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A Relazioni Internazionali elítéli Antonescuék magatartását

A milánói
t adásit ójának telefonjelentéi

Milánó, jan. 4.

A közvetlenül és közvetve érdekelt 
diplomáciai körökben — mint az első 
impressziók alapján kétségtelnül meg
állapíthattuk — a legnagyobb feltű
nést keltett

az olasz külügyminisztérium hiva
talos külpolitikai heti szemléjének, 
a Relazioni Intérnazionali-nak fél- 
reerthetétlen s határozott állásfog
lalása a magyar—román kérdésben.

A C. aláírással megjelent három
hasábot betöltő cikk részletesen ismer
teti Budapest és, Bukarest kapcsola
tainak alakulását a bécsi döntéstől 
egészen a legutóbbi hetekig, minek 
során

teljesen azonosítja magát a magyar 
állásponttal, méltatja Budapest 
nyugalmát és türelmét, ugyan
akkor pedte világos intelmet intéz a 

román Vasgárda címére.

A magyar-román helyzet kiéleződése 
idején ennek a Chigi-pa]ota felőJ jövő 
megnyilatkozásnak a legtekintélye
sebb semleges megfigyelők ép'pen úgy, 
mint a római külföldi követségek és 
a nemzetközi sajtó körében, egyaránt 
a legnagyobb jelentőséget tulajdonít

ják.
A. Relazoni Internazionali mindenek

előtt arra mutat ra, hogy a sajtópolé
mia Bukarestből ™dultjcl és ugyan
csak román részről kezdtek meg a fe. 
lelős államférfid is a később mind
jobban elfajult vitat.

Rosszaival állapítja meg az ot-^ 
félhivatal0®’ hogry Romá™a nyílt 
revíziós állá0pontra, helyezkedett a 
^gylyWalmak döntésével szem- I

1 ben, ami egyáltalán nem egyeztet
hető össze a bécsi verdikt és a hár

masszövetség szellemével.

A tekintélyes olasz publicista is úgy 
látja, amint azt a magyar' sajtó egyéb
ként mar régóta hangoztatja, hogy ezt 
a tendenciát a vasgárdisták inkább bel
politikai céloktól, semmint a trianoni 
határok visszaállításának igaz vágyá
tól vezetve szítják. Még a jugoszláv— 
magyar barátság aláaknázását is meg
kísérelték román részről és ezért az 
olasz külügyminisztérium lapja

azt tanácsolja Antonescuéknak, 
hogy sürgősen revideálják Buda
pesttel szemben elfoglalt állás

pontjukat.

A Reltmoni Internazionali-nak ez a 
cikke áll ma úgyszólván egyedül a di
plomáciai érdeklődés középpontjában, 
annál is inkább, mivel nem történtek 
említésre méltó politikai események 
az utolsó negyvennyolc órában. A 
Stampa jelenti, hogy Phillips római 
amerikai nagykövet elhalasztotta Euró
pába való visszautazását, a Popolo 
pedig beszámol arról, hogy Roosevelt 
rendkívüli megbízottat küldött az an
gol kormány mellé, kizárólag az ő sze
mélyi intencióinak végrehajtására.

A Bardia- és a Valona-Elbasszan- 
fronton változatlan a helyzet.

Az afrikai kikötő előtt angol csapat-, 
összevonásokat jeleznek, a Valona felé 
vezető utakat és hágókat pedig új olasz 
tüzérségi állásokkal érősítették meg. 
Ismét sok szó esik arról, hogy az Itá
liának adott német segítség a repülők 
beküldésére feg-e szorítkozni. A Gaz- 
zetta dél Popolo már hangoztatja, 
hogy

Németországnak módjában áll be- t 
folyást gyakorolni a legtávolabbi |

harcterekre is.

Erre a problémára azonban jelen
legi értesüléseink alapján még nem 
adhatunk határozott választ

Az olasz sajtó tovább cikkezik a 
hadsereg és a nemzet kitartásáról.

Vihar előtti nyugalom 
az albán fronton

Belgrád, jan. 4.

(Búd. Tud.) A belgrádi lapok jelen
tősei szerint az albán fronton viszony
lagos nyugalom uralkodik, ami vihar 
előtti csendnek tekinthető. Az ola
szok, a jelek szerint, általános táma
dásra készülnek. A pénteki nap folya
mán jelentősebb harci cselekmény 
csupán Podgradec és Lin között volt, 
ahol erős tüzérségi párbaj folyt le.

10 milliárd dollár
— fegyverkezésre

Washington, január 4.
(NST.) Berkley, a demokrata frakció 

vezetője, pénteken közölte a sajtó kép
viselőivel, hogy az új költségvetés vég
összege eléri a 17 milliárd dollárt. Eb
ből 10 milliárdot fegyverkezésre szán
nak. Ezek az összegek nem tartalmaz
zák az Anglia megsegítésére szánt ki
adásókat Berkley megjegyezte, hogy 
ezek az utóbbi összegek „hatalmasak" 
lesznek. A közvéleményt a kongresszuo 
hétfői ünnepélyes megnyitása alkalmá
ból tájékoztatják majd ennek részletei
ről.

A nagy érdeklődéssel várt Lcnd- 

amelyet nem tudpak megingatni a ki
talált angol és görög győzelmi hírek- 
Érdekes, hogy a Corriere delta Sera
a Gondviselésre is hivatkozik, azaz a
Führer által 
jezéssel él.

gyakran használt kife-

Györgyi Miklós

Azt hiszik, hogy ez a tüzérségi tűz 
nagyobb támadás előkészítője.

Athéni jelentések szerint a görög 
hadseregfőparancsnokság éjszakai 
kiadott jelentése közli, hogy az albán 
hadszíntéren a harci tevékenység pén
teken tüzérségi és járőrtevékenységro 
korlátozódott. A görög közbiztonság
ügyi minisztérium közleménye sze
rint a pénteki' nap folyamán nyuga
lom volt az egész országban, ellensé
ges repülőgépek nem-jelentek meg.

lease-tervvél kapcsolatban Berkley kE 
jelentette, Roosevelt ennek alapján 
felhatalmazást kapna arra, hogy kor
látlan mértekben az angol kormány 
rendelkezésére bocsásson a kongresz- 
szus által megszavazott hitelek segít
ségével mindenféle hadianyagot En
nek a. hadianyagnak tekintetében az 
Egyesült AUamok tulajdonjogát fenn
tartanák.

Berkley végül bejelentette, hogy 
nemkatonai kiadások fedezésére adó
emelések várhatók. A fegyverkezési 
kiadósokat és Anglia megsegítését hi
telműveletekkel fedezik.



Fórra dalom 
a csillagászatban

„Nincsenek állócsillagok, a csillagos ég mai képe
— optikai csalódás"

Dél-Kalifornia hegyéi között csak nem
rég állították fel a -világ leghatalmasabb 
csillagászati távcsövét, amelynek 5 méter 
átmérőjű, óriási lencséje 38 kilométer kö
zelségbe hozza a Hóiét felületét s olyan új 
világrendszereket sf ed ez fel, amelyeket em
beri szem még soha nem látott s amelyek 
a csillagászat eddigi megállapításai szerint 
1—2 milliárd fényév távolságban lehetnek. 
A tudományos világ, de a nagyközönség is 
joggal remélheti, hogy ez az új obszerva
tórium talán határozott feleletet tud végre 
adni a nagy kérdésre, amely a csillagászo-, 
kát foglalkoztatja:
véges vagy végtelen-e a világmindenség?

A kopernikusi világrendszer tudvalevőén 
végtelennek képzeli a világmindenséget. A 
Kőid eszerint parányi porszem a világtér
ben A naprendszer átmérője 0 milliárd 
kilométer s mégis parányi csillag az egész 
a roppant űrben. A. Tejút 30 milliárd nap 
óriási csillagnydja, amelynek minden tagja 
sokezerszer nagyobb, mint a mi Napunk. 
A. világtér átmérője, több mint 2Ö0 millió 
fényév, ami 2000 trillió kilométernek felel 
meg.

Vannak azonban tudósok, akik kétségbe
vonják ennek a rendszernek az észszerüsé- 
gét, kétséghevonják a fényévekre alapított 
roppant távolságokat, a fény intenzitásá
nak csökkentésére hivatkozva és egyszerűen

optikai csalódásnak mondanak sok olyan 
jelenséget, amelyet ma valóságnak tar

tónk az égen.

Szerintük a Föld nem kicsi, hanem igenis 
nagy, a csillagászati méréseket tévesen vé
gezték, mert a sik trigonometriát alkalmaz
ták a gömbháromszögtan helyett s így ke
letkezett áz asztronómiai számok „inflá
ciója*.

Dr. Erust Barthel filozófiai magántanár, a 
kölni egyetem professzora legutóbb érde
kes könyvet írt ezzel kapcsolatban „Dás 
Weltbild dér Grosserde im Univerzum" 
címmel. A német tudós csatlakozva újabb 
kutatók megállapításaihoz, — amely sze
rint a Nap s általában a csillagok távol
sága sokkal kisebb, mint eddig hitték s a 
végtelen világtér elmélete aligha felel meg 
a valóságnak, —* igyekszik olyan *1

új világképet

felrajzolni, amely összhangban van a kul- 
túremberiség mai ismereteivel és elveti a 
Föld porszemnyi kicsinységének téves 
teóriáját a végtelen világmindenséggel 
szemben. Felállítja a tételt, hogy vagy nin
csen semmi kozmikus jelentősége annak, 
ami a porszemnyi földön történik, vagy pe
dig kozmikus jelentősége van a földi élet
nek és az emberiségnek, ez utóbbi esetben 
azonban a mai fényévekre és világato- 
mokra épített matematikus világkép nem 
maradhat meg tovább.

Kifejti a tudós, hogy a csillagászati mé
réseket ezideig a sik mértan szabályai sze
rint végezték, ha ezzel szemben ezeket a 
méréseket a gömbön végzik el, akkor a 
Föld relatív jelentőséget nyer, míg a csil
lagászati távolságok megfelelő mértékben 
csökkennek.

Más tudósok hasonló véleményen van
nak, sőt forradalmi lendülettel megállapít
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ják azt is,' írja Alwin Dressler, a „Berliner 
Börsen-Zeitung" egyik legutóbbi számában, 
hegy

az állócsillagok puszta optikai reflexek, 
a Nap visszfényei, amelyeket a világtér 

mint roppant kristályt ver vissza.

Dr. Barthel szerint az állócsillagok a Nap 
szférikus spektrá!pontjai s ugyanazon elek- 
tromagnetikus alaptörvény szerint kelet
keznek, amely kisebb mértékben a spek
troszkóp színes spektrál-vonalait hozza 
létre.

