
N e m e t H i v a t a l o s j e l e n ü l 

Í S L ^ J ? . A V € d e r Ö fözzel megrongáltak egy ellenséges 
féncsnokásga közli: 

— A keresi félszigeten a megvert 
ellenség maradékait elkeseredett véde-
kezésük ellenére a megsemmisülés le-
le baladnak. Cbarkow környékén el-
lentámadásaink páncélos ütközetre ve-
zettek, amelynek során 56 ellenseges 
páncélkocsit lőttünk szét, 54 szovjet 
páncélos pedig repülőtámadása aik 
folytán harcképtelenné vált. 

— A magyar csapatok a mögöttes 
részeken többnapos harcban szétvertek 
egy bolsevista bandákból ál ló ellensé-
ges erőcsoportot. 

— A murnianszki tengerrészen re-
pülőink bombával telibe találtak öt 
nagy szállítóhajót. 

— Málta felett lelőttünk öt brit re-
pülőgépet, 

— Anglia déli tengerpartján'könnyö 
harci repülőink eredményesen bom-
bázlak Folkestoue és Hastings kikötői 
vidékét. 

— A holland partok előtt aknaku-
tató- és előőrsnaszádaink brit gyors-
naszádokkal vivott harcokban tüzérsé-

aaszádot. A Csatorna partján 15 h ű l 
repülőgépet lelőttünk 

— Az Északi-tenger északi felében 
erős brit légikötelékek sikertelen a-
madásl intézlek a Prinz Eugen -ir-
káló ellen. A támadókai visszaverték. 
A cirkáló és kisérőhajóinak legénvráge 
?2 bombázót lőttek le. 

— A Keleti-tenger nyugati felében 
b, a Német-öböl felett 3 bombázót lőt-
tünk le. 

— A brit légi haderő tegnap és az 
elmúlt éjszaka összesen 52 gépet vesz-
tett. 

— A bolsevisták vasárnap az eddig 
beérkezett jelentések szerint 60 repü-
lőgépet vesztettek. 50 gép légiharcban 
pusztult el. öt pedig a földön semnr-
sült meg. 

— A német tengeralattjárók május 
1—17-ig 07 ellenséges kereskedelmi 
hajót süllyesztettek el 531800 tonna 
űrtartalommal. A 07 hajó közül 81 — 
180.500 tonna űrtartalommal — az At-
lanti-óceánon és az amerikai vizeken 
pusztult el. (MTI) 

Itálcttiiriietts ai imrMij-saltópcrbeit 
HM hónapra Kéltek Halász Sándort 

M a g y a r o r s z á g n é l k ü R 

n i n c s b é k e K ö z é f » e u r ö p á b < 

Antal István miniszter beszéde Magyaróváron 

Budapest,, niá.ius 18. A büntető-

törvényszéken kedden hirdettek íté 

letet abban sajtóperben, amelynek 

vádlott ja dr. Halász Sándor, a 8 

^ ra l TTj sáp feleifis szerkesztője, 

sértettje pedig vitéz Imrédy TV-la 

colt miniszterelnök. A mai tárgya 

láson dr. Halász Sándor szólalt fel 

az utolsó szó jogán, majd a tanács 

Ítélethozatalra vonult vissza. 

Félepykor kihirdették az ítéle 

tat, Dr . Halász Sándort , a Orai Új-

ság felelős szerkesztőjét a bíróság 

h'áromrendheli sa j tórágalmazás vét 

séffében mondottá ki bűnösnek és 

•vért kéthnnapi fon Házra ítélte: kö-

telezte arra, hogy a felmerült hiin-

ögyí költségeket az á l lamkincstár 

n«k térítse meg. azonkívü tartozik 

a f f imagánvádlónak 1800 pengő 

ügyvédi költségét is megfizetni. 

Az elnök ezután az ítélet, terje-

delmes indokolásának 5 tnortótóeóhe 

kezdett. 

Sorra vette a kifogásolt tény-

á l l í t ásoka t ma jd a tanúval lomások 

értéket, .taglalta, azután így foly-

tat ta : 

—• A főárgyaláson kihal lgatott 

ffróf Bethlen Is tván ée az ismerte-

tett deklaráció szövege szerint a 

kormánypár tbó l kilépett képviselők 

Fmrédynek ezt a magatartását al-

kotmánysértésnek minősítették. Vi-

szont a főmagnnvádlók szerint ez 

esak a lkotmánymódosí tást jelen-

tene. 

— A Főtárgyalás adataiból esak 

M v i lág l ik ki, hogy főmagánvád ló 

* nemzetiszocialista korszellemet a 

magyar történelmi tradíciókkal 

összangban kívánta intézményesí-

teni a magyar államélethen. A 

vádlottnak e tárgykörben Vádba 

vett tényál l í tásait a valóság bizo-

nyítása nem igazolta. 

