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GÖRING LAPJA ÉLESEN SZEMBEFORDUL
Dl FRANCIA POLITIKÁVAL

„Roosevelt végleg a háborús uszítok élére állott"
— mondja az Essener National Zeitung

.4 berlini
tad®sitőjának lelelonjclenléte

Berlin, jan. !».

A francia belpolitikai helyzet még 
piindiig nem tisztázódott és Berlin 
Vichyvel kapcsolatban továbbra is az 
^■dekelt megfigyelő és várakozó ál- 
jáspontjára, helyezkedik. A német 
sajt'? eddig nem foglalkozott, a V ichy- 

' [jen történtekkel és a Wilhelmstrasse- 
bao legutóbb ismét kijelentették, bőgj’ 
íjjncs hozzátenni valójuk a francia 
helyzetre vonatkozóan tegnap mon
dottakhoz, vagyis továbbra is azon az 
álláspont10® állanak, hogy a francia 
politika mostani alakulásától függ a 
Méfííet-fraf^cia viszony további sorsa.

Ilyen körülmények között élénk ér- 
jéklődést keltett két német lap vezér
cikke’ amely a francia eseményekkel 
.. „lalkozik. A Berliner Börsenzeitung 
.„érint Pétain továbbra is a legfőbb 
8 ' marad Franciaországban,

'ónban egy nemzeti forradalomhoz, 
... .. .. ■ — Jjro

.•0~lalkozik. A Berliner Börsenzeitung 
tfl'lVl.hlwri iv ft 7/?r/fz~7íJj 

tekintély 

aS^f ° hirdet. ~~ iria a 
f/ram is kell.

háborT még nem ért véget és

1 " kell döntenie magánakj^nciaországnak saját 
kell döntenie sorsa felől.

.a kép, amelyet ma Franciaország 
mutat, nem nagyon különbözik a há- 
l/oráelőtti Francia-ország képétől.

essen! National Zeitung vezér
cikke megállapítja, hogy, úgy. látszik, 
franciaország- nem tanult eléggé a sa
ját kárán sem és

a Pétain által hirdetett nemzeti 
megújhodás csak papíron van meg, 
míg valójában Franciaországban 

minden maradt a régiben.
„Általános Franciaországban az a 

felfogás,— írja a National Zeitung, — 
hogy

Pétain és Weygand időt akar 
nyerni, hátha az angol háborús 
művészet vagy az angol hadisze
rencse még lehetőséget tartogat 

Franciaország számára.

4 franciák tehát még mindig az ango
lodban bíznak. A montoiri Hitler—Pe- 
tain-találikozó és a Sasfiók földi ma
radványainak Parisba, való vitele nem 
hatotta meg a franciakat. A francia 
lapok vagy teljesen elhallgattak eze
ket az eseményeket, vagy csak hivata
los jelentéseket közöltek róluk eldugott 
helyen és a tényt magat elszepitettek. 
Mit ér __kérdi a német lap, — ha Bon
vet vagy Flandin, vagy egy másik mi
niszter hangzatos kijelentéseket tesz is 
a francia-német együttműködés szük
ségességéről, ha a tények mindennek 

ellene szólamaki Németbarát kijelen
téseket elszórtan évek óta hallottunk 
Parisból, viszont

Parisban is. Viehyben is továbbra 
is a zsidók, kapitalisták, emigrán
sok, szabadkőm ívesek és a hajdani 
népfront emberei vannak előtér

ben."

A cikkíró végül is ebben a mondat
ban foglalja össze franciaországi ta
pasztalatait:

A franciák úgy viselkednek, 
mintha ők győztek volna.

A ma reggeli sajtó továbbra is élés 
hangon foglalkozik Roosevelt kon
gresszusi beszédével és részletesen is
merteti az elnök javaslatait az USA

Tobruk keményebb dió.
mint ardia

Isztambul, jan. 9.

Katonai körökben számolnak azzal, 
hogy a Tobruk körüli küzdelem sok
kal nehezebb lesz, mint a Bárdiéért 
folytatott harc és egyáltalán nem ál
tatják magukat azzal, hogy kemény 
küzdelem nélkül folytatható lenne a. 
hadjárat. A tobruki helyőrségről 
ugyanis eddig nem állnak pontos ada
tok rendelkezésre, de (

köztudomású, hogy mind a város, 
mind a kikötő védelme úgy terep 
szempontjából, mint a kiválóan 
megalkotott erődítmények folytán 
sokkal erősebb, mint Kardiáé volt.

Anglia ötödik hadosztálya 
az USA-ban

Berlin, jan. 9.
(Német Távirati Irodaj

..Anglia ötödik hadoszlopa az Egye
sült Államokban" címmel a Völkischer 
Beobachter megjegyzéseket fűz a 
Daily Télegrapli egyik néwyorki tu
dósításához, amelyben az angol lap 
megállapítja. hogy csak magában 
Washingtonban ötszáz hivatalosan el
ismert képviselője van jelenleg az an
gol kormánynak. Ezenkívül — ugyan
csak a Daily Telegraph szerint — ezer 
műszaki szakember, ötszáz felügyelő 

jövő évi költségvetéséről, amelynek 
csillagászati számai nemcsak Angliá
nak minden eszközzel való megsegíté
séről, hanem. Amerika' nagyarányú 
hadikészületeiről is tanúskodnak. Ber
lin mindebben csak megerősítését lát
ja a féktelen háborús uszításnak.

Roosevelt, — mondják német poli
tikai körökben, — aki szerette ma
gát békeapostolnak feltüntetni, 
most végleg a hálwrus uszítok 

élére állott.

A történelem kérőkét — mondják Ber
linben — Roosevelték sem tudják meg
állítani s az amerikai háborús uszítok 
sem tudják megakadályozni, hogy az 
európai, népek kivívják maguknak a 
békét.

Tobruk az egész északafrikai part leg
jobb és legkorszerűbb kikötői közé 
tartozik. A tobruki tengerészeti tá
maszpontot félsziget védi, amely a 
kikötő egyik oldalát fedezi és kitűnő 
lehetőséget nyújt a védekezés céljait 
szolgáló ütegek számára. Tobruk kö
rül — hír szerint —

kettős védővonalat vontak, amely
ben tankcsapdák, betonerődök és 

drótsövényakadályok vannak.
katonai körök véleménye szerint Tob
ruk sokkal keményebb dió. mint Bar
dia.

és igen sok egyéb foglalkozású angol 
tartózkodik jelenleg Amerikában.

A Völkischer Beobaéhtér megálla
pítja, hogy ez a beszámoló akaratla
nul is bizonyítékot szolgáltat amel
lett, hogy Anglia most még a világ
háborús mértékeket is erősen . meg
haladó módon „dolgozza . meg“ az 
Egyesült Államokat. Angol ötödik 
hadosztály, sőt számszerűleg már nem 
is hadosztály, hanem hadsereg mun
kálkodik Amerikában

Hogy honnan indul ki az a „sötét 
befolyás", amely az amerikai népét

háborús bonyodalomba igyekszik, 
hajtani, — állapítja meg végül a 
Völkischer Beobachter — rég nyilván
való. Most a Daily Telegraph követte 
el azt az esztelenséget, hogy ezt a 
tényt még határozottan megvilágí
totta. (MTI)

Járörharcok 
Albániában

Konstantinápoly jan. 9.

Az albán harctérről érkező jelenté
sek csak elszórt éé kisméretű járőr
harcokról számolnak be. Annál erő
sebb volt a. légi tevékenység és az ola
szok bombatámadást intéztek Kori.tza 
és Podgradec ellen. Ugyancsak bom
bázták Szalonikit is.

Mint egy későbbi jelentés hangoz
tatja, a koritzai katedráiig egy bom
batámadás folytán könnyebben meg
rongálódott, ugyanakkor negyven 
lakóház is megsérült

Szigorú elsötétítés 
Írországban

Dublin, jan. 9.
Az utóbbi hetekben egyre sűrűbbé 

váló légitámadások miatt az ír kor
mány az elsötétítési intézkedések 
végrehajtását szigorúan ellenőrzi és 
egyúttal rendeletet bocsátott ki, hogy 
a jövő hónaptól kezdve el kell távo
lítani minden útjelző és helységnevet 
feltüntető táblát.

Ünnepélyesen 
temettek 

négy olasz tengerészt 
Jugoszláviában

Zágráb, jan. 9.
(Búd, Tud.) A dubrovniki katonai 

temetőben, nagy részvét mellett temet
ték? el annak a négy olasz tengerész 
katonának a holttestét, akiket néhány 
nappal ezelőtt vetett partra a víz. A 
temetésen resztvettek a katonai és a 
polgári hatóságok képviselői. Búcsúz
tató beszédet az olasz konzul mondott.

A Oattaroi-öböl közelében, Igalonál, 
egy hajó-kabin került partra, amely
ben egy holttest volt. A C-attaroi-öböl 
környékén eddig 400 hordó benzint é^ 
naftát halásztak ki a tengerből.



Cincar-Marlcovics 
január végén jön Budapestre

NRGY IWOK,
KIS HÍREK

Szabadka, jan. 9.
(JBud. Tud.) A „Napló44 értesülése 

szerint Cinear-Markovics Sándor ju
goszláv külügyminiszter jailuár máso- vaaJ
dik felében utazik a magyar fővá- zik Budapestre.

roeba- A jugoszláv külügyminiszter 
ugyanis bevárja Belgrádban a jugo
szláv fővárosba látogató magyar kép
viselőket és csak e látogatás után uta-

u -w, .nil (m.

Mi a Roosevelt-üzenet
Newyork, jan. 9.

(ÜST) A.z amerikai sajtó egyöntetű 
megállapítása szerint Roosevelt szer
dai kongresszusi üzenetének lényege 
abban a néhány számban rejlik, hogy 
a 17.5 milliárd dollárnyi költségvetési 
végösszegből 62 százalékot, 10.8 mil- 
liárdof, szánnak fegyverkezési célok 
ra s ezzel — beleszámítva az elmúlt

három költségvetési esztendő fegyver
kezési előirányzatát — a fegyverke- 

. érákra , szánt összeg eléri a 28 
milliárd dollárt. A Roosevelt módsze
reit nem mindenben helyeslő lapok 
feltűnően kiemelik azt is, hogy az 
1941. ev végén 6.2 mililárd, az 1942. év 
^-egen pedig 9.2 milliárd dollárnyi de
ficit várható.

Percenként 33.267 dollár...
Washlngton, jan. 9.

(Német Távirati Iroda)

Roosevelt óriás-költségvetése, amely Ame
rikának percenként 33,267 dollárjába kerül

— az INS jelentése szerint — a jövő eszten
dőre 9.2 milliárd költségvetési hiányt jelenít 
A költségvetés azonkívül az 1942 június 
30-ával végződő költségvetési évre 58 mil
liárd állami eladósodást hoz magával, (MTI.)

