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lositja Miklós tábornagy kormá-
nyát az angol nép bizalmáról és 
komoly támogatást helyez kilá-
tásba a magyar nemzet számá-
ra. E támogatás mértéke attól 
függ. hogy milyen hatásos mér-
tékben luának hozzájárulni a 
a magyarok a Szövetségesek Né-
metország elleni harcához és az 
uj belső és európai társadalom 
nagy feladataihoz. A nácik leg-
Uiabb budapesti gaztetteire csak 
a magyarok adhatnak megfelelő 
választ: akad hat-e igazi magyar, 
aki ne követeljen fegyvert, hogy 
maga is megbosszulhassa a fő-
várossal és a lakossággal szem-
ben elkövetett gazságot ? . 

Hitler újévi beszéde a szánal-
mas s emm i tmondó szózata 
volt. ígérnie sincs má r mit. A 
zsidókat és bolsevistákat szidta 

más mondanivaló ia nem 
akadt 

Görögországban a pártok meg-
egyezés felé közelednek. Most 

Sn?r világos, hogy a királypárt i 
egy veres puccsisták okozták a 

polgárháborút Az uj kormány-
zó a baloldallal együtt lép most 
már fel ezekkel az egység-
bontó, nép dlenes fegyveres ala-
kulatokkal szemben. 

* 

Nyugaton a kezdeményezés 
ismét a szövi tségesek kezébe 
qsuszott át Rundslüdt tábor-
nagy offenzívája, amint az elő-
relátható volt, a küzdelembe 
velelt erőinek elégtelensége 
miatt, az ellanyhulás után 
most má r j ó időre legalább is 
kifulladt. Lehetséges persze, 
hogy a német vezér erőinek 
rcnoezcse után megkísérli még-
egyszrr a támadás felélénkité-
sét, azonban az is nyilyánvaló, 
hogy minden u abb kísérlete 
ezek ulán má r lényegesen ked-
vezőllenebb körülmények közt 
mehet végbe. Az esős és ködös 
időjárás elmultával ugyanis egy-
részt lényegesen könnyebb lesz 
a szövetségesek légi felderítésé-
nek feladata, amely igy a meg-
lepetésszerű mozdulatokat eleve 
kizárhatja, másrészt ugyanak-
kor lehetővé teszi a hatalmas 
angolszász légi fölény teljes ki-
aknázását. 

A német támadást ugyanis 
nagyrészt az tette lehetővé, hogy 
JjUmdstádt valóban kitűnően 
használta ki az időjárás nyúj-
totta előnyöket és ezzel átme-
netileg ki tudta egyenlíteni a 
(légierőkben némel részen fenn-
álló hátrányokat. Amint azon-
ban az angolszász légierők is-
mét működésbe téphettek, ez az 
ál meneti előny elveszett és ez-
zel együtt meg is torpant egy-
ezerre a német támadás lendü-
lete. Ma már ú jból a szövetsé-

fjesek lépnek fel támadólag a 
cgtöbb szakaszon, igy a jelen-

té k szerint az amerikaiak már 
el s foglalták Rochefortot és 
Bnslogne környékén, a németek 
állal eddig leg óbban veszélyez-
tetett betörési ponton is már 
lendületes támadásokat vezet-
nek A nagy náci üdvrivalgással 
fogadolt német offenzíva tehát 
igy elakadt és ma inár a német 
lapok is alábbhagytak csoda-
váró ki elentéseikkei, amellyei 
eddig ezt a jórészben morális 
okokbói indított offenzívát ki-
iérték. 

Vészéit bélyegei. Bélyegkereskedés, 
a Fogsdalini templommal szemben 
Iskola-u. 29. szám. 

Biida nagyoli része már az oroszodé 
London, január 2. A TASS 

Iroda jehntését ismertetve a 
londoni rádió hangoztatta, hogy 
Budapesten a harcok soha nem 
látott méreteket öltöttek. Az 
orosz csapatok 300 épületcso-
portot foglaltak el Budán. Ezzel, 
mint a tegnap éjszakai hadije-
lenlés hangoztat a, Buda kéthar-
madrésze már oroszok kezén v*n. 

Budapesttől északkeletre lévő 
ellenséges erők megsemmisítése 

már befejeződött. A magyar és 
német halottak száma a nem 
végleges adatok szerint 5 .90. 

