.

önként ment, komáromi baká
nak, azzal az elhatározással, hogy 
hivatásos katona lesz. Az egyik 
reggel a század parancsnoka az 
első vonalban tartózkodott. Zsidó

Varsóban 11.000 lengyel felkelő 
adta meg masát

Berlin, október S. 
Az Interinf jelenti:
A  vareót f db »lök megadiaake? minél· 

ezieléig r.árt kötelékekben 11.Wt* len
gyelt, közöttük 942 tisztet és hat tábor
nokot ejtettek foglyul. Valamennyi se
besültet és beteget időközben kórházi 
kezelésbe vettek. Komorovstki-kölelé- 
kelnek gyengébb csoportjait a német 
parancsnokságok beleegyezésével alka-1

mazásba vették a varsói lakosság ki
ürítésekor éa fegyvereiknek a teljesen 
szétrombolt városból való elszállítása 
során rendőri és rendfenntartó szolgá
lat teljesítésére. A  kikSltftzteteltekei 
a főkormáyzóság nyugati rénr,én lévé 
városokban éj* nagyobb helységekben 
helyezik el. A polgái lakosságról vé
li goöoskodást fokozott mértékben foly
tatják, (MTI)

Adománygyűjtés 
az erdélyi menekülteknek

A belügyminiszter aa ország egész 
területére adománygyűjtést engedé
lye**« az endélyi menekültek megse
gítésére. A  készpénzadományokat a 
„Belügyminisztérium, Erdélyért, Buda
pest” elnevezésű 151.000 számú posta- 
takarékpénstári szamlána kell befizet-

ni ta egye» hatósági *yfljtós»ervekhex 
azonban természetben élelmiszereket 
és ruhanemüeket is lehet felajánlani 
és eljutattni. A  belfigyminiszter a ren
deletben felhívja a törvényhatóságokat, 
hogy a gyűlt«» lebonyolítását* fel
ügyeljenek.

S z a b á ly o z tá k  a húsételek kiszolgáltatását 
a vendéglátdüzemekbea

A  közellátásiig? i miniszternek októ 
ben 9-én hétfőn. tHiMépli undelete
srerint vendéglSk*»«” · a' a* V . ta' 
irifniM^bhM) vaklawlTit «spríssokM,

bori» vagy juhhüsböl 
készült főtt vagy ^ H  ^ ^ t - v á b M  
rendelkezésig nem szabad kfazolgéltat-

nl. A rendelkezi· alól kivételek Buda
pesten a III. és IV. osztályú, «s ország 
többi területén a 111 osztályú klfSzé 
sek. Ezekben húsételkért csak gulyást, 
pörköltet, vagy főtt marhahúst szabad 
kiszolgáltatni. A  rendelet megszegését 
általában kihágásként büntetik (MTI)

Rendelet a visszaesőiéit délvidéki 
területeken volt lelkészek, azok 

özvegyeinek és árváinak ellátásáról
Mindazok a lelkészt özvegyek es 

árvák, akik az 1921. év és IM I. 
év között a volt Jugoszláv állam 
terhére ellátásban részesültek, il
letve e közötti időközben a ma
gyarsághoz hű magatarásuk mi
att kényeknek voltak Magyaror
szág területére költözni a* állam

Januárig nem lehet fűteni 
a pátisi lakásokat

Madrw „ktébw 8. . » *  wés ^  feleannyi teherkocsi áll
Mint a Spanyol T á v i« «  iroda Se- rendeVekzéetre. mint 1940-ben * erek

(a Magyarországon hatályos) fe
lekezetűk ellátási szabályai sze
rint fogja ellátásban részesíteni. 
Amennyiben az ellátásának pengő
re átszámított tiszta összegénél 
többet kapott volna a jogosult 
1941. év április hó 10. napja előtt, 
a különböze tét pótlékként fogja az 
állam megállástani cs folyósítani

|||M ^

A i új chiliéi követ átnyújtotta 
megbízólevelét Boeseveltnek

Madrid, ••k-tóbfr t. 
íN'Tij Mint a Spanyol Táviaati írcda 
je'enti, Mancisl Mara Miranda, *t új

