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Összpontosított támadások folynak a debreceni térségben álló szovjet erők ellen

Erős német légitevékenység Keiet-Poroszországban
Berlin,' október 29.

Illetékes német helyről kö*Uk téjé- 
liöztatásul;

A magyarorsasági harci térségben a 
kezdeményezést egyöntetűen a német 
vezetés kezébe ment át — állapították 
nseg szombaton jólértesült berlini kato- 
nai körkben. Német és magyar köte- 
lékekek itt nemcsak a szovjetnek a

Tiszától való visszás zoritásSval értek 
el helyi teraletnyereségeket, hanem 
Debrecentől északra harcoltak ki na
gyobb hadműveleti sikereket as ott 
rtszben körülzárt szovjet péncélos had
testek ellen. A szlovákiai kommunista 
felkelő mozgalom összeomlása további 
könnyebbnlést jelent a németek és 
magyarok számára. (MTI) ;

Gumhinnen'.ő! délire meeísiusiiották 
a Szovjet áttörési kísérleteit

eddig-! · törökországi nagykövete 
vasárnap ünnepelte 65. születés* 
napját. (MTI) «

Berlin, oktfiher 29.
A  Kélet-poroszországért folyó 

csatában a bolsevisták szombaton 
délután .hosszantartó pergőtűz 
után Gumbinnentől délre megkí
sérelték a német -arcvonal áttö
rését. Három faluból, amelyeket 
átmenetileg megszálltak,, azonnali 
ellenlökéssel ismét kiűzték őket. 
Ebenrodenál (Stallupönen), vala_ 
mint a Schirwindtből Schloss- 
berg i(Fillkallen) felé vezető mű
úton a német csapatok megeről- 
tetés nélkül visszavertek helyi
előretöréseket. \

A  keleti arcvonal északi szár
nyán nem csökkenő hevességgel 
tart a kettős csata, anélkül) hogy 
az arcvonal lényegesen megválto
zott volna. Jóllehet a bolsevisták 
Szűk téren erős páncélos köteléke
ket vetettek harcba állandó csa
tarepülő támogatás mellett, nem 
sikerült nagyobb eredményt elér
niük. Autz városkát több óráig 
tartó elkeseredett utcai harcok 
után feladtuk. (MTI)

Papén 65 éves
Berlin, október 29. (NTI) 

Van Papén, a Német Birodalom 
i— riiiranyi

A canterburyi érsek utolsó 
akarata

London, október 29.
Az NST jelenti: Dr. Temple, .a na

pokban élhunyt canterbury érsek vég
rendeletében meghagyta, hogy holttes
tét égessék el·.

Ez az első eset a világon, hogy
egy érsek az egyházi hagyományok

kal ellenkező rendelkezést tett.
A küszöbönálló gyászün,népségekre szá
mos meghívót külditek ki, többek kö
zött a. londoni szovjet nagykövetség
nek, valamint Tato londoni képviselő
jének. V :

Szovjet katonai szakértő 
a németek ellenálló erejéről

Az NST jelenti: Deikov őrnagy,
szovjet katonai szakértő a „Krasznaja 
Zvjezda'“, a vörös hadsereg lapjának 
hasábjain óva int a német ellenállóerő 
lebecsüléséről. ,,E!őetöréseinkből ter
mészetesen nem lehet arra következtet
ni — irja — hogy a németek és ma
gyarok denioralizálódtak és harc nél
kül vonulnak vissza. Mindenütt, ahol -a 
németeknek sikerült megszilárdítani 
állásaikat, kétségbeesett ellenállást ta
núsítanak.“

Nyoma veszett egy rémet 
körházhajoitak

Berlin, október 29.
(Interinf) Legújabban beérkezett hí

rek szeárnt a Freiburg nevű n'met 
kőrházhajónak október. 27-én 19 órá
tól kezdve az Adriai tengeren Du- 
razzó közelében nyoma veszett. B-iv
Sp-0 ' méteres MfláÉjfosgS,» ispííiglí?®.. 
kerestek a hajót, az nem jelentkezett.

Az Adriai tenger ugyanezen a vidé
kén kisebb bandahajók október 2S-ón 
a déli órákban PaSman szigettől nyu
gatra megtámadták a „Bonn" nemit 
kórházhajót. Az .eddigi jelentések sze
rint a hajó komolyabb veszteség nél
kül érte el rendeltetési kikötőjét.

Kettős csata a keleti arcvonal 
északi szárnyán

A német kezdeményezés érezteti 
hatását a téli háborúba való átmenetnél

T i lo s  g é p i á v m ü v e k e n  

i a k b e v e n d e % é s i  t á v g y a k a i

s s á i t í é a f t *
. Az Országos Közlekedésügyi 
Kormánybiztos a következő ren
deletet adta ki:

Lakberendezési tárgyakat ‘ to
vábbi intézkedésig sem teher, 
sem egyéb gépjárművön szállítani 
nem szabad, tehát tilos-

Ez a rendelkezés minden gép
járműre ‘— honvédségi, állami, 
közületi, stb. é& magántuladonban 
levőre — egyaránt vonatkozik.

Különlegesen indokolt «»etek
ben a szállítás iránti kérelem elő
terjeszthető Budapesten a m kir-

honvéd központi közúti szállítás 
vezetőjénél (IV., Apponyi-tér 1.) 
vidéken pedig a honv. kerületi 
szállítás-vezetőknél.

Utasítottam ellenőrző közegei
met, hogy ellenőrzéseik során 
minden egyes szállítmányt, amely
re a fentebb előírt engedélyt fel
mutatni nem tudják, az ellenőr 
zés helyén . azonnal lerak a 
és a gépjármüveket a legközeleb
bi honvéd kerületi, illetve had 
tesipara'ncsnoksághoz bevonultas- 

: fák. (M T I)

Berlin, október 30.
Interinf jelenti:
A  keleti arcvonal északi szár? 

nyán péntek délelőtt óta kettős 
csata folyik. Többórás tüzérségi 
tűz és bombatámadások után a 
-bol&maták: iibautól délkeletre·' és 
Autztöl keletre megkezdték gondo
san előkészített támadásukat.. Né= 
hány helyi betörés, amelyek kiter
jesztését sikerült megakadályozni, 
súlyos vérveszteségekbe és 74 pán.- 
célos megsemmisítésébe került az 
ellenségnek. Erős német páncélos

Berlin, október 29.
Krull dr., a Német, Távirati Iro

da katonai munkatársa, egyebek 
között ezeket írja az arcvonalak 
helyzetéről:

A  szövetségesek támadásai a 
legutóbbi héten sem jártak ered
ményekkel ’Németország vára él
én. Eltekintve a nyugathollan- 
diai harcoktól, ahol tömeges elő
retörésekben használódnak el szö
vetséges csapatok csekély terület- 
nyerefiégekért, megállapítható, 
hogy a kezdeményezés érezhetően 
átment német kézre. A  német el
hárító rendszabályok szívóssága, 
az ellenség előnyére szolgáló szép 
időnek elmúlta szemben áll a té
kozlóan harcbavetett tartalékok 
óriási veszteségeivel, ami elegen
dő magyarázata, a súlypontok el
tolódásának. Az ellenfél egyre vi
lágosabban látja, hogy a német 
népfelkelő zászlóaljak már kezdet
ben is teljes értékű kötelékek. 
Kelet-Poroszországban a szovjet- 
ezredet halottainak száma eléri a 
80 százalékot. A  keletporoszorszá- 
gi népfelkelők harcmodorának 
kérlelhetétlensége, amely megtor
lása a szárazföldjükön elkövetett 
rémtetteknek, ehhez nem kis 
mértékben hozzájárul.

A német hadvejetőség számára 
tehermentesítő mozzanat a szlo
vák partizánbandák megsemmisí
tése Besztercebányánál és Zó
lyomnál. Ez azért sikerülhetett, 
mert a Szovjet a Beszkid-hágók- 
nál nem tudott áttörni, másrészt 
a vereségek után a Szovjet Deb

német csapatokhoz a szlovák fel’  
kelők, akik részint félrevezetve, 
részint kényszerítve alárendelték 
magukat az ejtőernyőkkel leszál
lóit bolsevistá vezetők parancsai
nak. Már napok óta láthatóvá 
vált, hogy megismétlődött Varsó 
esete itt Közép-Szlovákiában.

A  harcok újabb súlypontja ala
kult ki Kurlandban, A  Szovjet új 
taktikájának megfelelően két 
vagy több egymástól távollevő 
pontön hirtelen támadott kötelé
keinek teljes lendületével és tü
zérség, páncélosok és \csatarepü- 
lők összpontosításával kettős csa
tát nyitott RapuUennél, és Atitz- 
nál azzal a céllal, hogy Líbau és 
Windau kikötőit megszerezze. Ez 
a rajtaütés azonban, bár kezdet
ben a betörések ilyenkor elkerül
hetetlenek, nem sikerült nekik, 
mindamellett, hogy ott három 
hadsereggel, itt tíz hadosztállyal 
szálltak síkra. Ezzel szemben már 
az első napon elvesztettek 74 pán
célost. Ebből következtetni lehet 
»rra, hogy milyen nagytömegű 
szovjetcsapat van lekötve a kur- 
landi német hídfőnél 

A keletporoszországi harctéren 
folyó harc előnyére szolgál a 
német hadvezetésnek, mert Gum~ 
binnen és Goldap között súlyosan 
viaskodnak támadásban és ellen
támadásban, anélkül, hogy az el
lenség területet nyerne 

Olaszországban az ellenséges 
offenziva ^belefulladt a szakadó 
esőbe. A  helyzet minden arcvona
ton megérett a módosult feltétem

recen térségéből Kassa fe lé  nem lek és lehetőségek m élleit fo lyó  
iiH c tt előretörni. téli harcokra vá ló  átmenetre

Most már esréyel léptek át a (M T I )

erők ellentámadásra indultak és a 
Szovjetet több helyen messze vísz- 
szaverték, (MTI)

Kurland felett 31 szovjet 
repülőt lőttek le

Berlin, október 29.
Mint az Interinf irodának a tófii 

fegyvernemnél működő ■ tudósítás 
ja jelenti, a keleti arcvonal Kur* 
landi szakaszán október 27-én az 
eddigi jelentések szerint 81 szov* 
jel repülőgépet lőttek le, ezek kö
zül 41=et a légi fegyvernem földi 
elhárító tüzérsége. (MTI)

Az átalakított bolgár 1 
szent szinódus helyesli a bolgár 

kormány politikáját
Stockholm, október 29.

