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aolsevisták széles arcvonalon tüzérsé-
gi és gránátvető előkészítés után meg-
próbálták áttörni egy gyaloghadosz-
tály állásait. A támadás a német fegy-
verek összpontosított tüzében az el-
lenségre nézve véres veszteségekkel 

meghlusult. Harci repülők a Laüoga-
tavon megtámadlak két kis teherhajót 
egyet elsüllyesztettek, a másik szállí-
tóhajó snlvosan megrongálódott és*, 
oldalra dőlve maradt. (MTI) 

Hegedűs Sándor honvéd páratlan hősiessége 
Budapest, szeptember 22. Minden 

időkre szóló ragyogó példáját adta ön-
feláldozó vitézségének az augusztusi 
donmenti harcok során H e g e d ű s 
Sándor honvéd, golyószórós csatár. Az 
egymást követő szovjet rohamok so-
rán a golyószóróval tüzelő Hegedűs 
honvédra erős ellenséges csoport ro-
hant rá. Hegedűs rendületlenül véde-
kezett és eközben a jobbszemét kilőt-
ték. A hősleik* honvéd most a halk© 
sáhe vette a golyószórót és balszemé-
vel célozta, a tüzet tovább. Ezzel a 
rátámadó ellenséget megállította ro-
hamában, majd szakadatlan tüzével ár-
talmatlanná is tette. Rendkívül sutyns 
sebesülése ellenére még ezután sem 
vonta Irt magát a harcból, hanem he-

lyén maradva, an utolsó peréig küz-
dött egy ujabb szovjet előretörés meg-
állításában. K küzdelemben előbb 
comb-, majd karlövés is érte. Igy harc-
képtelenné válva, elszigetelt helyzeté-
ben hadifogságba került. Hegedűs 
azonban nem tudott belenyugodni ab-
ba, hogy bár sulyos sebekkel, ellensé-
ges fogságban maradjon, ezért az est 
beálltával végső erejét összeszedve 
őreitől megszökött és az ellenség gyű' 
rüjén át, elmondhatatlan nehézségek 
leküzdése "tán visszakúszott Századá-
hoz. 

Párját ritkító hősiességéért méltán 
terjesztették elő az arany vitézségi 
éremre való kitüntetésre Hegedűs Sán-
dort. (MTI) 

Bávd®ss$ László beszéde 
m belső froni kőielességévől 
Vas vármegye örökös törvényhatósági bixott* 

sági tagjává történt beiktatásakor 

Visszavert angol támadás a Gialo-oázisban 

Szombathely, szeptember 22. 

Vas vármegye törvényhatósági 

bizottsága most tartotta évnegye-

des rendes közgyűlését, amelyen 

B á r d o s s y László ny. miniszter-

elnököt örökös törvényhatósági 

bizottsági taggá választotta meg. 

A közgyűlésen vitéz S z ű c s Ist-

ván főispán és B e z e r é d j István 

felsőházi tag üdvözlő szavaira 

Bárdossy László hosszabb beszéd-

ben válaszolt. Megköszönte a vár-

megye bizalmát és szeretetét, majd 

egyebek között a következőket 

mondotta: 

— A sors ma ismét azt kívánja 

a magyarságtól, hogy legjobbjai 

közül egyesek vérüket és életüket 

áldozzák azért, hogy magyar föl-

dön, magyar ég alatt uj nemzedé-

kek élhessenek itt békésen és bol-

• dogan. Nehéz, sulyos és fájdalmas 

jez az áldozat. Hajoljunk meg hó-

dolattal és hálával a magyar hon-

véd előtt, mert bennük testesül 

meg ma a nemzet becsülete. Ami-

kor legjqbbjaink száz halállal 

néznek szemben az ellenség előtt, 

idehaza is el kell hallgatni az ön-

zés, az egyéni haszon, az egyéni 

érdek szavának. Aki ma csak a 

maga hasznát, a maga érdekét 

nézné, aki munkáját csak a maga 

hasznához szabná, a nemzeti kö-

zösség ellen vétene, becstelenül 

megrövidítené a küzdőket és a 

nélkülözőket, de botorul önmagá-

nak is ártana, mert az a kár, amit 

lelketlenül másnak okoznak, a gaz-

dasági összefüggések törvénysze-

rűségének rendjén elkerülhetetle-

nül vísszasujtana reá. (MTP 

Róma, szeptember 22. A Stefani 
iroda jelenti: Az olasz főhadiszál-
lás 848. közleményét 

— Szeptember T6-án Hajnalban a 
Gialo-oázsiban csapataink heves 
Karcba keveredtek a líbiai sivatag 
felől érkező gépesített páncélos 
ellenséges túlerővel. Helyőrségünk 
ellenállásán megtört az erős tüzér-
ségi támogatással megindított el-
lenséges támadás. 