„Állócsillagok egyáltalán nincsenek,

írja dr. Barthel, nincs távolságuk, sem tö
megük, amint azt esztelen módon állítják 
róluk. Az állócsillagok kiröpitett fények, 
nem pedig fénykiröpitö égitestek. Ez per-

NRGY NRPOK,
KIS HÍREK 

Fegyeneeket alkalmaznak eztán nagy 
számban a közmunkáknál Törökországban. 
A. közmunkákat teljesítő fegyencek minden 
munkanapja két nap büntetés kitöltését je
lenti és ezenkívül némi munkabért is kap
nak.

Hangszórós autó járta be a minap éjnek 
idején Bologna utcáit és arra figyelmeztet
te a lakosságot, hogy az egyik gyógysze
rész egy gyermek számára gilisztahajtó 
szer helyett tévedésből veszedelmes mérget 
adott ki. Amint a gyógyszerész észrevette 
tévedését, rögtön a rádióhoz fordult, mert 
a vevő nevét nem tudta. A rádió azonban 
a program háborús korlátozása miatt már 
megszüntette adását és a hírt nem közöl
hette. így azután gyorsan hangszórós autót 
kerítettek, amely az egész várost bejárta. 
A hangszóró bömbölésc az egész város la
kosságát felriasztotta ugyan éjszakai nyu- 
galmából, de célját szerencsésen elégte. A 
gyógyszer vásárlója még idejében tudo
mást szerzett a gyógyszerész tévedéséről és 
így gyermeke a biztos haláltól menekült 
meg.

Uj 28 frankos bankjegyeket bocsátott ki 
a francia bank. Az új papírpénz egyik ol
dalán egy munkás és egy tudós látható, 
másik oldalán pedig ogg gyár és egy labo
ratórium, amelyben egy vegyész a mikro
szkóp föló hajol. A mezőgazdaságot ara
nyozott bőségszaruik áJbrázolják.

A bukaresti szovjetorosz követ vissza
hívásával kapcsolatosan a Basler Nach
richten azt írja, hogy a Románia és Szov- 
jetoroszország között kialakult feszültség 
oka nagyobbrészt az irredenta izgatásban 
keresendő, amelyet Románia éppen úgy ta
núsít Szovjetoroszország irányában, mint 
ahogyan Magyarországgal szemben is ál
landóan folytat. A svájci lap értesülése 
szerint Lavrentiev követ ezéirt hagyta el 
bukaresti állomáshelyét.

A kagylókat is takarmányul használják 
fel Dániában. A Lim-fjord és a Mariager- 
fjord környékén megkezdték a beláthatat
lan mennyiségű kagylónak takarmányóéira 

| való felhasználását Körülbelül 100 ember 
| foglalkozik kagylóhalászattal és naponta

sze Einstein és az állócsillagok egész asz
trofizikája számára roppant kellemetlen, 
de a tudósok kedvéért nem lehet megha
misítani az igazságot."

Egy másik híres német tudós, dr. Fren- 
zolf Schmid akadémiai tanár sugárzásmé
résekkel ugyancsak erre oz eredményre ju
tott és megállapítja, hogy

a csillagos ég mai képe tisztára optikai 
csa'ódás.

Dr. Karlhorst, az ismert kutató, pedig azt 
írja, hogy „millió és millió kortársunk lett 
áldozatává egy szörnyű csalódásnak, az 
úgynevezett egzakt tudomány, a materia
lista kor szélhámos tévtanainak.11

Dr. Barthel új kozmologiéja .szerint a 
Föld igen gyönge hajlású gömb, nem pe
dig olyan, mint a billiárdgolyó s épp ezért 
hitték a Földet túl kicsinek és a világteret 
túl nagynak, mert egyszerűen az cúklidesi 
geometria szabályai szerint a sík földet 
véve alapul, végezték a számításokat. 
Ilyenformán az alapmérelek' tévesek voltak 
és valamennyi egyéb méret is, amit ebből 
vezettek le, hamis. Dr. Barthel és társai 
tehát halomra döntik az utolsó háromszáz 
esztendő egész csillagászati tudományát, 
amennyiben kihúzzák az alapot a koperni
kusi világrendszer hitét valló tudósok lába 
alól.

120 tonna, kagylót hoznak felszínre. A 
kagylókat száraztakarmánynak dolgozzák 
fel és már elérték a napi 60 tonna terme
lést.

A péntekre virradó éjszaka érte másod
ízben légitámadás Dublint. Ezúttal a sű
rűn lakott Dublin Avenue District volt a 
cél s az eddigi hírek szerint ezen az egy 
ponton 12 sebesültjo volt a támadásnak, 
közülük többnek súlyos az (állapota. A dub
lini hatóságok az ezúttal is felismerhetet- 
len nemzetiségű repülőgépek tóvedótót an
nál érthetetlenebbnek tartják, miután Dub
linben még nem rendeltek el eddig teljes 
elsötétítést. A pénteki nap folyamán az ir 
szabadállamban lévő Wexford grófság há 
rom községiből is bomba támad ások híre ér 
kezett. Hír szerint Inniskilly mellett a 
parti fövenyben mágneses aknákat talá1 
tak, amejygket .ejtőernyővel dobtak 1c 
magasból.

Két hónap Alatt 18.900 eltűnt embert si
került megtalálni a francia rádió segítsé
gével.

Uj kereskedelmi egyezményt kötött Bu
karest és Moszkva. Románia fát, celluloset, 
papírt, üzemanyagot, petróleumot fog szál
lítani Oroszországnak, főként Ukrajnának 
és a szovjet fennhatósága alatt álló moldvai 
területnek, míg a Szovjetunió érceket szál
lít Romániának.

A görög hadilgyíniniszter rendeletet 
adott ki, amely január 8-ra, illetve 10-re 
katonai szolgálatra hívja be az eddig mén-

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: A sevillai borbély fó8). —

NEMZETI: Téli zsoltár (‘/«8). — KAMARA:
Kaland — MADÁCH- Négy asszonyt
szeretek (’/i8). — -VÍG: Eg-y fillér —
MAGYAR: Gyergyói bál (először, V»8). —
MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: Oeskay brigá
déra, (»/«). - FŐVÁROSI OPERETT: Ilyenek 
a férfiak (*/*8). — ANDRÁSSY: Baj van
S aloméval (először, */«8). — PÓDIUM (a Pesti 
Színházban): Tekintettél arra. . —
ERZSÉBETVÁROSI: Ezüsttükrös kávéházban
('/<(>, 8). — JÓZSEFVÁROSI: Gólyaszanatórium 
(*/«, 8). — KISFALUDY: Névtelen asszony f/<6, 
8). — KOMÉDIA ORFEUM: Ne gyerekesked- 
jiink! (Vfc). — KAMARA VARIETÉ: Hurrá, 
1941! I’/rfD. - ROYAL VARIETÉ: Royal Trott (9).

szfiniMtáK ncn mosom
OPERAHÁZ: V. d. u.: János vitéz (>/*). V. 

este: Aida (’ó?). H. d. U-: A cigánybáró. H. 
este: Márta. K.: Walkür (kezd. */»7-kor). Sí.: 
Trubadúr. Qs.: Manón Ix-ecaut, P.: IV. Fil
harmóniai hangverseny. Sz.: A cigánybáró. V. 
d. u.: NHuei legenda, Coppelia, Csárdajelenet. 
V. este: Ttaviata H.: Nines előadás.

NEMZETT: V. d. n.: GyurkoyicB-lányok
V. este: Téli zsoltár (V«). H. d. u.: Vidám 
szüret. H. este: Á vihar, K.: Téli zsoltár. Sz,: 
A GytirkovieB-lányok. Cs.: Vllláinféfiynél. P.: 
Külön nóta. Sz.: Cyrano de Bergerac. V. d. u.: 
Oeskay brigadéros. V. este: Cyrano de 
Bergerao.

KAMARA: V. d. u. és este: Kaland (Vrf, 
’/tS). Egész héten mindem eéte, hétfőn éh 
vasárnap délután; Kaland.

MADÁCH: V. d. u. és este: Négy asszonyt 
szeretek (’/M. ’■'»’) Egész héten minden este, 
hétfőn és vas. d. n.: Négy asszonyt szeretek.

VÍG: V. d. u.: Egy fillér C/«4). V. este: Szil 
vrézteri kabaré (V*8). H. d. n. és este: Szil- 
vesztej-i kabaré K-: Egy fillér. Bt: Szilvesz- 
tori.kabart- Cs.: Egy. fillér. P. Sz. d. n.: Szil
veszteri kabárq. Sz. este, V- d. u.: Égé fillér- 
V. érts: Szilveszteri kabart.

MAGYAR: V. d. n.: Hajnaiodik (*/»4). V. 
este: Györgyéi bál (’/:")• H. d. tj.: Az ördög 

tesített szakembereket és segédszoTgála/tra 
minősített egyének nagy csoportját.

A háború új költészetéről beszélt egy 
ferrarai színházban Marinetti, a futurizmus 
apostola. Ugyanakkor megnyílt a ferrarai 
Este-kastély egyik termében a futurista mű. 
vészek „légi festészeti*1 kiállítása.

Queen Ellsabeth, az angolok hatalmas 
óceán járó luxusgőzöse még decemberben, 
elindult a kanadai partoktól és mint most 
jelentik, minden baj nélkül megérkezett a 
délafrikai Fokvárosba. A Quóe.n Elisabeth 
D él af ritkából Jbvább folytatja írtját isme
retlen rendeltetéssel.

Roosevelt egyik legbizalmasabb politikai 
barátját, Hopkins, volt kereskedelmi mi
nisztert küldi Londonba, hogy segítségével 
tartsa fenn a szoros összeköttetést az an
gol kormánnyal. Kennedy, a volt londoni 
nagykövet tudvalévőiig lemondott, lemon
dását azonban hivatalosan még nem is fo
gadták el. Ez akkor fog megtörténni, ha 
már Kennedy utóda személyére nézve dön
töttek.

A német közigazgatási reformról nyilat
kozott dr. Frank birodalmi miniszter, mint 
a német jogi - akadémia elnöke egy folyó
irat hasábjain. Nyilatkozat:'bau kijelen
tette, hogy a jövőben megszűnik az alatt
való fogalom, mert ez nem egyeztethető 
össze a Harmadik Birodalom néptáreeinnk 
méltóságával. Valamennyi nemzeti szo
cialista német néptárs a Führcr követője 
lesz ezentúl.

