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olgár cáfolat a bulgáriai
német csapatátvonulásról

Belgrád, jan. 15.

(Búd. Tud.) A ,,Politika'* berlini 
munkatársa a késő éjszakai órákban 
jelentette, hogy jól tájékozódott kő
lökből származó értesülés szerint An- 
tohéscu tábornok, román miniszterelnök 
áilamvezető a szerdai nap folyamán 
Salzburgba érkezik s onnan liibben- 
trop birodalmi külügyminiszter fuschli 
birtokára megy, hogy találkozzék a

külügyminiszterrel. E körökben azt hi
szik, hogy

Antoncseu bizonyos romániai bal
politikai kérdéseket fog megtár
gyalni, amelyek a Birodalmat mini 
garantáló hatalmat közvetlenül ér
deklik. Ezenkívül szóba kerül a 
Romániában tartózkodó csapatok 

ellátásának kérdése, 
valamint egyéb a német csapatokkal 
összefüggő formalitás.

Még nem érkezett el az idő 
Németország balkáni

- beavatkozására
Belgrád, jan. 15.

(Búd. Tud.) A Politika n balkáni 
helyzettel kapcsolatban berlini jelen
tést közöl, amely szerint az Albániá
ban harcoló olasz csapatok új főpa

rancsnokának kinevezése nem - változ
tat az eddigi helyzeten. Németország 
az olasz-görög viszályt továbbra is a 
tengelyhatalmak egyik tagja ügyének 
tekinti.

Bolgár lap a Bulgáriával 
kapcsolatos híresztelésekről

Szófia, jan. 15.

(Búd. Tud.) A „Veeer" című estilap 
„Külföldi katonák nem vonulnak át 
Bulgárián" címmel vezércikkben fog
lalkozik az ezzel kapcsolatos híreszte
lésekkel. Megállapítja, hegy eélzatos 
J.irek terjedtek el külföldön német

csapatoknak Bulgárián való átvonu
lása tekintetében, illetve az ezzel kap
csolatos lépésekről. A lap ezeknek a 
híreknek cáfolatául idézi a Bolgár 
Távirati Iroda s a szovjetorcsz Tass- 
ügynökség cáfolatát és a Német 
Távirati Iroda errevonatkozó megál
lapítását.

Gayda szerint erős brit 
haderők érkeztek 
Görögországba 

nyeget a németek partraszállása. Ami í nyitva állnak. Bármit beszélnek 
a görög frontot illeti, arranézve meg- | propagandairatok görög részről, á 
állapítja Gayda, hogy a görög haderő i görögök védelmi rendszere teljesen, 
szárnyai és hátvédje ^veszélyesen | homályos már.

Bolgár cáfolat 
német csapatok bulgáriai 

tartózkodásáréi
nincsenek német csapatok és nem 
folytak tárgyalások abban az irány* 
bán, hogy az országba német katona
ság jöjjön.

Szófia, jan. 15.

(Búd. Tud.) Hivatalos közleményt 
adtak ki, amely szerint Bulgáriában

Roosevelt
példátlan heves kifakadása 
egy ellenzéki szenátor ellen

■............................... ; ■ í

Washington, jan. 15.
(NST) Most már nemcsak Roosevelt 

ellenzéke üt meg igen éles han
got, hanem maga Roosevelt elnök is. 
Az elnök példátlanul heves szavak
kal nyilatkozott a Fehér Ház szokásos 
keddi sajtóértekezletén Wheéler ellen
zéki szenátor vasárnapi rádióbeszédé
ről- Wheeler többek között azt mon 
dotta, hogy „a landlease-javaslat a 
sírba viszi az Egyesült Államok min
den negyedik polgárát". Roosevelt 
erről a kijelentésről megjegyezte, 
hogy „ez a leghazugabb, legaljasabb 
és leghazafiatlanabb nyilatkozat", 
amelyet valaha is hallott-.

Roosevelt egyébként bejelentette á 
keddi sajtóértekezleten, hogy mái’ 
megtörtént az új londoni északamq-. 
rikai nagykövet személyének kijelö
lése. Nevet nem említett Roosevelt és 
az errevonatkozó kérdésekre nem vá
laszúit.

Roosevelt közölte még, hogy a kor
mány polgári személyekből álló Honi 
Gárda létesítéséről tanácskozik. A 
Honi Gárda lehetőséget ad majd min
den amerikai férfinak és nőnek, hogy 
kivegye részét az Egyesült Államok 
fegyverkezésének és védelmének 
munkájából. ., : 5

Homokviharok
és csapateltolások Lybiában

Kóma, jan. 15. •
(Magyar Távirali Iroda)

A Gíornale dTtaliában Gayda fog
lalkozik a földközitengeri események
kel és megállapítja, milyen súlyos 
csapásokat mérnek a tengelyhatalmak 
légi és teogeri haderejükkel az ango
lokra é$ egyáltalán nem olyan biztos 
ti a Földközi-tenger, mint amilyen

nek azt az angolok remélik. Igen fon
tosnak tartja megjegyezni ezenkívül 
azt is, hogy erős brit haderők érkez
tek Görögországba. Ebből azt a kö
vetkeztetést vonja le Gayda, hogy, 
úgylá szik, a balkáni tömb, túlságo
san leköti az angolok erőit és eszkö
zeit. Ezeket rz erőket az angolok, a 
szigetről vonják el, arról a szigetről, 
amelyet pedig növekvő arányban fe

Isztanbul, jan. 15.

A Kairóból érkező laptudósítások 
különösebb hadi ténykedésről nem tud
nak beszámolni. Az angol parancsnok
ság is azt közölte, hogy nincs semmi 
jelenteni valója. Eizel szemben külö
nösen az amerikai tudósítók azt ír
ják, hogy úgy olasz, mint angol rész
ről csapateltolások figyelhetők meg

■
és nagyobb akciók csak azért nem tör
téntek, mert Északafrika egész terü
letén erős homokviharok dúlnak. Tok- 
ruk környékén tüzérségi párbaj vóltj 
s az angol hadihajók rövid ideig meg- 
próbá ták a kikötő külső védelmi be
rendezéseit a tenger felől bombázni- 
A tudósítóknak az a benyomása, hogy 
■fám-^dsrál ezekben a napokban nem 
igen lehet szó. -



Angol csendesóceáni szigetek 
átengedését követelték 

a washingtoni képviselőházban
Washington. jan. 15.

Fing, a Hawai-szigctek képviselője, 
az amerikai képviselőházban azt az 
ajánlatot terjesztette elő, hogy

a® Egyesült Államok a Csendes
óceán középső részén fekvő brit 
szigeteket az amerikai hadicrállítá- 
sok egy részének kiegyenliténeké- 

on vegyék át Angliától.
Az ötletet fölvető képviselő hangoz

Még egy levél 
a családi 

hídfőállásról
A mai postával kaptuk az alábbi 

.velet;

Igen tisztelt Szerkesztőség!
Emlékeztetőül, felhozom, hogy 

már annak idején jelentkeztem 
hangoztattam, hogy vérparaszirög- 
eágra kárhoztatott gyermeke vagyok 
az cszmegyakorlatosok örök hármas
ságában, az új valóságban, új igaz
ságban és új szabadságban. Ez alka
lommal, hogy népszemélyiségünk vo- 
zérvalósága ismét, váratlanul bele
szólt a nagytérrendezésbe, — én sem 
maradhatok el mögötte. Kárvallás 
lenne, amit a mai szegényes erkölcsi, 
szellemi és anyagi gyakorlatiban mar
osak a békefelépítés érdekében sem 
engedhetek meg, mert jól tudom, 

"hogy én vagyok a legerősebb, ha ma
gam vagyok! Erre eszmeesoportosí- 
tással jöttem tá És ez őszinte vallo
másom, mert ennek a rendszerű’a- 
pomnak a jogkezelése mentes a nép
fertőzéstől. :

sem féltitek! Tudom,. hogy: 
1 5é= a? akarat, még 1 n az már kettő, 
meg ha nem akarom, akkor is. így 
tanultam. Hogy lehet tehát, hegy, ha: 
1 = az akarat, akkor a hatalom 
is: = If Meg a totális nemzet is 
O3rik: = 11 Nem értem, de nem is fe
lejtem ©1. Hirdetem mindenkivel 
szemben, hogy a szabadosság nélküli

la-

én
Ó3

HAGY NAPOK,
KIS HÍREK

A Kormányzó az erdélyi részek vissza
csatolásánál tanúsított hazafias magatar
tásának elismeréseként dr. vitéz József 
Fercno királyi herceget a lovasságnál szol- 
gálatonkfvüli alezredessé nevezte ki.

Dálalbán'ábr.n 
Klisszuránál nagy küzdelem bontakozik ki. 
A görög nyomásra erős olasz ellenállás 
Válaszol.

Guruló templomot szenteltek fel Chilé
ben. A. teherautóra szerelt guruló katolikus 
templom a távoleső vidékeken fog közle
kedni. A kis 'templomban harmóniám & 
hangerősítő készülék is van.

TÉVEDNI EMBERI DOLOG!
De nem téred, aki azt állítja, 
hogy idege* fájdalmak, fejfá
jás, női gyengélkedés stb. ide
jén kitönő gyógyszer az 1, 3 
és 8 ostyát dobozokban min
den gyógyszertárban kapható

ALGOCRATINE

tatta, hogy a Gilbers, Fanning, Mar
shall és Phönix szigetek felbecsülhe
tetlen értékűek lennének az Egyesült 
Államok számára. Ezek azok a szige
tek, amelyekből a Csendes-óceán szám
talan szigetöb'ét és hajózási útját 
sztratégiai szempontból ellenőrizni le
het és partjaik kiválóan alkalmasak 
arra, hogy flotta- és légi támaszpon
tokat építsenek rajtuk.