— Csapataink a következő napo-
kon is szívósan tartották állásai-
kat olasz és német légi kötelékek 
ismételt hathatós támogatása mel-
let és azok az ellenségnek nagygépünk. (MTI) 

veszteségeket okoztak ember-
anyagban és gépjármüvekben 
egyaránt. Hétfőn az erősítésül kül-
dött gépesített hadoszlopunk kö-
zeledtére az ellenség felhagyott a 
harccal és nagy gyorsasággal vo-
nult vissza dél felé a tengely légi 
alakulatainak üldözése mellett. 

— Az egyiptomi arvonalon nem 
történt omlitésremélté esemény. 
Egyik nagyobb hajóegységünk 
légelhárító ütegei lelőttek egy an-
gol repülőgépet; két másikat Tob-
ruk felett lőtt le az erőd légvédel-
me, illetőleg egyik vadászrepülő-

Taylor ujabb kihallgatása a pápáná l 
Róma, szeptember 22. XII. Pius zéket. Jól tájékozott római körök-

pápa kedden délután ujabb hosszú 
magénkihallgatáson fogadta Mi-
ron Taylort, Roosevelt elnök 
szentszéki magánkövetét. (MTI) 

Róma, szeptember 22. Az Inte-
rinf jelenti: Taylor, Roosevelt 
rendkiveüli szentszéki követe a 
pápánál második, keddi kihallga-
tása után az államtitkárságra ment 
és megbeszélést folytatott a távol-
levő Maglione hiboros államtitkárt 
helyetesitő Montinivel. Hétfőn a 
szentszéki angol követ kétszer is 
magához kérte Roosevelt követét. 
Vatikáni részről — mint eddig is 
— tartózkodnak mindenfajta nyi-
latkozattól a váratlanul Rómába 
érkezett Miron Taylor második 
kihallgatásával kapcsolatban. Kü-
lönösen tartózkodnak az állásfog-
lalástól azokkal az angol és ameri-
kai részről terjesztett híresztelé-
sekkel szemben, amelyek szerint 
Roosevelt nagykövete az elnök 
megbízásából átnyújtotta a pápá-
nak a két angolszász hatalom há-
borús célkitűzéseit ismertető jegy-

ben azonban egyre erősbödik a 
vélemény, hogy Taylor szóban és 
írásban tudomására hozta a pá-
pának Rooseveltnek a háborús 
kérdésekről vallott felfogását. 
(MTI) 

Csak gyenge kék fényű kézi-
lámpát szabad használni 
Budapest, szeptember 22. A 

honvdelmi miniszter rendeletet 
adott ki a kézilámpáknak a csök-
kfttett világítás ideje alatt a pol-
gári lakosság részéről történő 
használata tárgyában. A rendelet 
kimondja, hogy csökkentett vilá-
gítás alatt csak olyan kézilámpát 
szabad használni, amely gyenge 
kék fényt sugároz. A kézilámpá-
nak olyannak kell lennie, illetve 
azt olyan szerkezettel, ernyőzéssel 
kell ellátni, hogy fénye használat 
közben lefelé irányitható legyen 
és ebben a helyzetében a fényfor-
rást a vízszintes felett látni ne le-
hessen. (MTI) 

Mélységes fájdalommal jelentjük, hogy 

dr. Tamás András 
m. kir . r andőr loga lmaxó 

3 Délvidéki Emlékérem tulajdonosa 1942 szeptember 21-én 
életének 37-ik évében tragikus hirtelenséggel várallanul el-
hunyt. Temetése f. hó 23-án délután 4 órakor lesz a honvéd 
helyőrségi kórházból a belvárosi temelőbe. Engesztelő szent-
míseáldozatot f. hó 23-án délelőtt 10 órakor fogják az Egek 
Urának bemutatni. Emlékét örökké őrizzük: 

