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A BALKÁNI REJTÉLY

Merényletterv Faruk király és anyja ellen
Willkie Londonba érkezik

túftóttlŐráhak tele'onjeíentéte

Berlin,, jan. 14.
A német sajtó mai cikkeiben ismét 

hangoztatja, hogy

a háború nem a Balkánon és nem 
Északáfrikában, hanem csupán 

Angliában dőlhet el.

Azt is meg kell állapítani, — írja töb
bek között a Deutsehe Allgemeine 
Zeitung vezércikke, hogy

a háború nem gazdasági, hanem 
katonai győzelemmel fog véget., 

érni.

Éppen ezért igen hibásak Angliának a 
gazdasági blokádra felépített tervei. 
A továbbiakban hangoztatja a vezér
cikk, hogy már angol politikusok is 
kezdik belátni a gazdasági blokádhoz 
fűzött remények alaptalanságát.

Azzal a hírrel kapcsolatban, hogy

Wilkie, Roosevelt volt ellenjelöltje, 
Angliába készül az ottani helyzet 

megvizsgálására,

.Berlinben hangoztatják, hogy úgy lát
szik, az amerikai politikai élet veze
tői nem bíznak meg teljésen az angol 
propagandában és személyesen akar
nak meggyőződni a való helyzetről.

A Berliner Börsérizeitung vezér
cikke. az amerikai elnök felhatalma
zási javaslatával foglalkozik és han-_ 
goztatja, hogy érthető, ha. az amerikai 
Polgárok nem akarnak minden előze
tes tájékozódás nélkül biarieö-csékket 
adni, az Unió elnökének, kezébe. Az 
amerikai polgárt meggondolásra kész
teti, vájjon adjon-e diktatórikus hatal
mat Roosevelt kezébe és fontolóra ve
szi, mi marad meg számára ezekután 
ábból a demokratikus életformából, 
amelynek fenntartására ezidőszerint 
és a jövőben is oly nagy áldozatokat 
hgll koznia az amerikai népnek.

Német politikai körökben meg
nyugvást keltett vicliyi vezető körök
nek a francia gyarmatokkal kapcso
latban kiadott Rpwtcr-jelcntéshez fű- 
zhtt magyarázata. Francia kormány
körökben ugyanis kijelentették, hogy 
Máeseii egyetértenek Platón gyarmat
osai miniszter nyilatkozatával, amely-

60 azt mondotta, hogy

a francia haditengerészet és d 
SJarmati erők teljes mértékben a j 
^tahl’kormány mögött állanak és |

visszautasítanak minden olyan 
angol kísérletet, amely a francia 
hadiflottának, illetőleg a francia 
gyarmatoknak a megszerzése irá

nyul.
Német politikai körökben hangoz

tatják, hogy hiába igyekszik 
Anglia elterelni magáról azt a

Magasrangű rendőrtisztek 
érdekes vallomásai 

a nyilaskeresztes perben
A tegnap elrendelt bizonyítás kiegé

szítése során a büntető törvényszék 
ötös-tanácsa szükségesnek találta .több 
tanúnak. kihallgatását Kovarcz Emil 
és társai államfelforgatási bűnügyé
ben. Ezért piára már meg is idézte 
Héthelyi tanácselnök dr. Kálnay 
Gyula főkapitányhelyettest, dr. Som
bor József rendőrfőtanácsost, dr. Bor- 
báth Samu rendőrkapitányt és még 
több tanút- -I

Fél tíz órakor nyitotta meg a mai 
folytatólagos főtárgyalást az elnök s 
Utána elsőnek dr. Vigváry István 
rendőrfogalmazót szólította maga elé. 
A tanú elmcmdotta vallomásában, 
hogy nem emlékszik már, - kit hallga
tott ki a. nyomozás során. Az elnök 
megjegyezte erre, hogy Balog Józse
fet, majd átadta Vigvárynak az ál
tala annakidején felvett jegyzőköny
vet betekintés, céljából.

— Igen, most már emlékszem, én 
hallgattam ki Balogot és én vettem 
fel a jegyzőkönyvet vallomásáról, -- 
válaszo 1 > a tana.

— Panaszkodott e Balog önnek, hogy 
a. detektívek bántalmazták őt? — kér
dezte az e’nök.

— Nem. — válaszolta határozottan a 
fogalmazó. — és

nem is láttam nyomát annak, 
hogy bántalmazták vclra.

Bizonyára feltűnt volna nekem, ha 
ilyen pancsát előad. ,

— Hát Ön fenyegette valamivel Ba
logot?

— Semmivel sem fenyegettem.
Az elnök szembesítette a rendőrfo- 

ga’mazót Balog Józseffel, ez azonban 
eredménytelen maradt.

Dr. Kálnay Gyula főkapltányhelyet- 
tes kihallgatására került ezután a sor.

— Igaz-e az, — kérdezte Héthelyi el
nök, — hogy ön aiénlofta be állásba 
annakidején Kábáit?

— Igen,, 1-t—13 évvel ezelőtt Nagy- 
kaniss44 én tetteim be őt a vasúthoz

nút, mintha el kebiri és dakari akciói 
nem a francia gyarmatok megszerzé
sére irányultak volna, márt ha a 
francia erők nem álltak volna hősie
sen ellent, akkor . Anglia örömmel

most megkaparintotta volna ezeket a fran 
gya- cia gyarmatokat.

az ő kérésére, mert emlékezetem sze
rint, mint detektív B-listára került,

— Ezzel a bűnüggyel kapcsolatban 
beszélt Kabaival?

„Kábái belesodródott
a bajba** ■

— Egyet-en egyszer. Múlt év máju
sában egy detektív jelentette nekem, 
hogy Kábái nevű vasutas .szeretne ve
lem beszélni. Én azt válaszoltam, hogy 
nem ismerek ilyen nevű embert, mire 
,a detektív azt mondotta, hogy ez az a 
Kábái, akit én állásba segítettem ' a 
vasútnál. Én még akkori sem emlékez
tem rá, de utasítást adtam, hogy ve
zessék elém- Az arca ismerős volt. A 
nevére azonban azért nem emlékeztem, 
mert annakidején, amikor állásba se
gítettem, hívták , és ké
sőbb változtatta meg nevét Kabairá. 
Kábái mindjárt megköszönte, nekem, 
hogy annakidején segítségére voltam, 
azután azt mondotta,

hogy belesodródott vagy belesodoia 
tűk a hajba.

— Én azt válaszoltam neki, hogy 
elég rosszul tette, mert, ezzel önmagá
nak és családjának is árt, mire ő 
megkért, legyek, segítségére és helyez
zem valamilyen állásba a fsleoégét, 
hogy meg tudjon élni. Én később lépé
seket is tettem és azután értesítettem 
Kabainét-, hogy egy gyárban-el tudna 
helyezkedni, . ő azonban kijelentette, 
hogy nagyon gyönge a szervezete és 
könnyebb munkát szeretne. Erre, már 
nem került a sor,- mert mint utólag 
hallottam, másutt elhelyezkedett.’

— Panaszkodott-e Kábái, hogy á 
detektívek bántalmazták? — kérdezte 
az c’r'ö'-.

— Erre nem emlékszem.
— A nyomozás lefo1yásáról mit tud 

méltóságod-
®n a nvomozást annakidején sár’ 

bíztam Sombor főtanácsos úrra és 

mindenben ő intézkedett, tekintettel 
arra, hogy nekem más elfoglaltságom 
van.

•— Látott-e Kábáin olyan nyomókat^ 
amelyekből arra lehetett következ
tetni,, hogy megverték.

— Nem láttam.
Buzássy Lajos kir. ügyész kérdezte 

ezután meg: ;
—- Az ügy lényegére vonatkozólag 

mondott-e valamit Kábái?
— Annyit mondott, hogy most már 

vallani akar és szavaiból azt vettem 
ki, hogy szeretné, ha éu foganatosí
tom kihallgatását, . .Én azt váló szóltam 
neki, hogy majd Sombor főtanácsos úf> 
intézkedni fog.

Héthelyi elnök ezután szembesítette 
a főkapitányhelyettest KabaivaL Ka- 
bal' kijelentette, hogy rögtön, amikor 
belépett a főkapitányhelyéttés .szobá
jába, mindjárt mondotta a detektívek 
dolgát, mire a főkapitányhelyettes azt 
mondta, hogy majd ki fogja az ügvet 
vizsgáltatni. Kálnay főkapitányhplyei- 
tes erre azt válaszolta a szembesítés 
során, hogy

nem emlékszik árra, mintha Kábái 
panaszkodott volna.

Ha ez megtörtént -volna, úg y ö feltété 
lenül megindította volna az eljárást. 
A szembesítéskor Kábái előadta, hogy 
Kálnay felhívta őt, hozzon értésére 
minden olyan dolgot, amit illegálisnak 
tart és esetleg a felesége utján, kö
zölje vele.

Dr. Sombor József 
vadomása

A következőnek dr. Sombor József 
rendőrfőtanácspst a rendőrség politi
kai 'osztályának vezetőjét hallgatták 
ki tanúként.

Dr. Sombor József előadta, .hogy az 
ügy nyomozását irányította. Égy feb
ruári napon detektívek jelentették 
neki, hogy, .a Capitoí . mozgó mellett 
egy kocsmában

valami részeg hordár, azzal heneé- ' 
get, hogy több kézigránátja van.

és tudni fogja, hogy mit csinál majd 
velük. Ez volt a kiindulási,pont. Meg
állapítottuk, hogy a hordárt Cseh 
Kálmánnak hívták. Előállítottuk a fő
kapitányságra, itt rávallott Bádonyira, 
ezután egymást követték az esemé
nyek. így jutottunk el Kábáihoz, aki 

.egy szép napon előadta, hogy 'jelentést 
akart tenni Kálnay Öméltóságának, aki 
azonban hozzám utasította. Kábái az
zal kezdte, hogy négyszemközt szeret
ne velem beszélni. Erre én azt felel
tem, hogy én négyszemközt veié nem 
beszá’ek, hanem egész nyugodtan .el
mondhat .mindent a két, éppen jeltem 
levő rendőrkapitány előtt is.