(NTI) Mint a stófiai rádió k&zöite, 
a bolgár szent sssínóöus »yttaikoaatot 
bocsátott ■ ki, amelyben kíjtíanti, hogy 
egyetért a 'bolgár* kormány politikájá
val. Ezt a nyilatkozatot megelőzte a , 
azeftt fizi/ttódue elnökségélsein a kor
mány által' kiktnysierilett változás Fi
gyelemreméltó. hogy Ploveiv és Vrat- 
aa, a két fomtoé egyhájnaegye püspSteej 
nem irtáic alá ezt 'a nyilatkozatot 
ámbár előzőleg már .négy bo-lgár püs
pököt letartóztattak.

Szíria külügyminisztere 
a párarab együttműködés 

mellett
Becs, október 29. (NTI) 

Paris el Churi Szíriái külügy
miniszter a jaffai rádió szerint az 
országgyűlés' előtt kijelentette, 
hogy Szíria külpolitikája az ország 
függetlenségén és az arab óraasá« 
gokkal való együttműködés n 
nyugszí a pánarab eszme megvaló
sítása érdekében, A különféle arab 
országok miniszterváltozásai nem 
befolyásolják a politikát Ami as 
alexandriai kongresszust Illeti,, a 
Palesztináról szőlő határozatokat 
Szíria teljes mértékben helyesli 

Franciaországgal kapcsolatba» 
hangoztatta Farissei Churi, hogy 
ezek barátságos közös munkán 
nyugszanak.

Két részre osztják a kínai, 
burmai, és indiai hadszínteret

Amsterdam, okt. 29. (NTI) 
Stillwell felmentésével kapcsot 

latban a brit hírszolgálat kiegé
szítői eg azt jelenti, hogy a korai* 
bi kínai, barmai és indiai hadain* 
tereit külön parancsnokok aíatí 
két hadszíntérre osztják fel.

A  kínaibameíikai csapatok $e 
rancsnoka A . G. Wedm eeyer ve
zérőrnagy lesz. (MTI;·
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A magyarországi hadszíntér
jelentősége

Kari Claus Krebs, az Európa, 
press haditudósítója írja:

Az október tí-án Arad és 
Nagyvárad térségéből megindult 
szovjet támadás a Magyar Allöl' 
dön egyre inkább nagy hadászati 
¿eientőségü offenzivává fejlődik. 
Világosan megmutatkozik már, 
hogy ez a larriudá·' annak a ha
talmas harapófogónak déli szára, 
Amelyet a Szovjet Kelet-Porosz- 
országtól a Beszedeken és K ár 
pátekon a magyar pusztáig akar 
Németország körül létrehozni. E 
mellett iekintet.be kell venni, 
hegy az északi Kárpátokban folyó 
hadműveletek célja bizonyosan a 
íelsősziiéziai iparvidék elfoglalá- 
m- A szovjet ejtőernyősök által 
támogatott szlovákiai partizán
ba ndékat azzal torkolatban a 
katonai · szándékom előőrseinek 
kell tekinteni.

— fia a magyarországi hadszín
tér helyzetét e nagy hadászati 
szándék szempontjából tekintjük, 
•megtaláljuk annak magyarázatát, 
miért igyekszik az ellenség em
ber- és hadianyagára való .tekin
tet nélkül állandóan .megismétlő
dő támadásokkal utat nyitni a 
Duna felé, hogy azután a folyó 
mentéi) megközelíthesse a. Biroda
lom délkeleti határtartományát. 
A  debreceni páncélos csata a 
Szovjetnek két páncélos hadtesté
be. a mezőtúr—türkevei hídfőál
lás három hadosztályába került· 
A Szolnok elleni előretörést 
ugyanúgy: visszaverték, mint a 
kccskemétig előretört páncélos 

, éleket. Megállapítható tehát, 
hogy a nagy szovjet harapófogó 
déli szárát jelenleg elhajlították,
*A nyugat* és északnyugat....fejé
irányuló hatalma·« éket a német 
pincék» hadosztályok észak felé 
nyomták vissza. A ' harcok 5sülf" 
poníjáha még mindig a Tiszától 
keletre van.A most ezekbe a har
cokba beavatkozó 8- német had- 
sere» esetleg ' még jobban ömze~ 
szűkíti a síovjet támadó éket és 
ezzel megíofiztja attól a lehető
ségtől, hogy a szlovák bandákkal 
. kapcsolatba lépjen. A  Duna tér

ségében Belgrádi körül tomboló 
harcok tehermentesítő és lekötő 
támadásoknak tekinthetők, arat 
lyekc csupán a Pusztán folyó had
műveletek védelmére szolgálnak.

—#A Magyar Alföldön folyó 
harcok keménysége és méretei és 
a,z( a makacsság, amellyel szov
jet részről a súlyos vereségek el
lenére újra meg újra támadnak, 
azt bizonyítják, hogy az- idő a 
szovjetnek is erősen körmére 
égett. Minden eszközzel még a 
tél beállta előtt olyan kiinduló ál
lásokat akar elérni, amelyek le
hetővé teszik, hogy kedvezőtlen 
időjárás mellett is tértölelő had
műveletek folytathasson.

— Magyarország a nyilaske

resztes mozgalom új politikai ve
zetése alatt el van szánva, hogy 
Németország oldalán ezeket a 
terveket meghiúsítja. A totális 
háború mcst már a Duna és Tisza 
mentén az ország központját is 
elérte. A nép fegyverbe áll, vágy 
ásóval és kapával siet állásokat 
építeni és harckocsi-csapdákat ás
ni. Tegnap férfiak és nők ezreit 
láttam, akik ,a német O. T.-mér- 
nökök vezetésével dolgoztak. A 
Dunától keletre mélyen tagozott 
állásrendszer épül, amely az el
lenségnek kemény diót jelentene, 
még ha sikerülne is a Tisíza men
etén lévő kis hídfőállásait na
gyobb támadó vállalkozások kiin
duló pontjául kiépíteni.

HITLER MONDOTTA:

Visszaszorították a szovlet csapatodat 
Dá2-M agyarországon és a Tiszánál

tették. Debrecentől északra tovább 
tartanak a súlyos harcok azokkal a 
szovjet erőkkel, amelyeket német 
páncélos kötelékek és gránátosok

„A  bo ldogságban , Hogy egy  
ügynek szolgálhatok, érte áldü- 
latot hozhatok, m elyben ma 
mii,¡ék részesülnek , akkoriban  
m ozgalum unkrak csak igen 
kevés nom zetiszocialistája ré 
szesülhetett. Milyen nagy voli 
ezek boldogsága, csak azok  
mérhetik fel, akik ma is ' e l
m ondhatják m agukról: mindent 
m egteszek népünkért, m indért 
katonáinkért, hogy küzdelm ük, 
ben m indnyájunkért helyt tu d 
ja la k  állni! . . .

Ebben az időben kellett a 
m ozgalom nak igazán m egm u
tatnia, hogy mit ér. Term észe
tesen nekem is. És bevallhatom most

üj erőre kaptam  és visszanyertem  régi hi-

Berlin, október 28-(N.T.l.)
Német és magyar csapatok Dél- 

viaiíyarországon és a Tisza felső 
folyásánál visszaszorították a 
szovjet csapatodat. A  szovjet erők 
átkelt részeit á folyam, vidékén 
megsemmisítették, vagy visszave-

elvágtak.
Más helyeken német és magyar 

érők elhárították az ellenség táma
dásait. (MTI)

Eradmlnyas magyar és német 
légitámadások a boSsevislák ellen

az ütéstől, m áris 
temei. ...................

Ellenfeleim  azt mondották: Most meghalt! Nem is kell niar 
tekintettel lerni rá. Meg sem kell m ár említeni. A nemzeti
szocializmus elintézett ügy. Tizenhárom hónap m úlva azon
ban ismét visszatértem és újból nekivágtam  a m unkának. S azt 
hiszem, hogy pártunk életében talán ez volt a  döntő moz
zanat.

A  győzelmeket a gyenge ember is el tudja viselni, a sors
csapásokat azonban csak az erős b ir ja  ki. A Gondviselés csak  
azoknak ad ja , meg a végső nagy jutalmat, akik a  sorscsapá
sokat legyűrik  ... . . .

Tévedrek tehát azok, akik azt hiszik, hogy engem  bárm ivel 
is mog tehet félemlíteni, hogy el lehet kábítani. Megszívleltem  
egy német filozófus mondását: .„Az olyan csapás, mely egy  
erős férfit nem sújt földre, c?ak megedzi öt!“

A41. számú magyar hadiielentés
A Magyar Távirati Iroda jelen

■ Berlin, október 29.

