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A pékek csak engedéllyel vásárolhatnak lisztet

ISMÉT ZAVAROSSÁ VÁLT 

A HELYZET ROMÁNIÁBAN

Sorozatos letartóztatások, sokan elhagyják a fővárost

Itália rendületlenül kitart
a tengely mellett

Bombatalálatok érték 
a londoni rádiót

Belgrád, január 8.
(Búd. Tud.) Romániában a helyzet, a jelek szerint, ismét zavarossá vált. 

Két nap óta
Bukarest és a külföld között tilos a sajtó vagy magántelefonbeszél

getés.
Kerülő úton érkezett bukaresti jelentések szerint Antonescu tábornok és 

a Vasgáida között az ellentétek kiélesedtek. A Vasgárda szélsőséges szár
nya részt követel magának a kormányzásból és a belpolitikában gyorsabb 
ütemet követel. Másrészt bukaresti politikai körökben nagy elkeseredést vál
tott ki, hogy

több tábornokot eltávolítottak a hadseregből,

pedig arra számítottak, hogy ezek közül egyiket-másikat a kormányba is 
beveszik. ^4? ellentét és a feszültség a kormány és a vasgárdisták szélsőséges 
szárnya között állandóan növekedőben van-

Napirenden vannak a letartóztatásaik.

Bukarestben ismét nagy bizonytalanság lett úrrá, s. gazdagabb emberek el
távolítják családtagjaikat a fővárosból, méri újabb zavaroktól tartanak.

A bukaresti kémelhárító 
kínzókamrájának borzalmai 

magyar egyetemi hallgató szörnyű élménye 
Romániában

Még mindig özönlenek az új ország
határon át román területről a mene
külő magyarok az erdélyi városokba. 
Egy ilyen menekült magyar — Né- 
methy Endre egyetemi hallgató — meg
rázó részleteket mondott el a kolozs
vári Keleti Újság munkatársának a 
bukaresti kémelhárító kinzókamrájá- 
Tól. A magyar fiatalember nyolc hó
napos kálvária után új esztendőre ér
kezett Kolozsvárra, ahol édesanyja 
lakik. Múlt télen, mint katona névnapi 
szabadságot vásárolt az őrmesterétől 
8 elhatározta, hogy átszökik Magyar- 
országra, ne elfogták,

kegyetlenül megverték 

és mint kémgyanusat, bilincsbe verve, 
Bukarestbe szállították a kémelháritó 
hivatalba. Ez a hivatal egy villában 
székel, de a szép villában középkori 
inkvizíció tanyázik. Mindenáron rá 
akarták bizonyítani, hogy kémkedik 
Magyarország javára s amikor nem 
volt hajlandó aláírni ilyen tartalmú 
nyilatkozatot, a padlásra vitték, ahol 
középkori kínzószerekkel gyötörték, 
hogy vallomásra bírják. Addig

ütötték-verték,
amíg végre aláírta a nyilatkozatot, 
attól kezdve nem. bántották, de még 
nyolc és fél hónapig volt a kémelhá
rító foglya. Bukarestből Jilavára 
szállították, ahol még legutóbb 

fültanuja volt a borzalmas tömeg
gyilkosságnak, amelynek során 
gépfegyverrel végezték ki mind
azokat, akik Codreanu meggyilko

lásában részesek voltak.

A gyilkosság után olyan rettenetes 
vérszag volt a cellák körül; hogy a 
rabok majd megfulladtak. Végül is el 
kellett égetni a meg gyilkoltak vértől 
csepegő priccseit, a cellákat pedig öt
ször egymásután átfestették, mert még 
akkor is átütöttek a falon a vé'rfoltok.

December 17-én szabadult ki Né- 
mothy Endre a jilavai börtönből, mi
után a Bukarestben hózott ítéletet le
ülte. Karácsonyra érkezett meg Tordá- 
ra, de a szent estén a román rendőrök 
bedobták egy cellába és ott ült két 
napig étlen-szomjan, senki se törődött 
vele. Újabb tiznapi utazás után érke
zett meg Kolozsvárra.
. Némethy Endre még elmondta, hogy 
jelenleg is sok magyar sínylődik a 
jilavai börtönben. Az óesztendő utolsó 
napján érkeztek Kolozsvárra Kristo- 
foletti Lajos mérnök, dr. Itéthy Sán
dor ügyvéd és Tamás István építész, 
mindhárman budapesti lakosok, akik 
egynapos pihenő után tovább is utaz
tak Kolozsvárról. De ott maradt még 
Jilaván Papp István nagykárolyi la
kos, akit a románok tizenötévi bör
tönre Ítéltek, továbbá Szabó József 
mármarosszigeti lakos, volt várme
gyei főjegyző, akit életfogytiglani

Meghalt
aden-Powell

London, jan. 8.
A Reuter-Iroda jelenti Nairobiból: 

Badpn-Po.well tábornok, a cserkészet 
megalapítója és,vezetője, . osszas bcte- 
geskedés után meghalt. Emlékezetes, 

fegyházra ítéltek, Markos Béla gyér- 
gyócsomafalvi gazdálkodó, aki nyolc 
évet kapott, Domahidy Elemér, aki 
ugyancsak nyolc évet kapott, Polónyl 
László, akit öt évre, Zsótér László, 
akit három évre ítéltek, Papp Zoltán 
budapesti lakos, akinek ügyében még 
tárgyalás sem volt eddig, Babos Gá
bor, aki három évet kapott, Komá- 
romy Edömér budapesti lakos, aki 
ugyancsak három évet kapott, Moldo- 
ványi Ferenc nagyváradi lakos, akit 
öt évre, Ascher Károly nagyváradi 
lakos és Ascher Károlyné, akiket há
rom-három évre, valamint 20 éves lá
nyuk, akit egy évre ítéltek és Czlm- 
mermann Mihály aradi lakos, akinek 
ügyében még nem volt ítélet.

Ezek mind Németliy Endrével együtt 
voltak egy cellában, de

még sok magyar sínylődhetik a 
többi jilavai börtöncellában is, 
valamint a bukaresti kémelhárító 

épületében.

A bukaresti kémelhárítóban találko
zott Némethy Endre Faulwatter János 
plébánossal is, aki az emlékezetes 
,.Suba-per“ egyik fővádlottja volt s 
akit a románok két napon keresztül 
etettek sós koringgel, anélkül, hogy 
egy csepp vizet adtak volna neki. Né
methy Endre nem tudta megmondani, 
hogy mi lett a magyar plébános to
vábbi sorsa.

hogy már néhány héttel ezelőtt a világ 
főcserkészének halálhíre terjedt, az 
aggastyán azonban akkor még csak 
küzdött a gyilkos kórral, amely most 
végzett vele.



„A bardiai csata hüte 
nem Wawel, 

hanem Bergonzoli" 
— írja a Popolo di Roma

Itália rendületlenül kitart a tengely mellett
Rónia, jan. 8.

(Stefani) Anglia a marmaficai of- 
fenzivával nőm annyira katonai síké
ról: re törekszik, mint inkább arra, 
hogy az olasz nép erkölcsi ellenálló 
erejére mérjen csapást és azt gyen
gítse, — jegyzi meg a Messaggero 
szerda reggeli száma. Az olasz nép 
azonban már megadta a választ Bar 
dia védőinek hősies küzdelmével. 
Bergonzoli tábornok katonáinak az 
ellenség megsemmisítő túlsúlyával 
szemben tanúsított csodálatos kitar
tása bizonyítja, és csak még jobban 
magszilárdította a végső győzelembe 
vetett hitet. Bardia hősies ellenállása 
még az ellenséget is meglepte és a 
csodálatba ejtette.

Bardia védőinek hőstettét mél
tatva, a minisztertanács kifejezésre 
juttatta, hogy Olaszország rendít
hetetlen hűséggel kitart a tengely 

mellett.

Az ország el van szánva, hogy lanka
datlanul folytatja a harcot az új 
Európában őt megillető helyért és 
azért, hogy megszabadítsa a világot

Szabályozták
a sütőipar lisztellátását

A pékek csak igazolvány 
alapján vásárolhatnak lisztet

Az idei rossz termés következtében a 
lisztellátás terén is bizonyos takaré
kossági intézkedéseket kellett végre
hajtani. A kormány ezt a kérdést de
centralizálta és a törvényhatóságokat 
bízta még azzal, hogy a maguk hatás
körében mindent kövessenek él a liszt
készletek igazságos elosztására és 
mindennemű pazarlás megakadályo
zására. A megoldás formája az, hogy 
a liszt vásárlását úgy a sütőiparosok, 
mint a viszonteladók részére vásárlási 
igazolványokhoz kötik, amelyeket a 
törvényhatóság első tisztviselője, Bu
dapesten a tanácsi VIII. ügyosztály 
állít ki. Ezeket az igazolványokat a 
tavalyi forgalom arányában adják ki, 
de természetesen figyelembe vesznek 
egyéb szempontokat is. ,

A budapesti sütőiparosok ma kaptak 
meg a fővárosi közélelmezési ügyosz

ÉRTÉKKÜLÖNBÖZETI TARTALÉK
Irta: Szász Antal, hites könyvvizsgáló

Az új társulati adótörvény a készletek
nek forgalmi áron való értékesítését írja 
elő, de megengedi, hogy a beszerző érték 
és a forgalmi érték között jelentkező kiilön- 
bözetet adómentesen — mint értékkülönbö
zeti tartalékot — tartalékolhassák. A ren
delkezés így nagyon egyszerűnek látszik, 
de a gyakorlatban a problémák egész so
rát veti fel. Szász Antal műve ezeknek a 
megoldását részletességgel és szabatos meg
világításban tartalmazza, úgy hogy azt alig 
nélkülözheti bármely vállalat.

HÁZSÁRTOS, 
kötekedő emberré vélhetik, 
oki fejfájd*, ideges bán leí
rnak, női gyengélkedés ese
tén nem szed megfelelő szt rt 
E bajok ellen gyorsan ható 
kitűnő gyógyszer az 1, 3 és 
8 ostyás dobozokban m in
dán gyógyszertárban kapható 

ALGOCRATINE

az angol plutokrácia álszent és ki
zsákmányoló elnyomása alól.