U tudósítás folytatása a 4-ík



Elkobozta három brassói magyar 

egyesület vagyonát a vasgárda

-, Szálas! Eerenc úr. rókoüszénVét nyil
vánította Románia iránt és azonosította 
magát a románokkal amikor kijelen
tette:

„Mi teljes megértéssel viseltetünk egy 
ugyanazon szövetségi rendszerhez tar- 

-tozó állam természetes belső nehézségei 
. Iránt.4*/

A Brassói Székely Társaságot, a 
sr Brassói Turista Egyesületet és a 
■Brassói Munkástsstedző i‘Egyesületet a 
román hatóságok bezárták és mind a 

- három egyesületnek vagyonát, amely 
23 millió leit ér, elkobozták. A három 
egyesület működésének felfüggesztése 
élénken érinti a brassói magyarságot, 
amelynek mind a három egyesület 
kedves otthona volt.

rendeleté, amely egyszerűen kisajá
tította a birtokot és a kastélyban a 
dúsgazdag kolozsvári román ügyvéd, 
dr. Pordea telepedett le. Hiába perelt, 
hadakozott a professzor, ■ hiába, volt 
igaza: semmit sem tehetett. Pordea 
óriási bukaresti összeköttetéseivel kő
lap, törvényt készíttetett, csakhogy a 
György ay-.f éle birtokot kisajátíthassa. 
A professzor a legfelsőbb fórumon is 
cívesztette a perét,

A visszatérés után nagyot változott 
a helyzet. A Pordéa-család, amely 
szinte elképzelhetetlen luxussal ren
dezkedett be a kastélyban, — idejében 
megszökött. A kendilónai birtok ma 
újra visszakerült jogos tulajdonosá
hoz. A kiszépített, valóságos amerikai 
méretekkel nagyobbodott Teleki-kas-

Gyergyay professzor 
kastélya és a román 

honfoglalók"

Román határőrök 
zsarolják a magyar 

síelőket

fi'

Kolozsvár, ,ia,n 14.
A varosban ma mindenki Gyergygy 

professzor kendilónai kastélyáról be
szél, A professzor még a román ura
lom alatt megvette a kendilónai Tér 
leki-kastélyt .a hozzá tartozó birtok
kal együtt. Ebben a Kolozsvártól né
hány kilométerre fekvő, történelmi 
nevezetességű szép kis faluban levő 
kastélyban akarta kipihenni azt a 
rendkívüli ütemes és fáradságos mun
kát, amelyet a kolozsvári egyetemen 
végzett, Leginkább nyaralónak, szánta. 
Kínos meglepetésként érte Gyergyay 
professzort a román kormánynak az a

"" ‘ - 'l Kolozsvár, jan. 14.
A Kolozsvár feletti Feléki-tetőn áll 

az úgynevezett bükki menedékház, 
amely- évek hosszú sora óta találkozó- 
.helye volt Kolozsvár síelőinek. Ami
óta az új határ alig néhány méternyi
re került a menedékházhoz, azóta a 
síelők könnyen áttévedhetnek a hatá
ron, ahonnan azonban csak a román 
határőröknek lefizetett súlyos baksis 
után kerülhetnek vissza. A román ha
tárőrök gyorsan felismerték az új ke
reseti lehetőséget és zsákmányra les
ve,. behatolnak magyar területre 6 ott 
várjak o könnyelmű síelőt, akt álté
ved a határon és alaposan megzsarol
ják. A kolozsvári síelők újabban nem 
a bükki erdőbe, hanem a Hójára jár
nak BÍelri, hegy a kellemetlenségeket j 
kikerüljék.

NRGYMHPOK, 
KIS HÍREK

I

Cáréi. román cx-király még mlnd’g 
Szeviliában tartózkodik, és soha egy pilla
natra sem hagyja el azt.' a szállót, ahol 
lakik. Egy amerikai ujsíg jedentése, hogy 
az ex-király mencikiilésszeriien tihagyta 
Szsvillát, hogy Északamerikába utazzon, 
nem felel meg a valóságnak.

Bandrillart francia érsek lapja meleg 
hangú beszámolót közöl a gödöllői gimná
zium francia tagozatáról. A lap, „Les 
Aihitiés Catholiques" a címe és a párisi 
katolikus egyetem rektorának elnöklete 

• alatt áll, ismerteti a gödöllői Iskola műkö
dését és örömmel állapítja meg, hogy a 
•tanári karban helyet,.foglal a. francia kato
likus ifjak szövetségének. egyik megalapí
tója, Marc Scherer, a kiváló szociológus is. 
A magyarbarát beszámolót a dr. Gábriel 
Ásztrik szerkesztésében megjelent évkönyv 
ismertetése fejezd be.

„S-Uggesztiós áloml emezeket" hoz forga
lomba egy amerikai gramofot társasig. 
A lemezek részint szuggesztiv parancsokat 
adnak az alvónak, hogy aludjon el nyu
godtan, közben, pedig régi klasszikus szer
zeményekből és unalmas tudományos mű
vekből tolmácsolnak részleteket, teljesen |

•logikáilan összefüggésben, végül pedig egy 
halk bölcsedül csendül fél a lemezen. Min
den.. ■ lemezhez használaté utasítást, rnellé- 
Mnék. A lemezeket csap olyas készülék: n 
tanácsos, leforgatni, amelyek önműködő ki
kapcsoló szerkezettel rendelkeznek, nehogy 
a vegtelens-'gig forogjon a lemez, amikor 
a „paciens" már rég elaludt.

A nőmet fogolytáborokban lévő mintegy 
kétmillió francia hadifogoly sorsáról nyi
latkozott Georgss Scapini, „a hadifoglyok 
nagykövete". Kijelentette, hogy a német 
hatóságikká! folytatott tárgyalásai egyelő, 
re nem értek el lényeges eredményt, de re
méli, sikerül majd kereaztülvinnie, hogy 
azok a hadifoglyok, akik már az 1914—1918. 
évi világháborúban is harcoltak, előnyösebb 
bánásmódban részesüljenek. Bejelentette 
még, hogy a Svájcban internált francia, 
polgárok hazatelepítőjének súlyos pénzügyi 
nehézségei vannak, de ennek ellenére a 

•visszatelepítés rövidesen megkezdődik.
Gyászistentiszteletet tartottak Casablan

cában a Sfax tengera’attjáró és a Rhone 
tohergőzös áldozatainak emlékére. A két 
francia hajó, mint ismeretes, december 
19-én a marokkói partok közelében — ed
dig még ismeretlen körülmények között — 
elsüllyedt. Az istentiszteleten résztvett a I 
Sfax és a Rhone néhány hajótöröttje is.

Nagy katonai díszszemle volt Damaskus- I 
bán Dantz tábornok tiszteletére, akit a | 
viehyi kormány sziriai főbiztosnak neve- I 
zott ki. I

Az Első Magyar Részvényseríőződe I
-ét
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az alábbi helyeken tartják állandóan frissen csapolva $ 
Schutcz Ferencz-vendéglője
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' Ötezer tonnás görög hajó indul január 
15-én NewyorkbóL A hajó az amerikai Vö
rös Kereszt győgyszerküldeményét viszi 
Görögországba.

.Az Egyesült Államok jogilag hadiálla
potban vannak a tengelyhatalmakkal, álla
pítja meg Bumton Leede, a Harvard-cgye- 
tem tanára. A professzor egyébként java
solja, hogy az Angliának szánt hadianya
got amerikai hadihajók kísérjék át az At
lanti óceánon.

A ciprust görögök 50.008 fontsterlingct 
gyűjtőitek Görögország háborús segélyalap
ja javára.

A nápo'yi rendőrfőnök rendeletére le
tartóztatták az egyik ismert nápolyi " szállo
dást és nővérét, mert megtagadták az el
lenséges légitámadások következtében haj
léktalanná vált családok befogadását. A 
szállodát a (hátóságok lezárták, a testvér
pár pedig bíróság elé került.

A mekkai zarándokok a zarándokút be
fejezését képező Bairam ünnepen külön- 
imát mondtak mindazokért a hadihajókért, 
amelyek a Földközi-tengeron működést fej
tenek ki, mert nem akadályozták meg Őket 
vaúási kötelességeik teljesítésében, sőt kü
lön hajók rendelkcizésro bocsátása utján 
gondoskodtak arról, hogy az északafrikai 
mohamedánság többezer hívője még az 
utolsó órában ».z ünnep előtt elindulha
tott Szuezből Dzsiddah felé, hogy onnét 
Mekkába vándorolhasson.

Az a’.bin—jngorriáv határról hétfő estig 
beérkezett jelen/.ótok szerint Podgrad:c kör
nyékén továbbra is tart a tüzérségi harc 
az olaszok és a görögök között. Olasz rész
ről ezen a ponton a vasúti kocsikra sze
rolt legnehezebb ágyukat vonultatták fel, 
amelyek 25 km. távolságon túl is küldhe
tik a lövedéket. Ezekkel az ágyukkal vették 
tűz alá a görögök hátsó védelmi vonalait. 
A tűz hatása alatt a görögök kénytelenek 
voltak Rodgradecet az ágyúzás elől kiürí
teni. A görögök a Mökra-hegysóg külön
böző szikla,fái zirciben helyezkedtek él ezután 
a város körül.

152.738 szlovák korona 
segély-gyűjtés eredménye 
ozóvl gyűjtés végösszege 
haladja túl a múlt évit, 
nyomásában 560 pozsonyi 
leány é« fiatalember működött közre.

Mint Bukarestből jelentik, a pénzügymi
nisztérium minden vámhivatalhoz eljut
tatta .azoknak á tárgyaknak.a-.listáját; ame
lyeket zsidók vámmentesen.', vihetnek ki: .az 

I országból.: E szerint minden ussidőfeimigráns 
I kivihet .magával: 3 öltözet ruhát, .hozzátar- 
l.tozó három kalappa’, cipőkkel és harieoyAk- 
■fad sth., egy iélifcai^tot, egy felöltőt, hat 

I rend fehérneműt, égy órát, egy töltőtollat, 
| a jegygyűrűt, három rend ágyfehérnemut 
! és egy takarót. Az egy családhoz tartozók 
I ezen kívül magukkal vihétlk a háztartási 
I felszeretésüket (konyhacudényck stb.). 
I Jégtörő hajót épít Norvégia a norvég ha- 
I 1 ászát biztcsítá'ára. Norvégiának ez az 
I első jégtörő hajója.

i Most szabadult a hírhedt jilavai fegyház- 
I hói ifj. Erdős Mihály marosváeárhelyi ka

tona, aki a bukaresti balettiskola zenemes- 
tére volt és a bécsi döntés után került bör
tönbe a román államról és hadseregről tett 
szókimondó nyilatkozatáért. Erdős a Ro
mániában rég bevált módszerhez folyamo- 

| dott és mint a marosvásárhelyi Magyar 
Szó írja, 5500 lejbe került feltételos sza
badlábra he'yezcse. Katonaruhában scökött 
Kocsárdon keresztül haza. Erdős rövid 
ideig együtt volt a később legyilkolt román 
államférfiakkal: egy cellába Zárták Mari- 
neecu tábornokkal és Argescann hadügy
miniszterrel. Elbeszélése szerint jolenleg is 
tele van a jilavai fegyház ártatlanul el
ítélt vagy Ítélet nőikül odahurcolt magya
rokkal, akik kegyetlen bánásmódban része
sülnek állandóan és éheztetik Őket

A párisi magyarok szép karácsonyi ün
nepséget rendeztek az idén is, mint párisi 
tudósítónk most érkezett levele közli. A 
párisi magyarok rue vaugirardi székhá
zukban jöttek össze. A díszterem ragyogó 
karácsonyfája alatt előbb Kozma Ferenc 
rám. kát., majd Kulifay Imre ref. magyar 
lelkészek üdvözö’ték a kis és nagy vendé
geket, A gyermekek verőket szavaltak, ka
rácsonyi dalok csondültek fel, majd meg
kezdődött az ajándékok kiosztása, amelye-

a magyar. tiéli- 
Pcz-onyban. Az 
SO.CO9 koronával 
A gyűjtés lebó- 
magvar asszony,

"kot Bihdér párisi főkonaul adott át Ms 
védenceinek. A» gyermekek boldogan kö» 
szöntÓk inég -á'-főkbiizúr és a Váréba Zsig. 
mond vezetése alatt álló párisi -magyaj? 
ház ' figyelmességét; Sok szegény' magyar 
gyerek . teljes téli ruhát kapott. 8 a meg 
nem szállt francia felületekre is sok pénz
adományt küldtek:. .