A Német Távirati Iroda értesü
lése szerint német csata- és vadász 
repülőgépek, közöttük magyar va
dászgépek is, oktőber 27-én a ma 
gyár térségben jó eredménnyel

folytatták az ellenséges támadóélek 
és aszovjet utánpótlási forgalom tá
madását. A debreceni repülőtér el
leni támadás során megsemmisítet
tek a főidőn veszteglő 25 repülő
gépet, tíz repülőgépet pedig meg
rongáltak. (MTI)

Részletei« a halsevista csapató'* elleni 
ereá n íTi/as légitámadásokról

Berlin, október 29. — Mint az In- 
terinfnek a légi fegyvernemnél mű
ködi» tudósítója a keleti harctérről je
lenti. a német ctwuiepülöfrépek októ
ber 21.-én a magyar térségbe« végre
hajtóit nagy támadásainak súlypontija 
megint Nyíregyházánál volt. Bombák
kal és fedélzeti fegyverekkel eredmé
nyesen támadtak isszeg.vülekezett jár
müveket, tábori és gránátvető álláso
kat, valamint a* átkelő forgalmat a 
Tiszán át. Különöse» siker«» volt a né
met cMitarepiilőgép-kfttelékeknek a

debreceni repülőtér elleni támadása. 
E támadás során a föídEn veszteglő 
23 elleséges repülőgépet szétrombol
ták, 10 gépet pedig oly súlyosan meg
rongáltak, hogy azokat néni lehet töb
bé harcbavetni E támadásokban külö
nösen kitüntették magukat a magyar 
repülők, akik lényegesen hozzájárultak 
a támadások sikeréhez.

A Dukla-szorosban német kötelékek 
megint sikeresen támogatták a hegyi 
vadászok kemény elhárító harcát.

(MTI)

,ti:
A honvédvezérkar főnöke közli: 
A Duna-Tisza-közán az ellenség 

erős tüzérségi tűzzel támogatott 
támadásait súllyal Kiskunfélegy* 
háza és attól északkeletre lévő sza
kaszon az ellenségnek súlyos vesz
teségeket okozva megállítottuk. 
Átisoportosítások után indított eU 
lentámadással csapataink részben 
kiindulási állásukba szorították 
vissza az ellenséget.

A Szolnoktól délre levő Tisza- 
szakaszon, az ellenség több helyen 
megkísérelte a támadást a folyón 
át, hogy hídfőket képezzen. Ezeket 
német és honvéd erők ellentámadá-

Magyar és német csapatok összpontosított 
támadása Debrecen térségében

’ A z  Interntf jelenti a keleti arc-
vonal' déli .szakaszáról:

Egy szovjet lövészhadtest, va la
mint két páncélos dandárnak a 
■Debrecentől északra lévő katlan* 
bán körülzárt erői hiábavalóan kí
sérelték mag, hogy erős oltalom 
mal kelet felé, általában déli 
Irányban áttörjenek s ezáltal is» 
mél, csatlakozást találjanak _ a 
szovjet a.rcvonalakhoz. Rájuknéz
ve súlyos veszteségekkel visszaüz- 
t :k  őket a katlanba. Egyidejű leg 
német és m agyar kötelékek ösz- 
pontosito't támadásai ,tovább szo
rították.'össze a felaprózott és e l
különült erScsopottokat. A  Dsbre= 
■cen térségéből kiindult bolsevista 
e!ő;etörések, amelyeknek át kel
lett volna törniük és amelyeket 
részint a tiszai" arcvonalról előre
von! erőkkel indítottak, összeom* 
láttak valamennyi fegyver  e lhárí
tó tüzébsn és a német csntarepiiío- 
ezredak bombazáporában. A  német 
légierőnek ezenkívül döntő resze 
volt abban, hogy a bolsevistáknak 
a Tisza alsó folyásánál való va'a* 
mennyi átkelési kísérlete meghűl- 
su’t. O atarepü lők  és páncélos csa
tái epünk megsemmisítettek egy  
pontonhidat és gépesített oszlopok 
elleni mélytámadásek során nap-- 
¡Vii ea ejswRk* 183 tehergépkocsit

¡Sítek ki.
Szatm árném etitől· délkeletre né

m et ’ ·> magyar kötelékek benyom 
lak egy mély szovjet támadó 
¿két. több mini 500 foglyot ejtet
tek és többek között több, mint 
gá|§ lovat, valam int. 17 10veget
csákmányoitak . . -

A  DuJtla-hágótoí ayvgatm  #s- 
?vó hsroökbaa egye » szovjet pan- 
e : fosoknak páncélosokon száshtott

gyalogsággal sikerült benyomul- 
niok a német fő harci térségbe. 
Azonnal körülkerítették 3 az are=

vonalrés bezárása után minden ol= 
dalról megrohamozták és megsem
misítették őket. (MTI)

sa, részben felszámolta, részben 
megsemmisítésük folyamatban 
van.

A Debrecentől északra levő tér* 
ségben az ellenséget’ sikerült hát
só vonalaitól elvágni és mind ki
sebb térre összeszorítani. Ennek 
során honvéd és német csapatok 
26-án visszafoglalták Nyíregyhá
zát. Az ellenség makacsul megis
mételt kísérletei, hogy körülzárt 
csapatait kivágja, meghiúsultak.

Az Északkeleti-Kárpátokban a 
honvédcsapatok tovább folytatták 
áz arcvonal tervszerű visszavételét, 
miközben az ellenségnek a Tisza 

j és a Latorca völgyében indított tás 
Lmadásait visszaverték.

A 41. sz. magyar hadiielentés kiegészítése

Fokozódik a magyar-német ellenállás 
Magyarországon

Berlin, okt. 29- (NST)
A ketetporoszországi német ellen- 
offenziva a szovjet támadást 
megállította. Tillsittől délkeletre 
a szovjet páncélos kötelékek 
kénytelenek voltak ismét· vissza
vonulni az igen erős német #csa
patok elől. Goldap és Gumbiuen 
között Cser ny e k o v s zki szovjet 
tábornok, védelembe szorult.
Ezekről számolnak be· az ellen
séges harctéri jelentések is a ke
letporosz határvidékről. A  nemet 
ellentámadások annyira foko
zódtak, hogy az ellenséges tábor
ban megbénult a győzelembe' ve
tett hit, A betörési helyeken 
erősen, szorongatott _ kötelékeik 
megerősítésére szovjet részről 
csapatokat vontak el a niemeli 
szakaszról és Ebenrode térségé
ben vetették, azokat harcba. Ezek 
sem tudták azonban a megállóit 
offénzívát ismét mozgásba hozni.

A péntekre virradó éjszaka a 
szovjet csapatok Tillsittő) keletre 
10' naszáddal megkísérelték, hogy 
átkeljem k a Memelen. Alighogy 
az első naszád vízre kerüli, a tié- 
niet védelem gyilkos zárótüzet 
indított. A naszádokat a folyó 
közepén érték a német lövedékek, 
úgvhygv egy sem érte el a deli 
partot, de visszatérni sem tudott 
egy sem-
f A  magyarországi haílszi ntéten 
ismerősödik u német és magyar 
köte'ék»‘k ellenállása. A Debre- 
rtntő! északra bekerített _ szovjet 
csapatok k’türési kísérletet, vala
m in t  a Deb«>(· "i térs'· ” el inerr 
indított szói itt fölawttlö kísérletei

meghiúsították· Német csata
repülőrajok hathatósan támogat
ták a fö.di csapatokat. Ugyan
csak hatásosan ‘hárították el a 
Tisza alsó szakaszánál a szovjet 
átkelési kísérleteket. Jól célzott 
bombáikkal két betónhidat sem
misítettek meg, amelyeket az el
lenség az átkelés lebonyolítására 
áJ’itott össze- *
- A magyar csapatok keményen 
és szívós kitartással harcolnak 
hazá juk védelmében. Német hadi- 
tudósítások arról számolnak be. 
hogy a honvéd hegyivadász esa- 
oatok milyen bátran küzdenek a 
Dukla-szotosnál. Ha az ellenség
nek a sűrű erdő védelme alatt 
valahol sikerül a Kárpátok hegy
láncán átszivárognia. a honvé
dek német ba.ifái'saikkal egviitt 
fáradhatatlanul újra meg újra 
szem beszállnak az ellenséggel és 
nem nyugszanak, amk ismét ki 
nem űzik őket az erdőkből

Az európai arcvofialak 
megszilárdulása

Berlin, október 38.
Az -V8T jelenti: Szombaton egy né

met katonai swyivő rámutatott arra, 
hogy az öimes európai arrvonalak<>n 
u ¡abban »efeol sem ért el a* ellenség 
lényege» eredményt. EHenke* íle*. a 
kezieményezéfl mlndfatütt a németek 
kesébe került át au eimolt héten.

Házasság, Bauer Annit eljejyezte 
Bíjmissy laje® bi cT.gi t '-i’-visílfe, 
.Minden külön értesítés beljcttj.

Illetéke;, ■ katonai helyről közlik 
a 41. számú hadijelentés kiegészí- 
tfeseképpén:

A  Duna—Tisza-közére gyüleke
zett ellenség az elmúlt hét elején 
befejezte felzárkózását az arcvo
nalra és megkezdte támadásait, 
hogy észak felé előretörjön, 
tizeknek a harcoknak a súlya Kis
kunfélegyháza és a,z aftól észak
keletre eső térségben volt- Az itt 
kifejlődött hancokban különösen 
kitűnt az egyik gyalogos harccSo- 
portunk megerősítve kerékpáros 
es utászrészekkel és egy német1’ 
légvédelmi tüzérezreddel Kiskun
félegyháza védelmében. Ez a ki
tartó helytállás biztosította, hogy 
tarta-ékercink felvonulhassanak 
és megindíthassák ellentámadásu
kat. Ennek során egyik huszár- 
hadosztályunk és páncélos had
osztályunk a legszebb magyar ka
tonai hagyományokhoz méltó mó
don súlyos veszteséget okozva ver
te viasza az előretört túlerejű el
lenséget.