A niarniaricai angol offenziva te
hát — fejezi be cikkét a Mes
saggero — éppen az ellenkezőjét 
érte el annak, amire Anglia szá

mított.

A Popolo di Roma írja:
A bardiai csata hőse nem Wawel, 

sem pedig Wilson. hanem Bergonzoli. 
Az egész világ lapjai és rádióállomá
sai elismerik és magasztalják a tá
bornok hősi alakját. Bergonzoli tábor
nok maroknyi seregével 25 napig állt 
ellen 250.000 embernek. Anglia Föld
közi-tengeri hajóhadának és jelenté
keny mennyiségű, bombázó repülő
gépének és ugyanolyan legendás hő
siességgel harcolt, mint amilyenről az 
abosszin háborúban és a spanyol har
cokban is már tanúságot tett. A tá
bornok nem viseli sok katonai és 
polgári kitüntetését, mindössze ötszö
rös sebesülésének jelvényét. Amely 
népnek olyan férfiai és olyan tábor
nokai vannak, mint Malet t i, aki osa- 
patai élén harcolt Sidi_ el_Barrantnál 
és Bergonzoli, a bardiai hős, az a nép 
nem veszítheti el a háborút. (MTI) 

tály értesítését arról, hogy számukra 
milyen mennyiségű lieztellátmányt ál
lapítottak meg s egyúttal figyelemez- 
tétte az ügyosztály a pékeket, hogy 
fennmaradó lisztkészleteiket további 
intézkedésig megőrizni kötelesek, azo
kat tehát nem adhatják el. Minden 
sütőiparosnak be kell jelentenie, ho^y 
tavaly mennyi lisztet dolgozott fel és 
múlt évi forgalmához képest állapít
ják majd meg, hogy a vásárlási igazol
ványok alapján mennyi lisztet vásá
rolhat.
A főváros közélelmezési adminisztráció
ja a lisztelosztás új rendjével természe
tesen nagymértékben bővül úgy, hogy 
a személyzet számát máris megfele
lően szaporították és • legközelebb új 
helyiségeket rendeznek be erre a célra. 
így a VI. kerületi érsekutcai elemi 
iskolát máris lefoglalták erre a célfa.

Friss tojás a piacon
A főváros már hosszabb idő óta csak 

hűtőházi tojáshoz jut, mert a decem
beri erős hideg alatt szünetelt a ter
melés. Az időjárás januári enyhülése 
folytán a produkció megnövekedett, 
úgyhogy a hét eleje óta már friss to
jás érkezik Budapestre. A napi fo
gyasztásból megmaradt mennyiséget 
exportálták. Ha újból hidegre fordul
na az idő, megint elmarad a friss to
jás szállítása, de a szükséglet ellátá
sában nem lesz fennakadás, mert — a 
8 Órai Újság értesülése szerint — hat
van vagon tojás van a hűtőháziakban 
elraktározva. További enyhe idő ese
tén viszont ez csak részben kerülne 
forgalomba és a nagyobb friss tojas- 
felhozatal folytán számítani lehet a 
tojás olcsóbbodására is.

Hirdessen a „PENGŐS HíRDETÉS *- 
ben! Biztos eredmény!
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NRGY NAPOK,
KIS HÍREK

Sört állít elő a sejtgyártás melléktermé
keként ismeretes savóból dr. Ilőder német 
kémikus. A rendelkezésre álló németországi 
savómennyiség egynegyedének felhasználá
sával 5 millió hektoliter sör gyártható, 
ami 386.000 métermázsa maláta vagy 493.000 
métermázsa árpa megtakarítását teszi le-

Egységes villamoskocsikat vezetnek be 
N émetországban.

Mesterségesen előállított vitamint kap
nak a téli hónapokban a német bányamun
kások.

A De Gaulle-inozgalom kialakulásáról ír 
cikket egy magasrangú francia tiszt az 
Action Francaise hasábjain. A volt fran
cia tábornok, aki a fegyverszünet után 
több hónapot töltött Angliában, az egész 
mozgalmat az Inteltigence Service művé
nek tartja és azt írja, hbgy célja kezdet
től fogva a francia polgárháború kirob
bantása volt. A mozgalom szálait a való
ságban Spears angol tábornok tartja a 
kezében, aki ismert tanácsadója CJhurehill- 
nek. A legcsekélyebb kétség sem forog 
fenn afelől, írja a francia tiszt, liogy De 
Gaullo egész vállalkozása egyes egyedül 
a brit uralkodó szolgálatában áll, a franciák 
abban csak bábuk szerepét játsszák.

Földgázvezetéket építenek Ploestibői 
Giurgiu-ba. A román gazdasági miniszté
rium erre a célra külön bizottságot neve
zett ki, amely egy német technikai albi
zottsággal fogja me,gbeszélni az építkezés 
kérdését, jelenti a Völklsohcr Bcobachtcr.

A legnagyobb olasz hadikitiintetést, a. 
Medaglia, d’oro-t, az aranyérmet a háború 
kitörése óta összesen 20 tiszt, 10 altiszt és 
5 katona kapta meg. A 35 kitüntetett kö
zül csak 4 van életben, mert 31 esetben 
olyan tisztek és katonák kapták az érmet, 
akik hősi halált haltak. Köztük van Balbo 
marsall és Maletti tábornok, aki Sidi cl 
Ba-rraninál halt hősi halált.

A bukaresti filharmonikusok hangverse
nyeztük a. minap a bécsi zenoegyesület 
nagytermében.

A párisi invalidus-palota lakói, akik a 
rokkant Mariaux tábornokkal az élükön 
még a német invázió előtt vidékre mene
kültek, most a német hatóságok hozzá
járulásával visszatértek otthonukba, az 
Invalidus-palotába.

Dr. Kulovec, a szlovének új vezére, 
autonómiát követel Szlovénia számára, je
lenti az esseni National Zeitung belgrádi 
tudósítója. Január folyamán olyan belpo
litikai események várhatók Jugoszláviában, 
folytatja a tudósító, amelyek jelentőségre 
egyenrangúak az 1939-iki szerb-horvát meg
egyezéssel.

Kivégezték Berlinben Georg Herzog 56 
éves strassburgi lakost katonai kémkedés 
miatt.
üj állami címert állapított meg Francia

ország számára Jfétain tábornagy. Az új 
francia eimerpajzs, amely a harmadik köz
társaság régi címerét helyettesíti, ugyan
csak kék-fehér-piros alapú, közepén a tá
bornagyi bot látható, fölötte két keresztbe 
fektetett harci bárd, amilyent a germán 
frankok viseltek, továbbá 7 aranycsillag 
fehér alapon — Franciaország tábornagyá
nak a jelvénye.

A gyorsnaszádok, amelyek az angliai né
met invázió tervével kapcsolatban sűrűn 
szerepelnek a lapok hasábjain, már a vi
lágháborúban is beváltak s így például az 
osztrák-magyar monarchia csatahajója, a 
„Szent István" is egy ilyen olasz gyors
naszádnak esett áldozatul. Ilyen gyorsna
szád parancsnoka volt Ciano de CoTtcUmzza 
gróf, Ciano külügyminiszter édcsapja\’s- 
Ma Németország, Olaszország és Ang m 
egyaránt nagy figyelmet szentel a &y°is 
naszádok építésének, bár ezt a nevét csa^ 
a német flotta használja, a többi engeii 
hatalom általában torpedós .motoresona 
nwk nevezi ezt a hajót. Tilsai kutönbb- 
zők, de valamennyinek rendkx tö^
motorja, valamennyin van i i 
és légelhárító ágyú. Hosszúság 10es 30, 
szélességük 3-5 méter k°zott g lo.dk. 
Legénységük 5—19 embert tesz ' Z.°r®‘
naszád épp oly hirtelen és kbzve lenUtó. 
bő! támadja az ellenséges hajót, mint n 

nuk is hívják.

04 KÁdiótíó lapja, a

RÁDIÓ ÚJSÁG
*r» » «¥yvií»L <ítag.’«

hetévé.
A Krasznaja Szvjezda közli, hogy a 

szovjet hadseregben ismét bevezetik a kar
dot, amelyt a forradalom óta, a vörös had
sereg tisztikara nem viselt.

Az angol hírszolgálat azt jelentette, 
hogy 50 angol motorkerékpárost a meg
szállott Franciaországban partra tettek s 
hogy ezek az angolok nyugtalanítják a né- 
inat csapatokat és lelkesítőleg hatnak o, 
francia lakosság hangulatára. Ezzel kap
csolatban Berlinben kijelentik, hogy ez a 
jelentés elejétől végig merő kitalálás.

A párisi divatcégek a ruházati ügyek 
vezetőjének rendeletére az idei tavasszal 

legfeljebb 15, nyáron pedig legfeljebb 25 
új modellt mutathatnak be. A női kosz
tümszabók pedig legfeljebb 30 modellt 
kreálhatnak. A tavaszi bemutatót nem 
tarthatják meg előbb február 10-ikénél, a 
nyárit pedig április 21-ikénél.

Azoknak a husszállító brit hajóknak egy 
részét, amelyek az Angliába irányuló hús
behozatalt látták el, lord Woolton élelme
zési miniszter bejelentése szerint líbiai 
csapat- és hadianyagszállításra állították 
be, ezért kellett leszállítani az angliai hús
adagokat.

A német invázióklsérlet közeli lehetősé
géről beszélt Smuts tábornok, a Délafrikai 
Unió miniszterelnöke legutóbbi beszédében. 
A jelenlegi helyzetben, mondotta, két es
hetőség van. A németek előretörhetnek 
Spanyolországon át Eszakafrikába, ez eset
ben azonban újabb 20 millió ember ellátá
sáról kell gondoskodniuk és a franciák el
lenállását is újra feléleszthetik. így való
színűbb a másik eset, hogy Hitler politikai 
ösztöne magában Nagybritanniában akar
ja megnyerni a háborút s így igen közeli 
invázióval lehet számolni.

A varsói gettó megalakítása során a 
városi lakáshivatal vezetéso alatt 180.000 
ember költözött át a zsidó negyedből, 
illetve a zsidó negyedbe. A varsói vásár
csarnokokban és vásártereken 650 zsidó 
árust váltottak fel árjaszármazásu keres
kedőkkel. A .napokban adják át a. lepecsé
telt zsidó ipari műhelyeket az új árja tu
lajdonosoknak.