Mit hoznak a következő betek? — erre 
igyekszik válaszolni a Basler Nachrichten 
egyik legutóbbi száma. Nem Iffietetlcn, 
írja, hogy olyan eseményeket hoznak a 
Csatorna kentén, amelyek halomra döntik 
az angolok és az amerikaiak minden szá
mítását. Nem bizonyos, de igen lehetséges, 
hogy Hitler igen hamarosan elérkezettnek 
találja az időt az Anglia elleni nagy offen- 
zivára. A Basler Nachrichten római leve
lezője közli, hogy ottani vélemény szerint 
ez a pillanat inkább januárban, mint feb
ruárban vagy márciusban következik be.

Siversenyt rendez a szovjetorosz hadsereg 
február 19. és 23. között. A versenyen több 
mint 100.000 síelő vesz részt.

A vichyl eseményeket nagy figyelemmel 
kísérik Washingtonban. Nagy érdeklődést 
keltett Baudoin miniszter lemondása, ame
lyet, Bétáin tábornagy azonnal élfogadott. 
A szombatra virradó éjszaka kiadott jelen
tést, amely a francia 'köririány átalakításá
nak lehetőségét veti fel, Washingtonban 
úgy tekintik, mint az eddig Amerikába 
érkezett értesülések igazolását. Baudoin le
mondását összefüggésbe hozzák azokkal a 
tárgyalásokkal, amelyeket De Brinon foly
tat Parisban. A francia kormány esetleges 
átalakítása során, washingtoni értesülés 
szerint, Darlan tengernagy, Peyrouton bel
ügyminiszter és Platoun tábornok, gyar
matügyi miniszter kerülhet előtérbe. Van 
olyan értesülés is, amely szerint Darlan 
foglalná el Laval helyét. De az sincs ki
zárva, hogy az említett személyiségek ki
válnak a kabinetből.

Uéin alszik. Egéwz héten minden' e&te és vasár
nap délután: Üyergryói bál.

MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: V. d. e.: 
ököl vívó verseny (10). V d. u.: Hangverseny 
(5). V. este: A székesfőváros üzemeinek mű
soros estje (8).

FŐVÁROSI OPERETT: V. d. u. és pete: 
Ilyenek a férfiak (7rf, */»8). Egész héten min
den este, hétfőn és vasárnap délután:-TIyenek 
a férfiak.

ANDRÁSSY': V. d. u-: Nehéz ma férjhez 
menni (‘/ti}. V. este: Baj vari, Saiorheval (’/<8). 
H. d. u.: Nehéz ma férjhez menni. Egész hé
ten minden este ée vasárnap délután: Baj 
van Haloméval.

PÓDIUM (a Pesti Színházban): V. d. u. és 
este: Tekintettel arra. -. (‘/:5, Egész hé
ten minden este és vasárnap délután: Tekin
tettel arra .. .

ERZSÉBETVÁROSI: V. d. u. és este: Ezüst- 
tiiltrös kávéházban (’/<4, */<6, '/,9). Csütörtökig 
minden este: Ezüsttükrös kávéházban.

JÓZSEFVÁROSI: V. d. u. és esté: Gólya- 
szanalőriem (*/«4,- ‘/áj, ’/rf)). Csütörtökig minden 
este: Gólyaszanatórium.

KISFALUDY: V. d. u. és este: A névtelen 
asszony (Vd, ’/*S. 7:9). Csütörtökig minden este: 
A névtelen asszony.

KOMÉDIA ORFEUM: V. d. u. és este: Ne 
gyerckeskedjíink! (Vö, ‘/«9). Egész liéten min
den este és vas. d. u.: Ne gyerekeskedjü-uk 1

KAMARA VARIETÉ: V. d. u. és este: Hurrá, 
19411 CM, ‘/,7, 9). Minden este és vasárnap dél
után: Hurrá, 1941!

ROYAL VARIETÉ: V. d. u. és este: Royal 
Trott 9). Minden este, csütörtök, , ünnep
éé vasárnap délután: Royal Trott.

FERENCJÓZSEF
‘ KESERÜVIZ ,

1
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a kenyai sivatag-fronton, Mojale közelében

Londoni tudósítónk
• táviratából
Londoni tudósítónk 

távirati jelentése

. London, jan. 4.
A háború közelgő nagy eseményei 

előrevetik árnyékukat, de az utóbbi 
napok mégis viszonylagos csendben 
telnek el a katonai és ' a diplomáciai 
harctereken.

Hitler elhatározását, vájjon hogyan 
dönt, hol és mikor akar végül támadni, 
keleten, vagy nyugaton, vagy mind a 
két fronton egyszerre1?

A légihábörú teljes erővel folyik to
vább, amennyire ezt az időjárás meg
engedi. A vasárnap esti nagy; gyujtó- 
bombatámadás óta Londonban megle
hetősen nyugodtan telnek el az éjsza
kák.

Mikes GyörgyÉlénk figyelem kiséri természetesen

Ullein-Reviczky Antal
— rendkívüli kövei 
és meghatalmazott 

miniszter
A kormányzó dr. UJtlein-Revlczky 

Antalt, a , külügyminisztérium sajtó- 
és kulturális osztályának vezetőjét 
I. osztályú kövétségi tanácsossá ne
vezte ki és egyben neki a rendkívüli 
követi és meghatalmazott miniszteri 
címet adományozta. Ullein-Reviczky 
ezzel a magyar külügyi szolgálatban 
elérhető legmagasabb címet kapta 
meg, külön megbecsüléséül a ma talán 
minden más diplomáciai ágnál fonto
sabb állásának, a külügyi sajtófőnök
ségnek. A mai időkben ugyan magú- 
tói értetődik, liogy minden magyar 
újság, úiejy joggal számot tarthat 
erre az elnevezésre, saját jószántából 
is a legnagyobb lelkiismeretességgel 
és önkritikával _ igyekszik az 
külügyi érdekeit a felelős tényezők 
áltál kijelölt vonalon szolgálni, ■Ullein- 
Reviczky Antal széles áttekintése, ki
tűnő taktikai érzéke, _ nagy tudása cs 
vérbeli diplomata-tapintata azonban 
nemcsak megkönnyíti a sajtó külpo
litikai feladatainak teljesítését, hanem 
szinte hibátlanul működő részként ál
lítja az államvezetés ma annyira bo
nyolult gépezetébe. A magyar újság
írás, mely Ullein-Reviczky Antalban 

baratjat is latta, igaz 
mel fogadja, kitüntetésének hírét és 
ebben az örömben osztozik mindenki, 
akinek alkalma volt a külügyi sajtó
főnököt akar hivatalos működésében 
akár a magánéletiben megismerni ’

Felrobbantják 
a londbni CHy 

összebombázott 
épületeit :

Stockholm, jan. 4.
(NST) Megerősítést nyer az a né

hány nap óta elterjedt híresztelés, 
hogy az illetékes londoni hatóságok 
valóban felrobbantják a city tönkre
bombázott épületeit. Egyes megfigye
lők eleinte nem akartak hitelt adni 
ennek a hírnek, mert .úgy vélték, 
hogy a maradi angolok helyreállítják 
és újjáépítik majd a patinás épülete
ket. Ugylátszik, a közlekedés érdekéi 
cs korszerű cityépitési tervek győze
delmeskednek a maradiságon és pén
teken valóban megkezdték a nagy
arányú robbantási munkálatokat, 
egyelőre az Aldergate-on.

Cáfolatok FII o v bécsi út fával 
kapcsolatban
Belgrád, jan. 4.

(Búd. Tud.) A jugoszláv sajtó to
vábbra is . élénk figyelmet szentel 
Filov bolgár miniszterelnök bécsi 
utazásának. A „Vreme“ ezzel kapcso
latban egy szófiai jelentést közöl, 
amely szerint a bolgár fővárosban 
kijelentik, hogy Filov miniszterelnök
nek semmiféle politikai missziója 
nincsen Németországban. A „Politika**

berlini közleménye szerint a német 
főváros politikai köreiben is az a vé
lemény, hogy Filov miniszterelnök 
utazásának célja valóban az, hogy 
Eppinger tanárt felkeresse és merő 
véletlenségnek kell tekinteni, hogy 
Richthofen báró szófiai német kövét 
is vele utazott. Ugyancsak véletlen- 
ség, hogy a berlini bolgár követ is 
Becsben tartózkodik.

Egy ország, amelyet szállodákból 
kormányoznak

r
Érdekes beszámoló a francia kormány székhelyérő

Vichy, jan. 4.
Vichy, mielőtt a francia összeomlás 

következtében a kormány székhelyévé 
' emelkedett, ismert francia fürdőhely 
volt s így érthető, hogy a Pétain-kor- 
rnány székhelyén a legfontosabb álla
mi aktusoktól kezdve egészen a 
bridzspartikig minden szállodákban 
játszódik le. A francia gyarmátügyi 
minisztérium például egy kis szálló
ban van, amelynek bejárata egy pa- 
pirkereskedés és egy kalapüzlet kö
zött nyílik, a hadügyminisztérium 
előtt álló őrség feje fölött pedig ha
talmas-tábla hirdeti, hogy ez a „Hotel 
Thermal“. Más minisztériumokról és 
államtitkárságokról körülbelül az ■ a 
benyomása a látogatónak, hogy

ezeket a hivatalokat harmadrangú 
éttermekbe szállásolták tjl.

Franciaországot jelenleg a „Hotel 
du Perc“-ben kormányozzák. Az egész 
minisztéiriümi negyed jóformán egyet
len épületre korlátozódott, ahol az ut- 
-oák és terek lépesőházzá és folyósokká 
szűkülték. Há valaki az egyik szoba 
4-jtaját túl hirtelen nyitja ki, abban a 
veszélyben forog, hogy esetleg a szom
széd szobában székelő miniszternek 
okoz kellemetlenséget.

Egy emelettel lejjebb az egyik ma
gas állami funkcionárius felesége fe
gyelmezi éppen legkisebb fiacskáját, aki 
kiszökött a szülői lakásból és a szál
loda lépcsőkarfáján akar csúszkálni. 
A belügyminiszter Szobája előtt bő

röndök állnak. A szálloda folyosóján 
éjszakánként pizsamában lehet látni 
a minisztereket és az államtitkárokat, 
Pétain tábornaggyal is gyakran lehet, 
találkozni a folyosókon, vagy a lift
ben. Együtt van itt az egész francia 
kormány családostól.