<észak$merat«i chiitet követ átnyuj- 
k^-jtotta Rooseveltnek kormánya tnegböó-

leveíéí. QUXlt

Zoltán honvédet útnak indították» 
hogy fontos hírt vigyen parancs
nokának. A parancsot teljesítette.
Visszafelé jövet a fiatal fiú a ti. 
tokzatoaan ásító erdő rengetegébe 
tekintgetett és arra kérte főhad
nagyát hogy ő is részt vehessen 
az erdő át fésülésben. „

A* átfésülő csoport balstárnj·» !
indult ©I a sűrö cserjésben. Alig 
indult »záz métert a jobbszámy. 
ról tompa kiáltás hallatezottj 
Állj! Rövid várakozás után Zsidó 
Zoltán honvéd tovább memt, hogy 
felderítse, mi történt a jobb*sár* ,
nyon. J

Tompa géppisztoly-sorozatok 
kattogtak a távolbol. A. tatatóvá· 
rosi fin gyorsan folytatta útját.

—  Hol vannak a. tiszt urak? — 
kérdezte a egyik tüzelőéHásba» 
fekvő honvédtől.

—  A zászlós úr megsebesült! ·— 
kiáltotta vissza a honvéd. Zsidó 
honvéd tovább kúszott. Az aknák 
egyre sűrűbben kezdtek porozni a 
közelében Ismét tiszt után érdek* 
lödött.

— A. hadnagy úr «lesett, itt 
fekszik elől. tizenöt méterre! — 
kapta a megdöbbents választ.

Rögtön előrekússsott, hogy ki* 
hozza a hadnagy holttestéi, de 
nem érhetett el odáig, mert a hol. 
sevísták gyilkos tűzzel borították 
a környéket...

— Átveszem a ssakas# parancs- 
nokságát! —  ordította tele tüdő. 
ve! a 19 éves honvéd.

Egyik golyószórót ©lőrecipelte 
és tüzelni kezdett TJgy&nekkér in. 
téskedett, hogy a baloldali golyó- 
szóró menjen egy jobb tüselöál- 
.Isba és egyben hírvivőt indított 
hátra a- főhadnagyához. A hírvi
vő azonban megsebesült. Zsidó 
Zolán tovább vezette a szaka»» 
védekezés» t olyan eredménye«©», 
hogy ae egyr® sűrűbben iebukkaonak v iszo, 
nő szürkeruhás

"  * rIÜ iv  a  h ivatalos róm ai köriem

balszárnyról a em “ W™“  a s^ ciliia *
vette a*' %aka!?atista; mozgalmat, a St

—  Szédülök, kiélésnél azonban nyilván ; 
tem, váltást kPreW,,ta gyűlésről van szó. 1 
ekkor a bal golyós*^ ha a lüntetők -  r

A  derék honv«lne<lfiS knricmény tov4bs

■— * »
nem váltották. Vkről lehet szó, mir.th

Az új golyőszórós gyoér.yben „felkelők* 
is érkezett. Zsidó Zoltánét, 
egykettőre ott termett é..ricUiai M y je tre
t*elt a golyoszóroval. . r. , , ....
órás gyilkos tűzharc után s v e  Alid 
visták belátták, hogy szilába pentek regi 
lal állnak szemben ée ele. kihallgatását í
se£ ^ *  , , gyorsan vissm

Zsidó Zoltán tnegcssk 19 r ,
de szive oly bátran dobog, ^ >lytatja 82 U!
a legtapasztaltehb harcosé. Pét 
Has, bátor magatartásáért hős. ”  · “ * ' u 
történetbe illő fegyvertényéért ™
nyomban őrvezetővé léptették elő,
de 'mellére nemsokára felfűzik a A
nagyezüsfc vitézség! érmet is. «
tüxju ·»&

táínak
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> · ·JMyiHanak meg a szivek.,
Budapest testvéri szeretettel Öleli m agéhoz  

a  Székelyföld menekültjeit
„CmMoa « '  kiülő,
Táncol a lőcs,
mennek aa árva
menekidők,”