NWS.0

randszeralap nem más, mint kölcsö- 
j-öas.g.n atapu ó segítség nélküliéig, 
vagyis maga az igazságos farizeus
kodás maszlag nélkül. Az erkölcs az 
szerintem is a t&kintélyecített megbe
csülés, de nem totalitásos munkabéke. 
Lásd a szerény, de annál böleselctibb 
rcndszoralapou nyugvó coaládom rép- 
jéletes üdvét. Totális csatái az, ké
rem, mert ha cn otthon egyszer meg
merem kérdezni, hogy ki az úr a ház
ban, azt úgy értelmeyíti a hitvesem, 
hegy — záróra ide. vagy oda — vlsz- 
szakerget a kocsmába. Én meg, — 
minthogy nekem totál mindegy a 
munkabéke kedvéért is, — csakhogy 
nyugovóra térhessek, mege-ókelom a 
lel’kemet és azzal már el is felejtette, 
mit kérdeztem. Ha már most a rend- 
szeralapból törlik a csókot, akkor mi
vel teremtem meg ré’'csalúc,o^í'a’1, 
vagv: népes családomban. az ér élet
teremben a legszentebb személyi ti- 
to'eéget. vagyis az egységesített csa
ládi bekéi?

Erre kérek én feleletet, Szerkesztő 
Ur!

De. ha ön nem tudná, akkor a tiszt
ségviselő férfiak, vagy nők volnának 
oly szívesek nékem elárulni, hogy ők- 
hogy csinálják az otthoni totalitás 
végzetes tár-udalmi zűrzavarának ki
igazítását. Miféle őszinte val'oméssel 
penderítik helyire Ismét a családi híd
főállás tárgyilagosságát?

Erre feleljenek! Mert bár én is „vé- 
"eztem“ (elemi- fa-, tánc- és rájzisko- 
lát). annvira még nem emelkedett var 
lóságra bennem ez eszmetökéletessé?, 
kögv mínde-nt tudjak gőgös büszkén 
és büszke gőgösen.

És ezzel 7&roen levelem, vagyis: be
végeztem, vagyis:

— írtam!
Tisztségtelen Valóságnyilas

A moszkvai katonai akadémián Nepoleoa 
pályafutásáról tartott előadást Leviczkij 
altábornagy. A nagy feltűnést keltett elő
adásban részletesen taglalta Napóleon fel
törése, dicsősége és bukása körülményeit. 
Az előadás során rámutatott arra, hogy a 
francia császár volt az első, aki a hadmű
veletek terén a nagy tömegek felihasználá
sának előnyeit felismerte. Megemlítette 
Loviczkij altábornagy továbbá azt is, hogy 
a nagy hadvezér egyik volt munkatársa 
alapította meg az orosz vezérkari akadé
miát. Előadása végén hosszasan foglalko
zott Napóleon bukásának okaival.

Délafrikai aknakuíató hajók csatlakoznak 
most az angol flottához. Ez az első eset, 
hogy a Délafrikai Unió tengeri haderejé
hez tariozó egységek elhagyják a territo
riális vizeket és más tengereken vesznek 
részt a brit flotta harcaiban.

állást akar foglalni 
albániai háborúval

telefcnbeszé'getést

A bukaresti kormány kifogásolja, hogy 
a görögök rosszul bánnak az északgörög
országi román kisebbséggel s közülük 19O-et, 
sőt Teni és Pitulea kisebbségi vezéreket is 
letartóztatták. Ez a hivatalos közlés arra 
mutat, hogy Ectmánia 
Görögországgal és az 
szemben.

Kétségbeesett hangú
folytatott szevillai szállóbeli lakásáról Ca- 
rol román ox-király egy magasállású spa-' 
nyol személyiséggel, akinek elpanaszolta, 
hogy hasztalan kért isméié" tón kiutazás! 
engedélyt, kérésére nem érkezik válasz.

Külön ttlzoftóilsz’.óaljctat akar feUllf- 
tani Angliában Montion belügyminiszter

egyébként ja- 
napi fejadag 
gram, ' burgo- 
gram és zsír-

Clástfog-Ut á

I
s azt óhajtja, hogy minden családban leg
alább egy önkéntes tűzoltónak kell lenni.

Hailé Szelasszié, az ex-négus,. akit az 
angolok még a háború kezdetekor Szudán
ba küldtek, jelenleg Karthumban tartózko
dik. ahol legutóbb beszédet mondott. Mint 
a Vö.kischer Beobaehter stockholmi tudó
sítója jelenti, az ex-négus kijelentette, 
hogy nemsokára átlép a határon és ismét 
Juda orosz"án.’át he’yezi el a római anya
farkas ‘helyére! A V. B. még megjegyzésre 
se méltatja az ex-négus nagyhangú kije
lentését.

A Ctdbk cseh utazási és forgalmi iroda 
a német birodalmi vasutak tulajdonába 
ment át. A vállalat összes flókintézoteit is 
a protektorátus területén a német vasut- 
igazgatóság vette át.

Dovezették a sö; jegyeket Belgiumban. A 
jegykiosztás úgy történik, hogy egy félli- 
ter 1 fokos sört 25 gram, 2 fokos sört 50 
gram és 4 fokos sört 103 granj kenyérrel 
vesznek egyenértékűnek. Egy másik ren
delőt január 15 tői kezdve szabá'yczza á 
sör szesztartalmát. A rendelet szerint ez
után csak kétféle sört szakad Belgiumban 
gyártani és a gyengébb sör 0.3 fokos le
het. Az ólclmiszoradagolás 
nuúrban sem változott. A 
kenyérből változatlanul 21'5 
nyákéi 530 gram, húsból 50 
ból 15 grara.

A Ire.eokcdolmi miniszter
hallal való házalás kérdőiében. Megái la
ti íja, hegy az érvényben lévő fü’.dmivelés- 
ügyi miniszteri rendelet értelmében ba
romfival házalni tilos. Minthogy ezek sze
rint a (hússal való házalás nincs megen
gedve, a hallal, amely míg gyorsabban 
romlik a húsnál ls^ ugyané ak tilos há
zalni. Ennek következtében a hallal való 
házalásra jogosító engedély nem adhatók!.

Kcncye herceg, japáni miniszterelnök 
szerint az Egyesült Államok egyre fokoz
zák a nyomást Japán ellen s ez elsősorban 
a csungklngi Ctóangkaizek kormány és 
Anglia támogatásában nyilvánul meg. 
Mindez az egész világra kiterjedő felfor
dulásra vezethet, Koncye szerint.

Az USA összesen íO különböző típusú re
pülőgépet szállít Angliának.

Vasárnap osztják ki az idei Eaumgarten- 
dijakat. Kilenc díjat osztanak ki. A díja
zottak közölt több ' erdélyi író is szerepel.

Ujahb korlátozásoknak vetik alá a zsidók 
jogait Kelctszlovákiában. Eperjes és Sáros, 
Zemplén megye területén a piacokat dél
előtt 9 óráig elzárják a zsidók elől. Továbbá 
kávóházaikból is kitiltották a . zsidókat s .á; 
Hlínka-ufteábaffl korlátozták a zsidók közle
kedését. A moziban külön helyet jelöltek 
ki Számukra s a sportklubokra bízták a 
zsidók elhelyezését a sporteseményeken. Ja
vaslatot terjesztettek be továbbá a pozso
nyi kormány elé, hogy a zsidókat 3 cm. 
széles sávval jelöljék meg a baloldalukon, 
ugyanígy jelölnék meg a zsidók gyermek
kocsijait is. Javasolják ezenkívül a kény
szermunka bevezetését a zsidók számára, a 
községeik és városok köztisztasága érdeké
ben. Végül elhatározták, hogy a zsidókat 
mielőbb kikapcsolják a marbakereskede-' 
delemből, valamint a bőrker-skedelcmből 
és a vegyesárukereekedelemből.

Több amerikai gyártmányú tcmbavetögíp 
érkezett Egyiptomba az istanbuli lapok 
kairói jelentései szerint. A gépek leszállás 
nélkül tették tneg az utat Anglia és Egyip
tom között. Egy részüket a keddi nap fo
lyamán beosztották a küzdő csapatok kö
telékeibe.

Bukarest és a külföld között rendkívül 
rossz a telefonösszeköttetés és ennek, tulaj
donítják, hogy nőm nyertek még hivatalos 
igazolást azok a hírek, amelyek a román 
belügyi jellegű területi rendezésről és az 
ezzel kapcsolatos nemzetiségi kérdések 
újabb rendezéséről szólnak, jelenti egy 
belgrádi távirat.

Eticp’a és Szudán határán, iszitanbuli 
hírek szerint, mind élénkebb harci tevé
kenység bontakozik ki. Kasszala környékén 

angol előőrsök ismételten támadást intéz
tek az előre tolt olasz állások ellen, Galla- 
batnál pedig a rhodéziai csapatok 
páncélos kocsikkal kíséreltek meg 
dást az olasz állások ellen.

Az albán harctér egész vonalán 
tak a harcok, mint a belgrádi lapok jelen
tik. Az oilasz csapatok újabb erősítéseket 
kaptak, amelyeket haladéktalanul haroba- 
vetettek. A hadműveletek elsősorban Te- 
peloni birtokáért folynak. Az arcvonal 
egyik szakaszán érdekes jelenet játszódott 
le a keddi nap folyamán. A görögök hang-
■wwcw—na——ii »n»—■■ ii. .in ■ »■

^SIMPERIALI FÜGEKÁVÉ

könnyű 
táma-

klujul-

gyü’ősen.

szórók uijáu közölték az rfaszs csapatokkal 
hogy Sóddá tábornak lemondott A hírre 
olasz részről aknavetőkkel adták meg a, 
választ

A Nagybritannia és az USA kapcsolata^ 
állapítja meg a Basler Nachrichten, egyre 
inkább közelednek az reálunió rendszere 
felé.