A francia élelmiszerhiány 
statisztikai adatai

Anglia a felelős - állítja a vichyi propaganda-hivata
Genf, jan. 9.

lémet Távirati Iroda)

fő
ki-

o r,.

i A francia tájékoztató iroda 
i titkársága szerdán statisztikai

mutatást adott ki, amelynek vezér
gondolata ebben foglalható össze:

— A francia népnek tudomásul kell 
vennie, hogy az élelmiszerhiányért, 
amelyet el kell szenvednie, nem a 
német megszálló katonaság felelős, 
hanem Anglia.

— A Dünkirchentől Biarritzig ter
jedő tengerparton semmi sem érke
zik hozzánk, — állapítja meg a ki
mutatás. A földközitengeri kikötőkön 
át kapunk ugyan egyet-mást a gyar
matokról, ez a mennyiség azonban 
jelentéktelen, a francia nép szükség
leteit és az eddigi behozatalt tekintve.

— Gondoljunk arra — folytatja a 
közlemény -, hogy 1938-ban behozata
lunk a következőkből állott: élelmi- 
szerbehoz-tal 5,851.566 tonna, nyers
anyagbehozatal 39,500.000 tonna, kész-, 
áru 1,717.000 tonna, tehát összesen ke
reken 47 millió tonna behozatal, 46 
milliárd frank értékben. Mindebből 
ma majdnem semmit sem kapunk. 
Ezt kell tudnia a francia népnek az 
angol blokádról.

— Igaz, hogy Franciaország is ter
mel búzát, főzelékfélét és gyümölcsöt, 
WZ hogy Franciaország élelmiszer
ellátásában sohasem függött teljesen 
a külföldtől és hogy a blokád nem fog 
éhínséghez vezetni,- mégis szükséges, 
hogy a franciák, akik jogosan panasz
kodnak az elégtelen ellátás miatt, a 
fenti számokat szemük előtt tartsák 
(MTT)

Elveszett a Regulus 
angol búvárhajó

a 
London, jan. 9.

A tengea-nagyi hivatal jelenti, hogy 
a Regulus tengeralattjáró elveszettnek 
telrin theitő.

•
A Bogulu<s az angol haditengerészet nagy 

tengeralattjáróinak csoportjába tartozott. 
1930-ban épült az úgynevezett R rajban. 
Vízkiszorítása alámerült állapotban 
tonna, fegyverzete egy ágyú és nyolc 
pedóvetőeső volt. Fedélzetén 50 ember 
.jeeitett szolgálatot.

2015 
tor- 
tel-

Rheumatlku* fájdalmaknál, 
idegfájdalmaknál, fejfájásnál, izületi- és 
iagfájdalmaknál, valamint meghűléses 
betegségeknél, gyorsan és biztosan hat
nak a Togal-tabletták. Orvosok ezrei 
ajánlják a Togal-t, tehát Ön is bizalom
mal vásárolhatja. Tegyen még ma egy 
kísérletet. Kérje kifejezetten a kiváló 
hatású Togal-t. Teljesen ártalmatlan. 
Minden gyógyszertárban. P. 1.60.

| Dr. Lippay Gyula 
meghalt

A magyar ujságírótársadalmat sú
lyos gyász érte. Szanatóriumi beteg
ágyán nehéz epeműtét után 57 éves 
korában meghalt dr. Lippay Gyula, a 
kiváló újságíró és ismert író. Az uj- 
ságírótársadalomnak kimagasló alak
ja volt. Egész sereg budapesti napi
lapnak volt a munkatársa, sok művé
szeti hetilapot alapított és mint szín
padi szerző is, több Ízben aratott nagy 
sikert. A világháborút, mint tartalékos 
főhadnagy küzdötte végig és egész sor 
kitüntetést szerzett. Úgyszólván mun
kaasztala mellől ragadta el a halál, 
mert Szilveszter napján még dolgo
zott. A szerkesztőségben lett rosszul 
és Vízkeresztkor került a műtőasztalra. 
A műtét azonban már nem segített, le
gyengült szervezete nem bírta elvi
selni a betegséget, özvegye, családja 
és a magyar ujságírórend gyászolja. 
Lippay Gyula temetése január 10-én 
délután 3 órakor lesz a kerepesiúti 
temető halottasházából.

IGMÁND1 KESERÜVIZÜÖL

ELÉG 3 UJJNYI

Január n-éú véglegesen életbeíép" s 
| magyar—-szovjetorosz kereskedelmi egyez

mény.

De Gaulle első újonnan toborzott csa
patai Brazzaville-ből elindultak egy 
meg nem nevezett harci frontra. A csapa
tok nagyrésze benszülöttekből áll, akiket 
francia tisztek vezetnek. De Larmínat tá
bornok, a „Szabad Franciaország'4 francia- 
egyenlítő-afrikai főbiztosa is felállított 
egy zászlóaljat, amely ugyancsak elindult 
a frontra.

A londoni mészárosok küldöttséget me
nesztettek lord Woolton élelmezésügyi mi
niszterhez, mert az elmúlt, héten, a há
ború 17 hónapja óta elsőizben, nem volt 
elegendő hús a piacon, amelyből a fejada
gokat fedezhették volna. A fogadtatás so
rán a miniszter arra hivatkozott, hogy ® 
husszállításra szánt hajóteret hadicélokra 
kellett felhasználni és ez volt az oka áss 
átmeneti hus/hiánynak.

Tob.uk és Tripolisz között 900 kilométer 
a távolság.

További egy esztendeig fegyver alatt ma
radnak mindazok a. török katonák, akik je
lenleg másféléves rendes katonai szogáln- 
tukat teljesítik. A törvényjavaslat a Bal
kán bizonytalan helyzetével, valamint a né
met esapatezállításokról szóló hírekkel függ 
össze

Erélyes német cáfolatot közöl az United 
Press berlini tudósítója, azokra a külföldi 
híresztelésekre vonatkozóan, amelyek sze
rint feszültség állt volna be a német— 
orosz viszonyban,

Most derült ki, hogy Bardia. védője, Bér- 
gonsoli tábornok nem került angol hadi
fogságba. Két másik 'feketeinges hadosz
tályparancsnok szintén elkerülte a fogság- 
baesést a bardiai ostrom utolsó napján.

Export vágóhidat létesítenek Szatmárné- 
metin. A vágóhídon az export vágások za
vartalan lebonyolítása érdekében minden 
előkészületet megtettek. Az első héten 1009 
szarvasmarha' levágására és kikészítésére 
készülnek fel, de ez a szám állandóan 
emelkedni fog. A levágott és kikészített 
szarvasmarhákat külön hütőkocsikban fog- 
ják külföldre szállítani.

Az új finn miniszterelnök, Rangéi!, egy
szersmind a finn nemzeti bank igazgatója,

Knox tengerészeti miniszter szerdán ki
jelentette, hogy az Egyesült Államok nera 
két, hanem húrom óceánt flotta fölött ren
delkeznek a jövőben. Az egyik az Atlanti-, 
a második a Csendes- és végül a harmadik 
az Ázsiai-óceánon teljesít majd szolgála
tot Roosevelt elnök — Knox miniszter ki
jelentése szerint — az amerikai flotta ala
pos átalakítását rendelte el. Ez a rendelet 
február 1-én lép életbe. A flotta személyi 
állományát 42.000 fővel 232.000-ro emelik. 
Ennek révén elérik azt, hogy minden hadi
hajó béke idején Is teljes hadilétszámú 
személyzettel rendelkezhessék. Mind a há
rom flottának külön-külön saját főparancs
nokot neveznek ki. Az Atlanti flottát az 
utóbbi Időben olyan nagy mértékben erő
sítették meg, hogy az már ma is önálló 
flottának tekinthető.

A
nak
Mekkája'4 címmel cikket- közöl;; s felsora
koztatja a bécsi orvosi iskola nagyságait, 
Billroth, Neusser, Eiselsberg, Wagner-Jau- 
regg, Chróbák, Fuchs, Pirqnét tanárokat. 
Azonban elsőnek e díszes névsorban Sem- 
melweist említi, akinek antiezeptikns alap
törvényei új korszakot hózták áz orvostu
domány történelmében. Semmelweis neve 
nyilván tévedésből került a cikkbe, hiszen 
közismert, hogy ez magyar tudós, aki an
nakidején Becsben nem tudott érvényesül
ni, tüntetőén viselte a vitézkötéses magyar 
ruhát, korszakalkotó könyvét magyarul 
írta. Semmelweis, a pesti orvosegyetem ta
nára magyar volt szivében, küzdelmeiben, 
egész lelkében, élete egész tragédiájában...

A líbiai had, helyzet felől mértékadó 
olasz helyen egyelőre tartózkodással nyilat
koznak és rámutatnak arra, hogy majd a 
legközelebbi hetek vagy hónapok során le
het csak felbecsülni Bardia 25 napos éUen- 
áJlásának eredményeit. Semleges megfigye
lők szerint az angol offenziva megindulása 
óta. éltéit öt hét és főként az előnyómulás- 
uak a líbiai határon történt feltártása. elég 
veit árra, hogy Graz inni tábornagy ismét 
összevonja csapatait és új, megerősített ál
lásokat építsen ki.

A Berliner Bőrsen-^ltnng, a Wilhehn- 
strasse félhivatalosa megírja, hogy az olasz 
minisztertanács J megingathatatlan elhatá
rozását nyilvánította a háború győztes be
fejezésére. A német külügyminisztérium 
félhivatalosa megjegyzi,- hogy az olasz mi
nisztertanács határozata. Németország szá
mára neon mond újat, mert mindazt, amit 
tartalmaz, a németek magától értetődőnek 
tartják.

Gö.ing előterjesztésére Hitler a Vaske
reszt lovagkeresztjével tüntette ki Schli-’ 
chling pilótaszázadost, Milch pilóta-már- 
sall vejét.'

Az essen! Nationalzeitung írja, hogy Szlo
vákiában 1940-ben 4,074.027 idegen fordult’ 
meg. Az idegenforgalom 40 százalékban 
német, 45 Százalékban magyar Utasakból 
tevődik össze.

Bogoz Thekla. bécsi tejesasszony üzletét 
félévre bezárták, mert vízzel pancsolta hí- 
gabbra a-tejet, . \

Törökországban a- kormány rendeletére 
átkeresztelik azokat a falvakat, hegyeket 
és folyókat, amelyek eddig nem törők, ha
nem a régi időkből származó perzsa, vagy 
arab eredetű neveket viseltek.