Felesége, kicsi fia és a gyászoló vokonsáe. 
V. ..ilö'Sgfira^ 

A keresztény szolidaritás 
és összefogás ünnepe a debreceni 

plébánosbeiktatáson 
Révész Imre református püspök beszéde Bánáss László 

plébánesi beiktatásán 
Debrecen, szeptember 22. A 

debreceni ősi Szent Anna-temp-
lomban vasárnap u( piébárost ik-
tattak: B a n á s s László, az uj deb-
receni plébános, az erdélyi ma-
gyarság 22 évi küzdelmeinek osz-
tályosa került a „kálvinista Ró-

má"-ba, a debreceni katolikus hi-

vek élére, 

A katolikus templomiján, a plé-
bánosbeiktatáson nagy küldöttség 
élén megjelent dr. R'é v é s z Imre, 
a tiszántúli református egyházke-
rület püspöke, dr. K ö l c s e y Sán-
dor, a debreceni református egy-
ház főgondnoka, U r a y Sándor 
lelkész-főjegyző, d. dr. K á l l a y ' 
Kálmán, a református lelkészkép- I 
zőintézet igazgatója, B a j a Mi-
hály református lelkipásztor, J u-
h á s z N a g y Sándor egyházi fő-
jegyző. 

Dr. S c h e f f l e r János szatmári 
megyéspüspök, váradi apostoli 
kormányzó pontifikálta az ünne-
pélyes püspöki nagymisét, mely-
nek keretében beiktatta az uj plé-
bánost. Átnyújtotta a templom 
kulcsát, a szertartás- és az evan-
géliumos könyvet. 

Bánáss László ezutárt letette 
plébánosi esküjét, majd szénbe-
szedet mondott. Szólott arról, 
hogy két évet töltött X. Pius pápa 
környezetében, ki a Krisztusban 
való megujulás szükségességét 
hirdette'. „Restaurare omnia in 
Christo!" Most is ez legyen jelsza-
vunk, uiuliunk meg Krisztus-
ban: 

A beiktatási ünnepség után Bá-
n á s s László prépost-plébánost 
legelőször R é v é s z Imre refor-
mátus püspök kereste fel küldött-
ség élén. A püspök üdvözlő beszé-
dében többek között igy szólt: 

— Három virágot hozunk neked. 
Az első virég a magyar hűség, 
mely a te szivedben nyílott az el-
nyomau.. 22 esz! ndeie alatt. 

Hoztuk ezt a virágot azzal az óhaj-
tással: Magyarok vagyunk, Mé-
ressük egymást. Hoztunk egy má-
sik virágot is: a keresztyén szoli-
daritásnak, a becsületes összefo-
gásnak a virágját. Erről te már 
bizonyságot tettél a múltban. Tud-

juk azt, hogy a református ma-
gyar egyházak számára éppúgy t<í 
nevelted az elszakítás ideje alatt 
a magyar tanítónőket, mint ahogy 
ma Bethlen Gábor ősi kollégiuma 
neveli odaát Márton Áron római 
katolikus egyháza számára a ta-
nítókat. Miért ne lehetne az össze-
fogásnak és szolidaritásnak ugyan-
ilyen világító példáit adnunk itt is? 

— A harmadik virág, amelyet 
hozok, Krisztus szeretete. Imád-
ságába fogóznunk bele, te a tied-
be, én a míénkbe. Jézus Krisztus 
nevében fogjuk meg egymás ke-
zét és ekkor azt a kézfogást, ame-
lyet egymással váltunk, soha sem-
miféle földi hatalom nem tudja 
széjjelszokitani. 

Bánáss László meghatva vála-

szolt: 
— Ajtónkon a Holnap kopogtat 

sulyos kezével. Nem tudjuk, mit 
rejteget. Ha két sínen haladunk ie, 
egyazon cél felé törekszünk, ugy 
célt érünk el. Katasztrófa csak ak-
kor lenne, ha kereszteznők «gy-
más útjait. Ugyanazt a Miatyán-
kot imádkozzuk, ugyanazt a Hiszek-
egyet valljuk, ugyanazt az itteni 
és felebaráti szeretetet hirdetjük.' 

— A tömegeket Krisztushoz kell 
vezetni. Ez elsősorban magyar gél, 
mert a magyar egységet csak 
Krisztuson keresztül lehet megvan 
lósitani. 

Megható jelenet következett: a 
református püspök es a katolikus 
plébános megölelték és megcsó-
kolták egymást. 

Dr. Pass lásaló evangélikus tS, 
espere= a Pannonhalmi, és Debre-
cen közötti hídról szólott. ) « 