Az USA alelnöke. Henry Wallace meg. 
látogatja a dálamerikai államokat

A magyar postavezérigazgatőság közli, 
hogy Franciaországnak a német véderő 
által rregszá’lt részévelElzárzEotharin- 
fflát kivéve — a postaforgalom ‘egyelőre 
szünetel. '

A moszkvai lap. k részletesen m'gemlé- 
keznok a, Gyergyőszentmiklóson . megtar
tott székely tiltakozó gyűlésről. Kiemelik, 
hogy 25-C03-en vettek részt a
amelyen tiltakoztak a román rágalmak el
len, hogy a szákolységnek bármi köze is 
lenne a románokhoz. A moszkvai lapok 
megemlékeznek a többi erdélyi tiltakozó 
gyűlésről is.

Az új ív első hetében az angol kereske- 
d:lmi tengerészet 4 gőzöst vesztett, 14.667 t. 
tartalommal.

„Fiatalok láglója" címmel külön ifjúsági 
intézményt kíván létesíteni a vichy-i .kor
mánynak az ifjúság ügyeivel foglalkozó 
államtitkára, hogy mogvalósílsa a kormány 
egyik célját: a kiválóak kiválasztását a tö
megből.

Az clasz statisztikái hivatal közlése ezn- 
rint az clasz birodalmi fővárosnak j.lenl g 
l,£61.C03 lakása van.

A világhírű nmet hajúírlás, a ■-Eremen 
kapitánya nyugalomba vonult. Adolf Ah- 
rcn3 Fuzancsnok a hajóin osságnál kezdte 
pályáját. 1939. decemberében Ahrcns az 
ellenséges tengeralattjárók zárján kérésziül 
szerencsésen hazavezette hajóját.

Dzsaratub Oázis 230 kilómé ternyire délre 
fekszik Banjiától. Itt állomásoznak azok 
az olasz csapatok, amelyek Szíva cázi.ból 
kiindulva, igyekeztek a déli útvona’on. 
Egyiptom felé. Dzsarabub körül most erős 
harcok folynak.

Mintegy 15.COS ember hagyja el a közel
jövőben a francia kormány ideig'enes 
székhelyét, Viehyt, illetve a város környé
két. Egy belügyminiszteri rendelet alapján 
ugyanis az elmúlt évben Vichybe és 'kör
nyékére köítörött franciáknak és külföl
dieknek igazolniok kell a rendőrható'águk 
előtt ott tartózkodásuk szükségességét.' Az 
intézkedésnek az a célja, hogy távol tartsa, 
a kormány központtól, a politikai kalando
rokat és a kétes elemeiket

' 157 száza éykal emelkedett a kenyér ára 
Jugoszláviában 4&SD szeptembere „óta, m-^t 
a Völkisalier Beobaohler belgrádi tudósí
tója jelenti.

Tobruknál éjszakai felderítéseket hajtot
tak végre a körülzárt védősereg ellen m 
ostromló angolok.

Az olasz rendőrség egész sor svájci la
pot lefoglalt, mert gyűlölködő maga artást 
tanúsítottak Itáliával szemben a bardiai 
harcokkal kapcsolatban.

Most készül el a német népi törvény
könyv. Az új törvénykönyv kimondja, hogy 
a népközösbég elvárja mindén néptárstól, 
hogy legjobb tehetségé szerint járul hozzá 
a közösség jólétéhez. Ezzel szemben a nép
közösség megvédi a néptárs személyi jo
gát. védelmet biztosít számára. A gyermek 
a német népközösség legdrágább kincse. A 
szülők kötelesek gyermekeiket a nemzeti 
szocializmus világnézetének szeremében 
testileg és lelkileg egyaránt a nép szolgá
latára nevelni, a nevelés fölött állandóan 
őrködik a párt és az állam és megfelelő 
rendszabályokkal közre is működik benne. 
A tulajdonjogot elismeri az új törvény
könyv, leszögezi azonban, hogy a tulajdon 
fokozott kötelességet jelent, hogy a földet 
a néptárs szakszerűen fogja megművelni 
és kihasználni. Ami a gazdasági életet 
Illeti, a javak észszerű elosztásával i me
ri el a német nópközösség a nép társak erre 
vonatkozó jogát,

Az új termelés learatásártak biztosítá
sára már most megtették a kellő intézke
déseket Németországban. A háború kitö
rése óta 1,191.000 ember működött a ntaet, 
mezőgazdaságban. Ezek között 469.030 e'vil 
lengyel, 47COO olasz, 32000 szlovák, 4100 
délszláv, 4650 holland, 2500 magyar, azon
kívül 2000 belga, francia, flamand stb. volt, 
ehhez jönnek még a hadifoglyok.

Olaf, norvég trónörökös Newyorkba ér
kezett

Bevezették a eipöjegyet a meg néni 
szállt Franciaországban. A vlcbyi kormány 
legdclctet adott kJ, mely szartet ezentúl 
mindenféle lábbelit. tehát bátídpőt é» p.o- 
pn<»e>t is eeak * polgármesterek tltrj ki
bocsátott jegyek ellenében lehet vásárolni.

• ■' t. - :



Rádióképek a londoni romokról
Igen tisztelt 8 Órai' Újság!
A most folyó nyilas per egyik vád

lottja szólta el magát találóan, ami
kor többször ismételve mondta: 
„mániákusan.. ragaszkodtam ... mániá
kusan kitartottam..

Hát, — igen tisztelt Szerkesztőség, 
ezúttal igazat kell adnom a mániákus 
ragaszkodónak. És megállapíthatom, 
hogy ez az önvallomásjellegű elszólás 
tökéletesen fedi azt a véleményt, ame
lyet nem én egyedül alkottam magam
nak bizonyos jelenségekről. Mert, ima, 
néhai nagy professzorom, Moravcsik 
Ernő Emil „Elmekór- és gyógytan" 
című müvének vonatkozó szakaszai 
(221. oldal) a mániás elmezavar kórfor
májáról:

„A mánia esetében a betegeket sajátos 
nyugtalanság, koros cselekvési hajlam 
lepi meg, helyüket sehol sem' találják, — 
bizonyos akadékoskodó, disputáié, köte
kedő természetet kezdenek tanúsítani, — 
minden tettüket sajátságos mohóság, meg
gondolatlanság jellemzi.

A mániás arckifejezése többnyire de
rült, mosolygó, — a férfiak sokszor kato
násan viselkednek, kimért lépésekkel jár
nak, szalutálnak, vezényszóikat kiabál
nak, szájukkal dobolnak, — humoros jel
szókkal írják tele a falakat, ajtókat, — 
hangulatuk emelkedett, még a kellemet
len érzéseket is magasztaló jelzőkkel lát
ják el, — fecsegőkké válnak, könnyen el
szólják magukat, akadékoskodó magavi- 
seletükkcl kellemetlenséget, vagy vi
szályt okoznak, de emellett maguk is 
könnyen megsértődnek s derült hangula
tuk könnyen csap át az ingerületbe, ha
ragosba, amidőn tettlegességre is vetemed
nek.

A beszéd, fonalába idegen szavakat 
kevernek, verselnek, szavalnak. Egyes tu
lajdonságaikat, képességeiket túlbecsülik. 
A szellemi és mozgásbeli műveletek meg
könnyebbült lefolyása, a mindennemű 
akadályokkal, feladattal való megküzd- 
hetcs meggyőződést keltvén fel bennük, 

‘ önérzetük emelkedik s múlékpny nagy
ságú téveszméi: fejődésére szolgáltathat 
alkalmat.

• Néha -azonban már maguk , is elmoso
lyodnak állításuk felett s hamisítás- arc-

• Autoritás kíséretében jegyzik meg, hogy 
ez mind csak bolond beszéd. De különben 
is könnyen kizökkenthetők nagyzoló sze
repükből.

Akaraterejük szerfelett fokozott, folyton 
tervezgetnek, tenni, cselekedni akarnak, 
amellett azonban ■ állhatatlanok, — épp 
úgy, mint gondolataik, cselekedeteik is 
többnyire befejezetlenek s emellett illogi
kusak, badarok." 
így tanítja a tankönyv a mániát. 
Sok hozzátennivalóm nincs. Morav

csik professzor szavai és megállapí
tásai érthetőek.

Kiváló tisztelettel 
egy szakorvos

— Halálozás. Goldbcrger Miksa volt keres
kedő (Budapest, Vili., Sándor-u. 30/b) e hó 
14-én 60 éves korában elhunyt. Temetése hol
nap, csütörtökön délután 3 órakor lesz a 
rákoskeresztúri temetőben.

............................ ..III.......III........ ...........     II

A zsúfolt házakra való tekintettel 

PROLONGÁLTUK 
Szeleczky Zita és Páger nagysikerű filmjét!

ELADÓ
BIRTOK

Kizárélas:

LO M N I A

frí&@íorlás!
A románok letartóztatták Hidvégen 

Tóth Istvánt, az ottani magyarság 
egyik vezető egyéniségét, mert nála 
egy magyar, egy német és egy olasz 
zászlót találtak. Tóth Istvánt Buzauba 
vitték, ahol hadbíróság elé került. Te
kintettel arra, hogy ezt a teljesen ár
tatlan embert a románok egész nyil
vánvalóan csak magyarsága miatt tar
tóztatták le, a magyar kormány retor
zióképpen letartóztatásba helyezte- Ko
lozsvárott az ottani románság egyik 
vezető egyéniségét, Peculia Martust, 
az Albina vezérigazgatóját. Miután

Az angol admiralitas 
jelentése

Stockholm, jan. 15.
(Német Távirati Iroda)

Az angol tengernagyi hivatal ked
den este részletes jelentést adott ki a 
Földközi-tengeren január 10-én (és 
nem január 13-ára virradó éjszaka, 
mint az előző jelentés tévesen szólt) 
lefolyt harcról.

Minden angolnak napi 35 deka 
burgonyát kell fogyasztania

London, jan. 15.
(NST) Az angol földmívelésügyimi

nisztérium a népellátásügyi miniszté
riummal egyetértésben propaganda
hadjáratot indított abból a célból, hogy 
az angol népet több burgonya, répa 
és zabpehely fogyasztására bírja rá. 
A propaganda során rámutatnak arra, 
hogy ezek a belföldi termények igen 
táplálóak, sőt táplálóbbak, mint azok 
a termékek, amelyeket jelenleg kül
földről kell behozni. Jelszóként adták 
ki, hogy

a jövőben minden angolnak na
ponta ’/« font (mintegy 35 deka) 

burgonyát kell fogyasztania., 
hogy ilyen módon más termények fo
gyasztását csökkenthessék.