11.590 ember esett áldozatni Angliában 
közlekedési baleseteknek a háború kitöré
se óta. Jórészt gyalogjárók az áldozatok, 
akiket a légvédelmi elsötétítés idején gór 
zoltak el különböző jármüvek.

Á milánói Ambroeiano jelentése szerint 
List német tábornagyot, a lengyelországi 
hadjárat főparancsnokát vezérkarával 
együtt Romániába várják, hogy átvegye 
az ottani német csapatok irányítását.

Trag.kus baleset ért egy fiatalasszonyt 
a stájerországi Gröseningben. Az asszony 
— Pock Teréz — az ebédhez zöldséget 
akart felhozni a pincéből. Közben a síkos 
lépcsőn elcsúszott és a kezében tartott 
konyhakésre esett, még pedig olyan sze
rencsétlenül, hogy a kés a szívébe hatolt 
és nyomban megölte.

Stefano Cagna, olasz repiilötábornok hősi 
haláláról ad hirt az olasz hivatalos hír
szolgálat. Cagna tábornok még augusztus 
végén esett el egy ütközetben, amely a 
Balearoktól délre folyt lé egy brit tengeri 
egységgel. Halálhírét azért hozták nyilvá
nosságra csak most, mert egész mostanáig 
nem tudták bizonyosan, hogy az olasz ge
nerális nem esett-e fogságba. Cagna tá
bornok eredetileg a kereskedelmi tengeré
szet-szolgálatában állt, majd repülő lett 
és résztvett Balbo marsall atlantiócéánl 
repüléseiben. Umberio .Maddalenával együtt 
ő volt az első, aki a hajótő.rö't Nphile tá
bornok északsarki expedíciójának híres 
„piros sátrát" először felfedezte. Cagna 
tábornok mindössze 39 éves volt,

A kö-eljövő katonai akcióiról írva, a 
‘belgrádi Vreme berlini levé’azőja annak a 
véleményének - ad kifejezést, .hogy ebekben 
az akciókban nemesik a légi hadseregnek 
és légierőnek, de már a német hajóhad
nak is jelentékeny szerepe lesz. .

Vöikischer Beobachter bécsi kiadásá- 
keddi száma „Bécs, az orvostudomány

Rekordforgalmat 
bonyolított le a Magyar 

Mezőgazdák 
Szövetkezete

Magyar Mezőgazdák Szövetkezte mostA . _______ , I___
tartotta 49-ik közgyűlését gróf Somssich 
Gyula felsőházi tag, alel nők- vezérigazgató 
elnöklete mellett. Megnyitó beszédében az 
elmúlt évet, mint az utolsó évtized legnehe
zebbjét említette. Utána az 1939—40. év zár
számadásaival foglalkozott a közgyűlés. Az 
igazgatóság évi jelentése a válla, at nagy
arányú fejlődését bizonyítja, amennyiben a 
Szövetkezet és alválg'a'ainak fo.gama 
meghaladja a nyolcvanná gymillió pengőt. 
A jelentés kiemeli a mezőgazdaság mai ne
héz helyzetét 'és a termelő tevékenys g fo
kozott fontosságát. Az üzhteredmóny az ösz- 
szes költségek levonása után 158.134 pengő 
nyereséggel zárult. Gróf Te'eki Béla főirpán 
íidVöz'ő felszólalása után megejtették a vá
lasztásokat. Elnökké újból gróf Teleki T'b?r 
titkos tanácsos,. koronaőrt választották. Al
el nők lett dr. Permit Tstván és gr. Somssich 
Gyula, Az igazgatóság tagjaivá .herceg Es
terházy Lászlói, dr. Kál’ay ZolUní. dr. 
Katóit Mihályt, Lósonczy Istvánt, Éukárs 
Bélát, Máyér Jánost, dr MUtschenba-h r 
Emilt, gróf S’oWM.o’ch'LásÚót és dr. V-mj-r 
Lajost vA’asztr>tták mw. Üi tavak ! M k: 
gráf Pj'dy K’m*n. G'sn-r (In f--.
k’-r Tmre ?../f és ’ í 6
Lász’ó.

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

Tob.uk


Kinevezések
a miniszterelnökségen
A® újesztendei kinevezések során a 

hivatalos lap mai száma közli a mi
niszterelnökségen történt előléptetése
két és kinevezéseket. Magyarzsákodi 
Pásint Ödön miniszteri osztálytaná
csosnak a miniszteri tanácsosi címet 
adományozta a kormányzó. Pásint 
Ödön a miniszterelnökség kisebbségi 
osztályának egyik legkiválóbb, tagja, 
aki a Bethlen-, Károlyi-, Gömbös- és a 
mai Teleki-kormány alatt is nagy hord
erejű, bizalmi munkakörben dolgozott 
és most, legutóbb is, Erdély egyik ré
szének visszatérése alkalmából igen 
széleskörű felhatalmazással járta be a 
visszatért részeket. A miniszterelnök
ségi sajtóosztályon dr. vitéz Bodrogit- 
ftözy Zoltán miniszteri tanácsosi el
mét, dr. Báthó László miniszteri osz
tálytanácsos sajtóelőadói címet és dr. 
Eszterhás István miniszteri titkár 
sajtóéi öadói címet kapott. Mindhárman 
régi, kipróbált kitűnő tisztviselői a 
sajtóosztálynak.

Az erdélyi kölcsön 
elhelyezése

Megírtuk, hogy az ötszázmilliós ál
lamkölcsön háromszázmillió pengős 
részletét még karácsony előtt kibocsá
totta a pénzügyminiszter. A 98-as ár
folyamon kibocsátott, 4.5%-kai kama
tozó kötvényekét, melyeket tíz év alatt 
fizet vissza a kincstár, teljes sikerrel 
lehetett elhelyezni.

A 8 Órai Újság most arról éttetettl, 
hogy a nagy kölcsön második rész
lete, amely az erdélyi kölcsön címet 
viseli, most kerül elhelyezésre. A ha
sonló feltételek mellett kibocsátásra 
kerülő kötvények elhelyezését a pénz
ügyminisztérium hitelosztályában mű
ködő külön bizottság intézi. A jegy
zésnél ugyanazokra az. érdekeltségek
re számítanak, amelyek a 300 milliós 
kölcsön átvételénél szerepeltek, azzal a 
különbséggel, hogy most mellőzték á 
fix átvételi kvóták megállapítását. Ép
pen ezért nagyon érdekes körülmény, 
hogy pénzintézeteink változatlan arány
ban vettek át kötvényeket és ezen "a 
vonalon egyelőre már nagyjából fe is 
zárult a jegyzés. Az iparvállalatok 
megfelelő részvételéről moet folynak 
a tárgyalások és habár — ismételjük 
— nincsenek fix kvóták, itt is simán 
megy az elhelyezés. Aránylag mérsé
kelt részesedés jut még a biztosítókra, 
a posta takarékra, az OTI-ra, MABI-ra 
és a magánnyugdijpénztánakra.

Az erdélyi kölcsön elhelyezése biz
tosnak vehető. Figyelemmel kell lenni 
nevezetesen arra, hogy az 1941. évi 
költs ég vetésben a keleti és erdélyi or 
fszágrészek szükségletei nem szerepel
nek és azokat megfelelően, emelt adók 
helyett egyelőre a most- kibocsátott 
kölcsön fogja fedezni.

— A Jugoszláv-Alpokba való társasuta- I 
zásra DorOltya-u. 8. sz. alatt kell jelentkezni 
e hó 15-éög a Jugomart-nál.

SIKER!!
SHahy Lajos páratlan töké- I 
•etességű, művészi filmalko

tása: a

Hazajárd 
lélek

Karidy és
ragyogó alakításával 4. hete 

fut óriási sikerrel a

CaPITOLBAN

SIKER!!

Zavargások Romániában
Belgrad, január 9.

(Búd. Tud.) A romániai belső helyzetről még mindig nehéz áttekinthető 
képét kapni. A feszülteég Antonescu és a Vasgárda szélső szárnya között 
tovább fokozódik. A szélsőséges irányzatú vasgárdisták és a csendőrök között 
komoly összetűzésre került sor, amelynek számos áldozata is van.

Kommunista szervezetek
Romániában

Bukarest, jan. 9.

Romániából 3 ícap alatt csak ma
gánértesülések jutnak külföldre s a 
sok zavaros hírből csupán annyi szi
várgott ki, hogy felelőtlen, szélsősé
ges áramlatok ütközése zavarja a bel
politikai helyzetet és Antonescu ál • 
lamvezető tábornok konszolidációs 
munkáját. A kormánynak egyaránt 
meg kell küzdenie a túlzó vasgárdis 
Iák és a kommunistáik csoportjaival, 
amelyek közül számosán a hazafias 
szervezetek mezét öltik magukra g ©r.

KIHAL A ZSEMLYE
Hogyan* oldják meg a liszttel való 

toka rékoskodást
Tegnap beszámoltunk arról, hogy az 

idei rossz búzatermés következtében a 
lisztellátás terén különböző takarékos
sági intézkedéseket kell végrehajtani. A 
sütőiparosok és viszonteladók részéire 
vásárlási igazolványokhoz kötik a 
lisztvásárlást, továbbá, a pékeket arra 
szólítják fel, hogy ’lisztkészLeteiket to
vábbi intézkedésig ódzzék meg és azok
ról pontos jelentést tegyenek. Ezeknek 
az intézkedéseknek az a célja, hogy a 
közönséget megkiméljék a liszt jegy
rendszer bevezetésétől1 és a rendelke
zésre álló lisztm.ennyiség racionáli
sabb elosztásával segítsenek a fennálló 
nehézségeken.

Értesülésünk szerint a sütőiparoto
kon kívül értesítést kaptak a kereske
dők, cukrászok és vendéglősök is 
hogy lisztkészleteiket jelentsék be és 
azokat a további intézkedésekig csak a 
fogyasztás szükségessége arányában 
használják fel. Ennek a bejelentési és 
zárolási kényszernek az a magyará
zata, hogy illetékes hatóságok pontos 
képet akarnak nyerni arról, hogy a. 
budapesti pékek, cukrászok, vendéglők 
mekkora lisztmennyiséget fogyaszta
nak, mivel a további intézkedések, meg
hozatalánál ezek a szempontok. döntő 
befolyást nyernek.