A bankjegyforgalom növekedésének el" 
kerülése végett Franciaországban a jövő
ben 3000 frankot meghaladó kifizetéseknél 
csak csekket lehet használni. A rendelke
zés alól csak mezőgazdák marhavásár á- 
sai a kivételek.

Sarolta, luxemburgi nagyliereegnő ked
den vakbélműtétet hajtottak végre Qu°- 
beck-ben. A nagyhercegnő állapota kielé
gítő.

Fletcher, az angol alsóház volt munkás
párti tagja, aki mint sorhajóhadnagy ICg. 
utóbb a Hazlémere felfegyverzett lialász- 
hajó parancsnoka volt, nemrég életet vesz
tette. Egy lezuhant repülőt " valószínű
leg az ejtőernyővel a tengerbe zuhant Amy 
jchnson ropülőnőt, — próbálta a tengerből 
úszva kimenteni g eközben a tengerbe ful
ladt.-

Tuka, szlovák miniszterelnök hazatért Po
zsonyba karácsonyi szabadságáról, amelyet 
külföldön töltött el.

Államosították a hollandiul rádiót.
Hivatalos olasz kormányrendelet jelent, 

meg, amely a kormánynak messzemenő 
felhatalmazást, nyűit n , mogánvagyonnak 
hadicélokra való kisajátítására.

Január 11-én és 12-én utcai gyűjtést rcn- 
dez Pozsonyban az ESJ’e«üit Magyar Párt 
a magyar télis-=SéIya,:aP javára.

Több mint egy o^tendií után ismét be
futott Málta kikötőjébe az angol földk&nl- 
töngeri fl°tta egyi'k rató“ A zászlóshajón, 
az Orion páncéloson Pridham WiPPel a). 
teneernagy parancsnokolt. A tcngeréfiZtlsz- 
tek megtekintették a várost és a kikötőt, 
amely eddig elIensóges légitámadást vi
selt cl-

athéni újságok 11 korfui asszony és 
leány nevét közlik, ezek karácsony, estéjén 
gy Korfu ellon intézett bomhatúmadás- 

nak estek áldozatul. A támadásnak sok 
fiobesültje is volt.

ferencjózsef
keserűvé



f\z olaszok építik 
az előnyomulás útját Líbiában

f* ÓRllaJS.ÍG |

Sza^auaílanul építik az olaszok a líbiai sivatagban a szükséges előnyomu- 
lasi utakat, amelyen a gépesített osztagok céljaik felé előretörhetnek

Török-magyar kereskedelmi 
tárgyalások Budapesten

Tegnap török bizottság érkezett Bu
dapestre, hogy új török-magyar keres
kedelmi egyezményről tárgyaljon. A 
delegáció vezetője Sámán, a török 
külügyminisztérium gazdásági főosz
tályának főnöke, tagjai pedig az egyes

török minisztériumok magasrangű 
képviselői. A megbeszélésen jelenté
keny nehézségeket kell áthidalni, mert 
a múlt év őszéig terjedő gazdasági év 
alatt éles fordulat történt a magyar
török külkereskedelmi forgalom terén.

ambatalálatok érték

a londoni rádiót
London, jan. 8.

Kedden vált ismeretessé, hogy az 
angol rádió, a B. B. C. két egymást 
követő éjszakán szenvedett súlyos 
rongálásokat a német bombatámadás 
következtében. Mind a két eset a leg

nagyobb munka idején érte az angol 
rádiót.

Az első éjszakán a B. B. C. több 
munkatársa meghalt a bombarobba
nás folytán. A második éjszakán több 
sebesült áldozata volt a támadásnak s 
egy rendőr életét vesztette.

Behívták Itáliában 
az 1921-ös évfolyamot

Kóma, jan. 8.
(NST) A hadügyi államtitkár kör

levelet bocsátott ki abból az alkalom
ból, hogy katonai szolgálatra behívták 
az 1921-es évfolyamot. A körlevél sze

rint ezek a fiatalemberek a jelen pil
lanatban azt jelképezik, hogy a 
fasiszta haza akarata szilárd és hogy 
az olasz nemzet bizonyos a holnapi 
győzelemben.

Appeliiis cikke 
az angol haditervekröi

SÓSVÍZ 
paszuly, 

vacsora: két burgonya 
Miért szöknek meg tömegesen a román katonák!

Milánó, jan. g_
Mario Appelius, a Popolo d’Italiá- 

ban a következő értesüléseket közli az 
angol haditerveket illetően:

1. 1940—41 telén győzni a Földközi 
tengeren.

2. 1941. tavaszán és nyarán ellen
állni Németországnak.

3. A következő télen összpontosítani 
a birodalom egész erejét Afrikára és 
a Közelkeletre.

4. Megtámadni a Balkán felől a ten

gelyhatalmakat 1942. tavaszán és lehe
tőleg ugyanakkor beavatkozókra bírni 
az Egyesült Államokat.

A Popolo d Haha mindezt nevetsé
gesnek minősíti, épp olyan nevetsé 
gesnek, mint az angol törekvést a ten
gely egységének megbontására. „Olasz 
ország legyőzéséhez Angliának Né
metország holttesten kell keresztül
gázolnia. akárcsak Németország le
győzéséhez Itáliáén“, - jelenti ki a 
lap.

Szófia, ján, 8.
. (Búd. Tud.) A romániai események 
! miatt Romániából menekülő tisztvise
lők szama az utóbbi időben erősen 
megcsappant, amit, a román határzár 
megszigorításával hoznak kapcsolatba. 
Katonaszökevények bolgár területre 
való menekülése azonban ma is min
dennapos. Különösen sokan szöknek 
át a katonai munkatáborokból és mun- 
káiszászlóaljakból. Ezek javarésze a 
földrengéssujtotta városok és falvak 
helyreállításán dolgozik. Bár nehéz 
fizikai munkájukra való tekintettel 
élelmezésük jobb, mint a liad-sereg 
többi alakulataié, mégis elviselhetetlen 
élelmezési viszonyokról panaszkodnak.

A szökevények csaknem kivétel nél
kül a koplaltatás és a tisztek ember-

télén bánásmódja miatt hagyták el 
csapattestüket. A napi 15—16 órai ke
mény munka mellett, amely vasár
napokon éppen úgy folyik, mint bár
mely hétköznapon, oly aránytalanul 
kevés táplálékban részesítik őket, 
hogy szánalmasan lefogyott állapot
ban érik el a határt. Mint mondják, 
élelmezésük a következő: reggelire 
másféldeciliter üres teát, ebédre sós 
vízben főtt paszulyt, vacsorára pedig 
két burgonyát kapnak. Kenyéradag
juk fejenként 25 deka egy napra, de 
az is gyakran dohos. Húst csak heten
ként kétszer, csütörtök és vasárnap 
kapnak, személyenként 4—5 dekát. 
,..fS bolgár hatóságok a menekültek 
többségét elcsigázott állapotban nyom
ban kórházba utalják.

................................. .................................„„............................    . ' y

HatárvillongásRoosevelt cáfol: 
nem küldött csapa
tokat Grönlandba

Washington, jan. 8. 
irí>-Y'5T‘? ^hivatalos angol Beuter- 
Xa Bkh01lu4 tudósítója azt jelen

tette hogy az Egyesült Államok csa 
P1at?a,t KU,mtek 9f.ö?landra. Roosevelt 
elnök a keddi sajtóértekezleten újság
írók kérdésére kereken megcáfolta' ezt 
a hírt.

A Duce látogatása
a sebesülteknél

Róma, jan. 8.
(NST.) A Duce kedden kétórás láto

gatást tett a Celio-kóhnáziban ápolt 
sebsült tiszteknél és katonáknál. A

já tnűtótáa? keMf
• RÁDIÓ ÚJSÁG 

kSili a legjobb, szakszerű rádió műsort, 
á'a fillér - Mindenütt kapható. 
Kérjen ingyen mutatványszámot. 

Vilmos császár-ót 34.
________________________________-

hétfői Befana-üninepen minden Rómá
ban elhelyezett sebesült ajándékcsoma
got kapott Mussolinitól.

Amerikai jelentés 
Franciaország 

helyzetéről
Newyork, jan. 8.

A Newyork Times kedden bő jelen
tésben számol be Franciaország hely
zetéről. Különösen azt emeli ki a lap, 
hogy élelmicikkekben, üzemanyagban 
és ruházati cikkekben, különösen cipő, 
ben, komoly a hiány. A csekély szén
készletekre való tekintettel, a meg- 
nemszállt Franciaországban rövidesen 
csökkentik a vasúti forgalmat.

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS*- 
ben! Biztos eredmény!

kedden bejelentette, hogy Ecuador és 
m, j, _, , ®ru határán újabb összetűzések vol-
r6rU ECUSdOF ■ k- Az ecuadori határőrcsapatok nem

szenvedtek veszteséget. Néhány perui 
hadi r epülőgép átrepült Ecuador terü
lete fölött és a quietoi kormány tilta
kozást jelentett be Limában.

- \

Quieto, jan. 8.
Az ecuadori külügyminisztérium

MÖULIN R0U6E 
revüpalota 

vidám, új produkciója:

FArSaNGI pARÁQÉ 
bolondos ötlesek, bolondos komédiások, bolondos karneválja 

EGY FARSANGI VIDÁM ÉJSZAKA 3 RÉSZBEN 
Premier: csütörtökön, január 9-én 

Nyitás este 9 órakor, műsorkezdés 10 órakor 

A Moulin kis bárjában Berkes Béla muzsikái

&



a

szántára
néhány hete Gobbi Hilda, a

Kéz-

szokatlan munkával

Sztaniszlavszkij 
.-színészbibliáját" 
fordítja oroszból

Gobbi Hilda

Színésznő 
foglalkozik 
.■Nemzeti Színház fiatal művésznője, 
iratpapirok, szótárak és egy hatalmas 425 
oldalas könyv barrikádjával bástyázza el 
magát esténkint a Kamara Színház öltöző
jében, ahol minden szabad pillanatát iro
dalmi munkával tölti. Gobbi Hilda fordít. 
Konstantin Sztaniszlovszkijnak, a zseniá
lis orosz rendezőnek németben megjelent 
„Das Geheimniss des schauspielerischen Er- 
folges" -című munkáját ülteti át magyar 
nyelvre. A könyv a legérdekesebb színházi 
munkák egyiké, valóságos színészbiblia. A 
dolognak azonban, igazi pikantériája az, 
hogy Gobbi a nagy összefoglaló munka 
egyes részleteit Sztaniszlavszkij orosz nyel
ven megjelent eredeti könyveiből és tanul
mányaiból fordítja.