A Kiskunfélegyházától észak
keletre lévő szakaszon vívott sú
lyos elhárítóharcokban egyik had
osztályunk tüzérsége hősies el
szántsággal harcolt és több eset
ben közelharcban verte vissza a 
¡öregeit rohamozó ellenséget.

A. Debrecen térségében hosz- 
sabb idő óta tartó nagyszabású 
páncélos csata jellege megválto
zott. A nagy túlerővel támadó 
orosz páncélos erőkef a német 
páncélos ellentámadások felmor
zsolták. A súlyps veszteséget 
szenvedett ellenséget a támadás
ba lendülő magyar és német csa
patok újból körülzárták Nyíregy
háza általános területén. Az ellen
ség innén keleti, északi és déli 
irányban megkísérelte a kitörést, 
azonban a megindított ellentáma
dásaink ezt megakadályozták és 
az ellenség köré vont gyűrűt szü- 
kebbre szorították. Magyar és né* 
m-.t csar-ok lendületes tánndá?-

¡ ?al elfoglalták Nyíregyházát

több irtás helységet. Az orosz 
erők déli irányból indított ma
kacs támadásait, 'hogy hátsó ö s 
szeköttetéseitől elvágott csapatai
val az összeköttetést újból felve
gye, magyar és. német csapatok 
súlyos harcokban elhárították.

Éazak-Erdély térségéből a«
Északkeleti-Kárpátokból a ma*» 
gyár és nérrjgt csapató ,̂ tervsze
rűen vonták vissza erőiket. Az el
lenség különösen a Tisza és a La
torca völgyében kísérelte meg ál
landó támadáBaival elszakadómoz
dulataink megzavarását. Egymás 
után indította'nagy támadásait, 
miközben nagy veszteségeket 
szenvedett.

A debreceni nagy páncéloscsata 
már eddig is három nagy ered* 
ményt hozott: Először az oroszok 
Budapest ellen irányítót lerohaná- 
sát. eredeti irányból eltérítette, 
másodszor az e célrf készenlét* 
be helyezett páncélos és gyorsan 
mozgó erőknek oly súlyba veszte
ségeket okozott, hogy az orosz vés 
zetés minden bizonnyal kénysze
rülve lesz azok személyi és ^nvagi 
feltöltéséről gondoskodni, mielőtt 
Újabb nagyszabású támadó had= 
műveletekbe kezd; végül harmad
szor: lehetővé vált a messze kelet* 
re nyúló Kárpát-arcvonal tervszer 
rű viszavétele és az ott harcoló 
csapatoknak új, rövidebb arcvo= 
nalra való átcsoportosítása.

Átmeneti szállás  
a menekülő építőm esterek!

részére
A Budapesti Építőmesterek Ipart&s- 

tülete elhatározta, hogy w ^otthonukat 
elhagyni kényszerült vidéki épitóm'-s- 
terek résaére átmeneti mállást lé
tesít. Erre a célra * budapesti IV., 
Irányi-utca 17. st alatti* «ékházánsk 
I. emeleti dísztermét rendezi be, ahol 
',lven ®*em«y részére álUt £61 ágyat. 
Kúton helységei rendez, be «  nők és 
küion heiyísé|®t a fé rfi*  ré**ére, 
Egyben gondoskodnak »  menekü’.t 
ftűzmesterek »unkábaéllitá#árél
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Szálasi Ferenc és HHIer Adolf táviratváltása
A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
Szálasi Ferenc, az államügyek 

vezetésével ideiglenesen megbízott 
m. kir. miniszterelnök a következő 
táviratot intézte Hitler Adolfhoz, a 
Nagynémet Birodalom vezéréhez és 
kancellárjához:

Nagyméltóságú Hitler Adolfnak, 
a Nagynémet Birodalom vezére és 

kancellárja,
Főhadiszállás- 

A hungarista államvezetés élén 
mini fele.ös magyar királyi minisz
terelnök, jelentkezem Nagymdtósá- 
godnál, mint a mostani roppant mé
retű háborús ,világnézeti és munka
harc első hősénél és a megszülető 
Európa-közösség elhivato'.t vezető
jénél, hogy jelentsem Magya: ország
nak a háromhoia'.mi egyezmény és 
antikpminíern paktum világnézeti 
kereteibe való fettétel nélküli és to

tális beállítását és a magyar hadse
regnek a nagy német fegyvertárs ol
dalán való maradéktalan, hősi és el
szánt harcbaállását.

A hungarista hatalomátvétel törté
nelmi óráiban első köszönetemet, 
Führer, önnek fejezem ki az egész 
magyar nemzet nevében. Köszönöm 
azt a nemes és ezerévei történelmi 
hagyományon nyugvó, hű bajtársias- 
ságot, amely a magyar-német élet-, 
társ- és sorsszövetség jegyében oly, 
felemelően nyilvánult meg 1944 ok
tóber 15~én és 16-án. Hiszem, hogy 
az a géniusz, mely az új világ ki
alakuló rendjét irányítja és amely 
Önt Führer, nemcsak nemzete, ha
nem egész -Eurcpa javára adta, meg
hozza minden é eterős ésf életképes 
európai nép, nemzet és mozgalma, 
valamint felelős vezéreik hittel, hű
séggel és hősiességgel megnyilvá
nuló felelőssége mellett a nem

zetiszocialista új európai élet
győzelmét. — Az Ön ' vezetése 
alatt harcoljuk ki a nacionalista és 
szocialista földgömb elrendeződése 
kereteiben az európai nagytér belső, 
a nemzetiszociatisía világnézeten fel
épülő Eürópa-szöveíség összhangját 
és rendszerét, amelynek egyik meg
dönthetetlen pillére lesz a délkelet- 
európai é'ettér erős', egészséges és 
értékes közössége és benne a hunga
rista magyar birodalom.

Ezekért az eszményekért a nem
zet minden erejét és értékét latba- 
vetjiik és a szövetséges Német Biro
dalom oldalán harcolunk a győze- 
lemig.

Fogadja Füh er a magam és nem
zetem soha el nem múló háláját, hi
tét és hűségét.

Siegf Hei'! Kiirtás!
SZÁLASI FERENC

A Führer távirata Szálasi Ferenchez
A  Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A  Führer a következő táviratot 

intézte Szálasi Ferenchez:
Szálasi Ferenc m. kir. miniszter- 

elnök úrnak, Budapest.
Őszinte köszöne. mondok

Nagyméltóságodnak oi^óber ¿J-'i 
táviratáért, amelyben közli velem, 
hogy felelős miniszteremokkent 
átvette a magyar ■államvezetest. 
Ugyanakkor Ön kifejezesre juttat* 
ia hogy a magyar nemzet az uj es 
igazságos Európa eszm&nyebe ve- 

■ tett rendíthetetlen hittel es a ha
gyományos németsmagyar fegyver- 
barátság szellemében a Nagynéniét 
Birodalom oldalán egész erejet

harcbaveti a közös ellenség eílen. 
Kijelentem Önnek, Miniszterelnök 
Ur, hogy a Német Birodalom sem 
Zogja soha cserbenhagyni Magyar- 
országot. Meg vagyok róla győződ
ve, hogy ezt a sorsdöntő harcot 
minden átmeneti balsiker ellenére, 
amely az ilyen méretű történelmi 
viaskodásnál sohasem maradhat el, 
végül mégis eredményesen fogjuk  
megvívni.

Felelősséggel teljes tisztének át= 
vétele alkalmából legszivélyesebb 
üdv"-1'· '0’·’^  ^ " ’Ivánítom és egy
ben legjobb kívánságaimat küldöm 
Önnek és a magyar népnek.

H ITLER A D O LF

Szálasi Farenc távirata 
Goring tábornagyhoz

Szálasi F W ,  az Vám ügyek ve
retesével ideiglenesen megbízóttm -
gyár királyi miniszterelnök a I »v e t
kező táviratot intézte G o r .n gg e r -  
mannhoz, a Nagynemet Birodalom 
tábornagyához

Nagyméltóságú G »  
úrnak, a Nagynemet B irsalom  td
bornagya, Berlin· ...

Mant magyar királyi 
legszivélyesebb üdvözletemet küldöm 
Nagy mél tóságodna k · .

Ez alkalomból hangsúlyai o l 
tanám- hogy kormányom, a masj^i

haderő és az egész magyar nemzet 
szilárdan el van na tt tökéivé védelmi 
harcukat vállvetve, a Nagynéniét'Bi
rodalom dicsőséges haderejével baj
társi fegyverbarátságban tovább foly
tatni. .
0 Szilárd meggyőződésem, hogy az 
Európa és népei sorsáért a régi hű
ségben végigküzdött harc. biztosítja 
számunkra a közös győzelmet· 

Fogadja Nagyméltóságod legkivá
lóbb nagyrabecsülésem kifejezését.