A jelenlegi helyzet megkívánja még 
azt is, hogy a vendéglősök, cukrászok 
és pékek lisztadagjait megfelelő arány
ban leszállítsák. Ezt a Kérdést az érde
keltségekkel való tárgyalásod alapján 
úgy oldják meg, hogy ,a jövőben a

Tizenegy női kalauzt 
tartott meg a Beszkárt

A budapesti villamoson utastó közön
ség egyre ritkábban lát női kalauzo
kat- A Beszkárt ugyanis a női kalauzo
kat, akik az elmúlt, hónapok során ki
tünően beváltak, most. leváltotta és 
mindössze tizenegy női kalauzt tar
tott meg továbbra is. Ezeket a legkitű
nőbbek közül választották ki, de már 
csak három viszonylatban, a. 11-es, 
69-ee és 91-es vonalakon teljesítenek 
pótkocsiszolgálatot- A Beszkárt to
vábbra is nyilvántartja' az összes vizs
gázott női kalauzokat,} úgy, hogy a 
szükséghez képest a jövőben bármikor 
ismét be tudja hívni. 

FERENCJŐZSEF
KESERUVIZ

zel okoznak nehézségeket a kormány 
rendteremtő törekvéseinek és a német 
tanesapatok igyekezetének.

A románok üldözése 
összetörte a szívét...

Debrecen, jan. 9.
Zandl Engelbert 19 éves kőműves

segéd Romániából a folytonos üldözé
sek miatt átszökött Magyarországra 
és Hajdusámsonon telepedett le. A sok 
megpróbáltatás és izgalom annyira 
megviselte, hogy szívszélhüdést kapott 
és meghajt.

feap- 
mint 

míg a

felelő lisZtniennyiséghez jutnak.

vendéglősök ugyanannyi lisztet 
nak üzemük fenntartásához, 
amennyi zsír illeti meg őket, 
cukrászok cukoradagjuk felének meg 
felelő lisztmennyiséghez jutnak. A 
pékek és kereskedőik üzemük fenntar
tás;!, illetve a fogyasztók ellátása ér
dekében egyelőre kétheti lisztelőleget 
kapnak, de csak azokra az üzemekre, 
illetve üzletekre vonatkozik, melyek 
jelenleg készletekkel nem rendelkez
nek.

A liszttákarékossági rendelkezés tar
talmazni fogja azt az utasítást is, hogy 
a pékek a jövőben fehér sütemény 
gyártására lisztkontingenst nem kap
nak. Amíg tehát a készletükből futja, 
addig zsemlyét is hozhatnak forgalom
ba, viszont, ha raktáraik kiürülnek, 
úgy a zsemlyesütéshez további liszt- 
mennyiségekben már nem részesülhet
nek. Ezek szerint valószínű, hogy a 
zsemlye pár héten belül eltűnik a bu
dapesti péküzletekböl.

A lisztelosztás racionalizálásához 
tartozik még az is, hogy a kereskedők 
vevőiknek csak a napi szükségletnek 
megfelelő tételeket adhatják ki, tekin
tettel persze a vevő családtagjai szá
mára.

Hivatalos körökben remélik, hogy 
ezek az intézkedések megfelelnek a 
szükséges takarékossági elgondolások
nak és nem kerül sor a lisztjegyrend- 
szer bevezetésére.

MOULIN ROUBE 
revfipalota 

vidám, új produkciója: 

fArSaNgI PARÁDÉ 
bolondos ötletek, 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 BöfkfiS Bélel muzsikál

l óftuW i 3
LONDON:

„Nincs semmi 
jelenteni való1^

London, jan. 9.
(Reuter.) A légügyi és belbiztonság

ügyi minisztérium jelenti csütörtökön 
reggel:

Nincs semmi jelenteni való. (MTI)

Lefejeztek 
egy méregkeverő 
francia asszonyt

Bordeaux, jan. 9.
(Havas.) Lamouly Erzsébet 37 éves 

asszonyt, akit a törvényszék anyjának 
és férjének megmérgezése miatt ha
lára ítélt, ma kivégezték. Utoljára 52 
évvel ezelőtt végeztek ki nőt Francia
országban. (MTI.)

Rövid földrengés 
egy román községben

Bukarest, jan. 9.
(Magyar Távirati Iroda)

Szerdán este fi óra 15 perckor Bevesti 
községben pár másodpercig tartó igen 
jólérezhető földrengés volt. A lakosság 
rémületében elhagyta lakóházait és 
csak a késő éjszakai órákban tért 
vissza a községbe.

►

Szegénykonyha 
az olasz király 

kastélyában
Róma. jan. 9.

(Magyar Távirati Irodai
Az olasz lapok beszámolnak arról, 

hogy az olasz királyné és császárné 
kezdeményezésére még karácsony elő
estéjén, dec. 24-én, a Villa Savóiéban, 
a királyi család kastélyainak terüle
tén, Rómában egy konyhát állítottak 
fel a környék szegény népe részére. A. 
megnyitáson részt vett maga a király 
és’ a királyné. Azóta is naponta több
száz szegény embernek adnak itt enni.

Tűz egy vegyészeti 
gyárban

Az éjszaka az Üteg-utca és az Or
szágbíró-utca sarkán lévő Bálint-féle 
vegyészeti gyár egyik raktárépülete 
kigyulladt. Három őrség vonult ki és 
a tűzoltók kétőrai munka után eloltot
ták a veszedelmes lángokat. Ma dél
előtt tnzvizsgálat állapítja meg a tűz 
okát.
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Magyar 
idegenforgalmi 
hivatal Zágrábban

a remekműve- 
hogy Vörös
szakok híján 
költeményt; a 

az ötvenes években 
rémképet, mikor a 

a halál fenyegette. 
, amit a, cikkíró ál-

Zágráb, jan. 9.
(Búd: Tud.) A magyar-jugoszláv 

kölcsönös idegenforgalom kimélyíté
sén mind jugoszláv, mind magyar 
részről jelentősén tevékenykednek. A

Legutóbb közöltük Csengery Já
nos ny. egyetemi tanár, a klasszika
filológia tudós professzorának. levelét, 
amelyben a Szózat két versszakával 
kapcsolatban tett javaslatokat. A. kér
désben most levelet kaptunk V o i n o- 
vich Gézától, a Kisfaludy Társaság 
elnökétől, a Magyar Tudományos Aka
démia főtitkárától. A hozzászólást itt 
közöljük:

A SZEGED AK Coapüta tegnap isméi, 
Nagybecakereken játszott, ahol a város vá
logatott csapatát 5:2 (1:1) arányban le
győzte.

incidenst, hogy a var
visszalépett a starttól, 
el s csak mint távoli 
a néhány résztvevővel

Trenk, a pandúr. 
>r is) — LLOYD
Vs4, V»6, V-8, ’/slO, __
(121-022): Gül Baba. ('/», 7,
v. 3. 4. 6. S, 10) — ODEON 
fogoly. ‘/410, sz.

. ‘/fi-koi- is) — OMNIA (.130- 
ok. (5, ','<8, VslO, sz., v. 4. 6, 
(114-020): Az inkák kincse. 
W2, */tt, */rf. Vi8, >/.10) —
Z, a fekete lovas. ('M. ’/ol,

PALACK (221-222):
6, 8, 10) - PATRIA

Jugoszláviában járt magyar 
forgalmi küldöttség ez ügyben 
beszólásokét folytatott._  „
sek alapján a zágrábi báni hivatal 
a magyar 
megbízottai

MOZI
^aS‘/^r^8)r-0ALKOTAS (305-’ 

374): Hollywoodi varazs. (V«4, ‘/.ti, Vü), "MO, v 
‘ő3-kor is) — ANDRÁSSY (124-127): Aleaaár. 
(V«4, ’áfi, »/«8, ’/nO. v. d. e. ’/rlO, ’/«12, 2, 4, 8, 8

I 10) — ASTRA (154-432): Aleazár. (>/«4, »/45, ‘la, 
I VdO, v. ‘lázkor i«) - ÁTRIUM (153-034): Así
eladó birtok. (Vá>, */>8, Vali), ez., v, Vri-kor íe) 
— BELVÁROSI (384-563): A gorodi fogoly. (4, 
«, 8, 10, v. jobb t. 2, 4, 6, 8, 10, bal t. 3, 5, 7, 
9) — BELVÁROSI HÍRADÓ (181-244): Látta-e 
már Budapestet télen? Különkiadás a mfi- 
koreaolyázóvenienyekről. Rajzos Híradó 1948. 
eseményeiről. Színes Rajzfilm. Magyar. Ufa, 
Lnce és Fox híradók. (Folyt. 10—24 óláig) — 
BÉKE (291-038): A gorodi fogoly. (5, 7, 9, v. 
’/a, >/s4, */«6, ‘/a, */=io) — bodograf (149-510): 
A gorodi fogoly. (’/rf, ’/afi, Vs8, Vslö, v. Vs3-kor 
>e) — BROADWAY (422-722): Broadway Melody 
194*. (VM, '14, ‘iá, '/M, ez., v. Vá-kor is) — 
BUDAI APOLLO (351-500): A gorodi fogoly. 
ívó. w. 9, v. v-2, ‘ia, ‘la, '/a, */»io) — capítol 
(194-337): Hazajáró lélek, (‘/M, Vs6, V«8. "/riO, v. 
</s2-fcor is) - CASINO (383-102): A notredamel 
toronyőr. (‘14, 'la, s510. se., v. 3-kor is) — 
CITY (111-140): Repülő őrdögök. (‘(<6, »/«8, V«10. 
sz„ v. ’M-kor >e) - CORSO (18-28-18): Udvari 
bál. ("«6, '/a, ‘blO, ez., v. */rf-kor is) — CORVIN 
(138-988): Egy királynő szive. <•/»*. 'hő, '14, "/«J0. | 
v. ’/ű-kor io) — DAMJANICH (425-644): 'Trenk, 
a pandúr. (’/»4, '14, Vi8. VrlO, v. 2, 4, 6, 8. 10) - 
BECSI (125-953): A fekete asszony. (>I4. »/A I

SZÍNHÁZ
’/ww^vm^í- Ma?.oa,, .Laseaut (>Ó8). - NEM- Z.K1I. VilLámfenynel (VaS). — KAMARA- Ka 
land C/rf). - MADÁCH: Négy asszonyt 
"^uinvAn~~' VÍGSZÍNHÁZ: Égy fillér (»/<8). — MAGVAK: Gyergyoi tói C/z8). — MAGYAR 
MŰVELŐDÉS HAZA (Városi Színház): Oéskay 
brigadéros (V»8). — FŐVÁROSI OPERETT:
Ilyenek a férfiak (’/«8). — ANDRASSY: Baj 
van Baloméval (»A8). — PÓDIUM (a Pesti
Színházban): Tekintettel arra... (V«9). —
ERZSÉBETVÁROSI: Ezüsttükrös kávéházban 

^ÓZSÍEFVÁROSI: Gólyaszanatórium 
8). -— KISFALUDY: Névtelen asszony (’/tf, 

8). — KOMÉDIA ORFEUM: No gyerekesked- 
" KAMARA VARIETÉ: Hurrá, 

1341! C/=9). — ROYAL VARIETÉ: Royal Trott (9).