HETTYEY ARANKÁT RENDES TA
NÁRRÁ NEVEZTE KI a Színművészeti 
Akadémián a kultuszminiszter s ezzel a. 
kiváló művésznő, a Nemzeti Színház örökös 
tagja, a VII. fizetési osztályba lépett elő. 
Hettyey Aranka hosszú évek óta neveli a 
szincszulánpótiást az Akadémián, keze alól 
már számos nagytehetségű fiatal művész 
került ki, akibe beoltotta rajongását és 
tiszteletét a színművészet iránt. Nemcsak 
színészetre oktatta azonban őket, hanem 
általános műveltséget is adott nekik: stílus
történeti és kosztümtani óráin mély kultú
rával vezette növendékeit a történelmi és 

. a műveszeti korokon át. Hettyey Aranka 
kinevezése őszinte örömet keltett tanítvá
nyai, tanártársai és szinészkollégái körében.

„TALÁLKOZÁSOM A SZÍNÉSSZEL" cí
men nagysikerű felolvasást tartott tegnap 
este a rádióban Jávor Pál. Előadását a 
rádió igazgatóságának felkérésére rendezte, 
mely szerves folytatása volt az író és a 
kritikusról tartott előző felolvasásainak. 
A közeljövőben 'beszél Jávor Pál a rádió, 

■ film és önmagáva 1 történt találko
zásairól.

„BECSALI FOGADÓ" címmel Mannheim- 
ben bemutatták Farinacci olasz minisz
ter víg játékát. '

FINN VENDÉGÉNEKESNÖ LÉP FEL AZ 
OPERÁBAN csütörtökön, január 16-án este. 
Lea P i 111 i, a finn származású operaéne- 
kssnő, aki jelenleg a bécsi opera tagja, a 
„Szöktetés a szerálybói" című Mozárt-opera 
C o n s t a n z á j á b a n- mutatkozik be
pesti közönségnek, majd január 26-án a 
Eigoletto G i 1 d á j á t énekli.

„LACI, GYERE VISSZA, MINDEN MEG
VAN BOCSÁTVA" — ezt a sürgönyt adta 
fel a Kamaraszínház együttese Hajdú 
Lászlónak, a Nemzeti Színház népszerű tit
kárának. A távirat abból az alkalomból 
született, hogy Hajdú László mostanában 
két színház, a Kamara és a Madách Szín
ház között kénytelen megosztani estéit. 
„Pendlizése" következtében Hajdú László 
e g y r e í ö bb i d ö t tölt a ,Jéégy asszonyt 
szeretek" előadásain, mint régebbi eredeti 
beosztási helyén, o, Kamaraszínházban. A 
Kamara színészei merő féltékenység
ből így próbálták hazcsalogatni titkáru
kat.

BUDAPESTRE ÉRKEZETT TAMÁSI 
ÁRON, a kiváló erdélyi író, hogy résztve- 
gyen a Nemzeti Színházban legközelebb 
szinrckorülő új művének, a „Vitézi 1 é- 
1 o k“-nek próbáim

KÉT NÉMET DARABOT JÁTSZANAK 
MOSZKVÁBAN a legközelebbi napokban. 
Az egyik Goethe E g m o n t-ja, a másik 
H auptmann „Naplemente el ött‘‘ című 
drámája.

Hol kotorják a havat?
Budapesten nem!

A következő levelet kaptuk:
Igen tisztelt Szerkesztő Vr!
Nem értem a Köztisztasági Hivatal mun

karendjét. Amikor nagy hóesés borítja be 
Budapest utcáit, akkor azon panaszkodnak, 
hogy nincs elég munkás és ezért nem lehet 
eltakarítani a havat, mikor pedig alig né
hány centiméter havacska hull, akkor hozzá 
sem fognak a munkához, így, ma éjszaka

BIZONYÁRA örömet szerez majd 
A KÖZÖNSÉGNEK az a kedves ajándék, 
amivel a Magyar Színház igazgatósága 
akarja meglepni. A. „Gyengyói bál" legkö
zelebbi előadásain ugyanis kiosztják a 
publikum között a H u s z k a Jenő által 
megzenésített „Talpra magyar" kot
táját. A dalnak esténként — Angyal- 
Nagy. Gyula előadásában gyújtó sikere 
van, hiszen a komponista szerencsés ihlet
tel nyúlt a vers riadó ritmusához és lobogó 
szelleméhez. .Érdekes megemlíteni, hogy 
eddig — egy egykorú primitív kísérlettől 
eltekintve — Húszba Jenő az első zene
szerző, aki megzenésítette Petőfi szabad, 
sághimnuszát. A dalt valószínűleg minden 
márciusi ünnepségen el fogják énekelni 
ezentúl.

MŰSOROS TEADÉLUTÁN lesz holnap e 
orakor az Ars Hungarica Andrássy-úti he
lyiségében. A teadélutánon Amon Ágnes
verseiből ad elő Jeretzián Esperance sza- 
valőmüvésznőn

______ Eladó birtok
Qvfa^yor film Á birtok, mely ______ „
~ — - J bonyodalmat és a tava
szi fénnyel ragyogó szerelmet elindítja-, tá
lán még ma sem kelt el. Marjánszky te- 
Kintetes, a zsíros paraszti* vedlett, földre 
ahrtozo dzsentri-ügyvéd .vetett rá szemet, 
de ugyan meg nem vette a remélt hozo
mányból. Az ismert miksztjíhi mese a 
„nagy palóc" hamiskás mosolyát Fráter 
Lorand dalai szárnyán hozza elénk azzal 
a letűnt világgal, melynek szívmelengető, 
finTTS, ,J'át B.dnkl/ Vi'kt(>r r0hdező 
finom kézzel elevenítette meg. A legszebb 
magyar filmek egyike lett a kép. SzMeczky 
Zita edesmosolyú dzsentrikisasszonyát Ptí- 
pZ/iÍ6rí^ keretezi. Rajtuk kívül
Pethes Jerenc, Mihalyffy. Vaszary pjri 
Gobbi és a Gyöngyös Bokréta járulnak 
hozza az Omnia- és Átrium-mozgók nagv 
sikeréhez.

a derűs

RÁDIÓ
1»« JANUÁR 8, SZERDA

BUDAPEST I.:
A^s.^^vok tanácsadója. — ifi 45* r,).: 
ídoiárasje.entés, hírek. — 17. *Hirr-.lr
es ruszin nyelven. — 17.15. X Rádió

Hangfelvétel. _ 18.15; 01áJ1
. da.okat énekel, zo-ugorak ísó- 
j “ “r’ Béniét és román

Aa Operaház előadásának 
~is.,\ 1 „ öperaház előadásának„Trubadúr.-* — Az I. feiv. után 

-Egészségügy! Kalendárium.“ — A 
utan^ kte 21.1)5: Hírek. — A III. felv.
--—■Hírek, idojárásjelen-tés. — Az 

2U Hírévé - ?"W: 01a?z táne’emezek.-
ven ~ »M^t’-O‘a6®’ ango1 és francia nyelven. — 23.20; Cigányzene. — “4: Ilirrtk.

16.1#: 
jelzés, 
szlovák 
Szalonzenkara. p ré _
Tiszapolg’árról?" 
Ferenc magyar 
rettel. — J9; Hiiretk magyar, 
nyelven. - —~ ’
ismertet-ése. R őz v éti. lése. 
Rb. 29.G5: 
II. f-elv. 
után kb. 21.40: Hírek”' 
előadás után ]/b. 22.14):

Hírek német,

Farsangi revü 
a Moulin Rougeban

Budapest előkelő revü-palotája vidám új 
revuje.yel ünnepli a farsangot. A gondtalan 
mulatság jegyében készült ez a pompás, 
bolondos humor-cavaleade; csupa szín ra
gyogás és frappáns ötlet a „Farsangi’ Pa
rádé".

A Moulin Rouge ragyogó revü-társulata 
ezer meglepetéssel és nagystílű produkció
val szolgálja a publikum elismerését.

Flaschner Ernő igazgató új nevűjében a 
bravúros antiMaszámok mellett Európa leg- 

táncosnői mutatják be tudásuk leg-

Hatász Rudolf, a legdivatosabb humorista 
ötletes revü-kerete, a Chappy Jazz briliáns 
muzsikája es Erié káprázatos kiállítása a 
Mouhn legendás revü-sikereinek emlékét 
idézik.

Premier csütörtökön, 9-én este.

Puhlmann-tea
a köhögést enyhíti, a nyálkát oldja 

jótékony hatása van a tűdéreI
Eredeti asomejoláe P 2.Z0 _______ _________ ___  __

gyógyszertárban ímbmmmimbbbH

és reggel egyetlen seprőgépet vagy hótisa- 
tító munkást sem láttam Budapest utcáin. 
Lehet, hogy dolgoztak valahol a .külső ré
szeken, a Városligetben vagy «, Margit
szigeten, de a főbb útvonalakról elfelejtet
ték elsöpörni azt a kevés havat, ami az éj
szaka esett. Szerintem ilyenkor néhány óra 
alatt meg lehetne tisztítani Budapest utcáit 
a hótól s nem kellene megvárni, amíg a 
járművek és járókelők jéggé tapossák. Ta
lán a jeget könnyebb falkaparni, mint a 
havait elseperni?

Teljes tisztelettel
Egy régi olvasó

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Trubadúr (VaS)._ NFM7P,p'r«

A Gyurkovice-lányok (V28) —, Kamapa v1, land (3A8) —. M AD ifi-\r' •kAMAKA; ka- ta;k P/iSí . vrr. Ú -i ‘ ^égy asszonyt szere- MahvaÍ? : k>ilyeszteri kabaré (’/tó)
művelődésit^1 (n.- magyar

Színházban): Tekintettel arra ÁL/*811 

(Vrö, 8). - KISFALUDY: Névt^^zany 
jU
IMI! Ctó). _ ROYAL VARIETÉ: Royal Trot™.’