Befejezéséhez közeledik a nfcnet hadsa- 
reg,főparancsnokság első nagy háborús 
filmje, amelynek ,A nyugati győzelem'4 a 
címe. A film a nyugati hadjárat esemé
nyeit. tartalmazza a múlt, év május loptőí 
egészen a cpmpiégnei fegyverszüneti szer
ződés megkötéséig és csaknem mindvégig 
olyan frontfelvételeket tartalmaz, amelyek 
eddig nőin szerepeltek a német heti hír- 
adókban. Erancla és angoí front fel vét ölek 
is vannak a képek között, amelyeket a né
met csapatok előnyomulásuk során zsák-' 
Hiányoltak.

Antakyabói, Hátay íövárosáből jelenti 
az istanbuli lapok, hogy felhőszakadások 
és áradások ott súlyos károkat okoztak. A 
város el ma vágya a kiilvilágtól, a vesz
teség emberéletben igen nagy.

Búdkípű lovagnak nevezi a Gárdista & 
-szlovák lap E'enest, aki legutóbb beszédet 
mondott Londonban a „éseh-szlovák egy
ségfrontról". A búsképű lovag nem felej
tette el, írja a Gárdista,- hogy menekü’éso- 
kor néhány mtlliócskát magával vigyen s 
némi pénzecskéje volt már külföldön is, 
Ha Benos egységfrontról beszél, annyiban 
igaza, lehet, Rogy például Szlovákiában 
meg van . az egységfront, de nem Némc.tor- 
szóg ellen, hanem Benes és a többi hasonló 
londoni pojáca ©Ilon, valamint Csch-Szio- 
vákia feltámavr-tá^a ellem

Vörheny- és diftérlajdrvány ven Szófiá
ban. Á városi hatóságok épp ezért vala
mennyi nagyobb nyilvános előadást betil
tottak.

Megtiltották a mozik látogatását a hol
landiai zsidóknak, azzal a megokol ássa!, 
hogy zsidók voltak azok között a személyek 
között, akik nemrég megzavarták a mozi- 
előadásokat. Az utóbbi időben több ven
déglő és kávéház is kitette a táblát, hogy 
zsidó vendégek látogatása nemkívánatos. 

Meghált Maurln tábornok, llunizingor 
francia hadügyminiszter apóra.

Eltemették a freiburgi gyermekkórház
ban történt végzetes gyógy&zercsera tizen
egy kis áldozatát. Annak a négy kisgyer- 
meknek életbenmaradása sem biztos , még, 

, áklket. szintén ' az'.'; elcserélt diftiriaol'te- 
' anyaggal óltottak’be. .''

Az ejtőernyős vs.di.zokról közöl kossaabb 
cikket Göring lapja,.-..az eseeni fNáttonal. 
Zaitaag.. Rászfetesaa leírja, hógyan. kÓ^átík 

’M 4 üémet hAJsere^nak azt az űj "pM.p4i» 
testét. Bzlgoni testi és pszichológiai vizs
gálat előzi meg a felvételt s hosszú ide g 
tart, amíg az újónc első ejtőernyős; ugrását 
megkísérelheti. Külön gondot fordítanak 
arra, hogy az újonc szigorú pontossággal 
csomagolja be ejtőernyőjét, mert a Icg’ri- 
sebb hiba végzetes. lehet a leuyrás alkal
mával. Míg a többi ország ejtőernyőséit 
többnyire a repülőgép süllyeszthető padi ója, 
segítségével bocsátják la a magasból, a. né. 
met ejtőernyősök önként ugranak le..a gép 
kabinjának' ajtajából. A német ejtőernyősök 
jelvénye arany sas, amely a föld felé repül.

Egy asszony három élete
lAmerifeai /izmi történik a
1—...... ' .. ........ vásznon. Életre kel egy
regény, Rachel Fiftld ragyogó könyve, ame
lyet az egész világ elolvasott. A minden
napi ember képzelete azonban soha hem 
érheti el a művészetét. Ezért most, hegy 
beszélni halijuk „D kisasszonyt", hogy át
éljük azt a titokzatos, forró m'sztóriumot, 
ami két ember közt lejátszódik, ha szeretni 
kezdik egymást, — úgy érezzük, mintha a 
könyvet meg sem értettük volna olvasás 
közben. A magunk hangja nem szólhat 
úgy soha, mint Boy éré, vagy Davisé, a 
mi fantáziánk olyan megrázó valóságot 
soha nem teremthet, mint az a szívig ható 
dráma, amit az ő emberábrázolásük. Bra
vúrosan nagy szinA-znő a két művész
óriás mellett a hercegné alakítója ip. A 
Rédius fl’mszinháí filmje a világ filmmúzeu
mába öFökótotü. -

Szívós Siírözft
VIII., Jósssef-körát 88.

Szond.v SdrUzÓ
VI.. Broaöy ntea IC.

TagwerkshoHer Antal v«n«gl<5jo
VI.. s ír-ntca 9.

15 NAPOS TARSHSUrRZAS
a JUGOSZLÁV ALPOKBA 

február 2 — lö.
BLED.... 500 M 
PLANICA. . 1000 M
POKLJUKA 13p0 M W

Jólentkozét riil áíkölönbeég nélkül, jatuár 18>«g 
•JCGOMART, Ép V., Boróttya-u. <, f ; 180-216

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS”, 
ben! Biztos eredmény!

m *3ó és olcsó
« DarmoL Beváltja, amit Igén.

fetuS

■■



3A kereskedelmi' 
miniszter magyarázata 

az egytál-ételes 
napokról

A'kereskedelmi miniszter leiratot in
tézett a Budapesti Vendéglősök Ipar
testületéhez az egytál-ételes napokkal 
kapcsolatban. A miniszter elöljáróban 
leszögezi, hogy az erre vonatkozó ren
delet kereteit nincs módjában7 tágí
tani, nem engedheti meg, hogy egy- 
tálételes napokon sonka- és tojásételek 
korlátlanul legyenek kiszolgáltatha
tok, továbbá a, megengedett kétféle 
egy tál-ételen felül még egy főzelékből 
készült harmadik Cgytál-étel is szere
peljen. Nem engedi szaporítani a mi
niszter a ki szolgáltatható főzelékek 
számát, viszont az ecetes-torma .és a 
cékla salátának számít, ugyanígy a 
saláta módra készített' zeller és 
spárga iá. Ezek kiszolgáltatása nem 
esik korlátozás alá. Sült helyett ha
lat is szabad adni, ezt azonban fel kell 
tüntetni az étrenden.-A főzelék feltét
tel húsételnek számít.

Nem engedi meg a miniszter azt 
sem, hogy egytál-ételes napokon olyan 
ételt, vigyen magávalra vendég a ven
déglőbe, amely annak, étlapján nem 
szerepel, mert ez visszaélésekre vezethet. 
Megengedi azonban az egy tál-étel ék
ből • fél, vagy negyed adag kiszolgál
tatását is. Nem engedi meg a minisz
ter azt sem, hogy különös alkalmakra 
rendezett. vacsorák menüje kivétel le
gyen az egytál-ételes rendelet alól. A 
főttés’7ták, rétesek, palacsinták hin
tése, töltése nem esik korlátozás alá. 
Diétás ételeket az étlapon feltüntetni 
nem szabad.

Sz&kelyfölül
fakivttel

A szállítási. és kiviteli nehézségek 
.következtében a székelyfölül fáternlQr 
lök súlyos helyzetbe 
lyen- csak a kiviteli lehetőségek gyors 
megteremtésével és pénzügyi alátá
masztó sávál lehet segíteni;, Szükséges
nek mutatkozott, hogy a. hatósági irá
nyítás mellett történő’ fakivitel lebo
nyolítására olyan szervezet álljon ren
delkezésre, amely egyben készpénz-elő
legeket is nyújt a székelyföldi terme
lők fakészleteire. Gyökeres és célra- 
vezető megoldáshoz a Magyar Fa Rt. 
néven most megalakuló új vállalko
zás, amelyet az Erdőbirtokos és Fa
kitermelő Rt. és a Középeurópai Ke
reskedelmi és Árucsereforgalmi Rt- 
alapítottak. Az új . vállalat állami 
megbízás alapján .magasabb közér
dekű szempontok figyelembevételével 
hatósági, irányítás mellett fogja a szé
kelyföldi fatermelők fenyőfa-fűrész 
áru 'készleteinek Németországba irá
nyuló kivitelét lebonyolítani. A- Ma
gyar Fa Rt. bekapcsolódásával a szé
kelyföldi fatermelők készleteikét’ rövid 
idő alatt értékesíthetik s'üzemeik- foly
tonosságát azáltal tarthatják fenn, 
hogy az új vállalat a kiviteli célokból 
felvásárolandó készletekre előlegeket 
folyósít. Ez a termelést és a munkások 
ezreinek állandó foglalkoztatását 1 is 
biztosítja-

A Magyar Fa Rt. a napokban tar
totta alakuló közgyűlését, amelven 
az .alantokét egymillió pengőben álla
pították meg. A társaság >elnö1révé I>n- 
Czédy-Tóksmann Nándor ny. főispánt. 
Sz erdélyi közélet ismert személyisé
gét választották meg.

—• Budapest Székesfőváros Népművelési 
Bizottsága ma este félhét. órakor az egye
tem bölcsészeti karának központi épületében 
Klánétól—istam búiig (beszámoló egy uta- 
Zésrój Európa harminchat államán keresz- 
.í®1) címmel vetítettképes előadást rendez. 
®l«adó dr. Holló József.