Amíg ‘0‘n alszik 
■A a Barmai dolgozik. Nyűgöd* 

alvását nem zavarja, mágia. 
-X meghozza reggelre az enyhe, 

B és fájdalmatlan kiürülést. 
I Kellemes a*w*m"*r"* 

hashattá: V7

Békét a gyorskorcsolyázó* 
sportban

Személyi ellentétek váltották ki. a gyors
korcsolyázóik legutóbbi háziversenyén fel
merült kellemetlen 
senyzők egy része 
Bajnokok vonultak 
szemlélők figyelték, 
megtartott versenyt. Nem volt sportszerű 
a versenyzők eljárása, mert elégedetlensé
güknek másképpen is kifejezést adhatták 
volna, — talán nagyobb eredménnyel is, — 
mégsem törünk pálcát a sportolók fölött, 
akik megértőbb, barátibb bánásmódot érde
melnének. A BKE igazgatósága bizonyára 
megtalálja az utal. a. kellemetlen ügy el
intézésére olymódon, hogy a versenyzőknek 
ne legyen okuk többé panaszra és helyre
álljön a béke a gyorskorcsolyázó-sportban.

| Csodálkozva olvastam a. kis cikket 
arról, hogy Vörösmarty Szózatából ki 

! kellene hagyni azt a két versszakot 
melyek a „nagyszerű haiálra“ vonat
koznak. Csodálatos, mily könnyelműen 
készek ma csonkítgatni 
két. Való, Gyulai írja, 
marty gyermekeinek e 
kellett megtanulniok a 
búskomor költő 
kerülni kívánta 
nemzetet valóban 
Ez nem. jelenti azt, 
lít, hogy a költő e szakokat megtagadta 
volna. Soha, sehol sem közölték e köl
teményt e strófák nélkül. Hová is ve
zetne, ha az idők forgandósága szerint 
alakitgatfi ók át a remekm űveket, a nem
zeti nagy költeményeket? Akkor né- 
mítsuk el a Talpra, magyart is, s ne 
idézzük fel a rabság gondolatát. S ta
lán a MiaSyánko't is változtassuk át 
és mindennapi zsirjegyönkért könyö
rögjünk?

RÁDIÓ
1941 JANUÁR », CSÜTÖRTÖK 

BUDAPEST I.:
1*.1»: Ifjúsági, rádió. — 16.45: Időjelzés. idő

járás jelentés, hírek. — 17: Hírek szlovák és 
ruszin nyel veik. — 17.15: Fodor János az 
Oponaháv. tagja énekéi, zongorák lsére ttol. —. 
17.45: A földnuveléeügyi minisztérium rádió- 
elöadássörozata. •— 18.15: Ilniezky László tánc
zenekar játszik. — U: Hírek magyar, német és 
rontfán nyelven. — 1J.28: „Besseuyey György.** 
Irta Jósa Jolán. —. 3).2®: Csajkovszkij vonós
hatos. 7J. mu. (Előadja a kiegészített Wald- 
bauer—Kerpely vonósnégyes..) — 21.10: „A ki
bővített szegedi ipari vásár.** Rainer Ferenc 
előadása...- 21 »• Hanglemezek. - 21.40: Hí
rek, idójarásjolentés. — 22: „Mindenből ©gy 
keveset.** Közvetítés az Ostende-kávéházból. — 
23: Hírek német, olasz, angol, francia és asz 
perantó nyel veri. — 23.25: Hangi emezek. — 24- Hirek. ,

AZ ESZTENDŐ első válogatott labdarúgó 
mérkőzését január 12-én játssza Lisszabon
ban Portugália és Spanyolország csapata.

ASBÓTH, SZIGETI, GÁBORI ÉS SO- 
MOGYI Klári ma reggel Stockholmba, uta
zott dr. Tóth László szövetségi kapitány 
kíséretében. A válogatott tenniszcsapat ja
nuár 17., 18, és 19, napján fedettpálya- 
mérkőzésen vesz részt Stockholmban.

A 4X19 KM-ES SISTAFÉTA BAJNOKSÁ
GOT, amelyet vasárnapra tűztek ki Kolozs
várra, a rossz hóviszonyok miatt későbbi 
időpontra halasztották.

TÖBB MINT 200 EGYESÜLET es cser
készcsapat részvételével tartják meg va
sárnap az idei siszentelést a. Svábhegyen 
a BE'I’E rendezésében. Az ünnepség a csil
lagvizsgáló intézet mögötti tisztáson Jeezi 
a Hegyi Szent Bernát vándordíjas sífutó- 
v®rsei)y stal"tja előtt. A fél 10 órakor kez
dődő ünnepségen dr. Beresztóczy Miklós 
pápai kamarás áldja meg a Síelőket és 
felszerelésüket

Bevált az új bíráskodás 
az ökölvívó 

csapatbajnokságon 
MÖSz az ökölvívó csapat, bajnokság 
fordulójában új biráskodási rendszert 

ami nagy sikert aratott, a. k<> 
Ab új rendszer szerint « 

minden mene/ végén tájékoz-

rj' X/sW> - ELDORÁDÓ(13o-I7l): Z a fekete lovas. (4, 6, 8, ]ü, y. 2-kor 
ELIT (114’5<F2): Óz, a csodák csodája. (4, 

®;»?’ i0’ V 2;k?í‘ ” FLÓRA (Kispest, 146-.«2): Garda futárja. (V<5, 7, 9, v. </<2, ‘/<4. >/<6 
FOHUM (189-548): Kék Madár.

«*10’ J- ''G-kor is) — HÍRADÓ (222-49(1):. így jatsztok ti! Különkiadás a mű- 
korcsolyazuversenyekröl. Rajzos Híradó 194* 
eseményeiről. Színes rajzfilm. Magyar Ufa 

“Ujtoi híradók. (Rolyt. 9-24 óráig) -I 
^T***0:' “• ftso<,ák '«®<lája.

Mfil-sí’ wán /s2-kor 1S> — HOMEROS(296-178): Hollywoodi varazs. (’/», 7, >/,10 e7 
ÁmÍÍ01í V/,J/!SyJ toíyt.) - IPOLY (292-
626): Alcazar. (*/M, ’/a6, >/s8. >/:10, v. */-2-kor is) 
n/ .JÓZSEFVÁROSI (134-644): A gorodi fogoly.

v-t ,T* 1/ű-kor — KAMARA (423-901): Hetszllvafa. (11, 2, 4. 6 8 10) —
(353íS?i: Trenk’ » Pandúr. ’(‘/:4. ’/=6. 

\ - KDOYD (111-994):Csintalan férjék. (Vs4, V»6, */s8, ’AlO, v. ‘/tó-kor 
is) — NYUGAT --- ----- ----------
‘A10, ez. 4, 6, 8, 1 
(422-785): A goro 
’/M, </rf, i/>8, ‘/alá, 
135): Az eladó bli 
8. 10) — ŐRIEN) 
(*/.5, »/<7. A10. v. 
OTTHON (146-447) 
’/«8, ‘A10, v. */«2-kor is)

neniT (11> 3- 8’ 8- W) — patria(Hj-673): Nápoly a csókok füzében. (4, 6, 8, 10 
V A kor is) - PHÖNIX (23:1-242): A gorodi' 
fogoly. (11, 1 3. 5, 'la, ValO) — RAD1US (l‘w- 
098): Tóparti látomás. (>M. ’ltS, •/ü0, sz.. v "ü 
’zv r'tOí“ Rí*X (ÍS-02O): A gorodi fogoly. (‘/m. »/«7, 9, ez. ‘/«4, >/-6, *'a8, %10, v. */tó-kor is) 

RIALTO (224-443): Z, a fekete lovas. (11 1 
3, a, 'l<S, VslO, v. 10, 12, 2, j. 6, 8, 10) — ROYAL 
APOLLO (222-1103): Balalajka. (>/<6, ’MO
sz. v 3-kor is) - SAVÓY (146-ftW): Nápoly á 
csókok tuzeben. (’/rf, ’.a6, ‘iá. ValO. v </.2-kor 
iá (114-411): Árvíz Indiában. (■/<«.
áSl y°* S".v- 3'kor is> ~ SIMPLON (268- 999): Egy királynő szive. (*/M, '14. >ő8, >/»H) v. 
«/ű-kor is) — STEFÁNIA (Kispest. 349-338): 
Buldog Drnmmond titkos szolgálatban. (5. 7.

‘'•A */!6- ‘ Á ’őlO) — STÚDIÓ (225- 2:6): Ismeretlen ellenfél. (11, 2. 4. 6, 8, 10) — 
TIVOLI (225-602): A táncosnő. (‘/»5. 7. 1 -10. sz. 
•/14, */<6. “la. ’/<10, V. >/k2-kor ie) — TÚRÁN (13). 
003): A gorodi fogoly. (4. 6. 8. 10, v. 2-kor is) 
- URANIA (146-946): Vigyázat, kém! (5, ‘la, 
‘M0, sz., v. V«3-kor is) — ZUGLÓI (396-309): A 
gorodi fogoly. (5, ’ .8, ''alO. sz. 4. fi. 8. 10. v. 
2. 4, 6, 8, 10) I

első 
vezetett be. 
zönség körében, 
közönséget 
tátják a mérkőzés állásáról s ezzel elérték 
aizt, hogy a nézők nemcsak az utolsó me
net alapján alakítják ki véleményüket, ami 
a múltban sok félreértésre ée zajos tün
tetésekre adott alkalmat.

A csapatbajnokság második fordulója! 
vasárnap délután 6 órakor kezdődik a Vá
rosi Színházban, Ringbe lépnek a bajnok 
FTC bokszolói is, akik a B. Vasutas csa
patával mérkőznek. A derbymérkőzésre tel
jes számban felvonulnak az FTC hívei, 
hogy győzelemre buzdítsák a zöld-fehér 
gárdát. A másik mérkőzésben a BTK és a. 
Magyar Posztó csapata találkozik.

idegen- 
meg- 

A megbeszélé- 
és 

idegenforgalmi hivatal 
között megegyezés jött 

létre, amelynek éltekében Zágrábban 
‘magyar idegentorgalml kirendeltség 
létesül, azzal a feladattal, hogy az 
idegenforgalmat Magyarország és a 
horvát bánság között megkönnyítse.