Jékey Zoltánnak, a 
K i poétának a sorai dorombolnak 

bennünk. Most .írta a K M  est a 
verset, amikor ezekben a veres na
pokban Kolozsvárom keresztül 
özönlöttek & Székelyföld ^taacma.· 
lői az ország belseje fele. Mene
kültek a pokol dő l mely felégette 
házoikat, ebek harmincadjára jó
szágaikat Uyeenkor nincs és nem 
maradhat mán értéke tat embernek,
^ .ir  az, amit eszel fa ra »
szóval fe je s to k  « * * -  ySst̂  
élet van: von minőm. V m  remem 
n jövőre és von izom # httrewt ··<  

Aztán milyen, különös, aiiogy itt 
Budapest utcáin látják a. székely 
szekereket. Ha rájuk nézel t m  
gondolj, hogy a sár, amely küllő
ket dagaajtja

é g i  darabka
székelyföld

'és ők m agok  utolsó rongyaikban 
a  széfctíylelket hozták közénk. Azt 
m saékely 1 « » * * .  amdy s o ia  nem 
veszett e l és soha nem veszhet el 
Semmiféle idegem tenger habjai kö
rö t t  sem. Hisszük. tud jak  nincsen 
mm33»  a  nap, am ikor m egismétlő
d ik  a szolnoki «o d a ,  Mgtemétlődik 
a z  m  1840 jmmár elseje, «B á to r .
a  jajgató, menekülő emberáradat 
felé egy erős férfihang kiáltott! 

__ Ma&yardkl V4s#arfártMW 
Ess a  hang tó k o r  Ko*wrtfc Lajos

hangja volt. A  tóborfi sorsát só
im sem pillanatnyi sikerek vagy 
balsikerek döntik el, hanem m az 
erő, az a hit, amellyel a harcot vi
seljük

A pillanatnyi bajokon azonban 
segítenünk kell. Azok, akik a xnesz- 
szibb célok érdekében mindenüket
elvesztették

érezzék meg 
a testvéri szereidet,

érezzék meg, hogy nem hagytak 
cserben őket. A  Ipok  már 'beszá
m oltak azokról a  tetemes összege
ket k itevő adományokról, melyeket 
egyének és vállalatok, intézmények 
és egyesületek áldoztak a szent 
célra. A, szeretet ú tja i azonban ki- 
fürképafcetettem*. Nemcsak pénz
beli adománnyal lehet segítem. 
Nem csak a  csengő pengők ra&taí- 
já k  m eg az érző ¡szívet, htmato *ofc 

■ mindetn megmatatja ■ a segíted- 
akaró szándékot.

M ég  nem indult semmiféle h iva
talos, akcié, m ég nem történt sem
m ilyen fe l^ zó lM a  egy  évekkel ez
előtt. BeSgrádbdl menekült m agyar 
iparos W fnáhetm József, k i időköz
ben m ár békés ' otthont teremtett 
m á g iá ik  Budapesten ellőnek  aján

lotta fel támogatást. Felajánlóit<t, 
hogy Andrássy-utom lakáséban

ingyen bútorozott 
szobát ad

egy kisebb székely családinak.
Aztán á napokban feJhivott ben

nünket ár. Csigás Feerene keres
kedő. ö  is segíteni akar. Nem száz 
pengővel se nem kettővel. Kenye
ret, megélhetést akar adni egy me
nekült osaládnak.

—  A, pénz elfolyik — mondja 
nekünk dr. Csigás. —  Ügy gondo
lom, hogy akkor segítek igazán, ha

megélhetést és munkát adok. A 
Kamara-erdőben van egy 3000 
négyszögöles telkem. Egy kis szo- 
ba-komyihás lakás is van rajta, be- 
bútorossvB. Itt szeretnék megélhe
tésit biztosítom egy székfely csatád
nak, Természetesen a taüajgondo- 
zás ellenében, fizetést is adok meg 
földhasználatot 

Csak két esetet kaptunk ki a 
sok közül. Hisszük, hogy követésre 
találnak.

Nyíljanak meg a szivek, mert, 
most fog kitűnni van-e szív e kő
rengeteg között...