A hivatalos rendeleteknek nem kell 
hosszú útat megtenniük, mert

minden helyben van, 
sőt ugyanabban a szállodában van a 
belföldi és külföldi sajtó, valamint a 
távirati ügynökségek is. Természete
sen a híresztelések és pletykák is 
könnyűszerrel terjednek így el a ház
ban, akár a földszinti étteremből ki
áramló ételszag s úgyszólván korlátlan 
volna az újságírói fantázia, ha egy
szersmind a szállodában nem székelne 
a cenzúra is. A cenzúra nemcsak cen
zúráz, hanem egyszersmind híranyag
gal Iája el a sajtót.

De magán a városon is meglátszik, 
hogy

ina a francia kormány székhelye.
A lakosság száma éppen oly gyorsan 
megnövekedett, mint a fürdővároska 
politikai jelentősége. Ahol azelőtt csak 
gyógyulást kereső betegek sétálgatták, 
ma óriási tömeg tolong és a viehyi 
gyógyvíznek a májbajökra való kitűnő 
hatásáról szóló társalgásokat heves 
politikai viták váltották fel. Vichy ma 
olyan, mint a felzaklatott hangyaboly 
és együtt van itt ma mindenki, aki 
száspit a francia politikában.

_ A Semler-cés- 12 kirakata. Munkatár. 
wimknak belvárosi séta ja közben feltűnt az 
SxrShírű Semter J. szövet- és 
Európ (iV., Béesi-utea és Ileák 
utcF sarok) üztetének 12 pompás kírakata 
Imélv azt mutatja, hogy «, 90 éves cágMt 

dús raktára van gyapjú-szövetében 
“8 üilieű. mint évtiMdék-óta, áilandéan 

r»s£V férfi es női divat-“öítekb^- a Választékosabb színekben 
le minőségben.

„A nők 
már nem szereinek, 
ezért halok meg**

A kispesti vasúti állomás félreeső 
helyiségében ma reggel akasztott em
berre bukkantak. A nála talált ira
tokból megállapították, hogy Opoczki 
Jánosnak hívják, vidékről jött fel 
Pestre. A szerenesétlen a) éves fiatal
ember béna volt. Zsebében búcsúleve
let találtak. „A nők már nem szeret
nek engemet, ezért halok meg“ — írta 
az öngyilkos, A holttestet a törvény
széki orvostani intézetbe szállították.

.j

ORIONTTV

Rövidhullámon egész nap veheti 
távoli adók műsorát. A beállítás 
olyan egyszerű és kényelmes, 
mint akár középhullámon, mert 

sávnyujtós csúcsszuper az

s1 11
L>

Ugyanez kapható univerzális (egyen- és váltóáramra 
egyaránt használható) kivitelben is, 177 U tipusjelzéssel.

Minden ORION rádiókereskedőnél kapható.

KIHÁUI IDVAR1 HANGSZERGYÁR
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— A Semler-eég közismerten kiváló minő
ségű szöveteiben ma is igen nagy a válasz-

Magyar Színház;

OYgRSYÓiBÁL

Az ötletet Petőfi „Lenkey százada0. - ------ -------- - című
költeménye, aa alkalmat nyilván Erdély 
hazatérése szolgáltatta Szilágyi László 
..Gyergyói bál“ című zenés játékának meg
írására. Lenkey százada hazaszökik len
gyel földről a Székelyföld védelmére, háza- 
szökteti őket Bodolay nagyasszony, ’ aki 
anyai szivéről elszakított egyetlen fiát, az 
osztrák földön ulánustisztté nevelt Gábort 
akarja visszahódítani magának és a ma
gyar ügynek. A történelmi háttér ellenére 
vérbeli operett Szilágyi László librettója, 
a műfaj minden szeszélyes hangulatválto
zásával és elképesztően kedves megokolat- 
lanságával együtt. A darab igazi értéke 
azonban a zene, Huszka Jenő remek mn- 
zsikája, akinek másodvirágzása valósággal 
elkábít dús színeivel. Milyen üdítő ez r 

. kulturált, stílusos, művészi muzsika az 
utóbbi évek operettfércelményei után! A 
lengyel földön búslakodó székely huszárok 
dala, a lengyel mazurka, a magyar bölcső 
dal, a gyöngéd szerelmes duettek s főként 
a „Talpra magyar" izzó és dübörgő meg
zenésítése (ez a muzsika elválaszthatatlan 
lesz ezután Petőfi költeményétől), egytől- 
egyig igazgyöngyéi a magyar daljáték 
irodalom.nauk.

Az előadás lelke Fedák Sári. A „Bob 
herceg" és az „Aranyvirág" után közel 
négy évtized óta most lépett fel először 
Husíka-operettben az egykori Bob úrfi, de 
az angol királyfi fess és feszes trikója he
lyett most Bodolay nagyasszony krinolinos 
ruháját öltötte magára, hogy az anyai sz<e 
retet örök szivhangjával ragadja magával 
a közönséget. Kitűnő Fejes Teri egy kika
pós lengyel grófnőeske alakjában, csípős 
és kábító, mint a finom francia pezsgő. 
Rózsahegyi Kálmán egy tedd ide, tedd oda- 
öregiir, Bodolay Katinka fivére szerepébe® 
remekel, Bilicsi Tivadar pedig egy 48-as ál
hírlapíró és álköltő* ragyogó karikatúráját 
rajzolja meg. Adorján Éva édes, mint a 
gyöngyvirág és pajkos, mint a tavaszi 
szellő. Zimonyi Márta, Kollár Lívia, Daj- 
biikát Hona, a dekoratív Marsovszky Lí
via, Bdsti, Földényi, Sugár, Bihari, Ván- 
dery. Bársony, Pethes tűntek még ki a 
nagyszámú együttesből. A látványos elő
adást Lóránlh Vilmos rendezte és a kitűnő 
Losonczy Dezső vezényelte fölényes zenei 
biztonsággal. , K. E.

MÁR SOKSZOR ADTUNK jó osztályzatot 
a Royal Varieté bemutatóiról. A szín
ház tegnap esti premierje azonban ezúttal 
egyenesen kövérbetűs jelest érdemel azért 
a nívós kabaré- és remek artistaműsorért, 
mellyel ez a bemutatóként fejlődő színház 
az idei farsangot fogadja. Külön dicséret 
illeti az élgárdából Lengyel Gizit, B á r- 
sony Rózsit, az ügyes Rév Erzsit, B e r- 
c 3 U & a b o, I h á s z—P éti négyesét, az 
okoskutyás Dér lángé Emil-t, a ’ két 
pompás Wikinget és külön elismerés a 
direkció áldozatkészségét.

A KAMARA VARIETÉ „Hurrá 1941“ 
címet adott januári vidám műsorának, 
amelyben egymást váltogatják a kacagtató 
tréfák, bluettek. A magánszámok közül 
Dolly Hopkinsúj táncai, Halmai Imre 
paródiái, B o r o s s Géza új strófái, H á m o s 
Emíny és a kitűnő artistaszámok ragadták 
tapsra a közönséget.

SOMLÓ VALÉRIA, MINT VENDÉG, A 
VÍGSZÍNHÁZBAN lép fel legközelebb 
nA szőkékkel mindig baj van" címen új 
Vaszary Gábor-vigjátékban. Az újdonság 
főszerepét rajta kívül Tolnay Klári, P e- 
rényi László és Szila ssy László játssza.

AZ IDEGENFORGALMI PROPAGANDA 
MUNKAKÖZÖSSÉG január 10-i divatrevü- 
jének próbáját közvetíti ma délután fa 6 
órakor a rádió a Hungária-szállóból. Fel
lépnek: Ania Suli, Déry Sári és Eger- 
v á r y Bea.

Ma este már itt lesznek 
a beríini és bécsi 

jéghokkizók
Tegnap hiába várta a BKE a bécsi é. 

berlini műkorcsolyázókat; és jéghokkizó- 
kat és hiába várt a közönség is, a vende
gek nem érkeztek meg. A késő esti órák
ban azután sikerült telefonon összeköttetést 
kapni Beccsel s kiderült, hogy útlevélne- 

■ iiézségek késleltették az utazást, de ma dél
előtt útnak indul az expedíció. Az értesí
tés szerint délután « órakor-már Buda
pestre érkezik a két csapat s ebben az 
esetben meg lehet tartani a Budapest—Becs 
jeghokkimérkőzést, amelyet este 7 órára 
tűztek ki, utána pedig sor kerülhet a mű
korcsolyázók iskolagyakorlataira, miután a 
BKE este 11 óráig kapott világítási enge
délyt. Ha a vendégek zavartalanul meg- 
érkamek, a műkorcsolyázók szabadon vá
lasztott gyakorlatait holnap déli %12 óra
kor, a jeghokkimeecset pedig este 7 órakor 
megtartják.

!

Ándrássy Színház:

BAJ VAN SALOJ4EVÁL
„Baj van Baloméval", mert bűnös szépsé

gének híre szétfutott a római birodalomban. 
De mire Néró fülébe e.jut az antiochiai 
„bűn leányának" és Keresztelő János lefeje
zésének története, bizony eltelik néhány év
tized. így azután, mikor Néró látni kívánja 
a táncoló Salomet, az igézetes hajadon már 
nem tartozik a kívánatos csábleányok so
rába. Nincs mi£ tenni: a királyi férje meJ-.-s 
lett tisztes életet élő matróna-Salome helyett 
„dublőzt" kell a követekkel a császári ud
varhoz küldeni. Cesaro Meano ebből az igazi 
vígjátéki ötletből írja commedia dei arte- 
stílusú mulatságos darabját. A nézőnek 
azonban kétféle érzése támad az. előadás 
közoen. Néhol eltávolodik a darab önmagá
tól: a komédia folyamán itt-ott zavaró, tra
gikus hang jelentkezik. Cesaro Meano iro
dalmi értékű persziflázsába a fordító és 
rendező F aszary János helyenként annyi 
borsot szórt, ho-gy elvette a darab ízét.

Törzs Jenő kitűnő komikus, de mostaná
ban egy kicsit túloz. Ugyanazt az öreg gyo
morbajos, szakállas, tehetetlen, roskatag 
aggastyánt játssza frakkban, házikabátban 
és királyi köpönyegben. Egyébként ő a leg
jobb figurája a darabnak. Vaszary Piroska 
viszont nincs a helyén. Nemes, megtörtleíkű, 
ideális asszonyt játszik. Olyan, mint a jó
zan ember a spiccesek között. Mikor becsü
letes, könnyes szemével az egekhez fohász
kodik, mintha Nyilas Misi valamelyik diák
előadáson magára vette volna az agg Sa- 
lome parókáját és ruháját. A. táncos jele
nete viszont megrendítően igaz Daumier- 
karrikatura. Szilágyi-Szabó Eszter nagyon 
szép és dekoratív. Mihályfi Béla igen jó, 
mint miniszter. Hajmássy Miklós egészsA 
ges, igazi romai hadvezér. Nagyon tehet
séges és rokonszenves Gajzágó Denise. Fel
tűnik Szende Bessie és Goll

Dr.
Irén
Kóla Margit

EBE STIGNANI, a római királyi Opera
ház tagja, akinek ma kellett volna megér
keznie Budapestre, hogy holnap az Opera-

, nemházban Amneris szerepét énekelje, 
jött meg és értesítést küldött késese oká
ról. Így a holnapi Aida előadásának meg
tartása. bizonytalanná vált.