A gyümölcsíz, szirup és más hasonló 
cikkek árát kedden maximálták. A leg
magasabb ■ árak megállapításával akar

azonban Peculia letartóztatása után 
megállapítást nyert, hogy cukorbajos, 
nem a fogházba szállították, hanem 
rendőri őrizet alatt a kolozsvári klini
kán helyezték el.

A román kormány a brassói Magyar 
Turista Egyesület hatmillió lejt ki
tevő vagyonát a Vasgárda javára el-, 
kpboztatta.. . >■ ? ...

A magyar kormány ellenrend'szabály- 
ként clkóboztatt-a az erdélyi Román 
Újságírók Egyesületének ingatlanva
gyonát

E jelentésből kitűnik, hogy a meg
rongálódott angol romboló a Gallant 
volt. Ezenkívül — az angol jelentés 
szerint — megsérült és veszteségeket 
szenvedett az Illustrious repülőgép- 
anyahajó és a Sóuthampton cirkáló. 
(MTI) 

ják megakadályozni a gyors drágulást, 
miután a növekvő vajhiány az utóbbi 
hetekben ezeknél az áruknál is, nagy 
áremelkedést idézett elő.

Az új maximális árak az eddigi 
árakhoz viszonyítva, fontonként két 

pennyvel drágábbak.
Ezt az áremelkedést a cukor drágulá
sával indokolják.

A népellátásügyi minisztérium sür
gős felhívást intézett a lakossághoz, 
hogy a régi papirossal takarékosab
ban és óvatosabban bánjon, mint ed
dig. A régi papírra feltétlenül szükség 
van a katonaság, a polgári lakosság és 
az üzleti vállalatok papírral, való el
látása céljából. Azt hiszik, hogy

a nagy papírfogyasztás, 
amit a kandallókban való eltüzelés 
okozott az utóbbi időkben, érzékeny 
papirhiányt idézett elé,

Szálas! Ferenc úr rökon- 
szenvét nyilvánította Romá
nia iránt és azonosította ma
gát a románokkal, amikor 
kijelentette:

„Mi teljes megértéssel vi
seltetünk egy ugyanazon 
szövetségi rendszerhez tar
tozó állam természetes belső 
nehézségei iránt.**

— Házasság. Dr. Verő Pál és ÜZnier'Márta 
házasságot kötöttek. (Minden- külön értesí
tés helyett.)



Erdélyi' fevéí a Királyhágón túlraErdéíy leghíresebb fiatal színésze

Nagy István 
lövidesen fellép 

Budapesten
Mióta Erdély egy része visszatért, so

kat írtak a lapok egy fiatal kolozsvári szí
nészről, Nagy Istvánról. Fellépéséről hesz- 
szú. elragadtatott színházi levelek számol
lak be, úgy, hogy ennek a színésznek a 
nevet a pesti közönség már jól megismerte, 
anélkül, hogy játékát valaha is látta volna. 
Tutija róla, hogy az erdélyi színjátszás leg
kiválóbb alakja s azt a szerepkört tölti be, 
amiből a budapesti színházakban a legna
gyobb a hiány: fiatal szerelmes színész.

Nagy Istvánról most érdekes hírt közöl
hetünk. Nemsokára Pestre jön és fellép az 
Andrássy Színházban. A színház igazgató
sága ugyanis meghívta a francia Decoin 
.Jtcm leszek féltékeny" című finom vígjá
tékának főszerepére, Murdti Lili partne
réül. Ez a darab lesz Vaszary János fordí
tásában az Andrássy Színház legközelebbi 
újdonsága s a három vezetőszerepet Muráti 
Lili, Nagy István és Vaszary Piroska fogja 
játszani. Eiztmyosra vehető, hogy Nagy 
István a színház meghívását elfogadja s 
így a pesti közönségnek alkalma lesz sze
mélyesen megismerni azt a színészt, akit 
híre megelőzött.

Bulla

és a ®i- 
engedé-

MA ESTE MÁK TAKT ELŐADÁST a Fővá
rosi Opereltszinház, amely tegnap, Mezen 
Mária hirtelen megbetegedése miatt, kény
telen volt zárva tartani. Mezcy Mária re
kedtsége elmu'-t « orvosa megengedte a ma 
esti fellépést.

„HÍRES MONOLÓGOK" címmel magas
színvonalú műsort hallottunk tegnap este 
a rádióban Szűcs László összeállításában. 
A fausti és hamleti töprengéstől kezdve a 
méla Jacques szellemes filozófiáján, Júlia 
máregpohárjalenetén és Lőrinc barát bölcs 
szavain át a Cyrano híres orr-monológiáig 
és Procpero búcsújáig valamennyi nagy mo
nológot előadta Uray Tivadar, Tőkés 
Anna, a sony i Géza és Leho t ay Árpád. 
Ebből a kitűnő műsortól valóságos körké
pet kapott a hu .Igató a halhatatlan színpadi 
remekművekről. A kitűnő színészeken kívül 
az ősszekötőszövegek írójának jár meleg, 
őszinte elismerés ezért a szép estéért.

HEXENSCHUSST KAPOTT VALVERT 
VICOMTE s nem tudta megvívni híres, bal
ladával kisért párbaját Cyranoval. Szabó 
Sándor, a piperkőc francia ürfi alakítója 
ugyanis kénytelen volt lemondani a Cyrano 
legutóbbi előadását, mert jobb karját 
jóformán mozdítani sem birta. Szerepébe 
K e ne s s e y Ferenc ugrott be nagy sikerrel.

ELFOGADTA ELŐADÁSBA a Magyar 
Színház Barabás Pál, a tehetséges fiatal 
író színmüvét. A női főszerepet 
Elma fogja játszani benne.

ZÁRÓRA MEGHOSSZ.ÁBBITÁST 
üigítilsi. kor.átozás felfüggesztését 
lyezték holnapra a Körút Dohány-utca és 
Király-utca közötti részen, hogy a Royal 
Apollóban kellő fénnyel ünnepelhessék meg 
a két századik magyar film, a 
»,D a h k ó Pisi ate esti díszbemutatóját, 
amelyen a film főszereplői, Jávor Pál, 
Simor Erzsi és Lukács Margit Dankó- 
•nólákat fognak a film elölt elcad:.i. A dísz
előadásról a rádió helyszíni közvetítést ad 

! 11 óra iá perckor,

,,ÉJJELI SZOLGÁLAT” címmel szomba
ton este új műsort mutat be a Komédia 
Orfeum.

SZÍNTÁRSULAT NÉLKÜL ÁLL NAGY
KŐRÖS, mert. — mint a Magyar Tudósító 
jelenti — a Núdasy-féle stagíóne ezt a vá
rost most már második éve elkerüli. 
A nagykőrösiek emiatt panasszal for
dulnak az illetékesekhez.

FÉLREÉRTÉSRE ALKALMAT ADÓ 
SAJTÓHIBA jelent meg tegnapi beszámo
lónkban a, felújításra kerülő Oidiposz ki
rályról. A legutóbbi Sophokles-repriz, az 
Antigoné nem két, hanem hét évvel ez
előtt került színre.

A MAGYAR MŰVELŐDÉS IfAZ-UtAM IS 
DÉMLTÁTJÁK a ^Kelet felé^ című be- 
vonuási filmet holnap is holnapuidn. Na
ponta csak az első előadás nyilvános, mert 
a® estiekre a honvédség tagjai fogla.ták le 
4 falcét. v

Erdélyből érkezett a levél, amelyből 
szóról szóra idézzük a következőket:

Mi keU és ml nem kell az erdélyi 
magyarságnak?

Í
 Minekünk, két évtizedes rabságból 
magyarnak épen kikerülteknek, az 
anyaország testvéri kézfogása, jó 
szava, segítőkészsége kell elsősorban...
... és nem kell a ma is tucatjával 

érkező könyvügynök, aki „valódi bőr
kötéses remekműveket" akar nyakunk
ba sózni, csekély 170 pengőért. Rész-1 
leire. Nem akarunk tagjai lenni a 
„nagymultú" irodalmi egyesületek
nek, ó mi továbbra is az erdélyi ma
gyarság tagjai maradunk.

Nincs szükségünk a virító és felhá
borítóan édeskés, magyartalan képes
lapokra sem, ahol ilyen szép magyar 
mondatokat olvashatunk: Ki az a 
Muhi? Jaj, de jó ez a kaja!... Pistul- 
jon belém, cuki! stb.

Ünnepélyesen lemondunk arról is, 
hogy az isteni színésznő heti étlapját, | 

vagy éppen ^eredeti” regényét meg-I 
ismerjük. «
Nem érdekel az Erdélyről írott ren-1 

geteg divat-írás sem... •
a,,,*.

MOZI
(353-707): Sagajevo. PM, ’-h$, 

V ALKOTÁS (335- 
(*/M, ‘/tó, ’/tó, ’/dö, vasárnap•. ANDRASSY (124-12,): Aleazár’ 

S/<S_ Vflfi V d e 8/.1A Í/.1U a «

I SZÍNHÁZ
OPEEAHÁZs Fidélio (’/tó). — NEMZETI: 

| Cyrano do Bergerao (7). _ KAMARA: Kaland 
(’AS). — MADÁCH: Négy asszonyt ^zaretek 

_ VÍG: Szilveszteri kabaré (’hB). — 
MAGYAR: Györgyéi bál (’/tó). — MAGYAR 
MŰVELŐDÉS HAZA: Ninos előadás. _ fö 
VÁROSI OPERETT SZÍNHÁZ: Ilyenek a 
tórflak - ANDRASSY: Baj Van Sala
méval («/.»). _ PÓDIUM (a Pesti Színház
ban): Tekintette! arra .. . (’/tó). — ERZSÉBET
VÁROSI: Gólyaszara tórium (’/tó, 8). -JóZSSF- 
VÁRGSf: Nóvtplan asszony {>!£, g), —- KIS- 
YALULYí EzűAttükrrs kávéházbau ... (V<6, 8). 
~ KOMÉDIA ORFEUM: Ne gyerekeskedjüuk! 
í‘/:9). — KAMARA VARIETÉ: Hurrá, 19411 
(V«9). — ROYAL VARIETÉ: Royal Trott (9).