<-e)
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HETI SPQIPIIIDKCR
raggamb! Fiuck István dr-t

sítŐ ,,r,/¿UiíW. &|mm Aj—Iít*S
ponton 'kismértékű··* " » ·  
nyerni. Német hart _ ,
pülökötelékek pénteílOSlOl V63V6I1
pai fel éjszaka —  ídi-u i4 m ~ m  
hon avatkoztak fa1* '!1.

Az Aachent#

22, Ti!.": 310-63

ben továbbra J| fffjf.fd?  
A  a, amerikaia. f  p  n  
m éternyi tértm  n  m 6m  

A nttiÄS hl—
pstek Uibb - -  M
kásásai ír f i i  
A* ameri·
I | ^ i s 2 í  
timadáfe

kitüntetés éré. A  fiatal —* 
alig 39 esztendős kitűnő sportem
bert miniszteri osztályfőnökké ne. 
vésték M, államtitkári címmel.

Raggambi Fluck István dr. 1924 
és 1934 között egyike volt legjobb 
gyorafutóinknak. A  BBTE szineL 
ben küzdve számos bajnokságot 
nyert, asiközfeeo 100 méterein 10 .6, 
200 métesesa pedig 21.8 mp-es idő. 
vei országos rekorderré lett 

Pompás nemzetközi győzelmet 
nek se Szeri, se száma. Legna^ 
gyobb sikerét Parisban érte el* 
ahol 1930-ban a magyar-franda 
viadalon hármas győzelmet ara-, 
tott, megnyervén a 100 és 200 mé.
teres «ikfutást futott még a 
szintén győző magyar stafétában.

Legnépszerűbb győzelmét a 
Pesten 1930-ban megrendezett 
magyar-finn viadajon szerezte, 
ahol a Kormányzói-család és az 
akkori kultuszminiszter Kldbels- 
berg Kunó gróf továbbá 30.000 
lelkes néző tapsai közepette szaki, 
totta <d győztesként a célszala
got

A  számos hazai győzelem és 
bajnokságon kívül Bécsben, Prá
gában, Varsóban, Parisban, Stock
holmiban, Bolognáiban Berlinben 
és Helsinkiben öregbítette a ma
gyar sport hírnevét.

3934-ben vonult vissza — de 
csak a versenyzéstől, mert a 
sporthoz hű maradt. Jelenleg a 
BBTE szakosztályának, elnöke 

Magyar Atlétikai Szövetség al- 
elnöke.

Raggambi Fluck István dr. ki
nevezése osztatlan örömet keltett. 
Személyével ismét beigazolódott 
hogy a jó sportember nemcsak a 
versenypályán, hanem az életben 
is megállja helyét.

Diósgyőr, Szeged ,  Szolnok és 
Salgótarján helyet kapott

a  .Hadi Bajnokságban'1. Ezt a 
hirt már csak’ azért is örömmel 
regisztráljuk, mert múlt heti szá
munk Heti Sporttükör” rovatá
ban éles hangon a vidéki csapatok 
védelmére keltünk, bízva abban, 
hogy aa OSK megtalálj* a módját 
annak, hogy biztosítsa a hadibaj. 
nokságban néhány vidéki csapat 
részvételét.

Hangunk nem volt pusztában 
kiáltott szó, mert az OSK bizto
sította  Szeged, Szolnok. Diósgyőr 
és Salgótarján részvételét a pesti 
csapatok táborában.

Örömmel üdvözöljük a  rfegy 
vidék i csapatot az őket megillető 
élvonalban, s hisszük, h ogy  mié 
lőbb  eljön az az .idő, amikor í 
többi csapat is újból megjelenik 
*  küzdőtéren.

Hivatalos jelentés 
szombati bombázásról

utáni órákban »  tverépülés útvonala« 
téntek vissza. Több vidéki városunkat 
bombázták. Károk keletkeztek. Több 
ellenséges repülőgépet lelőttünk.

mérték után is 
h a x ls m ia

¥111., Baros»-«rtC» · « ,

táfe a* alvás miatt elvesztett időt 
hogy pihenésre ¡naponta csupán 
öt órát fordítottak.

Noshát A ra tó  Géaa is ilyen 
« “bér, akinek, hogy ugymondjuk, 
nincs szíve aludni, mert az alvás 
impoduktiv valami, ami közben 
nem termel, as ember.