SZÁLAST FERENC ■
U  magyar miniszterelnök

ben közli yelem, hogy átvette a ma
gyar királyi külügyminisztériumot és 
kifejezésre juttatja azt a szilárd el
határozását, hogy országaink hagyomá
nyos barátságát és bajtársi viszonyát

Értesítjük t. Vevőinket, h o g y  

áruházunk f. hő 31-től k e d d t ő l  
kezdve zavartalanul f o l y t a t j a
m  ö k ö ű  é  s é t,

CO vm ÁRUHÁZ

A főkapitány rende’ete
a  t e m e t ő k  k ö z le k e d é s i  r e n d j é r ő l

A m. kir. Rendőreíg budapesti iő- 
kapüánya >a halottakról való kegyele
te» megemlékezés haygományos nap
jain (október 3l.-—november 2.) a köz
tem í tőkben és ások kőryékén a rend 
fenntartása érdskében szabályozta az 
összes köztemetőkre vonatkozóan a 
gyalogos, illetve járómü köjáekaöes 
'rendjét. A temetőket reggel nyolc 
órakor nyitják és délután négy órakor 
bezárják.' A közönségnek legkésőbb 
négy óráig el kell hagynia a temetőt. 
A temetők köryéké-n egedélyezett, al
kalmi árusító helyeken virágokat es

művekkel csak behajtani, e II. sz, ka
pun kihajtani, a III. sz. kapun pe
dig be. és kihajtani szabad. Október 
81.-én és november 1.-én délután 1 
órától kezdődően járómüvekkel a te
metőbe behajtani nem szabad. A meny
nyiben a j áromük <>zleke de* október 
31.-én és november 1.-én é# 2.-án va
lamely időpontban a gyalogos közle
kedést veszély eztetné, a temetőben 
szolgálatot teljesítő rendőri karhata
lom parancsnoka a behajtást megtilt
hatja. al.-éű, november 1.-én és i-án 
a Fiumei-úti I. sz. kaputól1 a temető

ki akarja mélyíteni és még szorosabbra! sírboltok kivilágítása tilos.

egyéb sirdiszeket reggel 8-tól délután belneje felé vezető úton járóművekkel 
fél 4-ig szayad árusítani. A sirök és csak a temető belseje felé, a II. sz.

A Karepesi-temetöben a gyalogosá
nak október 31.-én és november 1-én 
a Fiumei-úti I. sz. és a Salgótarjáni
úti IV. sz. kaput csak bemedetelre, a 

és elszántan fogja megvívni a végső! fiumei-úti II. sz. és 111. sz. kapukat 
győzelemig, a legmélyebb benyomást' pedig rsr,k kimenetelre szabad hasz- 
tette rám. Legyen meggyőződve, hogy' n41ni. Október 31.-én, november 1.-én

akarja fűzni, A legmelegebben üd
vözlöm ezt az átalakulást, amely most 
végbement. Az a biztosítása, hogy 
Magyarország közös harcunkat híven

felelősséggel teljes feladatainak vég- j és 2..án délután háromnegyed .4-kor a 
rehajtása során az én részemről és a gaigótarjinl-úti IV. sz. kaput be kell 
birodalmi kormány részéről miadlg a 
legteljesebb támogatásra fog találni

Fogadja kivált nagyrabecsülésem 
nyilvánítását.

RIBBENTROP JOACHIM 
birodalmi külügyminiszter.

zárni, a Fiumei-uti kapukat pedig 
vsak kimenetéire szabad hásziíálni.

Október 3l.-én és november 1-én 
délelőtt 8-tól délután 1 óráig, novem
ber 4-án pedig délelőt·.; 8-tól délután 
a/44.jg a Fiumei-úti I. sz. kapun járó-
t r yimn— ír......................

QöHna tábornasv távirata 
Szálasi Ferenchez

A  M ,2y.r Távi,..i I » d a

Goriné tábornagy
S z ilv i  F«re»ch ·

Szálu l Ferenc m. !»■  » · " ■ “ “  
elnök Urnák, Budapest s --

Nagyon köszönöm N »  minisZ.

godnak ü^ 0Z,ef ; f n” se alkalmából
terelnökih .vatalbags ^
küldött "ekem. Nagy Jé.
szolgált Nagymeltosagod m í

kezése, amelyet a magyar nép szá- 
rtiára ilyen sorsdöntő időben kap
tam kézhez és meggyőződésem, 
hogy a magyar nemzet· Nagyméltó
ságod felelősségteljes vezetése alatt 
a néniét néppel vállvetve megállja 
győzelmesen helyét a sorsdöntő 
harcban.

GÖRING 
Nagynémet Birodalom tábornagya

Báró Kemény Gábor távirata 
R i b l í e n t r o o h e z

—íl-loo-rilárf? P.lST!«

Báró Kemtny táviratot
üfyminiszter * jaachimh°z>. a5s£38sa*w*·-
1 Na1ym®«ósr^ ^ ^ y ^ i m s z -  
chim urnák, W  J

Berlm·

A  magyar 
ré történt k ineve^ éltóságodnak 
lom arra, ki azért
hálás k ö s z ö n e t ^ t amellyé 
a bajtársi . W g j E #
Nagyrr ílfósagod sorsat- v ,

sziklaszilárd elszántsággal fogjuk vé
gigharcolni, amely a közös végső 
győzelembe vetett- megingathatatlan 
hitünknek Ilegbiztosabb zaioga.

Bátor vagyok ezen alkalmat meg 
ragadni, hosy Naeyméitóságodat biz
tosítsam arról, hogy szilárd elhatáro
zásom minden lehetőt elkövetni a ha
gyományos német-magyar barátság
nak és politikai fegyverbarátságnak 
a háromhatalmi egyezmény és az an- 
tjkemintern egyezmény szilárd alap
ján-való elmélyítésére és szorosabbá 
tételér«·

Fogadja. Nagyméltóságod legkívá 
lóbb nagyrabecsülésem kifejezését;

báró KEMÉNY GÁBOR 
magyar külügyminiszter

Nagywí
piellénk állott· ] ó harcunkat

Az új és azzal a

“ * 7  „trOD udvözlfi távirata 
bárt Ke".énjr Gáborhoz
P 3 ™  . Kemény GáWr m 1

, Távirati i™ «* jeleBt '... !ügyminisa*er úr "
A MS? 1 ,  joackí® S > ltoPeStRibbentröt. üdvo*lo W  ,

í r .» «  in**»*«  r r  
k(?iniy»,nfSÍ<eT̂ ^

HiMlnisstcreliiik magásii^sss m m  í a j i l
A Ma,gyar Távirati Iroda, jelen-¡ magánlátogatást nem fogad és 

ti: * j magánügyben történő̂  jei&n.kez.st,
Szálasi Ferenc, az ál Vámügyeket kérelmet, vagy bárral más előtere 

ideiglenesen vezető m.' kir. minisz* .jesztést nem vesz figyelembe, 
terelnök 1945. évi január hő 1-ig | ________________

Vita az ango3 alsőSiázban 
a V. 1. okozta károkról

Az NST jelenti: Az alsóház pénteki, Green, Bethha.1 keleti külváros képvll- 
ülésín a■/, összes pártok - képviselői · sfcGje hangsúlyozta, hogy »  váro«aré- 
nylltan beszéltek azokról a súlyos ál-¡szekben borzalmas szervedének ural- 
¿ozatokró), amelyeket a londoni la- j kodnak. Számos ember ablaktalan éet 
kosságaak el kell szenvednie a német: teMínílküli házakban lakik. Sir A^ht*»i 
s*árnya*bombák következtében. Ro-jpownsll képviselő kijelentette, hogy 
bertson, a sokat bombázott Streatham kerülete, Lewlpham, Croydpn uUn a

legtöbbet szenvedett lc.idonl külvá
ros. Csupán ebben a külvárosban I l 
la,WO ház ronsáíódott meg súlyosan 
és további 65,0«0 liáz javításra szorul. 
A házak háromnegyed rés*e legalább 
egysser kárt szenvedett nagy részük 
ptílig töbazör is. A külvárosban még 
mindig 2880 esalid hajléktalan.

Henry Willnik egészségügyi minisz
ter megerősítette a képviselő panaszait 
és közölt*, hosy Londonban a srár-

  njsLoir.bák l.lüfl (100 házat rongoitak
Beáverbrook. Más képvlse'ök hangsú- meg. 1,800,000 ház teljesen elpusztult,
lyózták, hogy komoly veszedelem, ha 800,0<!tt pedig csak javítással tehető

délnyugati külvíros képviselője a je
lenlegi helyzetet

„az életfdntosságu javítási mun
kálatok és a iárványo.k fenyegető 
kitörés» közötti versenyfutásnak” 

minősítette. „A* idő nem a mi oldalun
kon, hanem a járványok oldalán van.“ 

mondotta Roberlson. Rámutatott ar
ra, hogy a londoni lakosság borzalmas 
körülmények között él és azt követelte 
hogy a javítási munkálatok megszerve
zését olyan emberre bízzák, mint lord

a kormány semmi mást nem tud mon
dái, mint, hogy a javítási munkálato
kat áprilisig fejezik be. Külöaösen

némileg lakhatóvá. A javítási költsé
geket 30—35 millió fon (sterlingre be
csülte.