Az FTC bokszolól Is 
szerepelnek már 

második fordulóban
Az ökölvívó csapatbajnokság

első fordulója után igen nagy érdeklődés 
várja a következő mérkőzéseket. A vasár
napi, második fordulóban már az FTC is 
szerephez jut, ami erősen fokozza a küz
delmek érdekességét. A zöld-fehérek kitűnő 
gárdája ugyanis tavaly nagyszerű formá
ban hódította el a bajnoki címet, amit az 
idén is meg akar védeni. Hámori, Kübi- 
nyi, Szumega, Fellegi, Barinka, Mándi, 
Szigeti, és Komolya összeállítású csapatá
val nyerte el az FTC tavaly a bajnoksá
got s versenyzői, hír szerint, most is pom
pásan felkészültek a nagy összecsapásra. 
EiSő ellenfelük a BVSC csapata lesz s az 
FTC—-BVSC mérkőzés mindenkor derbynek 
számított. A múlt évi bajnokság sorsa is 
a két csapat találkozásán dőlt el, miután 
a favorit BVSC nem tudott győzni .« a 8:8 
arányú döntetlennel a második helyre szo
rult. A vasárnapi mérkőzés szintéin, döntő 
jelentőségű, mert ha az FTC is, a.' BVSC 
is bejut n döntő körbe, többé már nem 
mérkőznek, hanem a január 12-én elért 
eredményt veszik figyelembe.

A második forduló második mérkőzése a 
Beszkárt—MPSE találkozása. A mérkőzé
seket most is a Városi Színházban rendé 
zik. die ’hem délelőtt, hanem az esti órák 
bán.

izgalmas

MOZI

V k C?r>fcr nem téved- í'bi, 'he, >Ó8,v. /iJ-kjr is) — ANDRÁSSV
Ami. VÚ4, »/.g/ V.8, 
*% Vuo “vA?/VE1A (154;422); Bel Ami. (ÓH, 

v- ’HZ-kor is) — ÁTRIUM pttn.Az eladó birtok. (>/,6. V.8, ‘MO L (K^Ca42: 
(4 rOr« ~ BELVÁROSI (384156?^ Alcazar’ 
(4, fi, 8, W, v. jobb t. 2, 4, í, 8 10 h,) tTí’ 
gyár. UfaB1i^VAI^SJ HÍRADÓ (181-244): Mai 
nVlíanter^S^ S“7

V »oA»{££?*• a Pai>dur. (>/rf, Vafi. i/.im
v^’vtm’ ,/^A^8’ v,ro"dw2y

íhfP’I™Evll^3l7): •naZ“,iá'rÓ ,é,ek- (‘Ő4, ‘tó, 
„ntbfi ? */!2-kor Je) ~ CASINO (383-102): Á notredamel toronyor. ('ófi. Vrfj, ’ÓIO ’sz í « 
(’tóOrdf »7o (,,TY (11714fi>: Repülő ihdfigök:
Ú 28 8). r > í SZv ü- ’^Aor is) - CORSO 

lajka Ptó -tó, fiB^t
Ptó)'./,7 r-s°./W V Pepit.7’kahát:

4, 6, 8, 10) _ DF.CSI (125-952): A fekete
asszony. (/:<>,. Vrf, ’/ílo, sz y ii. *04,' Vrfí ttó~ ELDORADÓ (133-171): Erdélyi kastélyt
(4, 6, 8, 10, v., u. 2-kor is) — ELIT (114-502P 
óz a csodák csodája (4, 6. 8. M vasárrmp 

“/rvré^RA (Kispest, 146-702): I fiarcla futárja. (Hétk. ‘/<5, 7, 9 vas >/.a 
Madár■ ('he FOHUM U®9-5*”' KéH

'41°. ez., v.. ü. '/<4-kor is) — I HIRAIJO Í222-499): Magyar. Ufa, Luce és Foxi -----— — -----
alrSzékelvTümí. hvtyck lf?,ton.á.1- összekötsvasút Wa (BVSC) 285 kg-os összteljesítménye zökclyioídre. Viss'za.plllantafl 1949-re. Színes I -mollní-f- • r, ,, . 'Walt JJisney-fllm. Rajzos híradó Észak-Afriká- j mellcí,t rekordot javított a nyomásban 82 5 

-'Hl I ^lUgal, a középsulyban a versenyen kívül 
V. h2-kor is) _ indult Ambrózi (WMTK) 320 kg-os ercd- 

i ménye és a szakításban elért 100 kg-os tel- 
| jasítménye az új ívdrord, a nehézsúlyban 
| pedig a versenyen kívül indult. Hunyadi 
I (WMTK) ért el rekordot a nyomásban 100 
I kg-mal.

a mükorcsoeyázóbajnokságokat 
I szombaton és vasárnap rendezi a Korcso

lyázó Szövetség, a BKE városligeti mű jég 
pályáján. Az első napon este a kötelezi, 
gyakorlatokat mutatják be, vasárnap dél. 

I ben pedig a szabadon választott gyakorla
tok kerülnek sorra,

A DAC másodosztályú kardvivó verse
nyén Miki a (BBTE) győzött Durst (MAC) 
és Bedő (HTVK) előtt.

AZ ÚJPEST ÉS AZ ELEKTROMOS TE 
labdarúgó csapata már megkezdte az elő
készületeket a tavaszi szezonra. Természe
tesen egyelőre csak tornatermi munkán 
vesznek részt a játékosok.

IJRD.ÉLY VÁLOGATOTT JÉG1IOKKL 
CSAPATA január végén a városligeti jég
pályán mérkőzik Budapest válogatott csa
patával. A tervet Láto>r Géza vetette fel 
s ő dolgozik annak megvalósítású'

a pandúr. (Vzt, 
ALKOTÁS (355- 
' *‘ >/<10, 

Bel 
2, 4, 

‘/ifi,

A. SZEGED AK labdarúgó csapata, jugo
szláviai túrája során tegnap .Nagyíbecskc- 
réken mérkőzött a Boráé csapatával. A. 
mérkőzést 2000 néző előtt 3:2 (0:1) arányban 
a szegediek nyerték. A Szeged mindhárom 
gólját Kalmár lőtte, az egyiket tizenegyes
ből. Ma Újvidéken mérkőzik a csapat, el
lenfele a Voivodinn te«'z 1

A SVÉD TENISZ SZÖVETSÉG ismételten 
meghívta, a magyar válogatott teniszezőket 
Svédországba azzal, hogy finnországi és 
dániai mérkőzések is várnak a magyar 

1 versenyzőkre. Á svédek négy magyar játé
kost látnak vendégül. Amennyiben az uta
zási engedélyek rendben lesznek, a magyar 
csapat holnap reggel indul Stockholmba.

TÖBB UJ REKORDOT értek el az MBSz 
súlyemelő versenyén. A pehelysúlyban

<•> -» i .... , ***->-, j nuiuiidl,
viss?aPniantás 194®-re. Színes

003): Oz. P/,4, Vsg, ’/jIO, v. >/s2-kor is) — 
HOMEROS (206-178): A postamester. (’/<5 7

v- ’/,2-töl folyt.) - IPOLY (292-6245): Bel Ami. f1/,!. 0,6 t',8 V-10
u’. /^-kor is) - JÓZSEFVÁROSI (134 644)’Alcazar. (V,4, >„6, Vs8, >/:10, v űr’-kor ill ’ 

teVVIAnnI,V<''!?l'1): Hétszilv’afa. (í, 2, 4 6, 7 
ífe3;3I8): hangoló határok. (*/.-4, /,8,_ ,d0, v, %2-kor is) — LLOYD flll-994')-

Arany varos. (3, J/t6, 1/íR, — NYUG'4Tfi22 : RTem“ak »p,pálJ’ Ladii',yi- ré.7rv.10,' 
8’ fóá.V- 2’-4’ 6’ 8’ 10) - ODEON (422-785):Hollywoodi varazs. ’A? l/<10 sz Vzl Vsfi

- OMNIA (130-12Ö)": A<eladó 
í: rí (5, ./iS- ;!1,° /z ’ v- 41 6’ S> w> - ORIENT (111-926): A miniszter barátja. (V<5, SA7, í/jo 

J/:2’ ’M- ‘-’S, Vslfi) — OTTHON(146-447): Langolo határok. (Vi4. ‘/«6, ‘/<8, Vdfi 
v. Vű-kor i«) - PALACE (221-222): Igen, vagy 
nemi (11, 2. 4. 6, 8, 10) - PATRIA (145-673)- 
Nápoly a esokok tuzeben. (4, 6. 8. 10. v '2 isi 
PHŐNIX (223-242): Csak egyszer élünk. (11 j 

,I,S'~ RáDIUS (122-098): Tóparti látomás, (’/rf, ’hS, !M0, sz., v.. íi. •/.4-kor ite REX (228-020): Lángoló határok. (>',5, «/,7. 9 I 
Fo-ú iite 'í’i ' ‘S’ v‘ Vá'kor — KIÁLTÓ (224-443): Alcazar. (11, 1. 3, 5, >/<8. '/alO v ló F> I 
» I4b n 8’ LU ~ . BOYAL APOLLÓ (222-0(8): Baialajka. (Ha,iiná&sy Ilona, Nelson K-ltlv ) I 
o ’^m8, W'>sz- v-,ü- 3_kor W- SAVONNápoly a csóRok tiizében. ‘/-G, Vsá, I 
i'S ’ ’ALA (114-41.1); Árvíz India- Ibán. 1/.8, sz.t v ? ü< 3_kí> . v
SIMPLON (2tK-'Jí*9): Erzsébet királynő. (‘M. I 
vüS. ‘.-28, VeW, v., ü. V22 kor hs) - STEFÁNIA | 
(340-338): Buldog Druminond titkos szolgálat- I 
bán. (Előadások kezd, liétk. 5, 7, 0, vasárnap | 
le, ’/H. ’/:6, V»8, >':10) - STÚDIÓ (225-276):
Ismeretlen ellenfél. (11. ■>. 4, 6, 8, 10) — I 
TIVOLI (225-602): Hollywoodi varázs. (*Á5, 7, I 
telO, fiz «/*4, ‘/«6, ’/«8, *A10, v. ’/<2-kor is) — I 
TUKÁN (135-003): Aleazár. (4. 6, 8, 10. v. 2-kor 
is) — URÁNIA (146-046): Vigyázat, kém! (5, I 
’/<8. ’/slO, sz.. v.. ii. V3-kor is) — ZUGLÓI (296- I 
300): Lángoló határok. (5, ! :8, l'síO, sz. 4, 6, 8 | 
10, v. 2, 4, 6. 8, 10)

'he, ’/<
folyt..