Budapesttől északra az oro-
szok egészen a Garamig a tere-
pet teljesen megtisztították. A 
vörös hagsereg cs ipatai alig 8 
kilométernyire vannak Losonc-
tól. A harcok során elfoglalták 
Lipta, Dömös, Pilismarót és 
több más fontos helységet. 

IsniM a szövetségesek támadnak 
nyugaton 

London, január 1. A szövetsé-
ges hadiielentés mai beszámo-
lója közli, hogy Patton tábor-
nok 3, amerikai hadserege tank-
és gyalogsági erőkkel támadást 
intézett az Ardennekben levő 
megerősitelt német állások ellen 
Baslognetól nyugatra. 

A haditudósítók szerint a 3. 
hadsereg erős német ellenállás 
mellett 16 kilométeres arcvona-
lon három kilométert nyomult 
előre és megtisztította a város-
tól 1.) kilométernyire nyugatra 
lévő terepet. Magában a baslo-
gnei körzetben heves harcok foly-
nak. A németek több helyen el-
lentámadásba mentek át. Az 
egyik ponton 50 tankot vetettek 
harcba, Ezekbői 18-at elpusztí-
tottak. Ettől keletre a szövetsé-
gesek az ellenség erös ellenállá-
sa mellett támadnak. 

A frontszakasz másik részén 
elfoglaltak egy falut a Saar 
folyótól délre. A támadó ame-
rikai csapatok elfoglalták Rdchet-
fortot, miután előbb bekerí-
tették a várost és átkeltek a 
mellette lévő folyón. A néme-
tek Bastogne környékén igen 
sok tankot és motorizált ágyút 

vetnek harcba. Az amerikai csa-
patok elhárító fegyverei legalább 
25 tankot lőttek ki, mig a re-
pülőgépek 15 tankot és moto-
rizált ágvut semmisítettek meg. 

A szövetséges haditudósítók 
más közlése szerint a szövet-
séges j á rőrök és felderítők 
élénk tevékenységet fejtenek ki 
a Mosel és a Saar közötti tere-
pen. 

December 22. óta tízszer száll-
tak fel támadásra Németország 
ellen a szövetséges repülők. 

Az óesztendő utolsó nap ján 
több, mint 3000 angol és ame-
rikai gép bombázta Németor-
szágot, köztük legalább 2000 
n e h ó bombavető. 

A brit légihaderő igen erős 
Moszkitó kötelékkel bombatá-
madást hajtott végre Berlin el-
len Szilveszter éjszakáján. Az 
év utolsó nap ján a szövetséges 
repülőgépek 11 németországi 
várost támadtak ezenkívül és 
bombázzák a csataterület és a 
mögöttes országrész fontos ka-
tonai célpontjait. Tegnap és az 
éjsz »ka 96 német gépet lőttek 
le. A szövetségesek 35 bomba-
vetőt és 19 vadászgépet vesztet-
tek. 

érkezett 
a magyar fegyverszüneti 

bizottság 
Moszkva, január 2. A TASS 

Iroda jelentését ismerteti az orosz 
rádió ma reggeli híradása a 
magyar fegyverszüneti bizott-
ság megérkezéséről. Az orosz 
fegyverszüneti feltételek átvéte-
lére a magyar kormány részé-
ről Gyöngyösi János külügymi-
niszter, Vörös János vezérezre-

des, honvédelmi miniszter és 
dr. Balogh István miniszterel-
nökségi á l lamtitkár utazott 
Moszkvába. A magyar bizott-
ságot a kievi pályaudvaron út-
közben Dekanosv külügyi nép-
biztos és több más magasrangu 
orosz személyiség fogadta. 

—oOo— 

H'fler még él és tovább hazudik 
Hitler újévkor öt perccel 12 

óra után rádióbeszédet mon-
dott. Szózatát gramofonlemezről 
közvetítették. 

A gramofonlemezről elhang-
zott beszéd lényegileg a rendes 
hitleri szólamokat tartalmazza. 
Szólott a győzele n utáni uj tár-
sadalmi rend ködös ígéreteiről 
és a Németország elleni „zsidó-
kapitaíista-bolsevista" ellenséges 
szellemről, Néhányszor azt is 
közölte, hogy Németország nem 
fog kapitulálni. 