A bolgár fegyverszüneti bizottság 
nyilatkozata Moszkvában

G-át>or n». ktr. kül- 
Önaffymélíó*ieán*ít.

köszönetH mondok Nagymél- 
, ásóinak azért a táviratért, ameiy-

Moszkva, okt. 30. NST)' 
„Azért jöttünk, hogy elfogad^ 

jük ítéletüket, Ítélkezzenek felet
tünk" — mondja a fegyverszüneti 
tárgyalásokra Moszkvába küldött 
bolgár bizottság nyilatkozata, 
amelyet a moszkvai rádió közöl. 
A nyilatkozat, amely főként nem 
Angliához és az Egyesült Államok 
hoz, hanem a Szovjethez irányult, 
többek között azt mondja, hogy a 
bolgár nép „mélységes szeretettel 
és elismeréssel viseltetik felfezaba* 
ditója, a Szovjetunió iránt*1. Csak 
igy lehet megmagyarázni, hogy az 
új bolgár kormány „saját kezde
ményezéséből kívülről való ut.así= 
tás nélkül“ megkezdte mindazok 
megbüntetését, akik Bulgáriát Né
metország oldalán háborúba vezet» 
ték. „Ma, amidőn önök idehivtak 
bennünket, hogy személyünkben 
megvizsgálják kormányaink és 
bűnöseink tetteit, ezeket a bűnö

söket &z egész nép törvényszékei 
Ítélik el, — mondja szószerint a 
nyilatkozat. —  Biztosíthatjuk önö= 
két arról, hogy a népitélet hardja 
könyörtelenül lesújt rájuk“. A  
nyilatkozat ezután bolgár fegyve
res segítséget igér ¿Henszolgálta* 
tásul azért, hogy korábban Német 
ország oldalán vettek részt a há
borúban, a következő' szavakkal: 
„A  bolgár nép fiatal fiainak áldó* 
zatával akarja az egész világ és 
elsősorban a nagy szövetségesek 
előtt bebizonyítani, hogy kész sa
ját vérével lemosni azt a foltot, 
amelyet. bűnös kormányférfiai 
kentek homlokára“ .

A  szövetséges kormányok jelen 
lévő képviselői nagy figyelemmel 
hallgatták ezt a nyilatkozatot - 
állapítja meg befejezésül a mosz
kvai rádió. Molotov, külügyi nép* 
biztos kijelentette, hogy a Szovjet 
fegyverszüneti bizottság ezt a bol
gár nyilatkozatot tudomására 

Dr. Zeőld imr* Péter ügyvéd hon- hozza a szovjet ' kormánynak,
videégi vtdö katonai szolgálatról ha- U^vanezt igírte az a~gol nagykő*

Wt. vet és az amerikai ügyvivő is sa
ját kormányára vonatkacólag.

kapuhoz vezető útón pedig csak a 
kapu felé szabad közlekedni. A teme
tőből távozó járművek a Népazinház- 
utca és a Baros-utca felé hajthat
nál? el.

Az új köztemetőben *' , "K.

a gyalogosok október 31- 
én, november 1-én és 2-án
a temető főkapujáaak mindkét oldalán 
az épület felé eső kaptunyíl ásókat 
Csak bemenetelre használhatják. A Hő
sök Tejnetéjének ^apuját csak fee- 
mínetetre 'szabad használni. A iánwi- 
vek a temető főkapujának középső ka
punyitásain át a menetiránynak meg-· 
Eeielőieg közlekednek. A járómüvek a 
temetőben lévő utakon * menstirám..·- 
nak megfelelően várakozliatnak, azok 
a jármüvek· pedig, amelyek nem ki
vannak a temetőbe behajtani; a Koz
ma-Utcának a Gyüjtőfogijáz msiieit 
lívv szakaszán áUhatnak fej. Október, 
Sl.-én és november 1.-én a Szlávi-ut
cánál és a Sirkert-utcánál és a Grá- 
nátcs-utcfc'.ál lévő villamosvasúti meg
állóhelyeknél s?m a kifelé, sem a be
felé haladó vonatok nem állanak 
meg, a Hősíik-temetőjénél lévő megál
lóhelynél pedig csak a kifelé haladó 
vonatok állanak .meg,

A Farkasréti-temetőben a gya'ogos 
köz>«»ég a temető kapuit álta ábaii 
be- és kim: netelre egyaránt használ
hatja. Járművekkel a Farkasréti-téma1 
tőben Október 31.-én, november 
1.-én és a-.án a főkapun osa)c behaj
tani. az igazgatósági épület mellett 
lévő kapun pedig csak kihajtani 'sza
bad. Október 31.-én és november 
1.-én jármüvek csak délután 1 óráig 
hajthatnak be a temetőbe é® onnan1 
legkésőbb 2 óráig eltávozni kőtíleselt. 
A Néffietvölgyi-ütnak * temető alatt 
levő szakaszán jármüvekkel megfor
dulni newi szabad.

Az óbudai újtetnetóben a gwlogos 
közönség a temető kapuit korlátezás 
nélkül használhatja xe- a6 kimenetéi
re. a  járművek a temetőbe a temető 
főkapuján át hajthatnak b« ée ugyan
ott távozhatnak. A főkapitány ezen
kívül nyomatékosan felhívja a külső
ség figyelmét arra, hogy a rendkívüli 
viseonyok miatt leküzdhetetlen nehéz
ségek következményeként a BSzKllT 
igazgatóságénak nincs módjában a te
metői forgalom napjain a villamoso
kat az előző években szokásos m;r- 
tékbén forgalomba helyezni, autóbusz- 
közlekedés pelig egyáltalában nem 
lesz. Kívánatos · tehát, hogy mindazok, 
akiknek ez' módjában éli, a temetők.t 
lehetőleg ne október 31.—november 
2 -a közötti,időben, hanem az ezt meg
előző, vagy kővető napokon keresiík 
fel. A temetői forgalom napján ugyan
is & villamas\afúti közlekedés előre
láthatólag fokozott kénya’ineüenséget 
ét várakozást jelent azok számára, 
akik a te«ietöket ezeken B napokon 
villamossal őhajtják megközelíteni. A 
főkapitány rendeletét falraia«: útján 
hozzák a főváros kőzőníiégáníh tudo
mására. ,|i

tért, us átvette irodája 
Vilmo* csáiizái' út 39.

a  févöfo i fcrttlelén
A m. kir. Rendőrség budapeoii fő

kapitányságának deícktívjei pénteken a 
délutáni és az esti órákban ismáteltes 
razziát tartottak a fővárw külüsvVfrzö 
rázein. A VI. ketülelban taríént raz
zián előállít attak n férfit és 10 nőt, 
a IX. kerületből $1 térfit és í nőt, 
akik nem tudták magukat kellően iga
zolni. Az előalliteitak kfefi! J»até»á*t 
elbánás alá vontak 26 személvt. 3 
többit igazoltatás után szabadon bo
csátották. ,

*
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Teljesen összeomlott 
szlovák felkelési mozgafox

Berlin, október 30.
Tnterfflf jelenti:
A  nem nagy m éreteket, öltött 

ssolvák felkelési mozgalom, amely 
azonban á német arcvonal háta* 
bán kellemetlen volt, az ellenáll i- 
si közprntok bevétele és nagyobb 
csoportok megadása után most 
m ár teljesen összeomlott, A telkes 
l 's i  mozgalmat bolsevis.a ügynö
kök és lisztek vezették és az a re* 
mrn· láp ’áita, hogy a szovjet csa
p itok  a Beszkidek elfogla lása

után segítséget küldenek a telke: 
löknek. M ivel a német arcvonal 
m egszilárdult és a felkelők körüli 
gyűrű egyre szűkebb le tt és m i
után a lakosság legnagyobb része 
németbarát maradt, az utóbbi na* 
polcban óráról-órára növekedett a 
szökevények száma. Helyzetük kU 
látás talanságának felismerésében 
a fe lkelők egy ik  csoportja m egta
gadta, hogy 2000 népi német túszt 
kivégezzen. A  túszokat szabadon 
bocsátották és letették a fegyvert.

HOL YOLT, HOL NEM VOLT...
,, Mesebeszód“ a Vie ben

A  „Mesebeszed“ cimű kis dalhoz trangú társainak ismerjük el. D elly

Ladomerszky B é la  dr. rádióelőadása 
Krisztus Király győzelméről

győzni fo·

V

K risztu s . K irá lly a l 
guijk!

fez a sejtelm e!',. ködös sárga* 
iombu október hónap egy  új M o
hács .felé "Sodorta nemzetünk hajó
ját. A  nem zet korm ányíúdja m el
lett lelk ileg -vagy testileg is a g 
gastyán férfiak  állottak, akik a 
lehulló Sárga, fa levelekben  az el* 
múlás, a ¿ I á i  üzenetét látták 
meg. Le lk i vakságukban nem -vet
ték észre, hogy évtizedek kemény 
harcában, áldozataiban acélos fé r 
fiúvá  Izm osodott e g y  új m agyar 
nemzedék, Trianon «>kat szenve
dett nemzedéke, a mi ne m ze
dékünk.

Nekünk október hónap nem az 
elmúlás üzenetét hozta, hanem 
as új é le t ígéretét.

Krisztus K irá ly  ünnepe nekünk 
hungarista keresztényeknek azt 
üzeni: Nekünk győznünk kell, 
győznünk lehet s ezért győzn i fo 
gunk!

Nekünk győznünk kell! K eresz
tül kell esnünk a harcok és áld©- 
zffltck mindén poklán, tisztítótü 
zén, hogy győzhessen bennünk és 
általunk ' Krisztus K irá ly . G yőz
zön a H t  a hitetlenség· fedett 
győzzön az essane a z 'an yag  felett, 
győzzön· a erkölcs, a jog  az igaz
ság minden fe le tt, am i az osztá ly- 
harc gyűlölködő válaszfalát em el- 

: te  m agya r. és m agyar közé.
A  történelem folyam án gyak 

ran emelt hősi 'vérből gátat a 'm a
gyar nem zet K e lé trő l jö vő  és a,

keresztény hitet, keresztény kul
túrát m egsem m isíteni akaró 
szennyes áradatok elé.

Nekünk győznünk kell, mert 
győznünk" lehet! A  hungarizmus 
m egterem tette ennek a győzelem 
nek szem élyi és tá rgy i fe lté te le it. 
Eddig rem énytelennek látszott a 
m agyar jövő ' és benne Krisztus 
diadala- A  magyarság fe le tt sötét 
fe lhő  gyanánt terjeszkedett a 
gyávaság, a kétszínűség és az 
elvtelenség. G yáva, kétszínű, e lv 
telen nem zet sohasem győzhet, 
gyáva , kétszínű e lvte len  nemzet 
sohasem ép ítheti fel K risztus o r
szágát.