■-J*- Kalló Ferenc: Itt a piros — Hol a pirost 
a kis regénynek eseményei bármely 

^unkjásifjúval megtörténlietnek, hiszen ott- 
?°aa< munka-helye s az: utca örökké vessé- 
S’éztetik testének és szellemének . épségét, 

főhőst is elsodorja egyetlen.; pillanat. Ha- 
arőfe»?ítósss! igyekszik felküidetni 
Kdaíatt a nyóhnortanyák és - al- 

.elnyeléssel fenyege.tik... (A Királyi 
Egyoterai Kyonnte VlaAU-a.).

Roma, jan.; 14.-
■(NST) Hivatalos helyen a legerélyesebben cáfolják azokat az . angol 

propagandájelentéseket, hogy Albániában, állítólag lázadás tört ki. Albánia 
területén az utóbbi időben a legcsekélyebb incidens sem történt s nem tört 
ki semmiféle lázadás sem.

Hadiállapot
Apuliá tartományban

Róma, jan. 1.4.
(NST) N'z olasz hivatalos lap ja

nuár 6-án kelt királyi rendeletét kö
zöl, amellyel kiterjesztik a hadiálla
potot Apulia délolasz tartományra is.

A hivatalos lap közli azt a bejelen
tést is, hogy katonai parancsnokság 
alá helyezik azoknak a gyáraknak

—.

Német légitámadások
Newyork, jan. 14.

(Német Távirati Iroda)

Amerikai hírügynökségek londoni 
jelentése szerint hétfőn és a keddre 
virradó éjszaka a német légi haderő 
Anglia különböző területei ellen tá
madást intézett. Különösen heves tá
madások irányultak Anglia délnyii-

Berlin tartózkodó
magatartást tanúsít Filov 
beszédével [kapcsolatban

Belgrád, jan. 14.

.. Tud.) A ,,Vrcme“:: berlini Atfefe
.'sítója:(foglalkozik Filov bolgár minisül 
’terélnök: vasárnapi beszédének námet- 
.országi visszhangjával és megálla
pítja, hogy . Berlinben tartózkodó ma- 
gatartást tanúsítanak Filov beszédével 
szemben. Külföldi sajtókörökben a be

Uruguay vizein akart 
zsákmányolni egy angol 

segédcirkáló
Montevideo, jan. 14.

(NST) Egy angol hadihajó ismét 
megsértette az uruguayi vizek sem
legességét. Az uruguayi partvidéken 
fekvő Punta dél Este közelében az 
„Asturias“ angol segédcirkáló üldö
zőbe vette a „Mendoza" tehergőzöst, 
amely nagyobb élelmiszerrakónjány-

Falragaszok
az amerikai gyárakban

' Newyork, jan. 14.
Az összes amerikai gyárakban és 

üzemekben falragaszokat helyeztek el 
a hétfői nap folyamán, amelyeken az 
USA nemzetvédelmi tanácsának el
nöke, William Knudsen, intéz felhí
vást a munkásokhoz. A kiáltványban 
Knudsen kijelenti, hogy az Egyesült 
Államok munkásainak fel kell sora- 
kozniok egységesen és zárt sorokban 
Roosevelt elnök mögött. „Állítsuk fel 
a munka gyorsasági rekordját! — 
mondja a többi között. — Legfőbb fel
adatunk a termelés fokozása! Élőre!“

FERENCJÓZSEF
KESERÜVIZ 

minden alkalmazottját, amelyek Al
bániában vagy Apuliában a háború
val kapcsolatos munkát végeznek. 
Ezek az alkalmazottak katonai tör
vénykezés alá tartoznak. Az erre vo
natkozó rendeletet a tiranai és barii 
honvédelmi parancsnokok té'ttek 
közzé.

gáti részében az egyik partmenti vá
ros ellen és az Associated Press jelen
tése szerint itt igen sok gyújtó- és 
lohbanóbcmbát doblak le. Liverpool
ból és a Mersey-folyő vidékéről is je
lentenek támadásokat. A nemét, re
pülők Anglia északi partjait is átre
pülték és innen az ország belsejébe 
vonultak eh»re. (MTI.) 

szédet úgy jellemzik, hogy az inkább 
akadémikus jellegű volt, mint állam- 

- férfiúi: megnyilatkozás.' Nem. tartják 
kizártnak, hogy az egyidő óta hangoz
tatott; bolgár , kormány változásra jsör 
kerül.

A lap tudósítója végül megállapítja, 
hogy Szovjetoroszország magatartása 
nem idézett elő semmiféle meglepetést.

nyal útban volt Franciaország t felé. A 
megtámadott hajónak sikerült be
futnia Maldonado kikötőjébe. Miután 
az angol segédcirkáló az uruguayi 
semlegesség! övezeten ■ belül támadta 
meg a hajót, Guani uruguayi külügy
miniszter be fogja jelenteni az uru
guayi kormány tiltakozását London
ban. •'

Dollárkölcsönt 
vesz fel Finnország1

Stockholm, jan. 14.?
(NST) A finn kormány 1,75 milliárd 

dollár hitelt kért az amerikai kor
mánytól. A finn kormány azért 
akarja ezt a kölcsönt felvenni, hogy 
lehetővé tegve élelmiszerek behozata
lát Finnországba. A washingtoni finn 
követ még vasárnap előterjesztette 
ezt a k relmet az amerikai külügymi
nisztériumban. A finn fővárosban azt 
hiszik, hogy az amerikai kormány a 
finn kérésnek rövidesen eleget tesz.

Inönü Ankarában
Isztanbul, jan. 14.

(NST.): Ismét . Inönü köztársasági el
nök ' hétfőn visszatért Aníarábá- 
Ugyanosak-. hétfőn . meg. a tö
rök" fővárosba a török—angol katonai 
megbeszélések báróin brit résztvevője.

a totális családról
Igen tisztelt Szerkesztőség!

. Olvastam, hogy az Első Hazai Rög
védő újabb, beszedvalóságra emelt 
szurakkal toldotta meg a magyaror
szági zöldingesek Koránját, s bejelen
tette, hogy aszondja:

‘ -„Népünknek'' nem alkotmányreformra 
van /szüksége, hanem gyökeres rend- 
Bzérváltozásra, . amely nem reformál,

. hanem a .népünktől meglátott és meg
követelt új igazságnak, új valóságnak 
és. új szabadságnak épít a .totális nejn- 
zet ée. totális család üdvére és hasz
nára."

Nem akarok bővebben idézni- egy 
másik. íbiszedet, amely ugyanaznap 
hangzott el s amelyben Teleki minisz
terelnök egyszerűi -magyar ‘és ■ közért
hető szavakkal mondta:

1 • „Az otthonon és a családon, épül fel
- a nemzet, inért az' otthon és a család 

nagyobb méreté a haha és a nemzet.*’
■ ......."■■■«'

Nem is akarom összehasonlítani az, 
értelmes magyar szót a Rögvédő Nu
mero .'I, szokásos eszmevillanataival, 
csak azt üzenem még ezen a levlapon, 
hogy a totális önteltség. csúcsteljesít
ménye az, ha a Rögvédő Nummer 'L, 
azt állítja, hogy az ő szavai „világos-= 
ságot teremtenek.. "

Egy ebként vájjon mi a családi álla
pota a rögvéjdő úrnak, hogy oly szak
avatottan szól a totális család üdvé
ről? No,; de mindegy. Akár nős ember, 
vagy nőtlen, egy biztos: mint eszmei- 
ségeséégre emelt közszereplő megint 
egyszer levizsgázott.

Végeztem!
Szívélyes -üdvözlettel 

egy családapa, 
aki nem totális.

Donovan ezredes 
utazásai

Kairó, jan. 14.
Donovan. amerikai ezredes, aki — 

mint ismeretes —-. Knox tengerészeti 
miniszter megbízásából látogatja vé
gig a Közélkeletet, hétfőn este elhagy
ta az egyiptomi fővárost és a kyrenai- 
kai frontra utazott.

— A Magyar Légiforgalmi Rt. értesíti az 
utazóközönséget, hogy a . Budapest—Nagy
várad—Kolozsvár—Marosvásárhely légijárat 
minden ‘nap közlekedik.

Uj főzőtanfolyamok
. kezdődnek a Népművelési Birxdtság- 
Háztartási Telepén, a GÁZMÜVEK 
VI., Vilmos császár-ut 5. sz. alatti 
mintakonyháiban.

Háztartást alkalmazottak főzőtan
folyama február 13-ig minden hétfőn 
és csütörtökön délután 4—7-ig. Tán : 
díj: 5.— P. Anyagmegtérítés nincs.

Délelőtti háztartási főzőtanfolyam. 
(Kezdők számára) I. csoport: 
február 20-ig minden hétfőn és 
csütörtökön délelőtt 10-1-ig. II. 
csoport: január 14-től február 21-ig 
minden kedden és pénteken délelőtt 
lO-í-ig.Beiratási ŰB: 1.— P- Tan
díj: 8.— P. Anyag-megtérítés alkal
manként.

Betegélelmezés a családban. (Kí
mélő étrendek). Január 15-tpl március 
19-ig minden szerdán délelőtt 10—1-ig. 
Beiratási díj: 1.— P- Tandíj: 12.— P. 
Anyag-megtérítés alkalmanként.

Hogyan tehetjük változatossá élel- 
luezéSiinket. 1. csoport: január 15-től 
február 18-ig minden .szerdán. öélútáis 
&—8-ig. II. csoport: 'janiiét 18-tól feb- 
rüár ®-ig - minden szombaton délelőtt 
10—1-ig. Beiratási dij: 1.— P. Tandíj: 

- 5;— P. AnyaginegtéTités alkalmanként,
- Dolgozó’ nő-gyorskónyhája. Január 
14-től február 18-tg’ 3fti'nd'en kedden 
délután. M-Uf. 'Btóáttoi díj: P.Tandíj:' R—■ F. Asramegtéritós .-al-'



ÖREG „TENGER! MEDVÉK"

Előreláthatólag
az „OIDIPOSZ KIRÁLY" 

lesz a Nemzeti Színház 
legközelebbi klasszikus felújítása

Igen érdekes tervvel foglalkozik a Nem- 
zeti Színház igazgatósága: klasszikus fel
újításai között a közeljövőben, esetleg 
már február folyamán színre akarja hozni 
Sophokies hosszú, hosszú évek óta nem 
játszott tragédiáját, az „Cidiposz klrály“-t. 
A klasszikus görög dráma felújításáról 
most folynak a tárgyalások, a részletes sze- 
Térosztásról még nem döntöttek, még ke- 
■vé&bM a repriz időpontjáról. Az azonban 
már bizonyosnak látszik, ha kSzbon lesz 
is bemutató. legközelebbi klasszikus rep- 
rízs & Nemzeti Színháznak, ez a híres 
Sophoklos-tragédia lesz. Utoljára. Sophok- 
lost két ívvel ezelőtt játszották a Nomzetj 
Színházban, akkor újították fel az Anti- 
gonet.