ADMIRÁL
Ví3, 7:10, vas. 
874): Aleazár.

/u,~ Arv'íA P«-422>= Vlkl- (’/.4, <06, 1/X’ 
v;. /<2-kor ls> - ÁTRIUM (153-034): Az 

eladó birtok', (’/rfi, l/^, 5/:10, sz., v ‘/*4-knr
7 VARP?l (384 563): A Rotschild-család. (4, 
6, &, 10, v. jobb t. 2, 4. 6, 8. 10, baí t 3 r, 7 
9 »^LVÁR0SI HIKADÓ (181-244):’ Láttáé 
mar Budapestet télen? KüI8nkI«d*s a mű- 
korcsolyazóversenyekról. Rajzos Híradó 1949 
eseményeire. Színre RajtfUta. Magyar, Ufa, 
kg®®,®» íta t>íratóY (Folyt, lű-94 óráig) —

A gorodi fegely. (5, 7, $, v. 
Vű. !/:í. Vtó. ‘/tó. a BÓDOGRA F (149-51Ö):
Hollywoodi varázs. (>M, ’/tó, ‘/tó, </:10. v. ‘/tóikor 

.BBGADIVAY (422-70): Broadway Meledy 
1343. (‘/:4. </:6, ‘/tó, ‘/:Í0, ez., v. ‘/tó-kór is) — 
BUDAI APOLLO (351-500): A láthatatlan em- 
bér Visszatér. (Hétk. </:5, ‘/<7. 9..-. vasárnap 
/»2, Vií, i/a, ’/tó és ’/tlO-kor) — CAPITOL 
(134-337): Hazajáró lélek. (</:4, </tó, ‘/tó, </:10, v. 
‘/ű is) — CASINO (383-102): Egy esők és más 
semmi, (-/tó, ’/tó, s/d0, sz, v. </<4-kor is) _
CITY (111-140): Frankenstein fia. (’/<6, »/<8,’/«10, 

Y,-,^‘1;kor,Í6) “ CORSO (18-28-18): Udvari 
bal. (‘/tó, ‘/tó, ‘/:10. sz., v. </:4-kor is) — CORVIN | 
(!38-9'8): Egy királynő szive, (’/rf, ’/tó, ‘/tó, ’/ilO, 
v,‘/tóis) - DAMJANICH (425-644): A Rotschlld- 
esaiád. (‘/tó, ‘/tó, ‘/tó, ‘/»10, v. 2, 4, 6, 8, tó) — 
DÉCSI (125-952): A fekete asszony, (‘/tó. ‘/tó,

J- !/‘8> */!«») ~ ELDORADÓ
(133-171): Z. a fekete iovas. (4, 6. 8. 10, v. 2-kor 
is) — ELIT (114-502): óz. a esodák reodája. (4, 
«’,8, i0’ v- /kor is) - FLÓRA (Kispest. 146- 
702): Egy királyn5 szive. (‘/.5, 7, 9, v. ’/tó. </<4. 

~ (189-543): Kék Madár.
í‘10’ J; ’-'d-kor is) - HÍRADÓ 

(222’499): így jatsztok ifi Különkiadás a mű- 
kOreaoiyázóversenyekrCl. Rajzos Híradó 1940 
reeményelrai. Színes rajzfilm. Magyar.'Ufa. 
Luee es Fox híradók. (Bolyt. 9—24 óráig) — 

<^5-<»3): Sok hűhó Emmiért.
’„ /í10, I.- ''*1-*°? is) -- HOMEROS 

(296-118): Hollywoodi varazs. (5/<5, 7, */U0, sz. 
'/:4-től folyt, v !/tó-tól folyt) — IPOLY (292- 
626): A táneostió. (‘/sí, ’/tó, ’/tó, v. >/«2 is) 
— JÓZSEFVÁROSI (134-644)’ A gorodi fogoly. 
(</:4, ‘/tó, ’/tó, !/:!0, v. >/tó-kor is) — KAMARA 
(423-901): Hétszilvafa. (11. 2, 4, 6, 8, 10) — 
^?B.?XA <353,-,318)‘ Aleazár. (Hétk. ’/rf, >/:6, 
,:8, ‘/:10, V. ‘/tó-kor is) — LLOYD (111-994)- 
Csintalan férjék. (</rf, ’/tó, ‘/tó, ‘/:IO, v. ‘/tó-kor xe - NYUGAT (121-022): Gül Brtá. (‘/tó, 1. 

/ilO. sz. 4. 6, g. 10 2. 4, 6, 8, 10) — ODEONGXU785): Mindenért űzetni' kell.' (v’tó, W ’/UO, 
az. ’/s4, ‘/tó, ’/tó, ‘/dO, V. ’/tí is) - OMNIA (130- 
12a): Az eladó birtok. (5, ‘/tó. ‘/:10, sz., v. 4 6 
^?°U~.,2BIENT A két tökiej.’
(’/tó. «/i7. >/<10, v. W., >1,4, >/tó, ’/tó, ’/«10> —
oJT1U<í? <146vVL: ®’-a feket® Í0VM. (’/tó. ’/tó, 
/«!, VilO, v. ‘/tó-sor is) - PALACK (221-222): 

Igen, vagy nem? (11, 2, «, 6, 8, ?(>) _ PATRIA 
(145-673): Nápoly a csókok tűsében. (4, 6, 8, 10, 
X 9, kor„.Í8Í. " PHÖNIX (25B-242): A gorodi 
fogoly. (11, 1 3. 5. ‘/tó, ‘/.10) - RADIUS (1"(- 
098): Egy asszony barom élete, (’/tó, 7, ’/HO sz 
v 2-kor is) - REX (2®4tó0): A postamréter: 
(ez' ’/zS’ ‘/t8’ </sW> v. ‘/tó-kor is) 
« (234-443): Z, a fekete lovas. (11 1, ■
3, a, ‘/tó, ‘A10, v. 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10) — RÖYAL I 
APOLLO (223JW2): Balalajka. (’/tó, Vtó. ’/.lO. I 
szAvú isí “ SAVOY (146-040): Nápoly a
csókok tüzeben. (‘/ti. ’/tó. ’/tó, ’/tlO. v. Utó kor

7 SCALA (114-411): Árvíz Indiában, (’/tó, 
*/«, ez« v. 3-kor is) — SIMPTzON (Ma999): Egy klrálynS szive. (>M, ’/tó, ’/tó, «/.10?V 
;«5-kor is) — STEFÁNIA (Kispest, 349-338): 
A szerelem nem Mzéryen. (Hétk. 5. 7 é« 9. 
v&s. Vsf, Vjő, Ví$, ’/tlö) STÚDIÓ í22^-

tilmrál. <11. <.

I

A szerzőknek tisztelettel üzenjük: 
Erdélyről Erdélyben kellett volna írni, 
mondjuk 1025-ben. A mostani édes bu
taságokra Erdély nem kíváncsi. A Cib- 
les, Ma,ros, Körös megmarad g meg
marad a kedves urak és nénik nagy
képű „erdélyi írásai" nélkül is.

Nem ked a fiatalúr se, aki a vo
naton nyugodtan elnyúlva alszik, 
amíg hetveu esztendős nénikék 

állnak fáradtan mellette...
Több komolyságot, több magyarsá

got és több szivet kérünk. Itt Bocskay. 
Bethlen Gábor. Fráter György, Rá
kóczi feejdelem, Apáczai Cseri János, 
Misztótfalusi Kiss Miklós lelke él 

is... Minden rög keserves bare 
után maradt magyarnak. Történe
lem itt a táj, a föld, a.z ember egy
aránt ...

Ml kemény igazságokhoz és tiszta 
értékekhez szoktunk hozzá, 

ne küldjék hát minékünk a Marleno 
Dietrich mosolyú színésznő „regé- 
nyeit“, meg a hetyke urakat...

Illetékes helyen ülő intézkedést ké
rünk — nem „alázatos tíszteléttel“ — 
hanem testvéri magyar szívvel!

Aláírás

Hagy mérkőzések lesznek 
a harmadik ferdulóban
Befejezik szombaton az ökölvívó csapat- 

bajnokság előmérkőzéseit s eldől a kérdés, 
hogy a két csoportból melyik négy csapat 
kerül a döntőbe. A bajnokságot az idén is 

[ hatalmas érdeklődéssel kíséri a közönség, 
mert nemcsak jó sportot, hanem rendkívül 
érdekes ős izgalmas mer közöseket kap. A 
A árost Színház, vagy új nevén a Művelődés 
Háza nézőtere zsúfolásig megtelik minden 
alkalommal, sőt igen sokan be sem juthat
tak, mert már nem jutottak jegyhez. Ta
lán jövőre, ha elkészül, addigra a kis sport
csarnok, már nem lesznek ilyen gondok ® 
mindenki, akit érdekel, végignézheti a csa
patbajnoki küzdelmeket.

A harmadik fordulóban a nagy csapatok 
kerülnek össze, a kitűnő íTC-nek a WMTK 
igen komoly erőt jelentő csapata lesz a® 
ellenfele, a sokszoros bajnok BTK pedig a 
Beszkárt csapatával mérkőzik, amelynek 
szereplése a bajnokság egyik kellemes meg
lepetése. A csapatbajnoki küzdelmeket 
szombaton este 8 órakor kezdik.