MOZI
’/úO. ALKOTÁS 7^’ '/s6, ',a’

*Ú6. ‘M, »/Jo, e/.4,
■m-oAS^r^2Í^; va

eladó birtok. ' PM, MS7 U53’034.).:
(tlVlt 7 jXrTT1,; Allaiá?:

Pinam£ZeIifcót

7, 9, v. ízr2 i/2i í/u: 1/a pandúr.
(U9-510): Alca’zár ’f’/M* f”ftBODOGRÁF

(’/<6, ’/,s‘ údO, CSzTYv (1 ü >/u:i-„RePÍí13 úrrfiiffök. 
(18-28-Un- TT-rUvr VT 9 u- /44-.kor IS) — CORSO 
lalka. C/A ■ BaIa-

~y.’ (^ £®CSI (lffi-9?2): ’A ’fékeá 
■(410)4 S ÉLljoKADÓ’^téív' 
Ós (4 'fi 8 10 v U” ’-Sl ~ ELIT

Kezdődik az ökölvívó
- csapatbajnokság

Két érdekes mérkőzés szerepel az föl
vívó csapatbajnokság’ holnapi, első forduló- 
.iának a programján. A B. Vasutas a cse
peli WMTK csapatával kerül össze s lehet, 
séges, hogy a vasutas csapatban. Énekes, 
Európa bajnok is indul. Énekes ugyanis 
munkára jelentkezett s oly kitűnő formában 
van, hogy valószínűen helyet kap a csapat
ban.

A többszörös bajnok BTK az MPSE csa
patával mérkőzik. Igen érdekes, nyílt küz
delem. lesz ezen a mérkőzésen is.
gram 
dődik

A pro 
vasárnap délelőtt fél 11 órakor kez- 
a Városi Színházban.

Fekete asszony
[ Francia film | Robogva, zakatolva indul 
1 " * a gyorsvonat egy kis
francia állomásról La Havre felé. Alaguta
kon, viaduktokon át száguld a vonat, viszi 
a nézőt ismeretlen tájak, sötéten örvénylő 
drámák felé. Remek az indulás. Jönr.ek- 
mennek a vonatok tovább is, valami különös 
ütemet adva a robajló eseményeknek, beteg- 
lelkü emberek haláltáncának a „fekete asz- [ o r
szony** körül, akinek csókjához, a szó valódi | 
érteimében, csak holttesteken át jutni. | 
Csupa kórtani eset minden szereplő a film- IPOLY (292-62C): Bel Ami. p/£4, >/,6 v..s 
ben, amelyet nyilán a cenzúra ollója nyír- I Yy */z2-kor isp»— JóZSEFVAItOSr (i'i: ráli’■ 
bált meg úgy, hogy csak vázlatosan emlé- I ram*»a’í?: ‘/,w’ v- 1/s2-kor 'is) _ 
keztet Zola „La béte humaimrt-jéne, amely- KORONA l11’,2’ 4 G' 8-
nek filmváltozata kívánt lenni. Simoné I ‘úS. VrtO, v. Wkór is) lioy'p mV nw’ 
Simon nagyon egyszerű eszközökkel, de tö- ^?nyJiroSi',<3’v*8- ’^W) - NYUGAT (121 
kéletea művészettel állítja elénk a kis női 4 5 8 uo'yi1 2pi?ay’ aLaA?nyi-7- */.», sz. 
szörnyeteg bonyolult alakját. Jean Gabin lioliywoodl vakra. '(>05. •/.? «2u|E^ 
klinikai hűséggel ábrázolja a cselekvésre ''A ’/=2 >») — OMNlÁ (130-’12ö)'- Az’eladrt
képtelen melankóliát. A rendezés sok érdé- | pP’.718’• v-4, 6, 8, 10) — ORiENtT 
kés ötlete Renoirt dicséri. (Décsi.l glgi, I Mélyek.

-------- - 
Vigyázat I Kém I %,

[Német film | Hogy minő elszánt, vak- 
U-——_J merő eszközökkel folyik a | ReT^S): ^Trenk'. ~

- .—.9 . I.AV. V. Ív O T* — 
(224 443): Aleazár. (11, 1, 3,'5. í/^ 
í.’ ,4-. 6.'. 8- W - ROYAL APOLLÓ (222^1 
(■/í6,--TÁ8,-rf^máry cH^a’ Neis°n " ■ ■ 

bán. */'8 ’/ lO*^^-** -^fviz índiii*
Itené Deltgen és Kristen Hei- I SIMPLON (258-999):’ Erzsébet \lrilvnfi ÍS\>/«7 
húzza alá. ^.s’^ ’£0, v fl , kJrd!sYl?FAÍíIA’

I '/<> Pepita kábát. (5, 7, 9, v., fi.
TkLJőli /25’ „/!8rt,/21<l) - STÚDIÓ (225-276):
1, s,meiet!en ellenfél. (11, 2, 4. 6 8 10) —

I vm0LI sí2!5'6^1 De’lywood! varázs.’ (‘Iá, 7, ! ‘/rtö, sz. V<4, '/ifi, y<8, »/<10, v. */<2-kor is) —TÚRÁN (I2P-OOB): Aleazár. ’(4,\ 8, 10, V 2-kor 
,T,„lRANIA (146-046): Vigyázat, kém! (5, 

V8, VjIO, sz.. v„ ü. %3-kor is) — ZUGLÓI (296- 
| 309): Aleazár. (5, */<«. VrlO, sz. 4, 6, 8, lő v

2, 4, 6. 8, 10) ,

HOMEROS írOR-178): A pofitámester 7
sz. iM-töl folyt., v. Vü tői folyt)’ 1

RADBUS

AZ UTE SÍUGRÓ VERSENYÉT, amelyet 
a jánoshegyi átalakított sáncon tártottak 
volna meg, csak abban az esetben bonyo
lítják le, ha vasárnapig friss hó esiik. Eb
ben az esetben a. versenyt délután fél 3 óra
kor kezdik s jelentkezéseket 2 órakor fogad
nak el a sáncnál. ' •

A BBTE január 6-ra kiírt Bély-Dcmény 
vándordíjai sífutó csapatversenyét csak ab
ban az esetben tartják meg, ha vasárnap 
estig megfelelő hó esik a budai hegyekben.

IFJÚ HORTHY MIKLÓS brazíliai ma- 
gyár követ és meghatalmazott miniszter, a 
MUSz elnökének tiszteletére ünnepi lakomát 
rendezett a szövetség. Homonnay Tivadar 
a kormányzóra ürítette poharát, vitéz Béidy 
Alajos társelnök az elmúlt év eseményeiről 
tájékoztatta az elnököt, akit még Tárezay 
Felicides Román és Prém Lóránd üdvözölt. 
Ifj. Horthy Miklós keresetlen szavakban 
mondott köszönetét s örömének adott kife. 
jezést, hogy Béidy Alajos személyében egy; 
kiváló katona vette át munkakörét.

GYERGYÓSZENTMIKLÚSON 2500 pengő 
költséggel l átalakították ■&’ sutafenyői ugró
sáncot, amely most 50 méteres ugrásokra 
alkalmas.

HELSINKIBEN befejezték a finn fedett
pálya tenniszbajnokságokat. A férfi egyes
ben Hoffmann, a női egyesben Loefgren, a 
férfi párosban a Hoffmann—Salo, a nüi 
párosban a Hollstroem-Lindtors, » vegyes 
párosban a Hollstroem—Saltzmann pár gyö. 
zött.

látomás. ('/:(>, ’/<8, ‘Aló, sz„ v
, ------------- . REX (228-C20): Trenk. a Pandúr

kemek munkája egy allam haditechnikai ¥»«. ’öS. >A10, v. >; ■■
találmányának megszerzéséért, ezt mutatja 
be izgalmas, érdekfeszítő, helyenként oktató | Baialajka8’ 
célzattal az Uránia új fii-inja. Az újszerű 
ipari kémdráma érdekességen túl, sok tanul
sággal szolgál a ma emberének. A film mű
vészi részét 
berg játéka

('Iá. »/<7, 9
RIALTO 
v. 10, 12,

..- „ Eddy.)
i • í'k?,f .1SQ, — SAVOY 

cAiVY "/V,'™> "ö8, ’úlO, MjALA (11441.1): árvíz Indlá- 
sz., v., ü.’3-kor ' ' 
Erzsébet királynő.

Vasárnap ügető
I I. Erzsiké a papírforma. Dana B. és S. 
I Irmus kitűnő kondícióban van.
I II. Liltle Tich győzelmében bízunk. Ziro 
I és Dáma lehet a helyezés.

III. Miza ti valószínű győztes, Eszter és
Uri'ány helyesély. . ■ , ,

IV. Sirocco, Szód és Echo fia a jobb

V. Galagonya, G. H. Robinson és Bob ju
tott kedvező felállításhoz’.

VI. Zinkum, Magnézia, Egyes.
VII. Detto, ha nem hibáz, nyer, ellen

kező esetbon XdWurt és Pique Danié '"ve- 
télkedhetnek az, elsőségért.

VIII. Az első hat lónak csaknem egy
forma esélye van, ezért a .jobb hajlókat 
várjuk elől: IFí'tshire hajtás. Kovács II. 
hajtás, Kovács' J. hajtás.

IX. Alom, Csalárd, Vakarcs. *
X. Gárdakürtös, Bíbor, Imi.

esélye van, ezért, a .jobb hajlókat 
Wiltshire hajtás. Kovács II.

RÁDIÓ
JANUÁR 4, SZOMBAT

G-1*: Ifjúsági rádió. _ 14.45: Időjelzés, idő- 
jarásjelentes, hírek. — 17: Hírek szlovák ée 
ruszin nyelven. — 17.15: Hanglemez, — 17 39: 
Mlnnen-onnan/- Hangképek. - 18: „A pécsi 
Művészeti Hetek megnyíló Irodalmi Est je." 
Közvetítés a pécsi Nemzeti Színházból. — 19- 
Hírek magyar, német és román nyelven. — 
19.24: „A gyimeei vadvirág." Népszínmű há
rom felvonásban. — 29.49: Hírek, idöiárás- 
jelentés. — 21.15: Hanglemezek. — 22: Hírek. 
— Utána; Tánclcmeziek. — 23: Cigányzene.
---------------------------- r-m-nii .... mii Hamuim .................