BUDAPESTRE JÖN A JÖVŐ HÉT ELE
JÉN, az egyetemi Énekkar meghívására, a 
belgrádi egyetem száztagú vegyeskara, a 
ki rés Ob Ili c-k árus. A száz vendég ja
nuár Sí-én érkezik Pestre és 23~án hangver
senyt ad a Vigadóban Szvetolik P asty án- 
JC o Ja no v vezényletével. Az GbiAc-kórus, 
amely a legjobb jugoszláv énekkar hírében 
dl’, a jugoszláv kórusirodalom legkiválóbb 
művelt fogja bemutatni. Az együttesi pesti 
útjára a belgrádi egyetem rektora 
és több professzora is elkíséri.

IIÜSZ ÉVE KÉSZÜL HAZA, SZÉKELY
FÖLDRE, Sa 1 a Domokos, a kitűnő székely 
származású színész. Ilyen hosszú idő óta 
nem járt otthon, szülőfö'djén, Jdátisfalván, 
amely az őszön visszatért Magyarországhoz. 
Ősztől mostanáig nem mehetett haza, mert 
jóformán minden este játszott a 
Magyar Színházban, egy-két napra pedig 
n o m volt érdemes hazainennie, mert 
ennyi idő alatt nem tudott volna eleget 
örülni egymásnak szülőfalu és Tíszatórt- -fia.-- 
Sala Domokos úgy tervezte, hogy most j a- 

-r> u á r b a n h-o-s-s-E--á- —A o-ée-k re da-st-z-a-- 
utazik, nem vállal szerepet sehol, készült 
az útra- Néhány nap múlva akart indu'xü, 
júást azonban súlyos, m e 11 h á r t y u i r r i- 
táoióval párosult influenza tár 
madta meg és ágynak döntötte. A hazaté
rést, nagy fájdalmára, legalább február g, 
megint el kellett halasztania. 
Barátai alig .győzik vigasztalni szegény Sala 
Domokost, hogy ez á kis Idő már igazán 
-is.m számít, a n n á I s z e b b lesz majd a 
viszontlátás...
' VERSES PROLÓGUS vezeti be szombaton 
este a Gellért-szcl'óban a felvidéki bált, 
amelyen az idén már harmadik éve vesznek 
részt a visszatért felvidékiek is. A hatvan
soros köszöntőt S zathmár y István, a 
kiváló költő irta és únokahuga, Gajzágó 
Denise, a nagyon tehetséges fiatal színésznő 
mondja el. Mindketten felvidékiek.

NYOLCVANÖTÖDIK SZÜLETÉSNAPJÁT 
ÜNNEPELTE S i n d i n g, az ismert norvég 
ssencszerző, aki ezidőszerint legkiválóbb kép
viselője Grleg és Svendsen mellett a norvég 
zeneművészetnek.

KÉTSZÁZTIZENKILENC MAGYAR FILM 
KÉSZÜLT az- elmúlt tíz évben a magyar 
stúdiókban. Az idei év rekordeszten
dő lesz: előreláthatólag 1911-ben lesz a leg
nagyobb a magyar filmgyártás:

HOLNAP ELKEZDŐDIK A VIDÉKI 
KARRIERJE Innoeent-Vineze Ernő 
„Vadmadár11 című kedvéé vígjátékánok. 
Vitéz B á n k y Hóbort társulata holnap este 
mutatja be Kassán a darabot, a főszerepek
ben H a 1 a s s y Marikával, A 1 m á s s y Ág
nessel, Somogyváry Rudolffal, Gáti 
Józseffel és Miskey Józseffel. A Bánky- 
Arsulat. valamennyi vidéki állomásán elő
adja Innocent-Vifieza Ernő nagysikerű da
rabját.

Egy néniét őriajő két matróza. Mindketten egy kis porosz haiásztaluból 
sjirmnznak, már az elmúlt viláshábarút is végigüizdfitték is most tengeri 
kalandjaik, hosszú tajpasztalat-iik folytán, valóságos példaképei fiatalabb 

matróz-bajtársaiknak

FILM-HÍREK
EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI, továbbá 

Egy kis édes félhemályuan, Ha'Xod-e Rozika, 
te: Eiscmann híres slágereit rövidesen 
a mozivászonról fogjuk hallani. A. Uncia pl- 
kantáriájú vígjátékot Itáthoiiyi Ákos 
rendezésében T o I n a y Klári, Jávor Pál 
és Rajnay Gábor jítsozák űlincn.

POPOT OY LAMOUR, aki főképp exoti- 
kus nőalakjaival hódította meg a közönsé
get, legközelebb kínai lányt játszik egy 
forró és izgalmas amerikai drámában, 
amelynek címe: A pekingi lány.

Or« Fra^kensSeio fia l 
r—--—'
Amerz/taz/iím Vérbeli grand-gignol; az 

folytatása. A laboratóriumban előállított 
szörny figurája igen érdekes, a rendezés 
pedig egyik frappáns ötletet veti fel a má
sik után. A szörny figuráját DorA Carloff, 
a világhírű grand-gignol specialista" ala
kítja. A tegnapi bemutató közönsége sok 
tapssal jutalmazta az újdonságot. Vigyá
zat: gyenge idegzetűeknek tényleg nem 
való a film.

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Lakmé (VsS). — NEMZETI: 

Cyrano do Bergerac (7). — KAMARA: Kaland 
(J/<3). — MADÁCH: Négy asszonyt szeretek
<*/*S). — V1G: Egy fillér t’/<8). — MAGYAR: 
Györgyéi bál (*A8). — MAGYAR MŰVELŐDÉS 
HAZA (Városi Színház): Nincs előadás. — 
J’oVAROSI 0PERE1T SZÍNHÁZ: Ilyenek a 
férfiak (ViS). — AN-ORASS'Y: Nehéz ma férjhez 
menni PÁS). — PÓDIUM (a Pesti Színház
ban): Tekintettel arra... . — ERZSÉBET
VÁROSI: Gólyaszanatórium (V.6, 8). — JÓZSEF
VÁROSI: Névtélen asszony (‘/.6, 8). — KIS
FALUDY: Eziisttükres kávéházban... (‘/i(i. 8). 
— ■ KOMÉDIA ORFEUM: No gyerekeskedjíink! 
(’/<9). - KAMARA VARIETÉ: Hurrá, 1941!
('/«9). — ROYAL VARIETÉ: Royal Troli (9).

RÁDIÓ
1911 JANUAR 14, KEDD

BUDAPEST I.:
16.10: Vidám gyermekdélután. 16 45; Időjel

zést, időjárásjelentés, hírek. — 17: Hírek szlo
vák és ruszin nyelven. — 17.15: Buttola Ede 
tánezenakara játszik és a Rajkó.': zenekara 
muzsikál. — 18.65: „Iskola egy magyar pusz
tán." Oláh István előadása. — 18.30: Takács 
Jenő zongorázik. — 19: Hírek magyar, német 
cfl román, nyelven. — 19 20: Hanglemezek. — 
19 59: „Híres monológok." Tőkés Anna, Uray 
Tivadar, Abonyi Géza és Lahotay Árpád 
előadósítjo Hangfelvétel. — 20.49: A Rádió 
Szalonzenekara. — 21.49: Hírek. itlőjáTÓsjelen- 
tés. — 22: Cigányzene. Mindszenti István ének
számaival. — 33: Hírek német, olasz, angol és 
francia nyelven. — 23.20: Hanglemezek. — 
24: Hírek.

BUDAPEST II.:
17.35: A földmívelésiigy! minisztérium mező

gazdasági félórám. — 18 C5: Hanglemez. —
18.30: Ruszin hallgatóinknak. — 19: Pu^ztay 
Sándor énekel, zongorakísórettel. — 19.39:
Francia nyelvoktatás. — 20: Hírek. — 21.10: 
Cigányzene. — 29.40: „Ismerkedés az Újvilág
gal." Máthé Elek dr. előadása. — 21.19: Hang
lemez. — 21.49: Időjárás jelentés.

HOHNER TANGÓHARMONIKÁK
SZAKÜZLETE

Mft»N»TZ v||Lt JÓZSEF-KORUT 37*39.
^^■xásaaBD Hí ftsszsa han^zere'tről díjtalanul nagy képes árjegyzék!

FERENCJŐZSEF
KESERÜV1Z .

i MOZI
ADMIRAL (353-707): Sarajevo. C-M, ih6, 

VsS, ‘/Ró, vas. ‘/Ö-kor is) — ALKOTÁS (355- 
374): Aleazár." (‘/:4, !/<6, ‘/.8, V.10, vasárnap

. ViS-kor is) - ANDRASSY (124-12,): Aleazár". 
(!/4,'!/(6, ’/<8. »/.10, v. d. e. »/<10, >1.11. 2. 4, 6. 8. 
K) — ASTRA (151-422): Viki. (‘/<4, ‘/.fi, '-/.S, 
*/<l;), v. .‘/.2-kor is) - ÁTRIUM (153-031): Az 

. claill birtok. C/:6, l/:3, '/slO. sz, v. Vit-kor is)
— BELVÁROSI (374 563): A RotseliIId család. (4, 
6, 8. 10, v. jebb t. 2, 4. 6, 8, 10. bal t. 3, 5. 7. 
9) — BELVÁROSI HÍRADÓ (181-244): Láttáé 
már Budapoctct télen? Kiilönktadás a mű- 
köresolyázáversenyckröl. Rajzos Híradó 1S49. 
eseményeiről. Színes Rajzaim. Magyar, Ufa, 
Luee és Fx>z híradók. (Folyt. 10—21 óráig) — 
RÉSE (Í91-038): A gorodl fogoly. (5, 7. 9, v. 
‘/:2. V:!. ‘Á3, */:3 ValO) - BODOGRAF (149 510): 
Hollywoodi varázs. (‘/H, !/:6, ‘/:3, ‘/:10, v. !/:2-kor 
is) - BROADWAY (422-722): Broadway Melődy 
1Ü41. (>/:4, V:6, '/:3. «/«10, sz., v. >/t2-kor is) —

*/»2, V:l, ■ '/-G, ■ >s •ÁM-kor)-" - " CAPITÖL 
<134-337): Hazajáró lélek. (>/:4, 'TA 'hS, (’/sjÖ,; y.