Mindenki könnyen megtudhatja, 
hogy a Szózatot 1835-ben írta költője, 
tehát nem vonatkozik szószerint a mai 
korra. De vájjon nem fenyegette nem
zetünket azóta is a „nagyszerű halál". 
Netrn láttuk-e a közelmúltban például 
a finnek küzdelmét? Nem ért-e minket 
is oly megpróbáltatás, amilyenre tör
ténelmünkben jjem volt, példa? S váj
jon örökre megszabadultunk-e minden 
hasonlótól, amikor országunk ma is 
csonka, a nemzet egy része határain
kon kívül valóban szinte a nemzeti 
halál ellen küzd? Jobb az ifjúságot ko
molyabb felfogásra nevelni, el nem tit
kolni előtte veszedelmeket, — mintsem 
oly képet festeni elébe, mint a könnyű 
irodalom s a mai színház teszi, mintha 
az élet merő hejehuja volna.

A napokban jelent meg Wa^s Al
bert könyve, jönnek!* a címe, amely 
Erdély visszafoglalásának napjait raj
zolja. A faluban még bent van a ro
mánság, még csak várják a honvéde
ket s a magyar fiatalság, a gyerekek, 
titkon, az istálló mögött tanulják a 
Himnuszt. Egy öreg magyar osztja a 
szót, mint az Úrvacsorát és isszák rá 
a fenséges dallamot Öhozzájuk közel I 
járt a „nagyszerű halál“ — és mi már I 
elfelejtettük?

NEGYVENÖTÉVES MŰVÉSZI JUBILEU
MOT ÜNNEPELNEK január 13-án a Zene
akadémián az Qperaház művészei. Toro
nyi Gyula, az Opera kiváló tagja tiszte
letére az Operaház M magánénekese/ disz- 
hangversenyt rendez s ezzel a kon
certtel hódol Toronyi Gyula előtt, oki 
negyvenöt évvel ezelőtt kezdte 
el sikerekben gazdag művészi 
pályáját. Nemcsak -mint énekes vált ki 
Toronyi Gyula a kartársai közül, hanem 
mint színész is. Az Operához színpadán 
emlékezetes, nagy színészi alakításokat is 
láthatott tőle a közönség, többek közt a 
.JPierette fátyla" című pantomimben. A dísz- 
hangversenyen a 16 operaénekesen kívül 
Rékai Miklós és Szent györgyi 
László »s szerepel, Tapolczai Gytda pe
dig konferál.

BETILTOTTA A FILMCENZURA az 54-es 
számú rajzos magyar filmhíradót.

BECSBEN IS BEMUTATJÁK vasárnap i 
este B ók ay János első, legnagyobbsikerü | 
víg jó,tékát, a „M egvédtem e g y a. s z- I 
sz o n y t“. A bemutató a Fox-Theaterben 
lesz. !

MÉG EGY KÜLFÖLDI MAGYAR SIKER: 
most játsszák Németországban a Sárgái 
rózsa** című Jókai-filmet Olyan nagy] 
egyéni .sikere volt benne Kormos Márta- I 
nnk, hogy a német filmgyárak több szerződ- I 
tetési ajánlattal fordultak hozzá. Tekintve I 
azonban, hogy a művésznő a Vígszínházban, I 
a felújított Féltékenységben lép fei legkö- I 
zelebb, ezeket az ajánlatokat nem fogad- | 
hattá el. s

BACH-KOLLÉGIUMOT tart három estén I 
áPa budapesti Ének és Zenekar Egyesület. I 
-Ja’ első január 31-én, a második február j 
2S-én lesz, a harmadik estén a János-passlót I 
adják elő. A ciklus szólistái között van I 
Báthy An-n^r, Basilides Márta, E y s- I 
s e n Irén, Rö sler Endre, N a g y p dl I 
László és Kálmán Oszkár is. I

KÉT UJ FILMET KEZDETT EL MA
Si mór Erzsi, akinek az idei szezonban már I 
jónébány nagysikerű filmjét játszották Pes- I 
fen, vidéken és külföldön. i

Egyetlen próba után 
játszotta el Törzs szerepét 

az Andrássy Színház 
tegnapi előadásán 
Pataky Miklós

Január-február ,a beugrások kora" a 
(színházak: világában. Ebben a két téli hó
napban fordul elő legtöbbször, hogy a szi- 
uiésa hirtelen meghűlés, berekedés, vagy 
influenza folytán kénytelen az utolsó pilla
maiban lemondani az előadást. Ilyenkor — 
hacsak darabváltozásra, vagy az előadás el
halasztására el nem szánja magát a szín
ház —• be kell ugrania a beteg, színész sze
repébe egy kollégájának. Az idén már né- 

diányszoi* előfordult » pesti színházakban 
ilyen hirtelém szereplőváltozás, az idei leg- 
bravurosabb beugrás azonban tegnap az 
.Andrássy-Színházban volt a „Baj van Sa
jóméval" című Afeano-darabban. Törzs Jenő 
ugyanis, aki Aristobul király nagy szere
pét játssza a komédiában, lázas influenza- j 
jára való tekintettel lemondta az esti elő
adást. Pataky Miklós, aki eddig a darabban 
égy arméniai katonát, Abimelcket ját
szotta, vállalkozott a beugrásra, az ő szere
pét viszont Pálóczy Lászlóra osztotta a I 
(színház. Este hat órakor tartották meg az I 
egyetlen, próbát az Andrássy-Színházban s I 
ntána, az esti előadáson, Pataky Miklós I 
már teljes szövegtudással játszotta el a I 
szerepet. A közönség lelkesen megtapsolta I 
Pataky hibátlan játékát, de kijutott a si- I 
"körből a másik beugrónak, Pálóczynak is. | 
A ma esti előadáson valószínűleg ismét át- I 
veheti régi szerepét Törzs Jenő.

U E V M hlmszínhAz W O E-rseébet-krt ÚÚ.
W M Délelőtt 11 órától

MAMI kexdvc aktaAUa háborús ffln 

A GORODI FOGOLY 
Pöszereptök: Ajtay Andor. Pethé Attila, Adorján Éva 

és két tündér. Wajt Disney «ú«s tilm!
mmiNÁND A BIKA • A 3 KISMALAC

BU.VAROSI M RAD6 FILMSZÍNHÁZ KÖRÚTI HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ
remek műsorának saenrációja.

látta-e már
Dodapcstet leien ?
A tórám éjaazkai élete, öállögésa. &gérafce’MLS«. 

. Mtettettki Wime van I
i u ...

remek műsorának sueaxáuióju

ÍGY JÍTSZT0K TI!
PETHE8 SÁNDOR

óriási vikertt. ötletes film párod jájn



Hogyan osztják ki 
az Országos Szociális Alap 

60 millióját?
Házépítés, állatkiosztás, íparoskölcsönök, családvédelem

Hatvanmillió pengő áll rendelke
zésre az új költségvétésben az Orszá
gos Nép- és Családvédelmi Alap cél
jaira és így Keresztes-Fischer Ferenc 
belügyminiszter a megyék és városok 
szociális ellátását fokozottabb mérték
ben fogja elősegíteni.

Részletesen kidolgozott program 
alapján dolgozik az újesztendőben az 
Országos Szociális Alap, amelynek 
egyik legfontosabb feladata, hogy ezer 
és ezer falusi és városi kislakásépítés
sel otthont nyújtson minél több ma
gyarnak. Ebben az évben a program 
szerint

legalább 5006 házat fognak felépí
teni a szociális akció keretében 

és ezeket a. házakat azok a kisemberek 
kapják, akiknek vagy olyan rossz álla
potban van a házuk, hogy lakásra al
kalmatlan, Nemcsak házakat adnak az 
arra érdemeseknek, hahem meglehetős 
nagyságú telket is hasítanak ki a. há- 
.zgk mellé, mélyen háztartása szükség
letét kitermelhessék. A házak juttatá
snál tekintettel lesz 3, Szociális Alap 
a kisemberek vagyoni helyzetére és 
gyermekeik számára, mert az egzisz
tencia teremtésével egyúttal a család
védelmi feladótokat is meg akarja, ol
dani-

Külön programja van az alapnak 
a mezőgazdasággal foglalkozók felse- 
gítesere. A. földmívelésügyi miniszté- 
rimnmal egyetértőiig 

a mezőgazdasági munkás disznót, 
tehenet, lovat, baromfit, juhot, kap 

a Szociális AlaptóL
Külön prograinmot állítottak össze 

a kisgazdakölcsönök folyósítására, el
sősorban azért, hogy a földmivelés- 
Ügyi minisztérium által propagált 
földbérlőszövetkezetekbe minél több 
kisembert lehessen bekapcsolni. A leg
többnél a forgótőke hiányzik és ezen 
akar segíteni a Szociális Alap, oly
módon, hogy hosszúlejáratú kölcsönt 
kapnak a kisgazdák, igen méltányos 
kamat mellett . ,

A főváros kivételével, miután itt a 
fővárosi Kisipari Hitelintézet hitellel 
ellátja a kisiparosokat, » kisiparossá
gon s segíteni akar a Szociális Alap 
és tervbevették

a kisiparosoknak szerszám, nyers- 
anyag és más eszközök beszerzé. 
sere szolgáló kölcsönök nyújtását 

Usv a vidéki városokban, mint a fal
vaiban egyaránt kölcsönhöz jutnak 
maid a kis párosok, amit azután min
din megerőltetés nélkül fizethetnek

Ebben az évben az aláp a mezőgaz
dasági családi munkabér kérdésével is 
foglalkozni fog. A családi munkabért 
az ipari munkáeök között bevezették, 
de a mezőgazdasági munkásoknál 
nem Arra törekszik az Aláp, högy a 
nagy családú mezőgazdasági munkás 
ne csak a munkateljesítménye után 
kapja a munkabérét, hanem aszerint 
is, hogy hány eltartott családtagja 

V’a fi Órai Újság informálódott az 
Alap intézőségénél, ahol hangsúlyoz 
ták, hogy

a rendelkezésre álló 60 millió pen- 
gőt, amennyire lehetséges, forgó
tőkeként kívánja kezelni az Alap.

Nincs arról, szó, hogy ajándékot, se- 
gpélya^on^nyt adjanak azoknak, akik 
ezt kérik. Az Alap szigorúan ahhoz 
tartja magat, hogy befektetésekre, 
forgótőkére kölcsönt adjon, amit az- 
után. pénzben, munkában, vagy termé
kben fi^ther vtss^ a köU
csönt A visszafizetés módja
a cZ0ClilfiXeímnIblvMOr leemesstebb- 
menő pSk ízAlín®1!. törfcé»het. 

Mbb egZ^Aenciát teremtsen^ ”hoau 
t0,'i több kisember saját 7Zfl * h,°9y 
Etájá é* révén «
Zi£téri^z£al t^ujtott 
^. .íanételével mint gazdasánt - 

rnegtaláljo: megélhetdsét.