— A törvényszék nem látta iga-

soltnak ait. a vádlói ál láspontot, 

bogy vádlott cselekményét al jas in-

dokból követte el, hanem a főtár-

gyalás adatai arra uta lnak, hogy 

őt a főmagánvádlók elleni táma-

dásra kérlelhetetlen polit ikai ellen-

tét, tehát nem alantas szempont 

indította. 

A bíróság eu.vbitő körümcnyuok 

tekintette hogy dr. Haláaa Sándor 

cikkét feszült pol i t ikai légkörben 

írta. 

A vádlott és védője fellebbezett 

az, ítélet ellen. 

Két k>steleki család 
véres ellenségeskedése 

a i ö ld m.ait 
(A Delmagyarqiszág munkatársától) 

Kel kisteleki család véres ellenséges-
kedése fejeződött be hétfőn a szegedi 
törvényszéken azzal az ítélettel, anjc-
lyet az U n g v á r y-tanács hozott Del) 
András i? eves földműves, Franci fka 
és. Anna nevű. 21, illetve 19 éves leá-
nyai, valamint fiatalkorú fiúgyermeke 
egyében. Az ügyészség szándékos em-
berölés bűntettével vádolta Delit és 
gyermekeit, valamint könnyű és súlyos 
trstisértés vétségével. Vádlottként áll-
tak a bíróság előtt G o m b o s Súratoi 
cs felesége is, őkel könnyű tesliséi .é-
vétségével vádolták. 

A véres háborúság során a Deu-
és a Gombos-család állott szemben 
egymással. Gombosék a földjük szóm 
szédságában megvettek egy föidsavot, 
amelyre Déliék is pályázták. Uc.,ek 
rendkívül megharagudtak Gombosuk-
ra. akik az »orrak elölt kaparintották 
el a földet. Amikor aztán Gombosék az 
uj földön széfen lei mö gyümölcsös! 
telepiteltek. Deliék gyűlölködése odáig 
fajult, hogy a Deli-gyerekek rendsze-
resen átjártuk a gyümölcsösbe és "n-
gálták a fákat. Gombosék ezért agy 
álltak bosszút, bogy pletykázni kezdték 
ii Deli lányokra. Tavaly junius 17-én 
4» Hlegességig fajult a veszekedés. Es-
te 8 óra tájban a kiskunmajsai uton a 
Deli-gyérekek meglesték Gombos Sán-
doruét amikor az munkából tért bazn 
felé és megverték Gombos felesége se-
itségére sietett, ezt látva azonban 

Deli András is beavalknzott: éles Ka-
szával ment a veszekedés színhely < re 
és a kaszát mélyen belevágta Gombos 
derekába. Az erősen vérző Gombost ez-
után eszméletlen állapotban az árok 
mélv vizébe dobták. 

A hétfői főtárgyaláson Deliék ár-
tetlanságukat hangoztatták és azt ál-
lították. hogy Gombosék provokálták 
a veszekedést. A tanuk azonban 'ga-
zolták. hogy Deliék voltak a támadók, 
még pedig vastag botokkal támadtak 
Gombnsnéra. 

A törvényszék Deli Andrási a váil-
szerinti bfineselekniénvben mondoi < 
ki bűnösnek és 1 évi börtönre IMID. 
Leányait súlyos testisértés vétségében 
mondották ki ®étkpsnek és Franci-kát 
80. Annát 50 pengő pénzbüntetésre 
ítélték A kiskorú vádlottat' me?-Vve-
rótelV- IT Mariiméi il fe.lw inSmlKéfc" 

Magyaróvár, má jus 18. Moson-

Magyaróváron vasárnap Széíhenyi-

emlékiinnepélyt rendeztek; leleplez-

ték azt az emléktáblát amelyet Ma-

gyaróvár városa helyeztetett el a 

régi városháza falán, ahol Széehe-

uy i István gróf 1847 novemberében 

átvette követi megbízólevelét az al-

só-táblához Az ünnepség vegén fel-

szólalt Antal Is tván nemzetvédelmi 

miniszter. 

— Azok a nagy problémák, ame 

lyekkel Széchenyi lelke száz eszten 

dővel ezelőtt vívódott — mondotta 

a miniszter —. lényegében ma is itt 

á l lnak előttünk 

Nemzeti küldetés gyanánt most 
is vállalnunk kell azt a sor-
sot, amelyet európai elhelyez-
kedésünk ir elő számunkra s 
amely az enrópai erkölcsi ér-
tékek és a keresztény emberi 
életforma védelmezését teszi 

ma is kötelességünkké^ 

Elsősorban azért, mert. egy hatal-

mas népfujok közvetlen szomszéd 

ságában élő. megfogyatkozott, ro-

kontalan nemzet "esak akkor teheti 

teljessé a maga nemzetj életét, ha 

nemcsupán önmagára tekintő, szűk 

szemhatárú, elzárkózó k ismagyar 

közéleti re pösze re ellen hangolunk". 