X  hungarizmus m egterem ti azt, 
az embertípust, am ely m egtestesí
ti a természetes erényeket s ebben 
as embertípusban k iteljesedhet az 
E gyház le lk i munkája folytán a 
krisztusi ember. A  hungarista á l
lam ilyen krisztusi emberekkel 
akarja és fo g ja  m egvívn i igazsá
gos harcát -a bcisevizmussal szem* 
ben. Ism erjük a magyarságban 
szunnyadó hatalmas erőt, ism er
jük a német nép hősi elszántm* 
gát, törhetetlen katonai erejét, 
ezárt tudjuk, hö?v győzn i fogunk.

Jöjjenek a Hunyadi Jánosok 
'és ragadják m eg:a fegyvert, jö j je 
nek a Kaplsztrán Jánosok és raj 
gadják m e g 1 a keresztet, jö jjen ek  
a munka névtelen hősei és ragad
ják  meg" a kalapácsot. Sorakozzon 
minden m agyar a. Nem zet és E gy . 
ház h ivó szavára, m ert nekünk, 
m agyar népnek győznünk ke lt 
győznük lehet és győzn i fogunk.

Egyes szétszórt csoportok az Alá--
csony-Tátra és a  szlovák Érc* ragr mjn<fenki könnyen hozzákép*. Ferenc, Vértes Lajos, M ihályi Er* 
hegység hegyeibe meneküllek. Ez* ¡¡¡eHieti a mesét. Nem  új a mese, | nő hármasban nem csalódhatunk, 
zel a fej.ouessel a bo.sevisták uj soiiazor találkoztunk m\r velő Különösen M 'há ly i a főkom ornyik
duklai nagytámadása politikai és 
katonai értelmének lényeges ré
szét vesztette el, (M T I)

La Passicnaria, a 
spanyolországi kemmunista- 

párt titkárnője
Moszkva, október 30.* 

A* NST jelenti: Mint a moszkvai rá
dió jelenti, Doloreu Ibarauri, akit ál
talában La PassTónaria néven emleget
tek és a spanyol polgárháborúban a 
könyörtelen harc mellett agitált, lett 
a spanyolországi kommunista párt tit
kárnője. A polgárháború után 1.2 Pa*>- 
sionaria a Szovjettínióba menekült.

K i-kí használjon, szolgáljon  
hazájának, amint leg jobban  le_ 
hot és re  válasszon m agának  
könnyebbséget, mert azzal nem 
hogy hnsn á!na, sőt árt hazá
ján ak ; hanem olyant, ak iből a  
m agyar r  am iét tapasztatható  
hasznot vehet! (Zrínyi)

cperettszinpadon, de mégis van 
benne valam i érdekes, kedves, han
gulatos.
/ Volt egyszer egv 'gróf, aki két 
a frika i vadászat közben itthon pi
hen. Unalmában' kom ornyikjává! les-'l-edni;

szerepében minden szavával, min
den mordu’a táv '’ ’ t.«psra ragadtat« 
ta a közönséget. P.ikozdy reméljük 
kicsit tanulni fo,? a a V igsrin- 
h?z gardájába remekül be fog  il*

elraboltat egy kis . leányt, akit ak
kor lát először. Beleszeret a kis* 
lányba, de az nem őt, hanem vő le
gényét a szegény festőt választja. 
M it tehet egyébet, mint lemond a 
kis’ ánvról és segíti a fiatalokat, 
hogy boldoguljanak. De ha egy 
pár összekelt már, m iért ne hozzon 
a szerző össze m ég egy  párt. A  
kastély főkóm ornyík ja és a kis 
szobalány 1 3 , egybekelnek.

Hát ennyi a mese. Ehhez járu l 
Kelemen Éva kellemes hangjával, 
kedves játékával, A  kotnyeles kis 
szobaleány szerepében Felek i Sári 
okozta a legnagyobb m eg ’epetést... 
Bravó Sárika ! M i m ár is Fe jes  T es 
ri, Turai Ida és K is Manyi egyen-

A gyoftóM liákat elsősorban 
a lakosságnak kell lekfizdenic

»•1·*

R  cufcorfejadcfi 
ü’.abb msgáUapiíáta

A kSseilMMsjd rointetér a pénz-' 
iigyminíszterrel 'egyetértve .'elrendelte, 
hogy ezév november l*től kezdődően 
a havi 104 dekagramm és a. havi 52 
áskagratnm cukor vásárlására jogos:- 
tó ’ cuköíjegjtefc ellsoéfceá csak havi 30 
dekagramm cukrot szabad kiszolgál- 
tíitni A havi 32 dekagramm cukor vá- 
s •rlésára jogosító . cukor jegyek ellené* 
fcea kiszolgáltatható cukor mennyisége

változatlan ».arad. A községi elöljáró
ság állapítja ir.eg, hogy a havi cukor. 
jegySzeIwények közöl' egysserre há
nyat lehet beváltani. A napi 50 deka. 
grammos cukorjegy egy-egy szelvényére 12 és fél, a 82 dekarairanos gcukor. 
fegy egy-egy szelvényére pedig nyolc 
«tefcagront» cukrot kell kiazolgáltatni 
A ■ mfegáltepátott havi cukortej,-digokat 
beteség. elmén: nem lehet; kíegésziteni. 

>H— — — ......

Bőröndöt loptak költözködés közben

A  legutóbbi légitám adások a l
kalm ából az ellenség mind gyak 
rabban a lkalm azott g y ú jtó fe g y 
vereket.

A  gyu jtóbom bák  nyomájn ke
letkezett tüzek e lfo jtá sa  legelső- 
sorban a p o lg á r i lakosság fe l
adata. A  lakosság passzivitása, 
va lam in t a gyu jtóbom bák  -leküz
désében va ló  jára tlansága  v i 
szont a tüzek rohamos elharapó
zó sát és íg y  a károk tetem es fo 
kozódását okozza. A  lakosságnak 
tisztában k e ll lenn ie azzal, h ogy  ] 
a légitám adások a la tt és után ■ 
keletkezett tüzek m egfékezésénél 
csajk akkor kaphat hatósági tá
m ogatást, ha a. nem zeti és gaz
dasági •életünk fenntartása szem
pon tjából fontos va gyo n tá rg ya 
kat m ár nagyobb veszé ly  nem 
fenyegeti.

M in dm á ig  az 1.7 kg. súlyú 
elektronterm it töltetű  úgyneve
zett gyu jtóhasábot a lkalm azták 
a legnagyobb  szárában. A  gyu.i- 
?¿hasáb a cé lfe je  nemcsak a tető- 
hójazatot, de a padlásfödém et is 
fe ltétlenü l átüti. A  becsapódást 
követő negyed ik  p erc ig  tehát a 
hasábot csak fedezék m ögül sza
bad m egközelíti és onnét kell a 
kézii'ecwkt-mlő su garáva l a hasáb 
környezetében keletkezett tüzeket 
o ltan i, A  robbanás után v a g y  
ha a n egyed ik  perc e lm ú ltáva l 
a hasáb te ljesen  szétfo ly t, g y o r 
san közelítsük azt m eg és á  m ég 
fröcskö lve  izzó  lepényt v a g y  
szertelökött egyéb  részeket h o 
m okkal szórjuk le. A  környezet
ben keletkezett tüzeket ú gy  o lt
juk, ahogyan  azt évek  óta ta
n ítják . ,

A  gyn jtó ljasábokat m ind az 
am erika iak  a nappali különböző 
tám adásaiknál, m ind az angolok 
éjszaka, egyarán t dobják-

A  H o 'éczv énekhármas a közön
ség topsorkánii kö™enett» énekeli 
te Eisemann kedves dalait.

Magunk részéről csak a lá zh a t
juk ezt a kétórás békebeli m"~ét.

( B . )

Egyelőre a Fővárosi Opsreft* 
színházban farija előadásait 

a Nemzeti Színház 
•

A Nemzati Szinház Igazgatóság* 
közli, hogy a színház technikai okok 
mlptt további előadásait ideiglenesen 
a Fővárosi Operettszínház épületében 
(Nagymező-utca 17. Telefon: 113-855) 
tartja meg. A Nemzeti Színház minden 
bérleti előadása a színi apón hirdetett 
sorrendben kerül színre. Jegyek vált
hatók a Fővárosi Operett Színház 
pénztáránál délelőtt 10 órától este 'az 
előadás kezdetéig.

Eszlényi Gyula dr. büntető tö r - ! dat. A  vád szerint ez é v  ju lius 3- 
vényszéki egycsbiró m ost tárgyal; J án, Fischmann M agda eíköltö- 
t% Ostheimer Ferenc vasbe toasze- \ zö ít n lakásából és a hurcolkodás- 
relő, Mátyua János gyárim,uakás 's á l kapcsolatos munlrák elvégzésé*
és Hágenbuch La jos  textilféstőses 
g íd  bűnügyét, akik ellen a ügyész
ség ■ lopás büntette ■ m iatt em elt vás

I v o d a b ú to v i

Kjcsís látioslól vegyen
.. Ozìe* : ¥í$e^éS^s\ 14'. - 1Î2—S21 _

Ö í c w  Gr. T e  ek’ PAI u 22. Te! ; 310—62^
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Magyar Ögetcverseny Egyesület
1941 november 4-én d. « .  2-órai kezdetteluieMrsiiiofiei

zin, benzol és m űgm nikeverékből 
á lló  g yu jtő fo lya d ék o t tartalm az. 
A  gyu jtő fo lyad ék o t lőportö lte t 
lök i szé jje l és íg y  a becsapódás 
p illanatában erős robbanást é r
zékelhetünk.