1S> (V?4, 1/2Í),

'/i2-től
(‘/=4. «tó,

í«S.

Halálozás, özvegy Boóz Já.nosné szül. 
Gertler Anna 84 éves korában elhunyt. Te
metése szerdán délben volta rákoskeresztúri 
temetőben. Az elhunytban Hoóz Rezső szer
kesztő édesanyját gyászolja.

az Elektromos Müveik Eskü-úti bemutatójá
ban ezen a héten szerdán délután 5 órakor, 
továbbá csütörtökön és pénteken délelőtt 
10 órakor tartanak. Program• a mai viszo
nyoknak megfelelően egytáil-ételek, kevés 
cukorral. készült tésztafélék készítése. Rész
vétel, ruhatár díjtalan.



Clípper-jdraí
Lisszabon, jan. 8.

(NST) Londonból ideérkezett hírek 
szerint a»z angolok megvásároltak há
rom új Clipper-repülőgépet & ezekkel 
áj angol légi járatot akarnak létesí
teni London, Lisszabon és Newyork 
között. Minthogy a Clipperek vizi- 
repülőgépek, London és Lisszabon 
közt, rendes szárazföldi gépek látják 
el majd a forgalmat s az utasok 
Lisszabonban átszállnának.
iiiWrLJTtJirLirTW~ni<~rw~i*^~rii~i~B~riii ~~ **~ *** *

Berlinben mesének mondják 
a délkeleti katonai akciók 

hírét
A Balkánon zavartalan a nyugalom

berlini
tudöniójának teleíonjelentese

Inönü elnök 
Tráciában

Ankara, jan. 8.
(NST) Ismét Inönü köztársasági el

nök Tráciába utazott. Feltűnő jelen
ség, hogy a török sajtó egyetlen szó
val sem emlékezik meg az államfő 
szemleútjáról. Ismét Inönü utazása 
meglepte a beavatottakat is és a kedd 
esti órákig török politikai körökben 
semmi közelebbit nem tudtak az uta
zás céljáról.

Elzüllött úrifiú 
a Technológia betörője
A múlt év nevem herében a Technoló

gián számos lopás és betörés történt. 
A gyanú Herperger Jáilos technoló
gusra, az intézet növendékére .terelő- 

. dött, aki a betörések idején nyomtala
nul eltűnt nemcsak szülei lakásáról, 
hanem a fővárosból is. Rádiókörözést 
adtak ki ellene. A körözésben közölt 
személyleírás alapján tegnap éjszaka 
Gyöngyösön felismerték és elfogták. 
Felhozták Budapestre. Kiderült, hogy 
a, betöréseket valóban a tekintélyes 
hficsaládból való elzüllött fiatalember 
jövetté el. Azóta, hogy elhagyta a szü
lői házat, álnéven lakott. Volt egy ba
rátnője is, akit romantikus mesékkel 
traktált.

Azt mesélte neki többek közt, hogy 
a égd külföldi titkos kémszervezet fő
nöke- A Technológiáról ellopott, több 
ynt 1000 pengő értékű írógépet is 

barátnője lakásán rejtette el. Figyel- 
ffl0ztette barátnőjét, hogy ne nyúljon 

néphez, mert az a legújabb, legmo
dernebb típusú géppuska modellje. 
Kiderült az is, hogy annak idején Er- 
déhli Mihály színigazgatóhoz is ő tört 
, „ Az írógép, amelyet akkor elvitt, 
„.Ást megkerült. Herperger Jánost be- 
jsinerő vallomása után letartóztattak.

Berlin, jan. 8.
Külföldi jelentések alapján az utóbbi 

napokban a német fővárosban külön
böző hírek terjedtek el arról, hogy 

a délkeleteurópai államokban ka
tonai akciók előkészületei folynak.

Olyan amerikai jelentések is voltak, 
amelyek ezekkel az előkészületekkel 
kapcsolatban rámutattak a Szovjet
unió szerepére. Német, illetékes helyen 
ismételten hangoztattak, hogy 

mindezek a hírek a mesék birodal
mába tartoznak és teljesen alapta

lanok.
Hasonló cáfolatok érkeztek Szófiából 
és Belgráditól is. E cáfolatok szerint 
a Balkánon — kivéve természetesen 
Albánia földjét — mindenütt nyugalom 
uralkodik és békésen ünnepük a görög
keleti karácsonyi ünnepeket. A német 
sajtó belgrádi és szófiai lapjelentése
ket közöl, amelyek ugyancsak kieme
lik hogy éppen a tengelyhatalmak 
voltak azok, amelyek mindig arra tö
rekedtek, hogy minden eszközzel fenn-

tartsák a békét- Délkeleteurópában és 
nekik köszönhető, hogy ott eddig elko- | 
rülhették a háborús bonyodalmat.

Filov bolgár miniszterelnök Becsből I 
már hazaérkezett Szófiába. A Wilhelm- I 
strassen ismételten hangoztatták, hogy I

nem tudnak arról, mintha Filov 
németországi időzése során talál
kozott volna Ribbentrop birodalmi 

k ülü gy min iszterrel.
Hosszabb vezércikkekben és tudósí- j 

fásokban foglalkozik az utóbbi napok
ban a német sajtó Jugoszláviával es 
kiemeli a belgrádi törekvéseket az 
európai ujjárendezésben való részvé
telre, a Deutsche Alig emelne Zeitung 
pedig a német-bolgár barátságnak 
szenteli mai vezércikkét.

Roosevelt beszédével kapcsolatban 
német illetékes helyen még nem 

foglaltak állást
Ez addig nem is várható, amíg a be
széd hiteles szövege nem érkezett meg. 
Politikai körökben azonban rámutat
nak arra, hogy az elnök kongresszusi 
beszéde lényegében nem különbözött 
legutóbbi „kandalló melletti csevegésé
től".
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Washington, jan. 8

— Hasenfeld professzor halála. A magyar 
„.■vostudouiáuyt súlyos gyász érte: tíasen- 
/eld Artúr dr. egyetemi rendkívüli tanar 
a keddre virradó éjszaka rövid szenvedés 
után meghalt. Az elhunyt nagynevű pro
fesszor évtizedeken át volt a Szent Isti an 
kórház belgyógyászati osztályának teorVO- 
sa. Európai hírű szívspeoiahste. volt, alunea 
a szívbetegségekről és a magas vérnyo
másról írt tudományos munkai 
feltűnést keltettek és elismerő méltatásban 
részesültek a legnagyobb nemet, 
argó! szakfolyóimtokban. Ku agairól

lnrnyos, valamint ^pszeru q 
és óvek óta Sürgette azt a gondolatot, hogy 

sír mag*

“XXS Sí>'■> mnwsíratia számtalan barátja, 
'tisztelője és tanítványa is. ^gW^tán 
Z'totf kiváló professzort csütörtök oeiui Také • “"fS- 
Iwlotla.hfiíftböl a róm- kát. ekSha. 
tartása szerint.

bí láckd íű tűkhA a

B IBI* I ISÁÍi 
KITŰNŐ RÁÖIÓ MŰSOR! 
Minden uJsAgarvs^l kapható. A r » * « fillér.

Sérjen Ingyen tó « * »< v Any s» 6 m o I. 
V., Vilmos e«»siár-4t 34.

(NST.) Továbbra is az Anglia meg
segítésére irányuló Roosevelt-terv áll 
az amerikai közvélemény érdeklődésé
nek homlokterében. A politikai és gaz
dasági körök megbeszélései mind a 
Roosevelt-terv körül forognak. Tekin
tettel arra, hogy a beaVatkozáseüencs 
körök heves ellenállást' fejtenek ki 
Anglia túlzott megsegítése ellen, ;t bé- 
ava tottak nagyon is kérdésesnek tart-1 
ják, vájjon valóban teljhatalommal 
ruházzák-e fel az elnököt és valóban 
szabad keze lesz-e Roosveltnek tervei 
megvalósítására. Tény, hogy máris 
nyomatékosan követelik az Angliának 
küldendő szállítmányok legszigorúbb 
ellenőrzését.

Természetes, hogy Roosevelt és hívei 
mindent elkövetnek a maguk elgondo
lásainak érvényesítésére. Roosevelt el
lenfelei között azok a legveszedelme
sebbek az elnök terveire nézve, akik 
azt hangoztatják, Anglia tervezett 
megsegítése megbocsáthatatlanul gyen
gítené az Egyesült Államok saját vé
delmét. Épp ezért Roosevelt elsősorban 
azon van, hogy az általános fegyver
kezési terv végrehajtását biztosítsa, 
sőt siettesse. Ennek a célnak érdekében

az elnök kedden este „fegyverkezési 
direktóriumot létesített,

amelynek elnöke William Knudsen, 
aki az Egyesült Államok legfelsőbb 
védelmi tanácsának elnöki tisztét is 
viseli, tagjai pedig Sidney Killman, 
a legfelső védelmi tanács aligazga
tója, Stimson hadügyminiszter es 
Knox tengerészeti miniszter. Ennek a 
direktóriumnak feladata, hogy gon
doskodjék a fegyverkezési terveknek 
mindenáron 
direktórium 
nyitja majd 
számbajövő 
gét, szigorú 
az ipartól és messzemenően racionali
zálja a termelést. Beavatott körök ter- 

1 mészetesen tisztában vannak azzal, 
milyen nehézségekbe ütközik majd a 
direktórium

, s épp ezért
róla.