Ladányi és Hidwéghy 
ind alhat a bajnokságban 1

A bajnok Ladányi Gedeon, Hídvéghy 
László, továbbá Szederkényi József fe
gyelmi eltiltása körül felmerült hullámok 
még nem csillapodtak le s mint megírtuk, 
a versenyzők megfellebbezik az Ítéletet. Aa 
iigy azonban most már jó irányban halad, 
miután a versenyzők belátták, hegy hibát 
követtek el a háziversenytől való visszalé
péssel és ezzel megnyitották az utat a bé
kés kibontakozás felé. A legnagyobb fáj
dalmuk az eltiltott versenyzőknek, hogy 
nem indulhatnak a szombaton és vasárnap 
döntésre jutó gyorskoTosolyáző bajnokság
ban seni, miután a BKE csak Bdcslcait, 
Enyedit, Giindischt. Kiset, Ladányi Ernőt, 
SomlaitVinezét- nevézto.

A békéakcrő ‘ azonban már megindult As 
lehetőség van arra,, hogy a három ver
senyző, elsősorban pedig Ladányi Gedeon 
ée Hídvéghy László, régi érdemelro való 
tekintettel, mégis résztvegyen a bajnok
ságban. Amennyiben a BKE vezetősége 
erre megfelelő megoldást talál, je’entőfien. 
megnövekednék a bajnokság érdekessége. 
Az ügy végleges rendezése érdeke volna a 
gyorskorcsolyázó sportnak és örömmel fo
gadná a közönség is.

A CSERKÉSZ SZÖVETSÉG országos 8Í- 
versanyét január 25-én és 26-án rendezi a 
Svábhegyen.

A SVENSKA DAGBLADET nagy elisme
réssel ír a magyar tenniszezókrőL akik 
megérkezésüket követően, kiadós tréninget 
vettek vasárnap a stockholmi fedettpályán,. 
Asbóthről, mint Európa, legjobb játékosáról 
ír. Dicséri Szigetit és Somogyi Klárit is. 
A. svéd lap a magyarok játékát linómnak 
ég iskolázottnak nevezi.

A SZEGED CSAPATA tegnap Nugybecs- 
kereken a torontói almást Jugoslavija csapa
tával mérkőzött. A meccset a jugcskáv csa
pat nyerte 3:2 (2:1) arányban. Szombaton 
Szabadkán, vasárnap Nagykikindáu szere- 
pelnek a szegediek.

MŰKORCSOLYÁZÓ VERSENY lesz vasár
nap Csepelen, a WMTK jégpályáján. A ver
senyre « teljes műkorcsolyázó gárda bene
vezett s alkalmasint valamennyien starthoz 
is állnak

A MAGYAR KUPA labdarúgórtiérkőzések 
selejtezőiben állva maradt 32 csapat már
cius 23-án játszik az első fordít óban. A má
sodik fordulót április 6-ra, a harmadikat 
május 4-re, a negyedik fordulót június 12-ra 
és v döntőt június 29-re tűzfr ki

RÁDIÓ 
| 19« JANUÁR 15, SZERDA
I BUDAPEST I.:

16.15: vér." Waltaer Károiv dr
temi rk. tanár előadása. '
idojarásjelentée, bírók, 
es ruszin nyelven. — 
18: ..Kiképzés a régi

Gyn!» egyetemi* magántanár" elő-
AHaS' tZZx 18’2v ••Skálától a szimfóniáig." Adám ,jenő a Zeneművészeti Főiskola tanárá
nak e.oadása hanglemezekkel. — 19: Hírek
magyar, nemet ée román nyelven. — 19.29: 
Beszkárt-zenekar. — Közben 19 45: Külügyi 
jwyelora. - , Rulett." Illés Endre el
beszélése. — 21.95: Schmidthauer Lajos orgo
nái. a Sohmidtbauecr villából. — 21.49: Hírek, 
idojárásjelentée — 22: A Rádió Szalonzene
kara. — 23: Hírek német, olasz, angol és fran
cia nyelven. — 23.2«: Cigányzene. — 24: Hírek.

BUDAPEST II.:
17.58: Suhayda Mária zongorázik. — 18 20- 

Olasz nyelvoktatás. - 18.59: Magyar nóták 
LT®1Ov6Z?av Z ”A legnagyobb osztrák
x Emlékezés Grillparzerre, születése 150 
éves évfordulóján. Szobotka Tibor dr. elő
adása. - 29: Hírek. - 2».1«: Batáry-vonós- 
négyes. — 21: „A Fö.-d&özi-tenger problémái.” 
Szuez. Irta Rónay Nándor dr. — 2139: Idő- 
járásjelentés.

.. . — egye-
16.45: Időjelzés, 

17: Hírek szlovák 
17.15: Cigányzene. — 
magyar hadseregben.”4

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS*’- 
ben? Biztos eredmény?

öj sázfizi tanfolyamok Budán.
. V?ífc SíÖveLégónek ha
todik éve fönnálló főző^&kolájában a kő- 
vetkező• uj r tanfolyamok nyílnak nvag: 
1. Kezdők részért: A gáz takarékos hasz- 
nai-ata. A mai korszerű házikonyha. Hétfőn 
és ce-fi törtökön. Tandíj 22 - P. 2. Haladók 
részére: Mint-afőaí tanfolyamok, tálaLás, te
rítés. Szerdán és pénteken. Tandíj 2J— P.
3. Egytálétel (időszerű és hústalan napok 
megkönnyítése): kedden. Tandíj 1L— P,
4. Háztartást alkalmazottak részére: Tdő- 
saarü ebédek készítéee. Szombaton. Tandíj 
JJ— P. — A tanfolyamok órái délután 
5—8-ig vonnak é» hat héten keresztül tar
tanak. Anyagmegtórí'.éet és boiratási díjat 
kUAu tatai nem kell. >»lyatka«i! lehat 
délelőtt 9—l-le te körvat’enül ú óráktóSrss&i 

irodájában. (Totafaa: 1A-1S60)

FERENCJOZSEF
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Vitéz ‘Kenese Waldemár 
a légierőit parancsnoka

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A kormányzó úr őfÖméltósága 1S40 

(december 24-én kelt legfelsőbb elhatá
rozásával vitéz Kenese Waldemár ma
gyar királyi nyugállományú altábor

nagyot a magyar királyi honvédség 
hivatásos állományába visszavenni és 
egyidejűleg a magyar királyi honvéd 
légierők parancsnokává kinevezni 
méltőztatott.

HOGYAN ÉL
AZ AVASI ROMÁN?

KIS VALASZR1PORT a cuvantulnak

Slattfelder püspök pásztorlevele 
a beteges eszmeterme’.őkről, 
a fele őtlen álomkergetőkről 
és veszedelmes ka andoro^ról

Dr. Glgttfélder Gyula Csanádi me- 
gyóspüspök az új észtén dobén kiadott 
chő pásztorlevelében szózatot intézett 
pasóigáhoa és felhívja figyelmüket 
arra, hogy egészséges kö .vélemény 
kialakítása a legelső feladat, ame
lyet lelkipásztori buzgalommal meg 
kall valósítani.

Ma úton-útfélen. sajtóban, köny
vökben és tár'asösszejöveteleken vi
lágnézeti problémákat feszegetnek 
nemzeak azok, akik . hozzáértenek, ha 
nem sajnos, méginkább azok, akik e 
kérdések terén teljesen tájékozatla
nok.

20 olasz bányász 
halála a Ruhnridéken

Gelaenklrchen, jan. 15.
(NST) Gelsenkirchen közelében sú

lyos bányaszerencsétlenség történt, 
amelynek 20 olasz bányász esett halá
los áldozatuk A szerencsétlenség az 
északweetfáliai körzet egyik tárnájá
ban történt, ahol együtt dolgoznak 
német és olasz bányamunkások. A 
szerencsétlenül járt olaszokat kedden 
temették el ünnepélyes külsőségek 
között. A gyászszertartáson megjelent, 
dr. Ley birodalmi vezető és Lanza 
olasz nagykövetségi tanácsos, mint 
Alfierj nagykövet, képviselője.
4j<jinjVuririjnríii^^ ***

Befayyoíí 
a Duna 

Bu7gr<íríál>aii
Szófia, jan. 15.

(NST) A Duna Bulgáriában már 
szinte teljesen befagyott. A partok 
mentén összefüggő jégréteg képző
dött, a folyam hátán pedi^ hatalmas 
jégtáblák és jégtömbök úsznak. Si- 
listria és Tutrakan előtt már csak 
keskeny csatorna jégmentes a folyam 
közepén. Buszosuk és Giurgiu között 
megszűnt a kompközlekedés. Ezzel 
nmgállott a forgalom Románia és 
Bulgária között A két kikötő bejára
tát jégtorlaszok zárják el.

Istanbul, ja.n. 15.
(NST) Az erős fagy következtében 

kedden és szerdán nem nyithatták 
meg az Aranyszarvon átvivő hajó- 
hidakat, A két hajóhíd több helyen 
tíljeren jégbefagyott.

Revolveres rabló
támadás a newyorki 

Fifth Avenuen
Newyork, jan. 15.

(Német Távirati Iroda)
Kedden délben a Fifth Avenuen, 

Newyork egyik fő üzleti utcájában 
rablótámadást intéztek egy üzlet el
len. Több férfi elrabolta egy nagy 
áruház üzleti pénztárát és pisztollyal 
a kezében, elmenekült. A rablók 
agyonlő ték az üzletvezetőt és egy 
közlekedési rendőrt, oki üldözőbe vette 
őket (MTI)

Hirdessen ® BTRDÉTÉS***
ben! Biztos eredmény!

Ez a beteges eszmetermelés és térv- 
kovácsolás roppant veszedelmeket, rejt 
magában, mert ha avatatlanok nyúlnak 
a kényes kérdésekhez, ez ugyanazzal 
a kockázattal jár, mintha kiskorúak 
tüzes csóvával járnak és birkóznak 
robban 'anyagraktárban.