Ennek az ostoba frázisnak ma már 

nem dől be többé senki. Ninos olyan 

oktalan ember ebben az országba®, 

aki mégegyszer elhigyje azt, bogy 

azok az ország- és népnélkűl i szláv 

és egyéb emigrájisok. akik 1918-bati 

és az azt követő két évtized alatt 

bebizonyították, hogy a gyakorlat-

ban miként értelmezik a népek mm 

had önrendelkezési jogát , esak aaéet 

eszik a honta lanság kenyerét, bogy 

a magyar népnek a jövőbe® jobb 

sorsa legyen. De ma belső szövetsé-

gesekre sem számithat , m in t 1918 

bari ez a bomlasztó igyekezett 

ma ilyen belső szövetseges «gy-
szerüen nem ütheti f»| a fejét 
ebben az országban mert ar-
ról gondoskodik és kezeskedik 

az államvezetés. 

1918-as világcsalás most nem fog 

megismétlődni, 1942-ben «cm üres 

ígéretekkel, sem hangzatos frázi-

-okkal, sem könyvszagú elméletete-

kéi sem világ-megváltó pontokka l 

sem pedig dühös fenyegetéssel nem 

lehet k iü tn i a fegyvert a magyar 

' atona kezéből. 

pol it ikát folytat, de a maga létét. 

függetlenségét, megerősödését az 

európai rend, a konszolidáció és a 

fejlődés érdekeinek medrébe ágyaz 

za bele. 

A miniszter ezután hangoztatta, 

hegy ezt az európai missziót. Psak 

akkor tudjuk teljesíteni, ha idebent 

a lehető legmagasabbra fokozzuk a 

nemzet teljesítőképességét Ez a 

munka. Európa jövőjéért is folyik 

mert a történelem heh izonyí tolta, 

hogy 

itt Rözépeiirópábsu rend. nyu-
galom. munka, béke, összcraR-
ködés esak usy képzelhető «l, 
ha egy erős, fejlődő, kiegyen-
súlyozott és megelégedett Ma 
gvarország áll őrt a keleti 

vártán. 

A magyaróvár i M ÉP nagyvá-

lasztmány! ülésén Antal Is tván 

nemzetvédelmi miniszter beszédet 

n e r d o t t vasárnap este. 

— A magyar nemzet — mondot-

ta a miniszter — esak a tengelyha 

ta lmak győzelmétől várhat ja nem 

zeti létének, biztonságának, függet-

en-égének és jogos nemzeti igé-

iveinek teljesülését. M ikor tehát az 

északi fronton teljesítjük kötelessé-

günket, 

saját létezésünkért, nemzeti l ü r 
getlenségünkért, szabad 4ö

vö«k-
ért harcolunk és -ikra száltank 
a trianoni szellem végieg«« lik-

vidálasáért. 

Hiábavaló. naiv és gyermekes e' 

képzelés ellenségeink propagandája 

iák az az igyekezete, hogy a hábo-

rú nagy kérdései tekintetében éket 

tudjanak verni a magyar nemzet 

vezetői és a magyar nép közé. A 

győzelmes háború és egy új . igazsá-

gos alapokon nyugvó Európa céljá-

ban és a k a r á s á b a n egy a nemzet 

és ray a kormány, 

c kérdésben nincs különbség 

magyar és niagjar kö/-6« 

— Nagyon jól ismerjük 1918-ból 

azokat a szirénhangokat, amelyek 

akkor azza! bontották meg a nem-

zet 1 (ki önállóerejét, hogy „nem a 

ar nép, de annak kornaanaia és 
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Ullein-Revíczky Antal 
sajtófőnök beszéde 

Budapest, május 18. A budapesti 
tűzharcosok szekházavató ünnepségén 
Ullein-Reviezky Antal rendkívüli kö-
vet és meghatalmazott miniszter, saj-
tófőnök beszédet mondott. 

Dr. Ullein-Reviezky Antal sajtófő-
nök megállapította, hogy az első világ-
háború utáni összeomlás nem a harc-
téren küzdő katonák hibája volt, mert 
mi akkor is mindig ellenséges földön 
védtük az ország határait. Az össze-
omlást az itthoni demagógok idézték 
elő. meri ha akkor az itthoni vártán 
a tűzharcosok álltak volna őrt, sem 
az összeomlás, sem a Trianon nem 
következhetett volna be. 

Az orgyilkosokkal szembe® 
csak ugv védetezheifink — 
mondotta —, ha mi. világhábo-
rús fronfkatonák megszilárdít-
juk a belső frontot és vigy*. 
znnk. hogy amig a fiatal tűz-
harcosok a harctéren küzde-
nek. le ne csaphasson a* 

gyilok. 

Fz legyen legfőbb feadatnuk és j?rw» 
dunk. mert akkor mielőbb bekövetke-
zik leghőbb vágyunk, a nem kétséges 
győzelem. 

A falbontásnál szerencsét-

lenül járt 

Harraos Ferenc 
temetése f. hó 19-én delutám 

3 órakor lesz az alsóvárosi 

r. k. temető halottasházából 
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