IMI
l. 

il. 
Ül. 
IV.
V.

f

ZÍ" ,

— Házasság. Alföldi Klára és Révész 
Andor vasárnap tártják eljegyzésüket. 
(Minden, külön értesítés helyett.)

b városligeti mfijégPáliján.
Béri i n—B écs—B ud apesf

jéghokki mérkőzése
1941. Január 4. szombat este 7 őralmr

BÉRI IN-BÉCS válogatott
1041. január f>. este 7-kor BERLIN-BUDAPEST

és isii, január 5. d. e. */s12-kor í

műkorcsolyázó verseny
a BKE pén::!.iránál (Telefon: 229-455! |

Hétfőn ügető
Baronesz, Dúst, Muki.
Csecsotka fogat, Baranyai fogat, 
Jutka, Eszter, Vakarcs.
Mikola, Kuno, Dávid.
(Galagonya), Agyafúrt, Dancsi, Sí- 
heder.

’VI. Fontos, Négus II. (Dancsi). Apród 
of Pamuk.

\ II. Elöljáró, Paprika, Carthago.
VIII, Gazsi, ha már nem sánta, elől le

het. Ha nem indul, Adam the II ar- 
mester nyer. Gállá hajtás.

IX. Hduser hajtás, Mady fia, Lenke II.
X. Eliniar D., Recontra Rómeó, Apród.

FERENCJÓZSEF
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„Negy-öt ember, 
kézigránátokkal.. .sc

Keresztes-Fischer Ferenc meggyilkolásának 
terve a terrorista nyilasper mai tárgyalásán

A budapesti büntetőtörvényszék dr. 
Héthelyi Ferenc elnökletével szomba
ton reggel 9 óraikor nyitotta meg a 
Kovarcz-ügy tárgyalásának második 
napját.

Az első napon Kovarcz kihallgatása 
után még Kábái János MÁV üzemi 
segédtiszt került a bíróság elé, aki 
mindössze a pisztolyok rejtegetését is
merte be, és azt is állította, hogy tár
gyalt Kovarcz Emillel. Kovarcz vi
szont a szembesítés után is hangoztat
ta, hogy Kábáit sohasem ismerte.

, A második „garnitúra", — ahogy az 
ügy vádlottjait általában elnevezték 

lényegében alig különbözik az elő
zőtől, legfeljebb valami csekély nívó
különbségről lehet beszélni, amennyi
ben most a vádlottak padjának első 
helyét nem egy nyomdászmester, ha
nem Wirth^ Károly képviselőtársa, 
Kovarcz Emil foglalta el.

A többiek i® nagy általánosság
ban véve— képzettebbek. Néhány ran
gosabb MÁV-tiszt, több érettségizett 
és középiskolát végzett vasúti altiszt 
található közöttük. A bíró kérdéseire 
értelmesebben válaszolnak, mint az 
előző ügy vádlottak

Mit ígértek a vasúti hordárnak ?
A tárgyalás megnyitása után az el

nök Bádonyi Oszkár MÁV podgyász- 
hordár, vádlót kihallgatását kezdte 
meg. A soványarcú, kipödrött ma- 
gyarbajuezú vádlott arra a kérdésre, 
hogy bűnösnek érzi-e magát, ezeket 
mondja:

— .Vem, legalább is nem úgy, ahogy 
azt a vádirat állítja.

.... .. Maga tizedvezető volt a pártban 
ugyébar 1 "kérdezte az elnök.

— Igéit,

de ez csak aféle névleges rang volt, 
csak akkor lett volna érvénye, ha 
a hatalmat átvettük. Cseh Kálmán
nal együtt üzemvezető lettem volna

« Pályaudvaron.
A továbbiakban Bádonyi ölmondotta, 

hogy a Hungarista mozgalom feftiszla- 
tása után Kábái kijelentette előttük, 
hogy mivel a 3íw_(ts rendeiet értel
mében nyíltan nem működhetnek, ti
tokban tartsanak össze és maradjanak 
együtt.

—. Hogy jutott maga a pisztolyok- 
hoz* erw5zte most az elnök.

„Átállítás" 
— fe9yverekkel

V 9^í1 £alín¥l közölte velem, hogy 
Kabaitoi egy ceduut kapott, amellyel 
el , KfiiZ°idllegryi drogériá-
* £ kinn m?^ánnal együtt men
tem, kl n maradtam az utcán. Az 
átvett azután a pályaudva
ron bontottuk ki és ekk(^ y]áttain) 

hogy
két revolver és töltények vannak 

benne.

Ezeket Soroksárra.
Később Kábáinak, aki
azt roona a az Síp1’ majd kéaőbb 
megmondja én Cseh Kál
mánt azú szérüstn5*? a lakásomba, 
kimeátünk a szeru*kertb0 és ott

az egyik, revolverbe próbálóvá 
egy ÍA1^

~ Utana atettó!mer KétfiÉ1 a szek' 

= T a„ S“yt“P 

cserélte. 1 t^tta Kaba?°k átvétele 
i,öl£ hhofyaZ "ütd'l:tásho^a‘é}?^ 
közben, Wy^ az esclle^ szükség

van. I

Arcukról csaknem állandóan leri 
az aggódás és a kétségbeesés.

Látszik, hogy munkában, komoly, fe
lelősségteljes szolgálatban töltött esz
tendők után rendkívül kellemetlen 
számukra a vádlottak padján várni a 
súlyos vádak alapján folyó tárgyalás 
elkövetkező óráit, napjait.

A darócruhában lévő Angyal István 
MÁV intéző — aki éppen most tölti 
nyolchónapos büntetését, amit állam- 
felforgatás vétsége miatt kapott — 
szorgalmasan tanulmányozza a vádira
tot. Feltűnő a fegyházőrök között egy 
rendőr, aki mellett Bock Ádám keres
kedelmi utazó ül, Bockot a kanizsai 
internálótáborból állították elő.

Amikor .Buzássy ügyész az ülés 
megnyitása előtt a terembe lépett, a 
vádlottak, helyükről felállva köszön
tötték, c.,:;k Kovarcz Emil maradt a 
helyén. Ö zcszorítct';, akaratos- szájjal 
elfordító' i fejet, az ügyvédek felé 
tekintet' '.ílt, komor arccal nézte 
a bíróság ■ onulását is, de akkor már 
vigyázzállásba pattant és csak később 
ült le, amikor a fogházőr megérintette 
a kabátját s azzal értésére adta, hogy 
visszaülhet a helyére.

ké-Bádonyi azután előadta, hogy 
swbf>

három kézigránátot
védett ^h8^01, ugyancsak megőrzés

Mire kell a kézigránát ?
T- -^lályeii célból kapta ezeket a kézi

gránátokat! - kérdezte az elnök.
— Semmi különös célja nem volt, 

egyszer kérdeztem Kabait^hogy mi a 
fenenek tartjuk ezeket a gránátokat, 
mire o azt válaszolta, hogy nem lehet 
tudni, mikor lesz rá szükség.
~ ¥\lyeil beszélgetés folyt maga és 

» CaPitol mozi melletti 
kis kocsmában? - tette fel a további 
kérdést az elnök.

— Beszélgettünk Kabaival, aki azt 
mondotta hogy legyünk készen, mert 
nem tudható, milyen órában lesz az 
átalakulás. Én es Cseh Kálmán a Ke
leti 'Pályaudvaron ebben az esetben el
igazítok tettunk volna.

Mondotta maga Kabarnak, hogy 
vegye vissza a kézigránátokat?

, Amikor Kábáit kiengedték a fog
ságból, én szóltam neki, hogy a kézi
gránátokat elástam a pineebe és való
színűleg már teljesen eláztak, mire, ő 
így felelt: „Dobd a Dunaba a gránáto. 
kát, a pisztolyokat pedig hozd vissza 
nekem. ‘ A kapott parancsot azonban 
nem teljesíthettem, mert időközben 
megbetegedtem.

Dr. Siposs József törvényszéki bíró 
olvasta ezután fel Bádonyinak a rend
őrség előtt tett beismerő vallomását. 
Ebben Bádonyi azt adta elő, hogy 
Kabar mindig hangoztatta: csak for
radalmi úton történhetik meg az át
alakulás. Arról is beszélt Kábái előtte, 
hogy

zavarkeltés céljából kézigránátokat 
kell szétdobálni

és hogy az átállítás után Bádonyit 
segédtisztnek fogják kinevezni.

Hogyan 
akarták meggyilkolni 

a belügyminisztert
A Capitol mozi melletti kocsmában 

pedig Kábái arról beszélt, hogy
Keresztes-Fischer belügyminisztert 

el kell tenni láb alól,

— Ezek nem felelnek meg a való
ságnak, — jeléntetté ki most Bádonyi, 
— seihuii okom rém volt arra., hogy a 
belügyminiszter úr ellen bármit is el
kövessek, annyit mondtam csupán 

hogy mindennap négy-öt öngyilkos 
van, az egyik, magával vihetne a bel
ügyminisztert is.

Dr. Siposs törvényszéki bíró tovább 
olvasta ezután Bádonyi beismerő val
lomását, e szerint Kábái részletesen 
elmagyarázta, hogyan fogják keresztül
vinni a belügyminiszter elleni-merény
letet, amelyben

négy-ót embernek kell résztvennie 
kézigránátokkal.

Még azt is elmagyarázta, hogy kellő 
megfigyelés után pontosan megálla
pítják a merénylet helyét, ahová az
után több taxit rendelnek, hogy ezek 
torlódást okozzanak és föltartóztatva 
a belügyminiszter autóját, a merény
letet a zűrzavarban könnyebben végre 
lehessen hajtani- Bádonyi — rendőrségi 
vallomása szerint — Cseh Kálmánnal 
együtt vállalkozott is, hogy rászív esz 
a merénylet elkövetésében, mire Ká
báig azt mond'ötta, hogyha felülről uta
sítást kap, közölni fogja a merénylet 
idejét és helyét.

Dr. Siposs törvényszéki bíró tovább 
olvasta a jegyzőkönyvet. Eszerint, ami
kor Kábáit szabadonbocsátották, Bádo
nyi és Cseh beszéltek vele és ez alka
lommal Kábái kijelentette: vigyázza
nak, mert őt figyeli a rendőrség, hogy 
kivel érintkezik. . Maradjanak Lékében, 
az ő „vonaluk1* megmarad és majd ké
sőbb utasítást fognak kapni.