Mialatt felelőtelen álomkergetők és 
kalandorok mindent, ami őst és szent 
lekicsinyelnek, diszkreditálnak és 
rombolnák, a komoly és értékes világi 
hívekkel karöltve, törekedni kell a 
kétezeréves krisztusi igazságot ér
vényre emelni.

A hétfői nyilas lap 
és a budapesti 
észt követ"

A Virradat című hétfői nyilasköz
löny beszámolót ír egy filmbemuta
tóról, és névsort is közöl a megjelen
tekről. A névsorban egy német di
plomata és egy magyar volt minisz
ter között megemlíti „Landcs Grup- 
penleiter észt követ" jelenlétét is. 
ügy látszik, Virradatéknál nem tud
nak — észtül...

FRICI 
MEGKERÜLT

Kedves vendége volt tegnap a 8 Órai Új
ság szerkesztőségének. Kopogtattak az ajtón 
és egy kis, fehér pincsi vonult bo rajla, 
hátán barna falttal, a szájában a 8 Órai Új
ság egy példányával. Nagy örömmel ismer
tük fel benne Fricit. az elveszett gyermeket, 
pardon kutyát, „akinek“ tragédiájáról szom
baton számoltunk be és a fényképét is kö
zöltük. Frici, a tudós artista kutya, titokza
tos körülmények között eltűnt gazdája, 
Benjámin István artista Magdolna-úti laká
sáról és két nappal később fedezték fel a 
szegedi vonaton. Amikor a korlátozások 
miatt az emberek is nehezen tudtak utazni, 
Frici nyugodtan fe'szállott a gyorsvonatra 
éa olyan kényelmesen utazott, mint egy mil
liomos a leggyönyörűbb békeidőkben. Köz
ben, a 8 Órai Újság híradása nyomán, két
ségbeesett gazdája tömegével kapta a leve
leket jószívű kutyabarátoktól, hogy itt vagy 
ott vélték látni Fricit a gonosz boszorkány
nyal. Végül is Szegeden csípték el őkéimét 

‘és onnan szállították haza, gazdája nagy 
örömére. Frici bocsánatot kért hozzátarto
zóitól és megígérte, hogy többé nem fog 
kalandokra indulni.

Korlátozták 
az aranytogyasztást 

Angliában
London, jau. 15.

(NST) Az angol kormány hétfőn 
korlátozta az ar íny fogyasztást és 
megállapította az ékszerészeknek ki
adható aranymennyiséget. A jegy
gyűrűk a jövőben csupán 9 karátosak 
tesznek, az eddigi 22 karát helyett 
Bfsjalentótték. begy az nyany- és pia- 
tiaagyürükbea nagy hiány várható és 
ezért ezüst jegygyűrűk gyártását 

, mérlegelik.

Szatmárnémeti, jan. 15.
A bukaresti Cuvantul igazi „világ

szenzációt" produkál, amikor azt írja 
vagy müíelháborodással, hogy ember
telenül folyik a magyarosítás a szat- 
márvármegyci falvakban. írja, hogy 
az avari parasztnak nem szabad bocs- 
kort viselnie, meg hogy szőrgubákal 
letépdesik és végül, hogy szegényle
génynek kényszerülnek az árvák, meg 
kell szökniük a falvakból, erdőkben 
tanyáznak és úgy tengetik életüket.

Természetes, hogy a Cuva.ntul állí
tásai nem érdemlik meg a komoly vi
tát, vagy cáfolatot. Nem érdemlik 
meg elsősorban azért, mert hiszen hon
nan tudnák, hogy mi is történik az 
Avasban, amikor akkor sem tudták, 
amikor nem választottak el határok 
bennünket. Nem látott ez a vidék év
számra román nadrágos embert, leg
feljebb adóbeszedőt, akitől pedig úgy 
tartottak, mint a lűztől. Csendőrt sem 
láttunk sokat akkoriban az Avason, 
bár erre feló minden naposak voltak 
a lopások, rablások a román uralom 
alatt.

Nagyot változott itt a világ, amióta 
magyar csendőr kakastollát lengeti a 
szél.

Csaknem teljesen megszűntek a 
bűnesetek, hónapok óta egyetlen 

avasit sem állítottak törvény elé.
egyetlen bicskázás sem volt, egyetlen 
utonállásról sem írnak a lapok.

Hogy mit mond egy „elnyomorí
tott" a vasi román1?

Osan Joanhak hívják, bikszádi la
kos, öt gyermek apja, nyáron föld
munkás, télen pedig favágással keresi 
a kenyerét. Nem is rossz ember, elég 
értelmes, ami pedig nagy szó erre
felé 1,5 ,e
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— Nincsen nekünk semmi bajunk, 
kérem — mondja. •

Dehogyis bántanak, dehogyis kínos
nak bonnünket a magyarok. Az sem 

igaz, hogy nincs keresetünk.
Éppen a napokban szedtek össze ezen 
a vidéken vagy ötszáz emberi, vi
szik őkét a Kárpátaljára fain'Jnkára. 
öt pengő a l: gsilányabb kereset na
ponta, de a szakmunkás akár tizpeh- 
gát is megkeres. Természetesen itt
hon. És ezt mind felélheti, mert „per- 
centort" (adóbeszedet), hála, az ég
nek, amióta „magyarok lettünk" nem 
láttunk eguet sem.'- Családi pótléket 
is kapunk és nem kell orvodért sem 
kutyagolni messzi városokba, mert 
itt van a „domnu doffor‘ minálunk, 
minden járásban van tisztiorvos.

így beszél az a vasi famunkás. Le
kapja a kucsmát,

megsüvegeli a csendőröket és ma
gyarul köszön nékik.

— Aztán mondta, „bácrule", — kér
dem, — kényszerítik magát erre?

— Kényszerítik a fenét. Hát miért 
na köszönnék neki szívesen, amikör 
még egyszer sem vért meg? Hogy ma
gyarul köszönik? Hát ők az urak, jő 
urak — megtanulom a nyelvüket, a- ért 
jő román maradok továbbra is. Gye
rekeimét magyar iskolába írattam. 
Románul megtanulnak itthon, a ma
gyar iskolában ingyen könyvet kap
nak, melegben vannak és a tanítónak 
nem kell vinni sem tojást, sem tyú
kot-..

Hát, így néz ki. az Avas közelről.
Igaz, hogy Bukarest — hála Isten

nek, — nagyon messze van már s a 
Cuvantulék s-eme is egyre romlik.. 
Nem csoda. Hiszen annyifelé, tekint- 
gettek már vele...

B. Dénes Kató
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tárgyalás
a nyitás terrorista 

perben
«

Bonyodalom Hohenlohe-Waldeck 
hercegnő amerikai vízuma körül

Ma már befejezte & bizonyítási eljá
rást a bűn totő törvényszék ötös-tanácsa 
Köve,réz Emil és társai bűnügyében. 
Utolsó tanúként Zámbó László ház- 
mbstcirt hallgatták ki, aki elmondotta, 
hogy 191.9. őszén Balog József vádlott 
közölte vele, hogy van eladó

lengyel katonai tölténye és 1 Spóra, 
vegye meg tőle, mert úgy tudja, hogy 
gazdájával vadászni szoktak. Zámbó 
erre — mint vallotta — kijelentette, 
hogy nekik sörétes puskájuk van és 
nincs szükségük a. töltényekre. Még 
néhány tanú, kihallgatására került 
Volna a sor, akik azonban nem jelentek 
meg, mire a törvényszék Buzássy kir. 
ügyész indítványára mellőzte kihall
gatásukat.

. Dr, Kiszely Alajos, védő; állott ezután 
föl s előadta, hogy dr. Bor báth Samu 
rendőrkapitány itteni kihallgatása so
rán azt vallotta, hogy ö egy külön je-

lentest Jc.szítéit, amelyet megküldött 
az ügyészségnek. Kerté a védő, hogy 
köto.ezzék az ügyészt e jelentés bemu
tatására ^cs a törvényszék ismertesse 
azt a védelemmel is a tényállás tisztá
zása céljából. Az ügyész válaszában 
kijelentette, hogy neki Borbáth rend
őrkapitány semmiféle külön jelentést 
nem küldött. A törvényszék elutasí
totta a védőt ezzel az indítványával.

Az elnök ezután különböző iratod is
mertetését akarta megkezdeni, de még 
ezt megelőzőleg felállott Buzássy kir. 
ügyész és indítványozta, hogy bizonyos 
iratok ismertetése idejére

« törvényszék rendelje el & nyil
vánosság kizárását.

Az ötös-tanács ilyen értelemben is ha
tározott, mire az elnök felhívására a 
közönség elhagyta az esküdtszéki 
met. A zárt tárgyadás még tart.

ter-

Londonban
a közelkeleti offenziva 

megindulására számítanak
Róma, jan. 15.

(MTI.) A Popolo di Koma ismerteti a 
madridi ABC' londoni tudósítójának 
cikkét, mely szerint Londonban a né
met repülök olaszországi megjelenését 
biztos jelnek veszik arra, hogy a leg
közelebbi jövőben a, Közelke'.eten meg-

indul az offenziva. Az a tény egyéb
ként, hogy a német légi haderő ugyan
akkor Anglia felett csökkentette tevé
kenységét, nem jelenti azt, mintha a 
támadó szellem Németországban 
hűlt volna, hanem kizárólag a 
időjárásnak tulajdonítható.

lány
rossz

Az USA korridort kap
Alaskába

Rőma, jan. 15.

(MTI.) A Stampa és a Popolo di 
Itoma San Sebastlan-bó) azt a bírt 
kapta, hogy az angol külügyi hivatal
hoz közelálló személyiség kijelentése 
szerint Anglia, távolkeleti birtokállo-

mányából egyes részeket átenged az 
Egyesült Államoknak és Kanadán át 
Alaszkáig vezető folyosót biztosit 
Amerikának. Mindezek mint ellenérté
kek szerepelnek azért a segítségért, 
amelyet az Egyesült Államok ezentúl 
juttatnak Angliának.