Nincs tehát sem munkanélküli se
gélyről, sem jótékonysági akcióról 

szó, 

hanem legnagyobb részben olyan jut
tatásokról, amelyek visszafizetendők. 
Egyéni kérvényekkel, egyéni ügyek
kel a belügyminisztérium szociális 
alapjának ügyosztálya nem foglalko

zik.
Csak a közületekkel tart, fenn össze-

La Guardla miniszter lesz?
Newyork, jan. 9.

(Stefani.) Le Guardia newyorki pol
gármester a városi tanácshoz intézett 
üzenetében küelentette, hogy rendben 
akarja hagyni a házalóját arra ' az;

A tragikus hír, mely néhány héttel 
ezelőtt a világsajtóban a világ főcser
készének haláláról számolt be, vala
mennyiünk őszinte örömére, valótlan
nak bizonyult. Aggódásunk azonban 
nem csökkent, mert a nyugtalanító je
lentések a nyolcvankét éves „great old 
mán"' súlyos szívbetegségéről szóltak 
és a tragédia árnyékát előre vetették.

— Tegnap aztán az angol Reuter- 
jroda egy távirata néhány sorban adta 
a világ tudtára, hogy lord Baden- 
Powell, a világ, föi^erkészg N periben 
hosszú szenvedés után elhunyt. a 
Világ egész közvéleménye őszinte rész
véttel áll a legnépszerűbb és a legked
vesebb öregember ravatala mellett.

A Nagy Sándor-uteai cserkészszék
ház homlokzatára a gyászhír vétele 
után azonnal kitették a fekete lobogót. 
Tegnap este a szövetség székházábin 
a magyar cserkészet vezetői Papp 
Antal ny. államtitkár, a szövetség el
nökének vezetésével előzetes megbeszé
lésre jöttek össze. Ennek az előzetes 
megbeszélésnek eredményeként a Ma
gyar Cserkész Szövetség két táviratot I és a béke jegyében megszervezze a ri
adóit fel. Az egyik részvéttávirat lord | lág ifjúságának új táborozását.

Telefonos 
belörőírükk

Tegnap délután vakmerő betörők 
jártak Fischer Ferenc részvénytársa
sági igazgató Margit-körúti lakásán. 
A lakásból eltávoztak a háziak, csu
pán a szobalány maradt otthon, ami
kor öt óra felé megszólalt a telefon:

—• Itt a Luxor kávéház főpincérc be
szél, — hallotta a szobalány, — jöjjön 
azonnal ide, mert úrnőjét autószeren
csétlenség érte...

A cselédleány lefutott az utcára, ré
mületében egy taxiba ült és a Luxor- 
kávéházba sietett... Alig hogy ez a 
jelenet lejátszódott, a szobalány egyik 
barátnője, aki ugyanabban a házban 
szolgált, lejött Fischerék lakásába. Az 
előszoba ablakán keresztül látta, hogy 
a lakásban gyanús alakok mozognak. 
Á házmesterhez akart sietni, de a lép- 
csőházban találkozott a postással, akit 
segítségül hívott. Bezörgettek a, la
kásba mire hirtelen felpattant a kony
haajtó és azon két fiatalember rohant 
ki a lépcsőhöz irányába. A postás ül
dözőbe vette, kiáltozásaira többen futni 
kezdtek a menekülök után de azoknak 
sikerült egérutat nyerni. Ezalatt visz- 
szaérkezett Fischerek szobaianya is a 
Luxorból, 6 kiderült, hogy nyilván ez-

köttetési Ős - az egyéni juttatások - elbí
rálását maguk a közületek vezetői a 
helyszínen bírálják él. A kérvényeket 
és a kisemberek ügyes-bájos dolgait 
a városikban a polgármesterek, a me
gyékben az alispánok bírálják, el és 
ők döntenek arról, hogy jogos-e az 
igény, vagy nem.

A városok és vármegyék már össze
állították szociális munkaprogram
juk tervezetét és annak keresztülvite
léhez szükséges költségvetésüket. Ezt 
a területileg illetékes szociális fel
ügyelő, — egy-egy felügyelőnek 2—3 
vármegyéje is van, — a közületek ve
zetőivel személyesen letárgyalja és 
úgy a prograinmot, mint á költségve
tést saját hatáskörében hagyja, jóvá. 
A belügyminiszter ugyanis arra töre
kedett, hogy aktázás helyett meggyor
sítsa az eljárást és a kisemberek 
ügyeinek végleges elintézéséig nem 
kell sok retortán keresztül mennie a 
kérvényeknek és.az ügyeknek. .

f ~l 5
Kulon

futball-szövetséget akt* 
kítanak a jugoszláviai 

németek
Újvidék, jan. 9.

(Búd. Tud.) Az ujverbászi Kultur^ 
bund kebelében alakult külön bácskai 
német futbdll-szövetség megalakítása 
jugoszláv szakkörökben nagy figyeli 
met keltett. Hír szerint azt a külön né* 
met futba-ll-szövetséget később orszá
gos német futball-szövetséggé akarják 
kiépíteni, hogy az egész jugoszláviai 
német fiatalság sportneveléséről gon
doskodjanak, függetlenül attól, hogy 
a jugoszláviai nemet ifjú tagja-e vala
mely sportegyesüleínek^ vagy sem.

esetre, ha nem maradna helyén man
dátuma lejártáig. Az üzenetet úgy fog
ják fel, mint előzetes bejelentést a 
Roosevelt-kormányba szándékolt belé
pésének, ‘Valószínűleg nemzetvédelmi 
miniszterként. (MTI.) 

Baden-Powell. feleségéhez, a 
Nyeribe címezve,' így szólt:

„Mélyen megrendülve a Chief halá
lától küldjük a Magyar Cserkész Szö
vetség legmélyebb részvétének kifeje
zését. Papp Antal, gróf Teleki László."

A másik táviratot Gusztáv Adolf 
svéd királyi herceg, a világcserkészet 
állandó bizottságának elnöke' kapta:

»A Magyar Cserkész Szövetség kéri 
fenségedet, hogy fogadja legmélyebb 
részvétének kifejezését a világcserké
szetet ért ama szomorú veszteség al
kalmából, amely lord Baden-Powell 
elhalálozásával mindnyájunkat illet; 
Papp Antal, gróf Teleki László."

Bi-Bi elköltözött. De eszméi, ame
lyek nagyszerűsége épp abban nyilat
kozik meg, hogy a világ minden nem
zete olyan sajátos ifjúsági mozgalmat 
alakított ki, amely nemzeti érdekei
nek a legjobban megfelel, köztünk 
maradnak.

A nagy Chief alakja már áz. égi me
zőkön jár, hogy a szeretet, testvériség

kenyai

zel a trükkel akarták a betörők a 
lányt eltávolítani a lakásból. A rend
őrség keresi a két fiatalembert

Adakozzunk 
Erdélyért!

A Főméltóságú Asszony „Erdélyért!"1 
mozgalma javára újabb jelentős ado
mány érkezett a 8 Órái Újsághoz, Az 
adományt a magyar királyi kuliigy- 
minisztérium útján a hallei magyar, 
konzulátus utalta át tí hallei magya
rok nemes áldozatkészségének bizo
nyítékaként. A messze idegenben élő 
honfitársak szívét is megdobogtatta a 
Főméltóságú Asszony kérő szózata és

megtakarított pénzüket boldogan 
ajánl fák fel az ínséget szenvedő 

erdélyi testvérink javára.

Hálás köszönettel nyugtázzuk ezt a 
gyönyörű adományt, a hazaszeretet
nek és flébaráti szeretetnek ezt 
a megható megnyilvánulását és 
kérjük a hazai előfizetőinket és ol
vasóinkat. hogy akik közülük még 
nem juttatták volna el adományaikat 

;.a nemzeti célra, ■ .
minél előbb küldjék be a 8 Órai 

Újsághoz csatolt csekklapon, vagy 
közvetlenül kiadóhivataluukhözj

mert erdélyi véreink megsegítése ha
zafias és felebaráti kötelesség.
' A 8 Órai Újsághoz mellékéit postatakarék
pénztári ésekklápon a következő újabb ado
mányok érkeztek hozzánk:

A hallei konzulátus átutalása a m. 
kir. külügyminisztérium utján 204.31 
P, Sehien Paula, Budapest 1 P. 
Csekklapon kiadóhivatalunkhoz

érkezett összesen .... 205.31 P,
Korábbi gyűjtésünk eredmé

nye . .................................... 3226.58 P.
Eddigi gyűjtésűnk .... 343L89 P.

A gyűjtést folytatjuk.

— Az Általános Nyomda és Grafikai In
tézet Rt. dr. Uj István cégvezetőt igazga
tójává nevezte ii.

Tlcuniec tna!

Mischa Auer

bt első idei bál

UDVARI DAL
a COHSO3AK

DEANNA
DURBIN
uj, nagyszerű vígjátéka egy 
magyar kislányról, a békebeli 
Becsről és I. Ferenc Józsefről.

Rendezte:

Henry Koster
Zene

Köbért Stolz
Joe Pasternak-prod akció 

(Unlversal-Hlm)
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A Messaggero válaszol

Dűli Coopernek
Nyolcévi {egyházat kapott 

az üllői rablógyilkos
Rónia, jan. 9.

(Stefani) A Messaggero válaszol 
Duff Coopernek a londoni rádióban 
tett kijelentéseire, amelyekben az an
gol miniszter koholt okokkal próbálja 
magyarázni az olasz katonák háborús 
lendületének állítólagos hiányát. Kiég 
megfordítani a Duff Cooper jelezte 
indokokat. — jegyzi meg a lap, — 
hogy megtalálj tk az olasz fegyverfo- 
gásnak alapvető okait. Az olasz népét 
egyáltalán nem békés jólétből ragadta 
ki a háború, amint azt az angol' mi
niszter állítja.

A világ kincseinek angolszász meg- 
kaparintása sohasem tette lehetővé a 
békés jólétet az olaszok, számára- Ép-

A jugoszláv 
hajógyárak 

nem tudnak dolgozni
Dubrovnik, jan. 9.

(Búd. Tud.) A dalmáeiai hajógyárak 
a háború következtében nem. tudják 

pen ennek kivívására fogott fegyvert 
az olasz nép- . Olaszország ezenkívül 
azért lépett harcba, hogy határozott 
tartalmat adjon 1918. évi győzelmé
nek, minthogy még legszerényebb ké
réseit is visszautasították volt szövet
ségesei.