Arató Géza a legnehezebb idő
ben hozta létre a szentendrei 
labdarúgás edzőtábort, azt a gyü- 
lekezetet melyen 70 űj magyar 
Labdarúgóval lett gazdagabb a 
fnfballsport Amikor egyesek 
meghallották, hogy most akar 
Arató táborozást csinálni, egysze
rűen mosolyogtak ezen. Arató 
Géza pedig kézbevette a dolgot s 
háború ide, utazási korlátozás 
oda, nyélbeütötte az ország vala- 
memiyi pontjáról egybesereglett 
edziőjelölt részére a tanfolyamat 

Vajba sok ilyen vezetőnk lenne 
• minden téren!

Magyar Távirati Iroda jelenti:
Október 7-én délelőtt dél-' és dél

nyugat felől sokszáz ellenséges gép re
pülte át az ország légterét észak-, 
északkeléi irányban. A  géPek a dél‘

30 bombázót vesztettek a szö ve tsé ge se k
szombaton

digi jelentések szerint a légvéde
lem 30 ellenséges bombázót lőtt 
le.

A. széles arcvonalon és ugyan
csak erős vadászvédelemmel Kö
zép- németország fölé berepült ame
rikai bombázókötelékfeket német 
vadászok a Kyffha-qser-hegység 
felett harcra kényszerítették anél
kül, hogy az angol-amerikai kisé- 
rővadászok ezt. meg tudták volna 
akadályozni A  néniét vadászok 
azonnal megtámadták az ellensé
ges bombázókötelék eket és eddigi 
részletjéHentések szerint 31 terror- 
bambázót, javarészt boanbaterhé- 
vel együtt, lelőtték. (MTI)

Berlin , október 8.
Mint az Interinf légügyi tudósí

tója értesül, angol-amerikai bom
bázókötelékek október 7-én is meg
kísérelték, hogy a birodalmi te
rület ellen intézett terrortámadá
saik során a német légvédelmet 
megtévesszék és mindenekelőtt a 
vadászerőket szétszórják. Az 
Észak- és Keleti-tenger fölött át
repült kötelékeknek nem sikerült 
a német légvédelmi mrőövezetet 
átrepülnicik és veszteség. nélkül a 
sfcettini térséget elémiök. A ter
rorbombázók itt sürü és jól irány
zott légvédelmi tüzbe kerültek, 
úgyhogy sok négymotoros bombá
zó égve zuhant a mélységbe. Ed-

Romeo és Piroska 
a Vidám Színházban

Magyar Ogeidverseny Egyesület
1944 okt. 12-én d. «. 2 órai kezdettelUgetön«eiWiel

r c a j f i

A 18 éves Zsitvay 370-es 
rekordot ugrott rúddal

P a u l i n y i  Jenőnek az MRTSE ki
tűnő nes tér érnek egyik legifjabb és leg
nagyobb teh«$ségíi neveltje a még if
júsági korba« lévő Z s i t v a jr  a 
rúdugrásba*! 370 em-el. pestvidéki ke
rületi reikotvdüremémyt ért el. >

Z e i t v  a y eredmény« kiváló. Ha 
tovább in komolyan dolgozik, ö lehet 
az első 41S—430-as magyar ugró.

összehaeOGűitásScémt körijük az ed
digi legjobb magyar rúdugróeredmé
nyeket:
■410 cm, Zsufflca Viktor M AC. 1940

A szórakozni vágyó 
iözönség könnyű 
vidám darabját 
megkapta a Vidám 
Színháztól. A  da
rab célja: nevette- 
tés, különböző hely

zeteknek a nemvárt összehozása és 
két órás kacagás.