-— Igen, ezt valóban mondotta. Ká
bái, vallomásomnak ezt a részét fenn
tartom, — vágott itt közbe Bádonyi.

Most Héthelyi tanácselnök fordult 
a vádlott felé:

— Ön az ügyész úr előtt is fenntar
totta rendőrségi vallomását, kivéve a 
belügyminiszterre vonatkozó részt.
. Az elnök ezután szembesítette Bádo
nyi Oszkárt a már tegnap kihallgatott 
Kábái Jánossal és eközben

Izgalmas szembesítés
Ezután Cseh Kálmán Máv. hordár 

állt a bírói emelvény elé*
A detektívek és a rendőrség előtt 

tett vallomására vonatkozólag Cseh 
Kálmán azt mondotta, hogy azokat 
kényszer hatása alatt, tette.

Ezután izgalmas szembesítés követ
kezett. az ügyben szereplő úgynevezett 
„keleti vanai“-ról. Az elnök szembeállí

Amerikai gózósök veszik át 
a személy- és áruszállítást 

a Csendes-óceánon
Tokió, jan. 4.

A japán sajtó amerikai illetékes he
lyekre hivatkozva, jelenti, hogy az 
USA hajlandó a Csendes-óceánon ed
dig közlekedett angol személy- és áru
szállító hajók helyébe amerikai hajó
kat járatni. Japán szakértők hangoz

szivarkapapirtssiivarkahiiW
<a

utolérhetetlen

ÓlMUBJStG 5
Bádonyi szemébe mondta Kábái
nak, hogy Kábái szervezte őt be és 
hogy az átadott pisztolyoknak az 
„átállításkor lett volna szerepük 

önvédelem céljaira."
— Ön ez év júniusában kérvényt in

tézett a törvényszékhez szabadlábrahe- 
ly.ezése érdekében. Ebben azt írta, hogy 
egy privátember egyéni akciójának az 
áldozata. Ki ez a privátembert — kér
dezte Bádonyitól Siposs bíró.

— Kábáit értettem ez alatt. Én sze
rintem ugyanis valóban az ő egyéni 
akciójáról volt szó, hiszen, ha Kábái a 
párt tudtával cselekedte volna azt, 
amit tett, akikor a párt nem hagyta 
volna éhezni a csaladomat.

— Igért-e valami előléptetést Kábái 
önnek? — kérdezte az elnök.

— Nem ígért semmit.
— De hiszen ön egy szegény hordár. 

Hát mégis mi kecsegtette önt? Nem 
mondotta azt Kábái, hogy segédtiszt
nek kinevezteti?

— Nem, különben sem lehetnék se
gédtiszt, mert nincs meg a kellő kép
zettségem. Én csak egy megelégedett 
munkás szeretnék lenni, semmi más.

Kitartás a „vonal" mellett
— Ön az előbb vallomásában azt 

mondotta, hogy Kábái biztatta, önö
ket, hogy tartsanak ki a „vonal" mel
lett. Mi az a vonal? — kérdezte a 
védő.

— A mi három csoportunkat nevez
tük így: a nyugati, déli és a keleti vo
nalat.

— Ez titkos valami volt?
— Igen, hiszen a 3400-as rendelet ér

telmében az ilyesmi tilos volt.

totta Cseh Kálmánt Bádonyi Oszkár
ral, majd Kábái Jánossal. Cseh Kál
mán a szembesítés során a bíróság előtt 
tett vallomásai közül is többet vissza
vont és igen ingadozó feleleteket adott.

Ezután a védőügyvédek tettek fel 
kérdéseket.

Lapunk zártakor Cseh Kálmán ki
hallgatása még tart.

tatják, hogy ez csak úgy lenne lehet
séges, ha Amerika a kikötőiben tar
tózkodó 133 külföldi hajót elrekvirálná. 
Hogy a lefoglalandó idegen hajók kö
zött német és olasz gőzösök is szere
pelnek-e majd, arról az amerikai ha
tóságok még nem döntöttek.
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Megtizedelik a finn 
háziállat-állományt

Helsinki, jan. 4.
(Stefani.) A minisztertanács elhatá

rozta, hegy az élelmiszer- és tak„r- 
mánykészletek kimé'és céljából az or
szág háziállat-állományának egy tizedéi 
levágják. (MTI.)

Áldozatának sírjához 
járt imádkozni 
a rablógyilkos

Pirospozsgás aicú, '25 éves fiatal
embert, Posztornyák József fülöpszál- 
lási gazdasági cselédet rablással páro
sult gyilkossá!] bűntettével vádolva 
állította á fegyveres fogházőr a buda
pesti ítélőtábla K állay-ta,náesa. elé. 
Posztornyák József még márciusban 
fejszével agyonverte gazdáját, Majo
ros Sándor birtokost és utána kira
bolta.

A kecskeméti törvényszék előtti 
bűnügyi főtárgyaláson kiderült, hogy 
a gyilkos cseléd áldozatának a holt
testét jászolba fektette és otthagyta, 
azután éjjel kiment a határba, ott 
másfél méter mélységű gödröt ásott, 
odacipelte áldozatának holttestét és 
eltemette. A sírra két apró lécből ke 
resztet készített és azzal jelölte meg a 
helyet, ahol gazdája feküdt. Amikor 
mindézzel készen volt, letérdelt a sír 
mellé és buzgó imádkozásba merült. 
Azóta hosszabb időn keresztül éjsza
kánként sokszor felkereste a sírhelyet 
és mindannyiszor imákat r ebe gélt el. 
Posztornyákot töredelmes beismerő 
vallomása után a kecskeméti törvény
szék életfogytiglani fegyházra ítélte.

A tábla ezt a büntetést most hely
benhagyta és mivel a vádlott kijelen
tette, hogv az ítéletbe belenyugszik, a 
büntetés jogerőssé vált.

Új japáni offenzíva 
előtt ?

A péntek éjszaka beérkezett jelen
tések szerint a japán csapatok Kan* 
tón környékén nyolcvanezer ember
ből álló haderőt vontak össze. A je
lekből arra következtetnek, hogy a 
Kvangszi-iartományban újabb offen- 
zivát készítenek elő. Egyelőre ezen a 
környéken még csak jelentéktelenebb 
csatározások folynak.

Egy parti billiárd 
— 1000 pengő

Érdekes rendőrbírói ítélet hang
zott el ma délelőtt a VI. kerületi 
rendőrkapitányságon. A Műcsarnok 
kávéház tulajdonosát, Fiseher Ármint 
azért, mert kávéházában az ellenőrzés 
elmulasztásával lehetővé tette, hogy a 
vendégek zárórán túl 2 óráig billiár- 
dözzanak, 1000 pengő pénzbüntetésre, 
vagy 20 napi elzárásra ítélték.

Fenyegető 
árvízhelyzet 

a szegedi tanya
világban

Szeged, jan. 4.
A tegnap óta tartó esőzés fenyegető 

helyzetet teremtett Szegeden és a kül
városokban. Egész utcasorok állnak 
víz alatt a város körüli telepeken és 
a tanyavidek nagy részét szintén el
öntötte a talajvíz. A tanyavidéken az 
utóbbi napokban 14 ház dőlt romba az 
árvíz következtében. A polgármester 
szerint az abnormis időjárás következ
tében igen fenyegető az árvízhelyzet. 
A hajlék nélkül maradt tanyaiak szá
mára a városban egy nagy épületet 
jelölteik ki és itt helyezik el őket.

Kinevezések 

a főkapitányságon
A kormányzó a belügyminiszter elő

terjesztésére a főkapitányságon dr. 
Cséry Bálint rendőrfőtanácsoist, az en- 
gdélyosztály vezetőjét, rendőrfőkapi
tányhelyettessé nevezte ki. Dr. Bóna 
Pál és dr. BártAa Gyula rendőrfőtaná
csosok rendőrfőkapitányhelyettesi cí 
mot, dr. Izsák Elemér, dr. Ivánkovits 
József rendőrkapitányok rendőrtaná
csosi címet kaptak és ezenkívül a fo
galmazói és a felügyelői karban szá
mos előléptetés és kinevezés történt.

Nemzeti szocialista 
tipusu iskolákat 

létesítenek a Bánságban
Bukarest, jan. 4.

(Búd. Tud.) Az „Universül** jelen
tése szerint a bánsági német kisebb
ség vezetői Temesváron értekezletet 
tartottak, amelyen megvitatták a né
met ifjúság oktatásának kérdését. El
határozták, hogy feloszlatják az ed
digi német iskolákat és nemzeti szo
cialista rendszerű iskolákat létesíte
nek. Ebből a célból több német tanító 
utazik Németországba az ottani né
met ifjúság oktatásának tanulmányo
zása céljából.

Kigyulladt 
egy korcsmában 

az alkohol
Az István-út 8. számú házban lévő 

Ilahn Ferenc-féle vendéglőben az éjjel 
veszedelmes tűz keletkezett. A söntés- 
pultra szerelt villanyinelegítőtől a 
pult lángra!óbbant és tüzet fogtak a 
söntésben lévő szeszesüvegek is. A 
tűzoltók csak hosszas munka után 
tudták eloltani a tüzet.

70 kiló bors, kávé és tea 
a pesti alvilág négusánál

Az Interkontinentál részvénytársa
ság nemrégen panaszt tett a rendőrsé
gen azért, hogy a dunaparti teher
pályaudvaron levő raktárait rendsze
resen fosztogatják. Főleg gyarmat
árúkat vittek el a tolvajok jelentősebb 
tételekben. Hosszabb figyelés után a 
rendőrség tegnap leleplezte a tolvajt, 
aki nem volt más, mint a vállalat 
egyik raktárnoká, Deli András. Elein
te tagadott, azután íigy állította be a 
dolgot, mintha csak apróbb tolvajláso- 
kat követett volna el. A rendőrség 
ekkor már tudta, hogy a ráki úrnők 
nem egyedül követte el a tettét, hanem

két társával 'fosztogatta a raktárt ,és 
az árut orgazdának .adták tovább, 
Kulin Istvánnak, akit az alvilág Négus 
néven ismer. Házkutatást tartottak 
Delinek a lakásán, ahol többek közt 
70 kilogramm borsot, 10 kiló kávét és 
10 kiló teát találták. Álkulcsokkal ha
toltak be a raktárakba és a leplombált 
zsákokat felnyitogatták, majd egy 
plombanyoniógéppel visszanyomták az 
ólomzárakat a zsákokra. Delit, a „Né- 
gust“ és a tolvajbanda másik két tag
ját, Breuer Józsefet és Koncsák Nán
dort letartóztatták.