Roosevelt egyébként azt remélte, 
hogy hétfőn ismert üzenetének felolva
sása után máris benyújthatja azokat 
a! törvényjavaslatokat, amelyek kézzel
fogható formában mutatják meg az 
üzenetben foglalt általános elveket A 
törvényjavaslatok kidolgozása azonban 
nagyon is kemény diónak bizonyult s 
annyira elhúzódott, hogy a kincstári 
hivatal, a külügyminisztérium és a

közreműködő műszaki szakemberek se
rege sem készült el vele idejében. Ille
tékes helyen most az remélik, hogy

a törvényjavaslatok elkészülnek a 
hét végére.

A törvényjavaslatok tartalmát illetően 
eddig csak annyi szivárgott ki, hogy 
többek közt központi irodát -létesítenek 
a. hadianyagkölcsönzés előkészítésére 
és végrehajtására.

A.7. új szerv 3 milliárd dollár tőkét 
kapná az Anglia, Görögország és 
Kína megsegítéséhez 
pénzügyi műveletek

sara.
A törvényjavaslatokban továbbá állí
tólag szó van arról, hogy valamilyen 
formában zálogot kapna Amerika a 
nyugati félgömbön lévő angol birtoko
kon.

Az első költségvetési előirányzato
kat előreláthatóan már szerdán beter
jesztik a kongresszusnak. Az előirány
zat ezerint 17 milliárd dollár hitelt kel
lene a kongresszusnak megszavaznia, 
amelyből 10 milliárdot 1-------------------
fegyverkezési. célokra.

szükséges
végrehajtá-

való m"g valósításáról. A 
evégbpl egységesen irá- 
a hadiipar szempontjából 
termelési ágak összesse- 
fegyelmet követel meg

feladatainak megoldása 
kétkedő en nyíl atkoznak
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Péchy Tibor 
államtitkár meghalt
A Frigyesy-klinikán tegnap, este, 

tragikus körülmények között hirtelen 
mpghalt pécsújfalusi Péchy Tibor ny. 
államtitkár. Péc/i.v. Tibor feleségét de- 
cember közepe táján beszállítottak a. 
klinikára és megoperálták. Az állam
titkár, aki az Astoria-szállóban lakott, 
mindennap meglátogatta feleségét.

Tegnap is bement a klinikára é-s 
este ”9 óra tájban, amikor nyugodtan, 
kedélyesen beszélgetett, hirtelen, szívé
hez kapott és lefordult a székről. Fe
lesége kétségbeesetten kiáltozott se- 
gítségért. Ápolónők, orvosok siettek 

I be a különszobába, de ekkor már 
I Péchy Tibor halott volt. Megállapítot
ták, hogy szívbénulás ölte meg- Tra
gikus halála széles körökben nagy 
megdöbbenést és részvétet keltett.

Péchy Tibor 19C6-ban lepett alkum 
| szolgálatba. Idővel a kereskedelem- 
| politikai főosztály főnöke lett. 1938-ban 
I nevezték ki államtitkárnak. Különösen 
I nagy érdemei vannak a magyar olasz 
I mezőgazdasági kapcsolatok kiépítose- 
I bén.
I akkor sem voltait vjssza a közéleti 
I tevékenységtől. A római nemzetközi 

intézetben Magyar- 
ország állandó képviselő jo volt. Szé- 
lro körökben ismerték és tiszteltek. ; ; 
Számos kitüntetés tulajdonosa volt 
Temetéséről még nem történt intéz
kedés.

Keletafrikai támadást 
vár egy olasz 

tábornok
Róma, jan. 8.

Katonái körök az etiópiai fronton 
nagyobbarányú hadieseményeket var- ... 
nak. Cabiati tábornok kifejti az Ita- 
íia-ban hegy „az időnként jelentkező 
burkolt, és nyílt akciók arra enged- 

! uek következtetni, hogy, keletafrik-.: i 
birodalmunk ellen Szudán, vagy Ke
nya felől offenzíva fenyeget". A tá
bornok szerint a háború hosszú és ke- 

I meny lesz.

J?

1939-ben nyugdíjba ment, de 
vonult vjssza a közéleti

mezőgazdasági intézetben Magyar 

les körökben ismerték és tiszteltek.

---
- -

A bolgár 
miniszterelnök cáfol

Szófia, jan. 8.
(NST.) Filov tanár miniszterelnök 

kedden este visszaérkezett Szófiába. 
Megérkezése után nyilatkozatot adott 
a sajtónak és kijelentette, Bécsben 
megvizsgáltatta magát Eppinger or
vostanárral. Mindaz, amit néhány kül
földi 'lap és hírügynökség elterjesztett 
bécsi utjával kapcsolatban, teljesen 
alaptalan híresztelés volt.

Kanyarójárvány 
Budapesten

Csordás Elemér tisztifóorvos Jepem- 
bér havi jelentésében beszámol arról, y. 
hogy a főváros területén az elmúlt | 
hónapban kanyarójárvány lépett lel. 
Decemberben 2661 kanyarómegbelcgtn- L 
dés történt, míg tavaly decemberben 

jcKsz.avtj/.mn, i mindössze 339. A kanyarómegbetege- 
fordítanának I dések magas száma ellenére mindöb'-ze ,, 

hét haláleset történt, úgyhogy a jár- 1 
vány könnyű lefolyásúnak mondható...A 
Emelkedett decemberben a xörhenj, ;!| 
difteritisz, szövődményes influenza és ♦ 
vérhasmegbetegedések száma,

A halálesetek között feltűnően emel- l 
kódéit a rák áldozatainak száma: de- | 
eemberben 162-en haltak még rákban, • 
inig novemberben a rákhalálesetek 1 
száma 125, az elmúlt év decemberében 
pedig csak 105 volt. A tüdő- és mell- íj 
hártyalobban meghaltak száma 129, , 
novemberben 96, múlt év deeeml.erér• 
ben pedig 887 volt. Emelkedett az * 
agyvérzéses halálesetek száma is a 
novemberi 64-ről 89-re. Decemberben 
41 öngyilkosság történt Budapest te- ■ 
rületén,
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A „műgyűjtő" fegyvereiT . Újrarendezik
áramfogyasztás kérdését

Kovarcz Emil nyilaspárti ország- 
gyűlósi képviselő és huszonnégy vád
lott társa államfelforgatási bűnügyé
ben ma tartott folytatólagos főtár- 
gyaiást a büntetőtörvényszék ötösta
nácsa. E-ddig nyolc vádlott kihallga
tásával végzett a tanács, tegnap leg- 

. utoljára Lendvay János MÁV kalauzt, 
hallgattak ki, akinél házkutatás során 
egy Manlicher-—Schönauer-féle fegy
vert találtak. Erre vonatkozólag a 
vádlott kijelentette, hogy engedéllyel 
tartotta ezt, mert szenvedélyes vadász. 
Áz elnök kérdésére, hogy

golyós puskával jár-e vadászni, 
a vádlott kijelentette, hogy ő csak 
nagy vadra, vaddisznóra és szarvasra I 
vadászik, egy főpincér és egy fűszer
kereskedő társaságában. Lendvay vé
dekezését

még vádlottársai is mosolyogva 
hallgatták végig.

Ma került azután sor Balog József 
MÁV üzemi segédtiszt kihallgatására, 
aki szintén ártatlanságát hangoz
tatta- Elmondotta, hogy a 3400-as ren
delet után kilépett a Hungarista párt
ból, majd a nyilas párt tagja lett ás 
a Déli-pályaudvaron beszervezett 
mintegy húsz-harminc embert tagnak. 
Lendvay Vince volt ebben segítsé
gére, később pedig Nádorffy Gyula, 
majd Bánky József. Az elnök elébe- 
tarta rendőrségi vallomását, mire Ba
log kijelentette, hogy ezt nem tartja 
fenn, mert kényszerítették.

—- De hiszen maga a királyi ügyész 
úr előtt nem vonta vissza ezt a valló 
mását? — szólt reá az elnök.

Nem tudtam, kérem, hogy jogom 
van ehhez. Olyan lelkiállapotban vol
tam különben is, hogy nem tudtam 
nyugodtan mérlegelni a dolgokat.

— De hiszen az ügyész úr nem kény- 
szeritette semmire, vagy talán fenye
gette önt? — kérdezte az elnök.

— Nem, — válaszolta Balog egyre iz- 
gatottabban.

— Hát akkor mitől félt? 
Mielőtt még a vádlott válaszolhatott 

volna, hirtelen felállott védője és a kö
vetkező bejelentést tette:

Méltóságos elnök úr. Védencem 
idegbeteg, éppon e miatt nyugdíjazták 
is.a MÁV-nál, tartani lehet attól, hogy 
további kihallgatása során sirógörcsöt 
kap és teljesen összeroppan.

— Beteg maga? — fordult most Hét
helyi elnök a vádlott felé.

Igen, szívideg és szemideg bajom 
van,

— felelte Balog.
Hát magának volt-e fegyvere? — 

hangzott az elnök további kérdése.
— Igen, egy régimintáju Flóbert- 

pug’kám, azután egy hasznavehetetlen 
revolverem, végül egy cseh puskám, 
amelyet a ruszinszkói bevonuláskor

é ■

1|k
+1° Enyhe tél

A Kárpátok medencéjében állandósult az 
időjárási helyzet, gyenge légáramlás mel
lett borult, ködös volt az idő és többfelé 
havazott. A hőmérséklet országszerte több, 
mint 24 órája, jóformán semmit sem-, vál
tozott. Északén répában az enyhülést újra 
erőteljes lehűlés váltotta fed és a hideg le
vegő dél felé veszi útját.

Változás időjárásunkban egyelőre nem 
várható. Felhős, ködös marad az égbolt és 
többfeló lesz újabb havaseső, vagy havazás. 
A hőmérséklet megmarad a mostani elég 
kedvező szinten, néhány nap múlva azon
ban hidegebb időre van kilátás, z. /,

Á Meteorológiai Intézet hivatalos jelen, 
tfase: Mérsékelt Síéi, több helyen k8d<

hoztam haza. Itt is van, ez az __ mu
tat rá a vádlott a bűnjelek között 
fekvő katonai fegyverre. Azután így 
folytatja. — Ezt a puskát nagybá
tyámhoz vittem leszerelésem után 
hogy avatatlanok ne lássák és ne le
gyen kellemetlenségem.