1 Vs2-kor - ís) — CA’SINÖ (383-102)4 A notredáméi 
toronyőr. (*/<6, !Ó8, s/:10, sz, v. 3-kor is) — 
CITY (111-140): Frankenstein fia. (!M, !/<8, Vd.O, 
ez, v. ’/H-kor is) - CORSO (18-28-18): Udvari 
bal (!/:6, í/28, >/:10. ez, v. ’/sl-fenr is) — CORVIN 
7128-918): Egy királynő szive. (*/:4, !':6. ’-/s8,' VilO, 
v..>/:2is) - DAMJANICH (425-644): A Rotsehlld- 
család. (>/:4, ’/iS, '/iS, ‘/:10, v. 2, 4, 6, 8, M) ta 
BÉCSI (125-952): A fekete asszony. (*/:5, 'bS. 

.'A10, sz, v. ■/:», ‘/ifi. V:8, VslO) — ELDORÁDÓ 
(133-171): Z a fekete lovas. (4, 6, 8. 10, v. 2-kor 
is) — ELIT (114’592): Óz, a csodák csodája. (4,
6. 8, 19. v. 2-kor is) - FLÓRA (Kispest. 146- 
702): Egy királynő szive. (’/<5, 7, 9, v. ‘/<2. */<4, 
>/:6, 'hS, '/.W) — FÓRUM (189-543): Kék Madár. 
('/.S, '/<8, ’/dO, sz.,, v. ‘/iá kor is) — HÍRADÓ 
(222 499): így játsztok ti! Különkiadás a inű- 
koresolyázóvorsenyckről. Rajzos Híradó 1949 
eseményeiről. Színes rajzfllrn. Magyar, Ufa, 
Luce és Fox híradók. (Rolvt. 9—24 óráig) — 
HOLLYWOOD (225-03-3): Sok hűhó Emmtért 
(Vsl, >/»3. »/«3,. ’/tlO, v. ‘/tí-kor is) - HOMEROS 
(293-178): Hollywoodi varázs. (3/.5, 1. ’/,10,-sz. 
’/H’töl folyt, v 'Á2-U1 folyt) - IPOLY (292- 
C36); A táncosnő. (’/:4, V:6, 'IS, ’MO, v. *Za2 is)
— JÓZSEFVÁROSI (134-644): A gorodi rogoly.
('/s4, '/:6, </:8, >/:10, v. ‘Á2 kor is) - KAMARA 
Í423-9M); Ilétsztlvafa (íl. 2. 4. 6. 8. 10) - 
KORONA (353 318): Aleazár. (Hétk. ‘M, */:6, 
‘/?8, ‘/«10, v. *A2-kor is) - LLOYD (111-994): 
Csintalan férjek. (>/H, ‘A5, Ks8. ‘/síp, v. 'tó-kor 
is) — NYUGAT (121-022): Giil Baba. (V:5, 7. 
‘/ílO, ez. 4. 6. 8. 10, v. 3. 4, 6. 8, 10) - ODEON 
(422-785): Mindenért fizetni kell. (‘A5, ’/<7, >/tl0, 
sz. >7.-4, >IS, ‘blO, v. >/ű is) — OMNIA (180- 
125): Az eladó birtok. (5, '/<8, !/:10, sz, v. 4. 6 
8, 10) — ORIENT (114 926): A két tSkfej.
('/<ó. W. 'hio, v >,’:2, */:4. ‘/:8, '/:i0) -
OTTHON (146-447): Z, a fekete lovas. ('/.4, >/<8, 
>ó8, */:10, v. ‘/.2-kor is) — PALACK (221-222': 
Igen vagy nőm? (11. 2, 4, 6. 8, 10) - PATRIA 
(145-678): Nápoly a csókok füzében. (4. 6, 8, 10. 
v 2 kor is) - PHÖNIX (223-242): A gorodl 
fogoly. (11, 1 3. 5. 'I<8, ‘/:’0) - RADIUS (122-
008): Egy asszony három élete, ('hó, 7, ‘/ilO, sz, 
v. 2-kor is) — REX (228-020): A postamester. 
('hó. "lil. 9, sz. 'hl, 'híi. 'hí. '1M. v. '/Ö-kor is)
— KIÁLTÓ (224-443): Z. a fekete lovas. (11, 1. 
3. 5, '1:8. 'hW, v. 10, 12, 2. 4. 6. 8, 10) — ROYAL 
APOLLO (222-092): Balalajka. (’/.6, >/:8. ’/.lö, 
sz„ v. 3-kor is) - SAVÓT (146-040): Nápoly a 
csókok tüzében. ('M, 'h6. 'IA. lhW. v. V«2-kor 
is) — SCALA (114-411): Árvíz Indiában, ('/.fi, 
'/:8, V.1B, sz, v. 3-kor is) - SIMPLON (268- 
999): Egy királynő szive, ('hl, 'M, Vtó, */tl0. v. 
Vs2-kor is) - STEFÁNIA (Kispest. 349-338): 
A szerelem nem szégyen. (Hétk- 5, 7, és 9, 
vas. 'hl, <M. >/«6, >/:8. ‘/ílO) - STÚDIÓ (225-
2 6): Ismeretien ellenfél. (11, 2. 4, 6, 8 10) — 
TIVOLI (225 602): Mindenért fizetni kc». ('hó-
7, 'A’Ö, KZ. :/.4, >/.6, >/<8. «/.10, V. ’lű is) — TÚRÁN 
(130-M3): Sarajevo. (4, 6, 8, 10, vas. 2-kor is)
— URÁNIA (146-046): Vigyázat. k;m! (5. ‘/<8, 
‘/:10, sz.. v. ‘/.3-kor is) — ZUGLÓI (296-309): 
Trenk. a pandnr. (5, ‘/'<8, Vili, ez. 4, 6, 8. 10, 
v. 2, 4, 6, 8, 10)

A Mátrában rendezik 
az „északi** síbajnokságot

A Sí Szövetség az idén két összetett baj
nokságot írt ki, az úgynevezett „északi" és 
aa „alpesi" bajnokságot. Mindkét bajnok
ság két számból áll, futásból és ugrásból, 
illetően lesiklásból és műlesiklásból. Az; 
„északi" bajnokságot szombaton és vasár
nap rendezi a Sí Szövetség a Mátrában. A 
program szerint az első napon délelőtt 9 
órakor az összetett verseny első számát, a 
18 km-es sífutást bonyolítják le s ugyan
akkor indítják aa ifjúsági összetett ver
seny 12 km-es futószámát is. Délután 2 
órakor a mátrai nagysáncon ugrótréning 
lesz. Az összetett bajnokság ugróversenyét 
vasárnap délelőtt z-ÍIö órakor kezdik. Az 
ugrásban egyéni bajnokság, a futásban 
egyéni és csapatbajnokság is lesz.

JU ©is© óvás
.az öKölvívó-

oapatba£a©kságba&
Az FTC—B. 'Vasutas mérkőziés során za

jos tüntetés követte a PodánySelmeczi 
küzdőimet, mert a közönség úgy látta, hogy 
Selmeezi mélyütést kapott s ennek volt ® 
köveíkezménye, hogy kiszámolták. A bíróik 
azonban nem láttak szabálytalanságot s 
Podányt hirdették ki győztesnek. .Az FTO 
ugyan így is fölényesen, 12:4 arányban, 
győzte le ellenfelét, a későbbi orvosi vizs
gálat eredménye alapján a zöld-fehérek 
óvást jelentettek s kérték Selmeezi veresé
gének megsemmisítését. Az óvással míg 
nem foglalkozott á szövetség, d® érre való, 
színűén nem is kerül a soromért, hír sze
rint, az FTC az óvást visszavonja és meg
elégszik a 12:4 arányú győzelemmel.

Az FTC egyébként igen nagy sikert ara
tott szereplésével, az együttes a mezőny 
legjobb csapatának látszik. A zöld-fehérek 
a vasárnap következő harmadik fordulő- 
íran a> TP/RT-A-val kerülnek Scsze. A szin
tén kitűnőén fezeteplő' "BessZcarf ellenfele 
vasárnap -a BTK. csapata' lesA

A SZEGED CSAPATA ma Pancsován. 
mérkőzik a. tordntája-',mási Jugoélavíja csa
patával. 1

A KÖZÉPISKOLÁS ÚSZÓK tréningjelt; 
szerdától kezdődően fél 4 és fél 6 óra kö
zött rendezik a fedett uszodában. Az egye- 
siileti tréningek fél 6 órakor kezdődnek és; 
iizemzárásig tartanak. Erre való tekintet
tel a közönség a Nemzeti Sportuszcdit ja* 
nnár 15-től május lá-iií hétköznapokon reg
gel 7 érától délután fél 4 óráig, szombaton, 
vasárnap és ünnepnapokon pedig reggel 7 
órától este 1 óráig látogathatja.

LISSZABONBAN 2:2 arányban döntetle
nül végződött a spanyol—portugál váloga
tott labdarúgó mérkőzés.

A BKE választmánya súlyos ítéletet ho« 
zott a háziversenytől való visszalépés miatt 
vád a'.á vont gyorskorcsolyázók ügyében. 
A tizenkét versenyző közül Ladányi Ge
deont, Hidvéghy Lászlót és Szederkényi Jó
zsefet erre az évadra eltiltotta a trénieg k 
látogatásától ami annyit jelent, hogy a há
rom versenyző áz idén már nem szerepel
het. A többi vádlottat felmentették. Az el
ítélt gyorsko. esolyázók nem nyugszanak 
bele az ítéletbe, felebbeznék, mert sportolni 
akarnak.

EBDÉLÉ TOBNÁSZBAJNOKSÁGAIT kü
lön verseny keretében rendezi meg a 
MOTESz május 25-én Kolozsvárott. A Fel
vidék bajnokságait Kassán tartják meg jú
nius lá-én, a Kárpátalja bajnokságaira po- 
dig Ungvárott kerül sor Június 22-én.

AZ IR NEMZETVÉDELMI MINISZTÉ* 
RIUM elhatározta> hogy bezáratja az ír 
hadsereg híres lovasi/kolájét s a lovakat, 
amelyek több alkalommal szerepeltek Euró
pa és Amerika nagy városaiban, eladja.
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Római hír: merénylet
az egyiptomi király 
és anyakirályné ellen

Róma, ja®. 14.
(NST) Az olasz lapok értesülése 

ezerint merényletet kíséreltek meg 
Faruk egyiptomi király és az egyip
tomi anyakirálynő ellen. A merénylet 
kísérletének tényén kívül a lapok még 
nem közölnek részleteket-

Bejrut, jara. 14.
(NST) A damaszkuszi rádió hirt 

adott arról, hogy Faruk egyiptomi 
király és az egyiptomi anyakirályné 
ellen irányuló merénylet tervét lep
lezték le.

A damaszkuszi rádió híradása sze
rint ugyanaz az angol Secret Service 
irányítása alatt álló csoport készítette 
elő ezt az összeesküvést, amely me
rényletet kísérelt meg néhány héttel 
ezelőtt Ibn Szánd arab király ellen is. 
Ennek a merőnylettervnek részeseit 
egy kivételével halálra ítélték és ki
végezték. Az életben hagyott összees
küvő azért kerülte cl eddig sorsát, mert 
fontos leleplezéseket várnak tőle. Az 
ő vallomása alapján sikerült leleplezni 
az összeesküvők kairói testvérszerve
zetét is.