Ami azt illeti, hogy az olasz telepe
seknek ílszakafri kában, Duff Cooper, 
szerint, elég üres terület áll rendelke
zésükre, elég megjegyezni, hogy ennek 
az afrikai paradicsomnak egyik példa
képe éppen a Marmariea sivatag, 
amellyel az angoloknak átmenetileg 
alkalmuk volt megismerkedni. Ebből 
is láthatják az okot, amelyért az olasz 
katonák harcolnak és vitézül harcolni 
fognak a végső győzelemig- 

beszerezni azokat a gépeket és egyéb 
alkatrészeket, amelyek új hajók épí
tése és használt hajók kijavítása céljá
ból szükségesek. Emiatt csupán uszá
lyokat és csupán áruszállításra alkal
mas egyéb kisebb teherha jókat tudnak 
építeni. A hajógyárak üzemé erós&n 
lecsökkent. A gyárak most állami meg
rendelést várnak, mert hiány van parti 
őrhajókban és ellenőrző hajókban.

Vitéz Somody János elnöklete mel
lett ma tárgyalta a pestvidéki törvény
szék azt a rablással párosult gyilkos
sági bűnügyet, amely június 15-én éj
szaka történt Üllő községben s amely
nek halálos áldozata Schmőler Adolf 
88 éves üllői kereskedő volt, akit Ki
szeli László 9 éves iparossegéd agyon
vert, A vád szerint Kiszely kerékpárt 
akart venni, de mivel nem volt elég 
pénze, elhatározta, hogy a gazdag ke
reskedőt kirabolja. Kileste, amikor 
már teljesen egyedül volt az öregem
ber, kezében Frommer-pisztollyal be
rohant az üzletbe és elkiáltotta magát:

— Fel a. kezekkel!

A halálra rémült aggastyán még szó
hoz sem juthatott, mert Kiszeli a re
volver agyával 10 hatalmas ütést mért 
a fejére, úgy, hogy valósággal szét
verte a koponyáját. Kiszeli aztán a 
fiókok .felfeszítéséhez kezdett, közben 
a kereskedő felesége a szomszédszobá- 
ban figyelmes lett a zajra, segítségért 
kiáltott és erre Kiszeli anélkül, hogy 
magával vitt volna bármit is, elmene
kült.

A mai főtárgyaláson Kiszeli csak 
az emberölést ismerte be, tagadta 
azonban, hogy rabolni akart volna. 
Védekezése szerint a kereskedő .17 
pengővel tartozott neki és amikor ő 

ezért a pénzért ment, Schmőler go
rombán kiutasította. Ezen háborodott 
aztán fel annyira, hogy a kereskedőt 
megtámadta.

A bizonyítási eljárás befejezése és 
a perbeszédek után a törvényszék a 
gyilkos fiatalembert 8 évi fegyház
büntetéssel sújtotta.

Az afrikai harcokkal kapcsolatban aa. 
United Press római levelezője közli,, hogy 
az olaszok jóelőre gondoskodtak gyarma
taik huzamos időkre való ellátásáról. Eri- 
trea, Etiópia és a Szómálifölü fontos pont
jain jelentékeny üzemanyag-raktárak van
nak, amelyek éveskrd is elegendők. A pos
taforgalmat továbbra is rendszeres légijá
ratok bonyolítják le az anyaországgal. 
Utasokat ugyan nem szállítanak a gépek, 
legfeljebb sebesült katonákat, visszaútban 
pedig mérnököket, mechanikusakat, továh, 
bá gépalkatrészeket hoznak magukkal az 
etiópiai ipari üzemek számára. Ezek u 
gyárak maguk is el tudják látni az olasz 
gyarmatokat, azonkívül tervszerű állatte
nyésztés folyik Etiópiában és a. mezőgaz
dasági. munkát is fokozták. Különben is 
az Indiaüóeeán partján csekély a brit el
lenőrzés b így az olaszok remélik, hogy az 
afrikai gyarmatok teljes elszigeteltség mel
lett is folytathatják a harcot és eltarthat
ják saját magukat.
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Jo Hidegebb
és szárazabb idő

Tegnap a borult és csendes időjárás este 
az északi szél megélénkülése zavarta meg. 
A hőmérséklet az olvadáspont közelében 
volt, de a zord északi levegő csakhamar erős 
fagyot okozott és még ma délelőtt is mélyen 
fagypont alatt volt a hőmérő. Az időválto
zást sok helyen havazás kísérte.

Az új hideghullám most már ki fog ala
kulni. A havazások azonban"lassanként meg
szűnnek, mert a szél dél felé szállítja cl a 
havazást adó felhőtömegeket. Z. J. A.
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A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Északi szél, több helyen még havazás, 
a nappali hőmérséklet alig változik, az éj
szakai hideg fokozódik.

_

Felelős szerkesztő és kiadó:
DE, HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR NADANYI EMIL

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Et. Szer
kesztőség: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon-: 22-42-32. 22-42-33, 22-42 31.
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482 558 684 718 722 833 848 983 42042 043 068
102 206 220 242 255 265 280 301 470 636 693 725
939 945 950 43042 047 107 120 131 237 281 282
343 363 463 521 530 534 649 655 675 721 725 730
752 754 790 842 924 942 44050 067 119 126 208
219 234 2-86 316 338 346 490 491 502 527 560 621
710 892 975 45101 218 269 280 281 344 348 367
430 486 500 506 572 590 627 660 725 735 738 82.2
908 941 970 982 46056 1701 196 208 213 271 283
470 523 550 593 601 671 723 839 879 896 912
934 949 983 47049 133 150 198 211 221 270 304
329 331 367 386 411 528 585 633 635 697 736
738 797 975 980 983 985 48040 202 478 525 712
868 870 910 962 979 985 49048 050 087 106 117
157 167 220 237 334 352 369 454 465 526 564
664 692 702 712 785 820 917 919 984

5(1137 147 300 315 317 325 326 336 388 390
419 432 438 440 445 476 488 530 535 538 565
648 705 746 734 784 787 840 848 903 929 951
959 975 51013 035 036 060 066 098 229 248 267
306 344 352 397 490 558 561 625 731 804 856
916 998 52046 064 17;3 193 209 247 249 299 396
434 471 472 486 580 601 627 657 667 702 753 836
839 928 937 942 53086 223 255 287 342 364 369
492 501 638 667 678 681 754 831 832 976 988
54019 092 112 140 145 196 251 288 378 383 429
431. 475 506 589 644 681 689 724 726 746 770 810
828 865 949 961 966 982 55037 168 180 255 334
346 ^75 414 559 587 647 728 886 56012 064 080
088 126 187 226 285 292 293 304 348 420 430 511
519 574 603 759 786 816 868 902 918 932 983 997
57018 062 075 110 148 238 250 264 289 308 317
348 379 387 398 421 555 632 730 766 833 858 899
971 58038 153 296 300 325 366 386 502 504 594
599 646 664 669 671 721 729 792 794 59014 020
022 085 094 120 162 171 316 371 382 395 412 468
608 660 757 766 941 950

60040 055 095 104 131 197 224 233 278 298
305 335 355 402 416 446 570 611 612 622 634
759 763 899 920 945 963 967 61001 024 063 075
114 383 284 296 475 485 564 604 606 630 639
744 811 896 998 62043 048 133 197 272 276 308

FERENCJÓZSEF
KESERÜVIZ

422 130 433 442 464 481 482 512 583 625 695 731 
851 853 875 882 889 928 955 63015 057 084 092 
097 149 162 171 2-12 228 262 267 307 3.14 380 390
4,23 457 583 681 692 753 782 789 840 905 908 956 
64004 053 142 187 188 219 284 291 392 494 665
681 740 752 753 759 762 777 830 847 885 973 
65026 137 1.38 317 334 388 410 461 486 489 494 
561 51,3 875 893 897. 929 938 939 66077 087 103
109 136 139 142 276 290 307 327 342 482 541 514
596 687 689 729 795 797 827 »32 833 849 910 933 
67142 146 199 236. 304 421 452 572 597 6.14 617
638 695 722 756 808 877 916 919 94.1 Ö60 972 
68003 104 227 292 302 344 364 419 538 588 628
650 661 691 759 795 935 97.1. 988 69015 027 075 
081 097 125 199 259 284 349 350 370 523 55.1
601 604 6Ü52 710 725 788 807 841. 982 991

70032 045 164 184 410 412 413 453 455 480 50lí 
537 543 561 622 638 673 714 755 770 829 840 943 
978 984 988 71066 140 222 299 331 335 373 440
418 494 536 518 569 640 655 660 664 681 822
848 874 881. 989 998 72003 02G 107 129 162 192 
252 253 281 307 321 413 446 470 494 504 539
591. 629 655 697 707 755 743 799 855 878 960
974 987 73062 074 111 128 159 194 253 272 347 
357 369 372 430 445 452 542 554 559 562 589 618 
636 654 663 707 725 776 861 864 884 994 988 
74002 009 059 062 126 170 243 254 360 379 399 
443 549 803 813 814 855 860 75018 034 037 101 
222 410 416 456 461 569 591. 710 769 774 775 807 
945 969 76005 131 146 180 181 268 291 300 353
371 407 412 .447 502 505 553 634 653 673 710
743 764 835 960 77070 149 154 183 24!) 300 429
413 439 460 509 734 748 778 78004 049 080 207
323 398 443 480 512 534 578 599 666 751 789 795 
858 79038 084 155 292 351 395 456 546 569 638
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650 819 835 844 876 890 913 989
.80030 112 124 144 165 350 270 276 315 337

361 386 388 130 494 566630 644 675 698 767 841
996 81(103 015 0.57 075 130 135 139 156 202 230
263 283 298 303 318 364 373 471 570 611 683
812 83g 911 915 82035 072 108 118 125 197 225
257 268 286 430 449 485 511 527 566 748 787
815 819 848 851 868 920 83047 061 123 203 208
252 271 311 397 445 505 510 531 534 540 639
650 752 803 828 936 959 986 8404 101 117 200
246 499 539 566 572 580 602 645 675 771 787
809 820 843 883 913 975 985 986 85040 062 092
093 146 158 377 388 411 483 514 530 542 612
734 755 780 807 815 879 86006 010 022 080 101
158 266 360 402 413 441 445 481 536 552 567
617 662 678 778 926 933 943 945 8'7012 083 129
141 146 200 236 252 266 330 379 396 417 469
589 566 657 665 743 775 879 968

Felelősség nélkül. A húzásról a gyorajegy- 
zéket IJembinsky B, bankház sorejegyfőárusító 
(Zsigmvnd kir.-u. 8) adja ki. — A húzás folyt 
tatása január 10-án.

Ismét a BENKÖ BANK
VI. Anlr.-esy-út öfi. szerencsés Ugyfeei nyer
ték a 60 000 pengős főnyereményt az 53 765 

■v^-es számú sorsjeggyel

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