Gáti Arthur a  körülrajongott 
hösszerelmes az ötvenedik életéve 
fölött féltékeny lesz az nj Rómeó
ra, akit most szerződtetett az igaz
gató. Gáti apaszerepet kap és a  
húsz éves partnere, Júlia kirob
bantja az ellentéteket, ami a két 
évszám között csak kirobbanhat. 
A régi Júlia viszont az új Rómeó 
partnere. Ebbe természetesen nem 
nyugodhat bele a rég i R óm eó . és 
magához emel egy  kis mosodás- 
leányt aki m ég írni olvasni sem 
tud, de viszont ugyanez a mosó- 
dáslány két hét múlva szinivizsgát 
tesz. A női hála olyan a  darabban 
is, mint az életben. Elfelejti azt, 
hogy tulajdonképen Gáti emelte 
ki 'őt az ismeretlenségből és bele
szeret. a fiatal színészbe, Gáti el-

4M »} Bácsalmási F. dr. BEAC 1936
402 »J Kovács Ferenc Tör. 1942
400 5» : Csámyí Zoltán MAC 1935
391 * J» Karlovits János MA£ 1929
380 J* Király István MAC 1931
390 »? Kováte István MAC 1941
380 Tölgyesi Dezső BBTE 1941
380 'it Homcwnay Tamás MAC- 1942
375 1» Kiss István UTE 1941
375 í> Levente István BEAC 1943
3T4 9* Szinyéry G.v Dimávag 1939
373 U-* Pálosi László NyUSC 1937

«t iéniiiánik behozatali ML
9 *  ÍUW - '  örútll Telefon: S82-400.

». a  «  A *  m M ** x  m m rt

c i ö s u e f i  ö ö lo r s r ü w c í ,
í J  c $ a $ z a % T ő c  \
Pfttftft aéiHter*·. 3 (Udvarban)

Arató Géza
testnevelésügyi tanácsos, az OSK 
helyettes vezetőj*! az az ember, 
aki nem - ismeri a munkaidő fo
galmát, mert reggeltől kcső éjjelig 
minden nap a hivatalában talál
ható SÖL igen gyakran egyszerű 
tábori vasá-a?án az éjssrkát is a 
dolgoaészobtjáísan toltL 

Valamikor középiskolás ko
runkban ast tanultuk, hogy a ré. 
m görög ■ bölcsek múpm

Ragyogó eredmények születtek 
északon

Ezen a héten a hosszútávíuío ver- 
eanyeken. He&no Vilié az új finn 
Nurmi engedve a svédek meghívá
sának — résztvett három svéd távfutó 
versenyen.

Első· veiseayén SóderíaSje-be.n 2' an
gol métfóldőn 3-57 2-vei győzött Heino 
Ettust, Andersen el]en.

Második rajtján Guncier Haggel 
világ legjobb ftrtójérol csapott' 
Mabnőbem 3000 méteren. Hágg 8:«J.8-al 
győzött a 8:10.8-as finn rekordot futó 
Heino ellen.

Harmadik yeisenyén — igazi távjáa 
—· Heino 5000 méteren l4:09.8-o3 ra
gyogó idővé nyerte karcsont. Aftder- 
BWnt és a többieket.

Boldog békés északiak, sho; mit. 
'0*4 őszi« ilyen vejsenyeket futnak* 

W H + f } .  
Makóról a rotnafiága' Ke gélt yi
Bél* MÁV felügyelőt én Van Géza 
MÁV iütérM és családjaikat, ha valaki 
tud rólufe kénjük «rtesitaék a kiad·.'- 
hi^mx.  BudíH-wst, vru  GrJai Pál 

rajaal- utei U.

lenfelébe. A  végén természetesen 
heppyend. A  fiatalok egymásra
találnak, Gáti viszont él jegyzi ré
gi partnernőjét. Rómeót és Júliát 
mégiscsak a fiatalok alakítják.

Sennyei Vera és Kertész Dezső 
játéka emel valamit a darabon. A  
hosszú Latábár Árpád, Rácz Vali, 
Nagyajtai György, ; Pábri Éva
igyekeztek még egy kis életet vin
ni a darabba.

~ < $ - 

Uj műsor, űj siker 
a Népvarietében

A Népvarieté tegnap este mutatta 
be téli etrleuezi műsorát, nagy ér
deklődés mellett. A jobbnál jobb artis-
toszámok közöl is kiemelkedett a 
Mexicanoö csoport Borsos, a hajlé
konyság csodája, Funzi, a kitűnő ze
nebohóc, Hajnal Mimi, a kifinomult Íz
lésű előadómüvésznő, Dolovai Luci, a 
feltűnően csinos ezólótáneoanö, a mo- 
toroslégtomászok és a múlt műsorból 
prolongált Erdélyi-flreoport. A Népva
rieté téli cirkuszi előadásait szombaton 
és vasárnap mutatja be a közönségnek 
fél hat órai kezdettel. Vasárnap dél
után 3 órakor1 is van előadás.