Angol tisztek szemleútja 
a török határvidéken

London, jan. 14.
(NST.) Ankarában hétfőn délben 

megkezdődtek az angol-török katonai 
tárgyalások. A megbeszélések, az an
gol rádió közlése szerint, a hét végéig 
tartanak. Angol részről ereáetileg vál
tig azt . hangoztatták, hogy az ankarai 
értekezletnek nincs különösebb jelen- 
tősége, most viszónt ennek éppen az 
ellenkezőjét híresztélik. Az angol rá
dió szerint az Ankarában tartózkodó 
angol tisztek szemleutat is tesznek 
Törökországban és különösen a török 
határvidéken.

Ankara, jan. 14.
(Stefani.) Marshali tábornok, a kö-

Világzik a mimóza 
a Kaukázusban

Sebastopol, jatt. 14.
A.I Oroszországot elöntő üagyhullá® aseg- 

töjéséről hétfőn érkeztek az első bírák » 
Kaukázusban fokvő Gagrlj várositól. A vá
rosban a hétfői nap folyamán 15 fok mele
get mutatott a hőmérő és az utóbbi napok 
enyha időjárása következtében ki virágzott 
a mimóza.

Aranyimport-rekord 
az USA-ban

Washington, jan. 14.
(Német Távirati Iroda)

A kereskedelemügyi minisztérium 
közölte, hogy az 1940. esztendőben az 
Egyesült Államok 4.000,749 467 dollár 
értékben az arany behozatal terén új 
ős lesértéket ért el. Különösen nagy 
volt az aranytehozatál az angol világ- 
bi odaíombói fegyverkezési vásárlások 
céljára. (MTI.)

Politikai csendélet 
Ecuadorban

Quito, jan. 14.
(NST) Quitóban, Ecuador fővárosá

ban, hatalmas tömeg megtámadta a 
köztársasági elnök palotáját és beha
tolt a termekbe. A váratlan támadás
nak az volt a célja, hogy kikénysze
rítőik egy sereg ellenzéki politikai fo
goly szabadonbocsátását. A ^rendőrség 
Ó3 a nemzeti gárda feltartóztatta a tö
meget a palota belső helyiségei előtt,

FERENCJÓZSEF
KESERÜVI2

zelkeleti brit hadsereg képviselője és 
Elmhurst légügyi altábornagy Anka
rába érkezett. A török fővárosba vár
ják Hmvard Keily tengernagyot is, a 
földközi-tengeri brit hajóhad parancs
nokságának képviselőjét (MTI.)

Ankara, jan. 14.
A török közvélemény nagy figye

lőmmel kíséri az angol katonai kül
döttség tárgyalásait a török vezér
karral. Természetesen a megbeszélés 
anyagáról és annak részleteiről eddig 
semmit sem hoztak nyilvánosságra. 
Az angol vezérkari tiszteket Izsmét 
Inoniü köztársasági elnök kedden vagy 
szerdán fogadja.

majd a.z odasiető erősítésekkel együtt 
kiszorította a támadókat a palotából. 
Minthogy a tömeg igen fenyegetően 
lépett fel, a rendőrök so-rtüzet adtait;. 
Csak aagynehezen sikerült megtisztí
tani az elnöki palota előtti térséget A 
tömeg elvonulása után 3 halott és 26 
sebesült maradt a térem

Agglegényadó 
Szlovákiában

Pozsony, jan. 14.
(Búd. Tud.) Mach belügyminiszter kijelen

tette,. hogy a legközelebbi jővőbaa Szlová
kiában bevezetik az aggiegényadót. Ezt az 
adót gyermektelen és egy gyermekes házas
párok is kötelesek fizetni, amennyiben ki
derül, hogy a házaspár saját hibájából ma
radt gyermektelen, vagy csak egy gyermeke 
született

* 0 . i : ; ’ 1! 1

Munkaközben 
fogtak el egy kirakat

betörőt
Ma hajnaltájban a Vilmos császár

át 40-es számú ház közelében posztóié 
rendőr figyelmes lett arra, hogy egy 
fiatalember feszegeti Falus Pál divat
áruüzletének a kirakatát. Óvatosan 
megközelítette és sikerült rajtaütnie 
abban & pillanatban, amidőn kinyi
totta a kirakatot és kezdte összeszedni 
az ott elhelyezőit árucikkeket A fia
talember menekülni próbált, de a rend
őr elfogta és összsnzíjazva bekísérte 
a főkapitányságra. Itt kiderült, hogy 
régen keresett kirakatbetörő került 
kézre Kovács János asztalossegéd sze
mélyében, aki már hét esetben volt ha
sonló bűncselekményekért büntetve. 
B Jánost letartóztatták. — Még

akatbetörés iöriént az éjjel A 
•út 22L számú házban Málnái 

Gyula arűcsmpster kirakatából egy 
pamabundát loptak éVúgy. hogy ki
feszítették a kirakat üvegtábláját A 
rendőrség keresi a tettest

| őa>ufcsM» I 5

Uj bálvány
Lcgüjabbau sokat fordul elő a nyilaaokuM 

„irielmisőgi ezékturtő" kifejezés. Mivel 
nem magyarázták meg, hogy ez útfélé cso
dabogár lehet, rajzolónk így képzeli ®1 ag 
eszmsvédeim! széktsrtááit. ..

WillMe tápgyaini fog
Londonban

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

London, jan. 14.
A légi háború hírei mellett a leg

nagyobb érdeklődés Wendel Willkie 
volt amerikai köztársaági elnökjelölt __________ _____ _____
angliai látogatása iránt nyilvánul I látogat el Willkie és Angliába is mint 
meg. Willkie kijelentette, hogy he- J magánember jön. Mikes György

szsMórenaeleí 
Itáliában

Róma, jan. 14. 
r .(NST) Az olasz belügyminisztérium 
újabb zsidóellenes rendeletet közöl. A 
rendelet szerint zsidók ezentúl semmi
féle közvetítő üzlettel nem foglalkoz
hatnak. Ez a kizáró rendelkezés vo
natkozik minden közvetítésre, a kis
kereskedői és ügynöki munkától az 
ut.uzási irodák tevékenységéig.

Belgium több polgári 
lakost vesztett, 
mint katonát

Brüsszel, jan. 14.
(NST). A Hét Nieuws van den Dag 

című brüsszeli lap közli az eddig ösz- 
szeállított hivatalos statisztikát a há
ború halálos áldozatainak számáról. 
Az adatokból kitűnik, hogy Belgium
ban a tavaszi hadjárat alatt sokkal 
kevesebben vesztették életüket, mint 
ahogyan eddig feltételezték. Az eddig 
összegyűjtött adatok szerint a hadjá
ratban 4700 belga, 2630 francia és 2200 
angol katona esett el belga földön. A 
legérdekesebb a statisztikában az, 
hogy Belgiumban sakkal több polgári 
lako3 halt meg, mint katona, ami az 
akkori belga közigazgatás teljes csőd
jét bizonyítja, amely nem volt képes 
megbirkózni a menekültek áradatá
nak helyes irányításával. A hadjárat 
alatt ugyanis 5200 polgári lakos vesz
tette életét Belgiumban.

r»»r igazolása. 4 a. te. bd.
827.79f?/im H. a. szám alatt

iaffi Albert és fia jUvtd isi 
székely primőr! rangját és a ,.maksri“ elő- 
név használatához vall jogukat Igazolta. 

lyesli Roosevelt fegyverkölosönadási 
terveit és az új nagy felhatalmazási 
javaslatot és az utóbbit csak bizo
nyos időhatárhoz szeretné kötni. Azt 
is kijelentette, hogy azért jön Ang
liába. mert személyesen akar tár
gyalni a háborús Nagybritannia ve
zető férfiaival. Más onszácokfiu nem

JahrékoHíf, „ÉltlmziT, Jiúnif
Üj ep^ssOT-oeatok kezdődnek a Nép- 

GAzművek, 
ajatti bemutatóhélyiségében.

Amit ma minden háatasurxmynak tudnia 
kell. JaiauáT 15-tól március 19-ig minden 
szerdán délután 6—7-ig. Elad előadás ja- 

15“é?r: Paradicrom és paprika télen. 
Előadó: H. Lelten Erzsébet dr. — Főzö- 
b-amutató: A vitaprie használata, ketchup, 
paradicsomos szárazbab. Tandíj 3— p. 
Napijegy 6ü fillér.

Egészség is szépsér a háztartáat 
kában Jannár is. tói febmár MMa> i 
dsiitörtbkön dájutézs S—74g.

Mindén <*s pénteken <MW4n
5 o’-a'rór ■ Hernnfatőelőadás a takstékos 
rézffizAírffl. BelénMíj nliira.

A

I
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Roosevelt le akarja 
szerelni ellenzékét

Washington, jam. 14.
(NST) Most kezd kibontaközni , a 

Boosevelt felhatalmazási : törvényja
vaslata körüli harc. A sajtó vélemé
nye továbbra is -megoszlik. A. Federa- 
tion of Labour úgy nyilatkozott, nogy 
nem száll szembe Anglia megsegítésé
nek tervével és a javaslat elfogadásá
vá) ha nem függesztik fel a munkás
ság sztrájkjogát. A lapok egybe- 
hangzó véleménye szerint a szenátus 
külü-’-yi bizottságának 13 tagja a Ja
vaslat mellett, 8 tagja pedig ellene 

'^Törvényjavaslatának hangos ellen
zéke arra késztette Koosevelt.et, f hogy 
kedd délelőttre megbeszélésre 8
Fehér Házba a kongresszus demo- meg.

krata többségének vezetőit. Ajs érte
kezleten taktikai előkészületeket tesz
nek a felhatalmazási törvényjavaslat 
szerdán kezdődő bizottsági vitajara. 
Hír szerint az. elnök elsősorban azokat 
az engedményeket akarja, megtár
gyalni, amelyekkel leszerelné az 
zék egy részét. Az elnök legszorosabb 
munkatársai is rábeszélik ilyen ^enged
ményekre Rooseveltét. Valószínű, hogy 
az elnök különösen a felhatalmazas 
időbeli elhatárolásának tekinteteben 
enged majd az ellenzéknek. Állítólag 
a hétfőn beterjesztett Simpson-fele 
indítványt fogadja el Roosevelt, amely

■ szerint a felhatalmazási törvenyjavas- 
; | lat érvényét két évben határozzak 

’ mp-.tr.

Légitámadások 
nem tudnak rontani 

Nápoly népének 
hangulatán

Bőma, jan. 14.