B á r  m ily e n  
félclKsaefesiicü isittn ilc
a fo lyadék  töltésű bombák n yo
mán keletkezett tűz, az ügyes és 
bátor házőrség ezeket is b iz to 
san e lfo jth a tja - A  .szerteszéjje l 
lökött és a m ennyezeten, falakon, 
berendezési tárgyakon* lobogó 
lán gga l égő nyers v a g y  mű- 
gum i a kezifecskendő sugarára 
azonnal ela lszik . H a  a lángban 
á lló  h e ly iséget a k iképzés fo ly a 
mán oktatott módon bátran m eg
köze lítjük  és helyesen o ltjuk , az 
önvédelm  i ved er fecskend öve i
m ég a lá tszó lag  legveszede lm e
sebb szobatüzet is e l tudjuk fo j 
tani, fe ltéve , h ogy  a bomba be
csapódását követő  5—-10 percen 
belü l beavatkozunk. A z  égő szo
bát gu go lva  közelítsük m eg, 
m ert az alsó levegőré teg  h ide
gebb és kevesebb benne a légzést 
gá tló  füst is. H a  az a jtó  csukva 
van, akkor csak kis rést nyitunk 
és azon keresztü l tám adjuk a tü- 
aet.

Elsősorban az a jtó  közelében 
lévő  égő tá rgyak a t e lo lt ju k  éspe
d ig  úgy, h ogy  a v ízsu ga ía t a lu l
ró l fe lfe lé  veze tjü k ; fokozatosan 
az a jtó tó l b e fe lé  haladva az éjgő 
berendezési tá rgyak ig .

A  tűzfészkek, közelében a még 
nem égő tárgyakat vízsugárral 
nedvesítsük, hogy azok gyulla
dását megakadályozzuk. Oltásnál 
gázálarc felöltése, ennek hiányá
ban a száj- és orrnyílás nedves 
kendővel történő eltakarása 
ajánlatos, mert minden füst, de 
különösen a foszfor égésénél ke 
letkezett füst többé-kevésbé mér
kőző hatású és a légzést akadá
lyozza.

r e n d e z

A  gyu jtóhasábokon k ívü l az 
angolszász lég ie rő  g yu jtó fo lya - 
dékkal tö ltö tt bombákat is a lkal
maz- A z  éjszakai angol támadá-

tyus és Haganbuch a bőröndöt egy 
őrlzéílen pillanatban e lv itték  és 
am ikor később taiá koztak egy* 
mással a ruhaneműeket eladták a

re a ján lkozott Ostheimer Ferenc 
k ft  társával- Rakodás közben az* 
után’ Ostheimer átadott társainak 
egy  b&röndöt, amelyben 8500 pen= sok a lka lm áva l igen  gyakran  ve 
go és értékes ruhanemű vo 't. Má- tik  a  körü lbelü l' l i k g  súlyú ben- 
«*"*- * * -— *■·-*· -  * · * - * - · * « —  zol, nyersgum i; va lam in t kevés

foszfor- és kéokeverékhől á lló  
Syu jtóariyagot tartalm azó bom
bákat. A  becsapódást követő  p ii- 

™ , , ,  , .  , ,. laftatban a bombákból m agas
Teleki-teren, a pénzén pedig m eg, ; hőfokú, gyu jtó lán g  fu j ki, egy
osztoztak. | id e jü leg  pedia: a benzo’ os uyers-

A  főtárgyaláson a vád lottak  gum ilepéu veket szétlöveli.

Textiláruk Inüszaísli kit.
M űm m  * 1

beismerő vallom ást tettek. Véde* 
késésükben azt adták "elő, hogy 
m egszsditette őket a  jő  alkalom, 
de nagyon megbánták, am it te t
tek, A  törvényszík  le fo ly ta tta  a 
bizonyítási eljárást, m ajd Németh 
István dr. k i já '- i  ügyész vádbec 
Bzéde után Ostheimer Ferencet lo
pás bűntettéért hathónapí bőr·

A  bombában elhelyezett fosz
fo r  a rán y lag  k ism em iyiségü , de 
m indenkép elégséges ahhoz, hogy 
a "v igyázatlanu l já ró  személyek 
foszforos  sérülést szenvedjenek, 
valam int b iztos ítja  azt is, hogy 
a  visszam aradt benzolos nyers- 
(rnm ilepények m egszáradásuk 
után a  fo s z fo r  hatására ú jból 
lá ngra lobban janak.

A  H  kg-os és foszfor*mm. M ilyu 'it és Hágm h-M hott f  » * . Kg-os _es foszfo rt is tar
pedig lopás vétségéért fe jenk in t n^ “ # w T . í lnal Hok' zoËéÂt'fjm. 0,|' I ,ro?an nagyotm oatasú az am erinégyháaspt fogházra Íté lte 
Utó-tihí két. Íté le t jogerős.

S z á m o l t u n k  a z z a l  1» ,
hogy a m egszáradó anyagok a 
fo sz fo r  öngyu lladása következté
ben ú jra  lángralobbannak. A
v íz  hatására elaludt, v isszam a
radt részeket tehát fa lakró l, be
rendezési tá rgyakró l, stb. gondo
san el k e ll távo lítan i és m ielőbb 
ártalm atlanná k e ll tenni.

A , lakóházak, > 1 akóházcsoportok 
őrségpara ifcsnokainak (h e lyette
seknek) kell gondoskodniok arról, 
h ogy  a gyu jtóbom bák becsapó
dását idejekorán  észleljék  és a 
keletkezett tüzeket iiiéjj· cs irá já 
ban m egtám adják- Tám adási 
szünetekben faJtétleniil át kell 
v izsgá ln i az épületet és ilyenkor 
a parancsnok va g y  helyettese a 
k ije lö lt tűzoltókkal és a tűzvé
delm i felszereléssel együ tt vésrzi 
a z e 'len őra ijá ra to t. N e fe le jtse 
P j í  kJ “ “ * *  h« F ,  a szomszéd 
lakásokban es hazakban keletke-

° S-Van « 'd ek .· azonnab elfojtani, mintha saját
otthonát fenyegetné „  v (* xp y .

József királyt herceg 
felhívása 

a felsőház tagjaihoz
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
József királyi herceg, tábornagy fel

kéri az országgyűlés felsőházinak azo
kat a tagjait, akik a nemzeti szövet
ség célkitűzéseivel azonosítják magukat 
hogy folyó hó 30-ám, hétfőn reggel 
9 órakor a felsőház· bizottsági termé
ben megjelenni szíveskedjenek a fel
sőházi tagok nemzeti szövetsége meg
alakításának megbeszélése céljából.

Akik a megjelenésben akadályozva 
vannak, szíveskedjenek a szövetség
hez csatlakozásukat levélben, távirati
lag, vagy távbeszélőn a királyi herceg 
titkári hivatalánál bejelenteni.

A belügyminiszter lakásügyi 
hatáskörét átruházták a 

közellátásügyi miniszterre
A Magyar Távirati Iroda jelenti;
A magyar kormány azt a hatáskört, 

amelyet a lakásügy terén az egyes jog
szabályok a belügyminiszterre ruház
tad, október 29-étől kezdve a köze!- 
látásügyi minisztere ruházta át Az 
Az erről szóló ren-delet értelmében a 
közellátásügyi miniszter gyakorolja 
Budapest székesfőváros és környéke 
lakásügyi kormánybiztosa fölött a fel
ügyeletet és ő gondoskodik a kor
mánybiztos működéséhez Szükséges 
személyi és dologi kiadások fedezeté
ről.

Szatmármegyei menekültek 
találkozója

Stericher Nándor főispán és Kölcsey 
István országgyűlési képviselő ezúton 
kérik a szatmánr.egyei menekülteket 
hogy október Jl-én délután 5 órakor 
ügyeik megbeszélése végett jelenjenek 
meg a Hét Vezér Sörözőben, Akadé
mia-utca 11.

kai _ légihnderő íolyadéktölté-uí ] 
gytu tóboinbája . E z Í1J -35 k "  b-*t- * r
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Plenehttifck p o sfá fa
Aki Mezékovicsbázáról eltávozott 

Kosaik Béla m. kir. adótisrt hollété
ről valamit tud, kérem értesítse * fele
ségét Budapest, Vili., Ajtőai Dürer sor
13. I. 15. 15.

SZEGEDIEK! Aki tud Meizler Sán
dorról es feleségéről Tonrbácz Rózáról. 
Szeged Pozsonyi Ignác u. 3. lakosá
ról szives értesítést kér Németh Erzsé
bet Bpest XIX Nagyenyedcu. li.

Ki»kuntéle*yházáról meftekült özv
7ákonyí Lajosnét keresi fia zíkotiyi 
1 aj««, ha valaki, tud hoüétéröi érte- 
Sitee Bpest VITI.. Rákóczl-üt 11. 2. 
s*. alatt. *"
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VIRRADAT
Megjelenik minden bfsfón Feleld* 
Sí'*rkes.':t6 #8 kiadó Bornernsra 
Gáb»r. Kiadótulajdonos; VIRRADAT 
KI4D0VAtl.Al.AT Kft. Bu«spe.M.
V ili, Gyulai Pai-utCh l4._ «ám . T»- 
lef«n: m rktu töiét: H6:Í4S. RiadóSií- 

> «»'.dl. 140-343

I  I. U .  —  F e le li*  ; C/nlincr Lésató