Hát mi volt a célja vele?
~ Szenvedélyes műgyűjtő vagyok, 

kerem, — felelte a vádlott. — Mindent, 
amihez emlék fűz, gyűjtök. Szándé
kom az volt, hogy később, ha jobb vi
szonyok közé kerülök, átalakíttatom 
vadászfegyverré.

Balog ezután kijelentette még, hogy 
semmiféle röpiratot nem terjesztett, 
fz a vád sem felel meg a valóságnak.

Az elnök ezután megkérdezte Balog
tol, hogy torjsztette-e a Vágó-féle in- 
terpellációt. A vádlott tagadott, majd 
anól beszélt, hogy a, rendőrségen tett 
vallomásai kényszer hatása alatt szü
lettek meg.

— Mivel fenyegették?
— Nem vagyok hajlandó arról be

szelni, ami ott történt. Az én lelkiálla
potom, ezt nem engedi meg.

A bíróság ezután a Balognál talált 
fegyverek eredetére vonatkozó kérdése
ket tesz föl. Balogh azt vallotta, hogy 
a felvidéki harcokból származik a 
cseh hadseregbeli puskája, amelyhez 
később egy lengyel menekülttől vásá- 
rolt töltényeket. A puskával az volt a 
célja, hogy később vadászpuskává ala
kítja át, ezért szerzett töltényeket.

A rendőrségi ,jegyzőkönyvek ismer
tetése után a bíróság tagjai, majd az 
ügyvedek tettek föl kérdéseket a vád
lottnak. .. „„.„. j

Kairóba érkezett 
titokzatos amerikai 

ezredes
Beiruí, jan. 8.

(Német Távirati Iroda) 
Donavan, amerikai ezredes, aki euró

pai körúton volt, Londonból repülőgé
pen Kairóba érkezett. Küldetéséről 
amerikai részről hivatalosan 
meg semmit sem közöltek.

a

eddig1

Hull szerint 
Görögország repülő 

gépeket kap
Washington, jan. 8. 

^Cordell Hull, külügyminiszter uj 
ságirók előtt kijelentette, hogy bizo
nyos mennyiségű repülőgépet az ame
rikai gyárai Görögországnak adnak 
el. A fizetési feltételekről Hull kül
ügyminiszter nem volt hajlamjó nyi
latkozni.

Az első rendelkezés nem ért el elég 
megtakarítást

Az Elektromos Művek vezetősége el
készült az áramkorlátozó rendelkezé
sekkel kapcsolatos statisztikai kimuta
tásokkal. A kimutatások pontosan be
számolnák arról, hogy az áram- 
toigyasztasi korlátozások milyen mér
tékű szénmegtakarítást eredményez
tek. Számszerű adatok egyelőre még 
nem kerültek forgalomba, de, értesü
lésünk szerint, az áramkorlátozó ren
deletek nem érték el a kívántfokú 
megtakarítást.

Szeged 
védelmi intézkedései 

az árvíz ellen
Szeged, j>an. 8.

Tukats Sándor főispán ma délre ér
tekezletet hivott össze, amelyen az 
arvizveszedelem ellen való védekezés
valamennyi kérdését tárgyalták meg. 
A varos külső részein igen veszélyes a 
helyzet, már több telepet elöntött a 
víz, 14 ház összeomlott, és sok embert 
ki kellett lakoltatnj a veszélyben ftrgó 
lakóházakból. Pálfy József polgármes
ter javasolta, hogy katonai segítséget 
kérjenek ée utászok, valamint árká- 
szok támogassák a hatóság által felfo
gadott munkásokat az árvízveszedelem 
munkájában. Fokozza a veszélyt, hogy 
rövidesen a Tisza nagyobbarányú ára
dása várható, amihez még a vadvizek 
pusztítása is járul.

Bmi java mindig
■ niv2p legolcsóbbak a 

női táskák 
CSÁNGÓ FERENC 
bórdiszművesmesternél 

. szebvita-téb 4.
| Briliáns | ékszert I 

^.r.*9di vesz 
|Kleinberger WcKirtcaai0.1 

•_ k 80 óve fennálló cóg. !
N^1JBejárat^^apnaIatt^j ,

AGANCSOK,
vadászgyfljtemény eladó. T. 184-240.

ÜZLET-, NAGYI.AKÁS- és 

üzemhelyisés- 
közvetítő FELLNER 120—124. I

szí tál ás, havaseső és havazás. A hőmérsék
let alig változik.

HÓJELENTÉS:
A havazás következtében a 

vultak a sportlehetőségek. A 
ken 15, Dobogókőn 23, __
Kékestetőn 26, Gallyaiéiért 25, Lillafüredi Tlry. r, nn ATI AT V 1 TI * v z , .. . #— Kárpát■-
alján 100 centiméter körüli a hótakaró vas-

Használ! férfi és női 
legtöbbet fizetek. Ékszerekért, szőnyeg 
varró-és írógépért egész háztartásokért 
Gersli G.. Erzsébet-krt 32. T : 421-868

hógryeken ja- 
budai hegye- 

Nagyszén.ison 32,

Pa.otaszállónál 14. Dánkúton 33.

tagsága.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

I
 Kiadja a 8 órai Újság Lapkiadó Rt. Sker- 

kesztoeég: Houvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60 Kiadó- Andrássv.rtt 37 T.l.áa.. A « toöíéj

kiolvasott tiszta könyveket és újságo
kat. Jjevélhivásra házhoz megyék 

VÖRÖS PÁL
Kátvln.tér közepén
Ajánlkozik raktárnoknak, iroda
szolgának komoly, müveit fiatalem
ber. Balogh, Andrássy-út 35, IV. 21. 
Céglónök úr! Tizpengöért garan
ciával kettöskönyvelésre betanítom. 
„20 éves praxis** jeligére kiadóba.

Andrássy-út 47. Telefon: 22-42-32. 22-/2-33', 22-42-34'.

Valószínű, hogy a közeljövőben ép
pen ezert revízió alá veszik a nemrég 
kiadott rendelkezéseket és a budapesti 
áramfogyasztásokat új alapokon ren
dezik. Illetékes hatóságok már foly
tattak is ebben az irányban tárgyalá
sokat,, mert a rendezésnél a megtaka
rítási szempontokon kívül a különböző 
közrendészeti kívánságokat is hono
rálni .járják, melyeket a budapesti 
főkapitányság juttatott el illetékes 
helyre.

Uj szovjet-vérkonzerv
Leningrád, jan. 8.

Az orosz- tudományos világban részlete-- 
sen foglalkoznak azzal az új találmánnyal, 
amelyet a vérátömlesztéssel foglalkozó le- 
ningrádi intézetben Bogomolov orvos, vala
mint Titov és Kalacsnyikov mérnökök dol
gozták ki. Az új találmány különleges vér
konzerváló szerkezet. Eddig az ismert amo 
nkai módszer szerint fagypont alatt 65 fok
nál konzerválták a vért. Az új készülék 
segítségével a vélt -20 és -38 fok között 
konzerválják. Alkalmazás előtt a „vérkon- 
zervet“ desztillált vízzel hígítják fel. Az 
új módszer lehetővé teszi, hogy a konzer
vált vért egészen távoli vidékekre is szál
líthassák.

— Házasság. Néhai gr. Czirúky László ós 
gr. Cziráky Lászlón é szül. gr. Karácsonyi 
Margit leányát, Tonchette grófnőt eljegyezte 
gr. Wenekheim Szigfried Dénes, gr. Wenck- 
heim József és gr. Wenckheim Denlse fia.

Nem kell cukor, 

nem kell citrom,
Ha teajielyett 51

i hzom.

6fillér egyesiére való, 
mindenütt kapható.

szkhhk
Avanesian szönyegüzletét Eskfi-
utrol Áthelyezte Kossuth L.-u. 14-bo

RUHA 
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

legolcsóbban

Márton Szász
BálvAny-utea 3. Címre figyelni.

\

Farsangi 
toilettek 

Ferda Manyinál

Reumás 
fájdalmaimtól hogy szabadultam meg 
pár hét alatt házi kezelésben? Munkál 
ból sem kellett elmaradnom. Ingyen 
küldök tájékoztatót: Király János 
keresl-edö, Zádor. Somogy megye.

„OUA"

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-t. körforgógépein. (Felelős: Győry Aladár igazgató.)

Alma
Bruttó láda 15 kg. 9.80 bárhová bér
mentve, helyben P. Árjegyzéket 
készséggel küld Gyüraölosértékesítö 
Vili., gándor-R. 18. Tel.: 886-6^4*

BRILIÁNST 
aranyat, ezüstöt, legmagasabb nam 
árban veszek. Rózsa, Dohíny-utca l/b 

(ÚJ Ház) Telefon: 226-150.

Télt almai Príma összes legjobb fajták 20 kg-os ládában tiszta S" 
bán Londonpepi vagy bőralma 18.30 P 
Közönséges vegyesrajta 14 80 p Má
sodrendű 10.30 P, ab itt, utánvéttel FÜCHS FERENC RrfimölUerXdő' 
________ Kökényes (Kárpát)

12 ttiiértbi 
főraít?S<’rM tás ’-M Taxlgépirás 
fordítások Nagy ibolyánál. Teréz- 

krtíso. 828-518.________
Kárpitos házakhoz legolcsóbban 
ajánlkozik. Szabó, Viola-utca 36. sz.

Házfelügyelőnél

Óránként egy pengőért magyar
nemet taxigépírás minden időben 

Jurkovits. 433-845.

Nyugdíjas özvegy keres központi- 
IMéses kis szobát. „Tisztaság1* jel

igére Btocknerhez, Városház-utca.

Olasz nyelvtanítást, társalgást, 
korrepetálást vállal „olasz diplomás11 

főkiadóba.

Szép léghűtéses szobához ellátással 
lakótársat keresők. Géza-u. £>. I. 3.

KUlUnhejArafu teljesen elkülö
nített, szépen bútorozott szobát Iteroe 
úriember tizenötödikére vagy első
jére, egyedül élő magányosnál „distr* 

krét11 Jelige.

KUtttnbejáratú fürdőszobás kom
binált berendezésű szoba azonnalra 
is kiadó Budán, Város major-u. 42. II. jo