(NST) A fasisztapárt országos fő
titkára, Serem, vasárnap látogatást 
teS a Párt nápolyi k: «
Duce nevében címereset fejezteki.» 
feketeingeeéknek és, az egeez _, . ,
súgnak azért a példás magatartásért, 
amelyet a legutóbbi angol ^táma
dás alkalmából tanúsítottak. Tévedett 
az ellenség - mondotta Serena , 
amikor azt hitte, hogy rontani tudja 
ezekkel a támadásokkal Nápoly népé
nek hangulatát Ennek cppen az ellen 
kezőjét érte el. A nápolyiak jneg soha 
nem hittek annyira a győzelemben, 
mint éppen most

Halálos pofonért 
hathónapi börtön

Scholtz Ferenc 30 éves kocsikísérő 
a Biharl-út egyik kocsmájában szí
vességből elvállalta, hogy amíg a 
koesmáros visszatér, kiszolgálja a ven
dégeket. Marinai György egy társa
sággal betért ebbe a kocsmába, de 
Scholtz Ferenc megtagadta az ital Ki
szolgálását, mert Marinai nagyon re
szeg volt: Az italos ember aztan leült 
mégis egy asztalhoz s rögtön zsebre- 
vágott két üvegpoharat. Scholtz erre 
kiutasította a kocsmából es mivel 
Marinai nem távozott, kdoditotta az 
aitón, de előbb öklével alaposan ar- 
culesapta. Marinai az ütésbe belehalt. 
Á Kúria dr. Kva.ssay Gyula tanácsel
nök vezetése mellett n törvényszék 
kéfchúnapos., ítéletét 6 hónapra emelte

6
n Lassan enyhül
■ a hideg

' A Kárpátok medencéjében a hideg ural- 
ma i_2 fokkal mérséklődve, változatlanul 
tart. Tegnap a gyenge januári napsütés 
tudta ellensúlyozni a nagyon erős éjszakai 
khű’ést és —5 fok fölé nem is emelkedett a 
hőmérő higanyazála. Ma r ggel, a ivaros
ban volt a leggyengébb a lenrues, 10 i - • 
az ország többi részén -15.-20 tokot mer
tek. (Marosvásárhelyen —2a, Alsóverecu-eii 
—-’ö f0.k volt a talajmenti hőmérséklet.) A 
Felvidéken és Kárpátalján több helyen volt 
kisebb havazás is. A nagy hideg következ
tében főlyóink és a Balaton jege újból nö
vekszik. ’ (Bogláron a jég vastagsága már
37 cm.)

Kilátás van arra, hogy a hideg fokoza
tosan gyengülni fog, de ezzel együtt a szá
razság ée derültség megszűnése valószínű

Horn a, jan. H.
———

Az albán hegyekben harcoló olasz katonák meleg ruhaneműt kaptak 
ajándékba karácsonyra

Repülőkatasztrófa
Tanganyikábah

(NST ) A Corri&re della ■ S-era johan
nesburgi jelentése szerint a tanganyi- 
kai Mbeya közelében lezuhant a dcl 
afrikai légihadero egyik 
Tizenhat tiszt es katona eletetT?® 
tette. A halottak között van Bolha 
tábornok egyik unokaöccse is. ■

Spanyolnátha
Stockholmban

Stockholm, jam 14.
(Stefani.) Stockholmban a epanyoi- 

náiha járvány egyre nagyobb mérete
ket ölt. Hétfőn 450 újabb megbetege
dés történt. (MTI.) - - . -; -

38.000 pengő 
vagyoni elégtétel 
Dr. Bereczky Lajos elnöklése, mel-I 

lett ma tárgyalta a váTütabíróság dr. 1 
Wahl István volt budapesti kereske-1 
dó, a G1 KÚT. ~ . ~~ ' . * »
nosának vagyoúelkobzási peret. Az! 
ügyészség már régebben megindította 
ellene az eljárást valutavisszaéles bün
tette miatt, mert a külföldre szállított I 
áruk után befolyt mintegy 38.000 pen
gő exportvalutát nem szolgáltatta be I 
a Nemzeti Banknak- ,/•..!

Mivel dr. Wahl - külföldön tartozki- 
dik. nem lehetett vele szemben, eljárni 
s ezért az ügyészség azt kérte,, köte
lezze- a törvényszék a kereskedőt a 
38.000 pengő vagyoni elégtétel megfize
tésére. Schindler Dezső királyi ügyész ] 
felszólalása után a törvényszék dr. 
Wahl Istvánt itt található vagyona 
terhére kötelezte is a 3S.W0 pengő meg
fizetésére. -

Egyelőre csak kisebb, később azonban na- 
o-vobb havazás várható. Z. I. A.
’ A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen- 
tése: Mérsékelt szél, egyes helyeken kis.*b 
havazás. Sok helyen köd. A hideg az ország 
nyugati Jelében kissé csökken, a Tisza vo
nalától keletre változatlanul tovább tart.

HÓ JELENTÉS:
A hegyeken változatlanul- jók a hóviszo

nyok. A budai hegyeken 15—20 cm., a-több; 
hegyeken 20 centiméter fölött van a horeteg 
vastagsága.

lett ma tárgyalta á váíiifabíróság dr.

GrSnwald és Wahl cég tulajdo-1 __ j^i^g^Ue, hogy miképpen akar
tak taxikat odarendelni a belügymi-

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította;
DR. NAJDANY1 EMIL

Kiadja * Órai . Újság
V»sz>-Ő6ég: Éoavéd-u. 10. Tel.: Ú’33-60. Kiadó. 
AM-ágy-út 47. Teiefon: 2J-42--32. 23-42-33, 22-42-34-

XTod^i * Nyomdai Súgógépein. Aladár

Katonák karácsonya

5'-:
. * ■ *

J■r j

Magasrangú rendőrtisztek érdekes 
vallomásai a nyilaskeresztes perben

. _ A tudósítás folytatása az 1. oldalról. —

— Kábái ezután aprólékos részletes
séggel előadta, hogy

forradalmi utón uralomra kerül a 
nyilas párt ez átállítás termé
szetesen áldozattal fog járni. Az ut
cákon kézigránátokat kell széthají- 
gálni az emberek megfélemlítésére 
és el kell tenni láb alól a belügy
minisztert is, mert ő a legnagyobb 
akadálya ja / nyilasjgozg^lom ura- 

lomrajutásának.

RUHA ’"mjé tjzaljó, Csewsönyi 

sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

I e g a i c s ó,h_b « n
Sl
tegolcsóbbfln
Márton Szász
Hálvány-utca 3. Címre ügyeim

Használt fértiruhákért 
egyenruháké'rt óriási árat 
fizetők. Spiegel, Teréz-körót a. .1 9.

Telefon - 224—842.

Megjelent! BARNA ELEK-

^Pesten láttam
jtmft rajzos könyve Ara: P 4.10 

Kapható a 8 Óra! üjság kiadó 
I hivatalában. VI.. Andrássy-r.t 47

T 221-751.

SMRA *S.iOT9»í 
divaton frakk cznokín'.’ OlcsÖ í 5 P 
Viselt ruhák vé;ete R1T.1 KÁROLY 
VII . Akácfa-n. 6

Irta.- dr. Bríd» Emi Ára: P I.— 
Kapható a 8 ÓRAI ÜJBAÖ Kiadó
hivatalában. VI., Andrássy in 4' sz
Kárpitos há’.ahbo- legolcsóbban 
ajánikozilr. Szabó. Vióln-Utqa 3B. sz

Házfelügyelőn ói.

Eíy pengőért óránliém íröyé- 
pemmel lal'ásíra megyei: Este is 
lacze Marg'-t Stodí István körtt 6 

127—041. 

vagy Sípos
ki 1918. évben a forradalom kitöré
sekor a munkácsi hadigondozó katonai 
parancsnoka volt. Esetleg, ha valaki 
más is megadná címét, szívesen-ven
ném. Adám Gyiíla. címre Munkács 

Kossut-u. 3.

PINOKKIO
Egy éti tabábu csodálatos kalandjai
Irta: C. collodi. Ara: P 1.45 
Kapható a 8 OKA I <1 «• s A <• 
kiadóhivatalában VI., Andrassy-út 47

Használt félti és női 
leotöbbet rí -elei:. Ékszerekért, szőnyeg 
varró-es Írógépért égés: kitart ásókén 
Gerstl G.. Erzsébet-krt 32. 1 : 421-368.

Téli almai Príma lissaos legjobb 
fajták 20 l-g-os ládában tiszta Jonat- 
1-án. boddonpepi vagy bfiralma 13.30 I 
Közönséges vegyesfajta 14 M P. Ma- 
wdrendí 10.30 P. ab itt. utanvctpl 
FÜCHS FKBESÍ? g.vűmöIeslrereslreCö 

Kökényes (Kárpát:

LÓIK'
KJ Üummlsikkek kiválóak I

Mindenki [ogi lanátsadója
Összeállítottá!:: dr, feepesy Mihály 
és dr. Krivoss Árpád ügyvédek 

Ára; 4.50 P.
Kapható a 8 Órai üjság kiadó
hivatalában VI.-, Andrássy-út 47.

niszter lakásához és azt is, hogy mint 
fogják a kézigránátot a belügymi
niszter kocsijába, hajítani és mikéin 
pen fedezik majd az emberek elvonu

lását.
— Testi, vagy lelki kényszer nyo

mait látta a főtanácsos úr Kábáin? — 
kérdezte az,elnök. ,

— Nem. .^.szrevettfin. volna. Annyit 
íátíh^'hogg^nem nagyon mer be
szélni gátlásai voltak, talán a párt
fegyelem miatt nem mert nyugodtan 

vallani.

KL Ami a törté 
nelemböi kimaradt.
Ara díszes egész vászenkiitésben 
l» 5*6í>. Kapható: a 8 Órai Újság 
ki■.dó’.H.vataiában. Andrassy út 47

VESZEK
Pesti Hírlap regényeltet és egyéb 
tis-rta könyveket. Lerélhívásrs, 
házhoz megyek r
VÖRÖS PÁL 
újságárus
Ká vinCir kelepen.

carn i:urákat, békéseket veszek* e‘a ok.
Weisamann, Károly-krt 7. T. 427-1741
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pehs^géd bá* núlyen riun’ át! e es.
Strelinper ' Leá, BcdajOít, XIV.9
M i s'/o i c í -r. ______________ -
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Angora ketrecek
eladóin Hegyei. Ferenc,. S ont István-

Tángáh» rmonlkáasnl bugyor- 
sábban megtanulhat; háitehid-utca 
15—17: Earmónikft szalonban. Rákó- 

czi-át Zongorateremben.

írógépemmel magyarul, németül 
levelezők, fordítok, órán ént egy 

pengőért. Bárini'’or 120-217.
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