V Á D O L ·  A  V É D Ő
Sajtó bemutató az Urániában

Csupa izgalom, váratlan fordulat 
a Tobis legújabb bűnügyi filmje, a 
„Vádol a védő” . A  védő szerepét a 
németek legnagyobb karakterszíné
sze, Heinrich George alakítja, aki, 
hogy megmentse lányának gyilkos
ságba keveredett vőlegényét, a ki
végzéstől — felcsap detektivnek, 
hogy kibogozza a mulatóban elkö
vetett bűntény szálait, melynek 
áldozata az éjfekete táncosnő (Sli- 
mó Margit), lánya vőlegényének 
első felesége.

A  film legizgalmasabb része a 
tárgyalás. Ki a gyilkos? Már-már 
rábizonyul az egyetlen vádlottra, 
mikor felemelkedik a védő és vá
dolni kezd. Szavai nyomán látjuk 
a borzalmas bűntény elkövetését 
Itt külön meg kell dicsérni a ren
dező. Wemer Kiinger ügyességet 
a különböző jelenetek ötletes egybe

kapcsolásáért. A legdrámaibb rész 
akkor következik, amikor a védő 
rámutat a tanuk között ülő gyil
kosra. A  vádlott ártatlansága ki
derül és a védő most már mint 
apa nézi a fiatalok boldogságát — 
a lakodalmi vacsorán.

A  film többi szereplői: Rudolf 
Ternau, a szelíd őzszemű Karla 
Rust, Kari Schönböck és Andrew 
Engelmann. A  filmet keddtől 
kezdve az Urániában pengetik — 
aki szereti az izgalmas bűnügyi 
filmeket, okvetlenül nézze m eg!. ,«  

*
Addig jár a kor»ó... addig vőlc-gé- 

nyeskedstt Puskás Tibor fiatól művé
szünk, míg most végre valóban vő
legény lett. A boldog menyasszony is 
szakmabeli. Fiatal, tehetségesnek ígér
kező művésznő, TJjvánv Katalin, Sze
rencsét kivárnunk mind a kettőjüknek.

Mikor less vége a háborúnak?
Mit hoz a holap? Milyen sors vár 

rám és szeretteimre? A nagy magyar 
irodalmi és művészeti képes heti lap 
új számában Sorsira« címmel új gra, 
fológiai rovatot nyit- Eijban a rovatban 
az írásokban rejtőző'sorsot, aa emberi 
múltat éa jövőt teglslia tudomány« 
irodalmi ezinvooelon Pythia, a legki
válóbb magyar - grafológus, a  ..Ma- 
gyár Vtwap" 63 számában rengeteg 
szétr % érdekes képen'' kívül Ssabő' 

Nyíró József. &£ahó Lőrtac' 
Mécs B»bay Jóagef, F e d *  sá-
n · Si‘S.v<mi Viirr’ Andor és mások ¿r. 
■é*m és korsaeríi iránit oldhatjuk  
A „Magyar t-v - ,.

S  m í nyontóu egy pengő
.. * lerr5· Negyedévi előfizet« ti- 

... ' , Psngő. Kiadóhivatal Rákóczi-át
■ai. szám.

V I R R A D M
Megjelenik minden hétfő«- ^^15* 
szerkesztő és ki«dó: Bnrnemis/s
G»bor. Kisdötulajdof'·'·*' VIRRAD.vt 
KlADftVÀIXALAT Kfl, Budapest, 

Gyulai p ii-«tea H szám. Te- 
r't.í\S*iéS■ Jfladóbi-

■ “ V3«Ü! ***-843

m m

3fc
K>o„idtott a CcHírum Kiadóvállalat R t  kwríorgogépem, Budapest, VIII., Gyulai Pál

1Í* S2. — Felelős; Cr.oilne; IJíSíJé