H-tler, beszédével felvilágosí-
tott néhány embert arról, hogy 
él. De nem adott megnyugtatást 
arra, hogy miképpen és miért 
akarja folytatni a háborút, Pe-

dig egyre fogyatkozó számú hí-
véinek ez sokkal fontosabb lett 
volna, mint az a szokásos kö-
dös ígérgetés, a nelyet e/.alka-
lornmal is dührohamok köze-
pette jelentett be. 

A g ö r ö g k o r m á n y z ó 

l e t e l t e a z es^eü t 

London, j anuár 2. A Reuter-
Iroda athéni jelentése szerint 
Damaskinos ér^ek letette a kor-
mányzói esküt és megkezdte a 
tárgyalásokat az uj kormány 
megalakítása céljából. 

A volt miniszterelnök a kor-
mány alakítással kapcsolatosan 

kijelentetté, hogy nem foglal el 
helvet az uj keretben. 

Nyilvánosságra hozták annak 
a nyilatkozatnak szövegét, ame-
lyet az EAM szervezetek decem-
ber hó 28-án Churchill min ;sz-
terelnökhöz intéztek. Ez a nyi-
latkozat hangsúlyozza, hogy a 
baloldali pártok elfogadják a 
szövetségesek állal adott feltéte-
leket és a további harcokért a 
jobboldali elemeket terheli a fe-
lelősség. Scobey tábornok, angol 
parancsnok szerint, ha az EAM 
szervezet elfogadja a feltétele-
ket, megtörténhetnek a megfe-
lelő intézkedések a tárgyalások 
megkezdésére és az ellenséges-
kedések beszüntetéséi e. 

Athénben ma már nagyrészt 
elcsendesedett a harc. 

Raplaink 
Szívderítő jelenet tanúi voltak 

azok, akik vasárna o a napfényes 
délidőben végigmentek a Dugo-
nics-téren A tér Kárász-utca 
felőli oldalán elegáns orosz 
tiszt haladt s kar|án egy öt-
hatéves fiúcskát cipelt. A fiacs-
kán orosz kucsma és helyes 
kis csizma volt s az első pil-
lanatban ugy hatott, mintha 
oroszul beszélt volna. Amikor 
jobban odafigyeltünk, a követ-
kező szavakat hallottuk 

— Davaj, davaj ruszki paj-
tás! 

Ezt mondogatta a kisfiú, ezzel 
noszogatta a mosolygó arcú, 
elegáns orosz tisztet, aki boldo-
gan fel-felkacagott, amint a 
kedves terhet v i t te . . . 

Hangosfilmre kellett volna 
venni ezt a kedves, valóban 
szivet-lelket viditó >elenetct s 
lejátszani mindenütt , ahová 
valaha a fasiszta propaganda 
grand-guignol-szerü plakátjai el-
jutottak. Azok a felháborítóan 
ízléstelen és otromba plakátok, 
amelveken a nyilas Páger An-
tal Ju l ika nevü kislánya szét-
roncsolt kezekkel dobta el a 
sohasem létezett robbanó já-
tékbabát. 

Be ratkozások 
az egyetemre, a tanár-
képző íölske ára és az 

Appinyi-keilégiiiüiíja 
Az egyetemre, valamint a ta-

nárképző főiskolára és az Ap-
ponyi-kollégiumra a beiratkozá-
sok január 7-én kezdődnek én 
16-ig folynak. Az előadások 
mindhárom főiskolai szakon 
január 1.-én megkezdődnek. A 
tandíjkedvezmények iránti ké-
rések benyújtásának határideje 
január 16. A kollégiumi és 
menza-kedvezmények iránt i ké-
réseket a főiskolai hallgatók és 
az Apponyi-kollégium résztvevői 
a tanárképző főiskola igazgató-
ságához, az egyetemi hallgatók 
pedig a diákvédő irodához 
nyújtsák be. A rendkívüli vi-
szonyokra való tekintetlel mind-
azok, akik kedvezményre igényt 
tartanak, lepedőt, ágyhuzatot, 
párnát és takarót, ezenkívül 
ju l ius végéig szóló liszt, zsir és 
cuko adagjukat amennyiben le-
hetséges termeszeiben vigyék 
magukkal és fejenként 20 to'ást 
vigyenek. Ha van, esetleg más 
élelmiszert is, tarhonyát, grizt 
stb-t 