PENGŐS HIRDETÉS

CIPŐK
Egyes párok igen

olcsón
Amerikainál
V., Dorottyn-ntca O. Tel.

RUHA 
spofí me I lény 
bőrkabát 
esőkabát

. Havazás
+4 és hidegebb idő

A hideg sarkvidéki és meleg stubtrópusi 
eredetű levegőtömegek küzdelme a Kárpá
tok medencéjében változatlan erővel tart. 
A ‘ nagy hőmérsékleti ellentétre jellemző, 
hogy tegnap délben Sopronban —7 fok 
volt, ugyanakkor Békéscsabán plusz 7 fo
kot mértek. Az ország nyugati részén és a 
Balaton környékén nagy arányokat öltött 
a jegesedés és ma délelőtt viharos északi 
szél mellett havazás indult meg. A fővá
rosban és az ország keleti Jelében folyta
tódott az erős olvadás.

Időjárásunkban fennálló határhelyzet már 
nem maradhat fenn sokáig. A hideg levdgő 
előretörésének egyre nagyobb a valószínű
sége, Megélénkülő, néhol viharos szél mel
lett sokfelé kapunk havazást, a dunántúli 
megyékben hófúvást A veszélyes síkosság 
újbóli megerősödése várható. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen

tése: Élénk északkeleti, keleti szél. Több he
lyen havazás, egyes helyeken még eső. A 
hőmérséklet csökken.

HÓ JELENTÉS:
Az olvadás Kárpátalja kivételével az ösz- 

szes hegyekre kiterjeszkedett. A budai he
gyeken a hóréteg vastagsága 5 centiméter 
körüli és rendkívül jeges. A Mátrában Ké
kestetőn 20 cm, a kassakörnyéki hegyeken 
30 cm körüli, Kárpátalján közel 1 méter. 
Újabb havazás várható.

Felelős szerkesztő és kiadó;
DR. HALÁSZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a S Arai Újság Lapkiadó Rt. Wv.or- 
kesztőeóg: Jlonvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
-Andrássy-út 47. Telefon: 22-42-32. 3342-33, 22-42-34.

legolcsóbban

Márton Szász
Bálvány-utca 3, Címre figyelni.

Tánc- és tea-
» öltönyök

EDELMANN 
IV. kér., Kamermayer Károly-utca 3« 
PÉNZ ÁLL A HÁZHOZ, 
ha átnézi régi értékpapírjait. Leg
jobban értékesítheti Barna Bank* 
H&1, V., Nádor-utca 2«. T. 12-13-16.

Értékpapírokra kölcsönt nyújtunk^

2 seres
kölcsönzése óriási választékban. 
Sebestyén, VI. Király-u. 50. T:42E-611

KÖVESS'/ PENSIOBAN 
EudaJoki-út 9 11. T. 269-013. Gellért 
mellett 1 és 2 személyes, modern 
komfortos szobák elsőrendű ellátással. 
Mérs. árak, állandóknak árengedmény 

Doíoiffin 

tldUlő Társasház 700 m. magas 
alpesi klíma, 1-2 szobás appartemen- 
tek fényes kivitelben. Kedvelő fize
tési feltételekkel. Bérbeadható leg
jobb jövedelmezőséggel. Leköthetők 
Glock építőmesternél. Budapest. Mol- 

nár-u. 8. Telefon 383 — 119.

Használtruháért mindenféléért 
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha- 
üzlet, Rottenbiller-n. 37. Telefon: 

422—269. Hívásra jövünk.

Alselesz Hiksáné 
sz. Kuffler Teréz Budapest, rVilmos 
cs.-út 39 sz. alatti Kufíler Étterem 
néven ismert üzletét átvettem. Fel
hívom a vendéglő hitelezőit, hogy 
igényeiket legkésőbb I. 8 án déli 12 
óráig nálam jelentsék be. Komenda 
Sándor Budapest, Vilmos csász£r-út 39- 

Eetoeh
kiolvasott tiszta könyveket és újságo
kat. Levélhivásra házhoz megyek 

VÖRÖS PÁL ?££ 
Ká8vin-iér közepén 
Gyorsírábajnafi eredmény e^u 
tanít. Székely, Cuengery-utca 68.

 Hl 25 a.
Téli alma! Príma téli alma min
den legjobb fajta 20 kg-os láda tiszta 
jonatán London vagy bőralma 18.20 
közönséges vegyes fajta 14.20 másod
rendű 10.30 ab itt. Fuehs Ferenc 
gyümölcskeresk.K3kényes (Kárpátalja)

Gubernátor-uávar
25-ik társasházunk 
a Horthy-híd budai hídfőjénél a 
180 méteres Vitézelk-terén 
épül. 25 éves legnagyobb 
adómentesség. Versenyen fe
lüli kivitel. Príma rentabilitás. 
Amortizációs kölcsön. Garszón. 1 
szobás-hallos cselédszobád,Sszobás 
garszón, 2 szobás hallos, és négy
szobásnak is megfelelő nagy 2 
szobás hallos, kívánságra nagyobb 

örö kiáltások 
leköthetők. Tisztviselő Tár
sasházak Építő Irodája, 
Horthy Miklós-ót 36. — Teloloa 

^268—489. Vasárnap délelőtt is.^ 

TAKARÉK iSPÓR) 

asztaltársaságok 
célszerű felszerelésűket VI. Aradi
utca 85. szám alatt lévő DEUTSCH 
papírűzle.tben szerzik be. 52 éves cég.

Ma még
teljes választékot talál 
legolcsóbban, a világ 
legjobb zongoráiból: VWteT w 
résziét r e Is: *• r ®

LYRA
r . «. Magyarország legnagyobb zon
goraterme : Erzsébet -körút 19 Ki
tűnő külföldi zongorák 600-tól Bérlett 
VÉTEL• Csere! Szállíts! HangolásJ 

Telefon: 222-616.

Ház
Vilmos császár* 
útnál prima kis* 
lak. 20.000 bér 
átírva 130.000* 
ért eladó. 
DR. HEGYI 

13 96-83*

M
f ■ Áldás-utcában autó- 
1 fi busz megállónál 300- 
glt as ősparkban adóm.

II > 2x4 szobás összkomf.
L||l közp. fűt. luxusvilla 

65.000-ért eladó
dr. Hegyi 18-»fl-S8a

DCD7CA
oloatin

PERZSA
Saemere szűcsnél, Krzíélret-kö'rát 28. 

második emeleten. 'MÁSZKÁLTAK. 'GttAMQfVNOK* 
ÍEMEZCWE. Át JEGYI ÉK.'

BRILIÁNST
aranyat, eiüstflt, legmagasabb nap 
árban veszek. Rózsa, Doh'nv-utca Vb 

(új náz) Telelőn: 226-159.

VlllnmosHniigSz
LfiULYJŰZSEF

, rádió- és villanyszerelömester 
Hangszórók, hangerós(tök, 
mozlhangosberendczések 

és rádiók szaküzeme 
SZEGED,Széchenyi-Ur 9. T. Szem: 26-40

Eldobálom 
a télikeibátokat 

Ferda Manyi,

IV., Vúei-n. 11/b.

Papirkereskedök! 
saját gyártmányú lampion-papirsapka 
álarc Alfa papirüzem, Bpest, Kisdiófa 

ntea 1. Klauzál-tér sarok. -

V i L Á G M ft « K A
üveg-, Styl-, kovácsoltvas és mo
dern csillárok nagy választékban 

Bugyi csillárszalon
VI., Teréz-kUrút 17. Telefon: 121-847

ow
6 hónapos fajtiszta 
fekete puli kutya eladd. 
Pestszenterzsébet, Föltenbcrg-u. 66.
B rodalml német nyelvre tanítok 

s óba e’L'n. Kisdióía-n. 8. 1 9.

Francia, német speciális, gyors 
nyelvoktatás, 421—016.___

Elegáns melegvízfűtéses garcon- 
lakás irodai célokra is kiadó ,,FÖ- 

lépesfhári" főkiadóba.

Petyhüdt i rmokat, vastag lábakat, 
hasakat speciális gyógymasssázst 
végzek hölgyeknek. Telefonhívó: 
____________ 149 750.____________  
Óránként egy pengőért jnagyar- 
német taxigépirás minden időben.

Jnrkovits, 493-645.
Utcai bútorozott szoba izraelita 
hölgynek kiad ó. Gróf Zichy Jenő- 

utca 19. U 1.

Nyomatott a Pallas Irodeínii és Nyomdai r.-t. körforgógépöia, (Felelős: Oyórr Aladár igaagatój

■Ül ii" . í a i I á a"

CEMENTGYÁR
Pesten, 5’80 öl, 800 m* munkahely, 
gépekkel, 78.000. Téglagyér Pest
nél, városban, gépekkel 78.000. Hajóé

Andrssáy-út 79.
Városmajor-utca 52. félem.'1. 
háromszoba-hallos (közpifűtés, meleg- 

ví2) öröklakásomat 
uj házban aaonnalra bérbeadóm.

Szőrmefestő és kikészítő 
Weil Maní Budapest, Forgách-u. 22. 
Váoi-útnál T.: 291-233. -Kis tételeket 

is vállal.

Ezüst-, kékrókák, kabátok, bolerók 
és nerzek nagy választékban és 
olcsó árban.

i 55-ös rádiót 
megvételre 
keresek. László,

I Podmauiczky-u. 
1Ó5. I. 3.

BHÉV. nyugdíjasok
találkozása 1941. Január 7-én, kedden 

3 órakor a Club kávéhásban.
Ott, MabI, Családpénztúrl 

szakember 
elfoglaltságot keres. «Bérelszámoló» 

Jeligére a' fókladóba.

Régi bélyeget, 
régi bélyeges levelezést magyart és 
külföldit készpénzért veszek. 
I)r. Krassó hgyvéd, V„ Nédor-u. 19.
GyfinlGlcsfa, díszfa, díszcserje, fenyő, 
rózsa, stl>. eladására üzletszer
zőket úendelésgyüJtölret. Wrzet- 
hépvlselfíjcetl keres kitfípö lehetó- 
ségekkel:K01,AUCH FAIBKOljA .Szeged
Kfy pengőért órákként frógó. 
pemmel lakására megyek. Este is. 
lacze Margit Szem István körút 6

I27-Ü41.
Jegyzetmás-lús 12 miértül 
100 so'tszorosítás t.r>p Taxigép'rás 
fordítások Nagy Ibolvánál. Téré'*, 

krt 2H 338-513. ■
"Londoni angol tanár, spécliirisl 
gyors rendslierrel tlií:életes kiejtéssol 

tanít 421-015

aí