Milánó, jan. 15.
(KST.). A Corriere della Sera wa

shingtoni jelentése szerint Ilohenlohe- 
11 aldeck Stefánia hercegnő nem tett 
eleget az amerikai igazságügyminisz
ter kiutasítást parancsának, hanem 
fellebbezett és továbbra is az Egyesült 
Államok területén maradt. Az igazság-

ügyminiszter elrendelte a hercegnő le
tartóztatását. A bevándorlási hivatal
hoz beosztott rendőrök le is tartóztat
ták az arisztokrata hölgyet, de azután 
te.OOO dollár biztosíték letétbehelyezése 
után ismét szatiadonbocsátották. Ho- 
henlohe-Waldeck’ hercegnő most fel
lebbezésének elintézéséig Amerikában 
tartózkodhatik.

<r

Arvízveszedelemről és a 
színházról tárgyalt Szeged 

rendkívüli

800 SZAKASZBÓL ÁLL A
FÖLD1MRTOKP0LITIKAI TÖRVÉNY

VÉG REH AJTÁ SÍ UTASITÁSA

■ Az új földbirtokpolitikai törvény. 
amely több mint egymillió hold földet 
juttat földbirtokpolitikai célokra, már

60 Országos havazás jön 
és csökken a hideg

. A Kárpátok medencéjét borító szárazföldi 
ércdatfi, nagyon hideg levegőt dél felől ér
kező mo egebb levegő ostromolja. Jugoszlá
viában már nagyarányú havazások vannak 
Hazunkban egyelőre csak növekszik a felhő- 
södés, de ez egybam már jelzi a küszöbön 
álló nagyobbarányú átalakulást. Ma reg- 
gslra országszerte —-10 fok alá süllyedt a

Felelős szerkesztő és kiadó;
DR. HALÁSZ SÁNDOR

Alapította,
DR. NADÁNYI EMIL

Kiadja « 8 órai üjsár Lapkiadó Et. gIÖ-.
Houvód-u. W. Te’-s 11-58-S0. Kiadói

Asdráeey-út 11. Tsieíops 33-43-8S. 33-43.33, 22-40.34.

régóta hirdettett a törvénytárban. A 
törvény végrehajtási utasításán hóna
pok óta dolgoztak, míg a tervezet, 
amely családvédelmi szempontokat is 
figyelembe vesz, elkészült. Több mint 
800 szakaszból áll ez a tervezet, ame
lyet most terjesztettek elő báró Bánffy 
Dániel földmivelésügyi miniszternek.

hőmérséklet, sőt Kárpátalján közel —30 
fokig.

A felhőzet fokozatos növekedésére és na
gyobb, az egész országra kiterjedő hava
zásra van kilátás. Később a szél megé'énkü- 
lése valószínű és hófúvások lehetnek. A ti 
dtg fokozatosan gyengülni fog. Sajnos azon
ban adatok hiányában nem lehet megálla
pítani, hogy milyen mértékű és milyen tar
tós lesz az enyhülés. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen, 
tésa: Élénk szél, sok hslyen havazás, egyes 
helyeken ónoseső. A hideg csökkenése.

........
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Szeged, jan. 15.
Szeged törvényhatósági ' bizottsága 

most tartotta rendkívüli közgyűlését,' 
amelyen két fontos tárgy szerepelt: 
az árvízveszedelem és a szegedi szín
ház helyzete.

Az. egyik felszólaló, dr. Fajka La
jos igen élesen bírálta az eddigi ár
vízvédelmi intézkedéseket. Szeged kör
nyékén

több mint 50.000 hold van víz alatt 
napról-napra dőlnek össze a 

házak.
tűzoltóság nerh tud eleget tenni a 

kéréseknek, hogy a felgyülemlett ta
lajvizet a lakásokból és az udvarok
ból kiszivattyúzza. Jelenleg a szivaty- 
tyúk egymillió liter vizet szivattyúz
nak ki a várostelepi- utcákból naponta.

A közgyűlés elhatározta, hogy egy
millió pengő segélyt kér az államtól 
ár víz védelem re.

K közgyűlés ezután a színház kérdé
sevei foglalkozott. Kardos Géza szín
igazgató szerződésének négy évre való 
meghosszabbítását kérte. Shvoy Kál
mán ny. altábornagy felszólalásában 
kifogásolta a műsort, amely, szerinte, 
a múlthoz képest nem mutat semmi 
emelkedést. Most is könnyű operette
ket játszanak, a klasszikusok és nem
zetnevelő színművek a műsorban nem

kapnak, helyet,--Még .több’ hasonló--ér
telmű felszólalás hangzott el.

Pál ffy József polgármester a felszó
lalásokra válaszolva, elismerte, hogy

a szegedi színház nem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket. 

Ennek azonban — mondotta — nagy* 
részt a Színművészeti Kamara az oka, 
amely műsor tekintetében presszionálj t, 
az igazgatót egy-egy darab előadására, 
vagy mellőzésére.

— Ezt a legnagyobb mértékben hely
telenítem, — mondta a polgármester, 
— hiszen Szegednek önálló színháza 
van, amelynek meg kellene szabadul
nia a Kamara ilyen irányú befolyá
sától. ■

A közgyűlés végűiig elfogadta a 
színházi szerződés négy éves meghosz* 
szabbítására vonatkozó javaslatot.

SZAPPAN JEGY JUGOSZLÁVIÁBAN

Belgrád, jan. 15.
(Búd. Tud.) Jugoszláviában a mai 

nappal bevezették a szappan jegy rend
szert. Andresz kereskedelmi miniszter 
kijelentette, hogy a szappankészletek 
csökkenése miatt volt szükség a terv
szerű ellátás biztosítására. Egy csa
lád hetenkint 1 kilogramm, egység
szappant vásárolhat.

■ «Wj25 legolc»óbbak a 

női táskák 
CSÁNGÓ FERENC 

bőrdisxmű.esmesternét

ix SZERÍITA-TER 4.
Használt férfiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek, Spiegel. Térés-körit 2. 18.

Telefon: 224—842.

SÜRGŐSEN 
eladó brilliánsait 
mielőtt eladja. Krlxtóf-tér 2.1.8

Eteuermfiterem. 12—2. köpött 
Telefon 182—847.

Téli alma! Príma összes legjobb 
fajták 20 lrg-os ládában tiszta Jonat- 
bán. Londonpppi vagy böralma 18.30 P 
KözÓEséges vegyesfajta ti 80 p. Má
sodrendű 10.30 P. ab itt. utánvéttel 
FÜCES FERENC gyömölcskereskedö.

Kökényes (Kárpát)

VESZEK
szép tiszta Színházi Életet Tolnai 
Világ-lapot és Pengős regényeket. 

Levélhívásra házhoz megyek.

Vörös Pál 
újságárus, 

Káfvin>tér közepén.
RAdlAmaszei-ész, agilis űzict- 
sserzö. far. 28 éves. akár azonnali 

belépésre is, éJUst ví! torta tea.
,,F«!r!4íki 1841“

gB ■ RUHA
■■ sporfmellény

ab I bÖrkabátB esőkabát

legolcsóbban

Márton Szász
Bálv&ny-ntva 3. Címre ügyelni 

i DEBRECEN ETTEREM 
híre» disznótoros 

vacsorái 
minden szerdán csín!

SZAHAK
Avanesian szfínyegilzletét BskS- 
útról áthelyezte Kossuth L.-u. 14-be

Veszek villát 
télt-nyárfra 4-5 szobásat 
modernet kerttel Ró^sadomb^ Pasarét 
elején, Naphegy, teherrel v.-anélkül. 
Ajánlatok lehetőleg- tn'ajdDnostől 
,,KO.OOO-ig“ jeligére Paasenstein és 
Vogler rt. hirdetőirodába, Dorottyá

ik 8. küldendők.

Dr. Krakovits-pensio
Kossuth Lujos-utca 13, 
Tel.: 186-580. Meleg folyóviaea 
szobák, ktep. fflt., kitűnő ellátással.

Uy»ny«rű Dunára, uézö kétszemé
lyes szoba gőzfűtéssel, melegvizei 
elsőrendű reggeli, ebéddel olcsón 

kiadó riunakorzón, Molnár-u 63
Loodonl angol tanár tökéletes 
kiejtéssel, speciális gyors rendszerrel 

tanít. 4?’Ola»

Nyomatott. a ?aUa» ' Irodalmi és Jfsomdai 3>fc ^oxsógőpeia. beleláss űywy Áladfc iwgató.)

Dr. Jakab Szanatírium
Telefon ? 110-444’ diétás elláfns 
Felvesz betegeket, napi esetleg havi 

...díjazással.

Briliáns > éksxeri
smaragd 
rubin I Vc5Z

Kleinbergerv^Xw
ÖO éve fenrtállá cég. 

(Bejárat s kaPu ala^t JÍ

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thökiil,’-úf 1®

garnitúrákat, béléseket veszek, ela ok. 
Weiszmann, Károly-krt 7. T. 427-174 
.ÜZLET-. NAGYLAKÁS- éT” 

üzemhelyiség- 
közvetítő FEJLLNER 120-124.

Jó tél! alma 20 I g-.-os tosárbáo 
Jouathán 18.— p. Törökbálint és Ba- 
tttl Iff.— P. .Vegyes fajtákból 11.— pa 
K. ,osztály P. 6 kg. vélronyhéjn
dió 8.*4- p. 5 kg. mogyoró 5.— p„ 
Szállít utánvéttel ab feladó HermaniB 

__ Jakab Irhoc, Kárpátalja.

PullkölykSk
8 hetesek, fajtiszták eladók,, 

/Telefon: S8O-KO1.
JegyzetmAs-'lás 12 Sillérttíl
100 sokszorosítás 1.00 Taxlgépiráa 
fordítások Nagy Ibolyánál. Teréa- 

krr 28 32B-S18.
K&rpltos. bá-akho: tegolcsobbau 
aJáEÍkoíik Szabó. Viola-utca 8B sa.

Házfelűg; síinél


