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január 17-én, péntekem
A hideg tovább csökken,. | 
Felhős idő, sokfelé havasás. |

X MÁV fontos közlése a közönséghez

írja Ciano lapja
„A tengely revideálja terveit és új helyzetet teremt"

A milánói
tudósitőjántik Itle'onjeletilÁa

Milánó, jan. 16.
A bardiai epizód lezárulása óta el

telt tiz nap alatt- a német repülők.’ 
földközitengeri akcióbalépésén és az 
albániai olasz hadvezetőségben végre
hajtott személycserén kívül nem tör
tént nagyobb jelentőségű háborús ese
mény. Az olasz közvélemény figyelme 
inkább a külpolitika és annak is főleg 
tengerentúli fejleményei felé fordul. 
Mialatt felső római körök mindmáig 
sem foglaltak hivatalosán állást Roo
sevelt elnöknek Anglia nagyszabású 
megsegítését, célzó terveivel szemben, 
irányadó olasz diplomáciai és sajtó
fényezők igen élesen bírálják az elnök 
Egyoldalú politikáját. A Mussolini ne- 
vét viselő Popolo d’Itália figyelmez- 
fetj „Roosevelt urat“, hogy

a tengely a kenyér szabad voltáért, 
lem pedig a szólásszabadságért 
küzd és ezt a harcot a győzelemig 

fogja folytatni.
A gróf Ciano külügyminiszterrel 

fenntartott személyes kapcsolatairól 
púiért Gazzetta dél Popolo kijelenti, 
hogy

ha Roosevelt megkapja a kívánt 
teljhatalmát, ez világháborúra fog 
v®zetni és ezért a tangf lyhatalmak- 
na,k és ázsiai szövetségesüknek 
^ár most állást kell foglalníok. 

pj^ünő továbbá, hogy éppen, amikor 
JyPps, az USA római nagykövete 

j-J^hérkezett állomáshelyére, ez a 
. ,lgl'Palotához közelálló orgánum „ÓZ- 

, cseppet sem megtisztelte- 
beszél.

Philippg _ értesülésünk szerint - 
később újra Washingtonba 

itáliai tartózkodásának 
i,,Vitatna teljesen az olasz vezető 
^pP'toykörökkel folytatott megbe- 
; sí».eseingk eredményétől függ. 
Külpolitikai és katonai tekintetben 

; "B^án felöl Róma nem vár tem. 
! "“léla lényeges eseményt.

a magyar—román viszonyt 
tengely-diplomácia úgy 

iíuuapestte1 mint Bukaresttel ál.
•Mó összeköttetésben áll.

A háborúval kapcsolatban ezen a 
héten kevesebbet cikkeznék u? olasz 
publicisták. Alighanem úgy látják, 
hogy -

& hadihelyzet átmenetileg nyugvó, 
pontra jutott. A Popolo dTtalia fi
gyelmeztet azonban, hogy a küzde
lem később még jóval keményebb, 

sőt igen nehéz lesz.
„Nem lehet fáradság nélkül cr 'világ
uralomhoz jutni— állapítja meg 
Mussolini lapja.

II1Bulgária mindent megtesz, 
hogy meglepetések 

ne érhessék"
A szovjet nem akár a bolgár belügyekbe 
beavatkozni — Semmi ok nincs balkáni 
riadalomra Érdekes hírek a török, bolgár, 5 

román és orosz magatartásról
Szófia, jan. 16.

(Búd. Tud.) Gabrovszky belügymi
niszter érdekes nyilatkozatot tett a 
sajtónak a török-bolgár viszonyról.

— Törökországnak nincs oka kétel
kedni a bolgár kormánynak abban az 
állításában, amelyet hivatalosan és 
nemhivatalosan kifejtettek, hogy sen
kit sincs szándékában megtámadni. Az 
a tény, hogy Bulgária határán török 
katonaság van, Bulgáriát éberségre 
kötelezi és a bolgár kormány felada
tává teszi, hogy mindent megtegyem 
nehogy területén meglepetések érhes
sék. Ismételten csak azt jelenthetjük 
d, hogy senkit sem akarunk meg
támadni, de elvágjuk, hogy bennünket 
se támadjon meg senki.

A belügyminiszter ezután a Szuv- 
jctoroszorszáiggal való viszonyról be-

vánják, hogy kössünk szövetséget. 
Ezek szeme előtt nem lebegnek azoK a 
nemzeti érdekek, amelyekkel szamot 
kell vetnünk. Szovjetoroszországnak 
megvannak a maga külön érdekei, 
Bulgária ezekbe nem keveredhet bele. 
Bulgáriának nincsenek célkitűzései a 
Dardanellák felé és nem küzdhet 
azokért.

Végül kijelentette, hogy Szovjet- 
oroszország hivatalos képviselője ta
gadja, hogy bármiféle katonai, akciót 
terveznének és kijelentette,' hogy a 
Szovjetnek nincsen szándékában * Bul
gária hol ügyeibe avatkozni.

Szófia, jan. 16.
(Búd. Tud.) A SIovo című lap meg- 

jcgyzfseket fűz a Bolgár Távirati Iro- 
... . , n -----~ ’ — clángk a r'met eeapalók ál’1'.

SrtSJ1*4? P.uftabizott ág ülésére bulgáriai átvonu áráról srólo c'"da- 
kiküldött Szoböljcv szovjetmegbizott t/.hoz, valamint az ezzel kapcso’atos 
tatta^ lato°atására- majd így foly- Tass jelentéshez és a német megjegy- 

2, zeshez.i

— Vannak itt olyanok,-akik azt ki

Az előbbi idézet és a különösén di
plomáciai kérdésekben irányadó Gaz
zetta dél Popolo kijelenti, hogy

a tengely revideálni fogja terveit 
és új katonai és politikai helyzetet 

teremt.
A láp egyébként Monastírba, a gö

rög-jugoszláv határfá tudósítót kül
dött, aki azt jelenti lapjának, hogy 
Görögországban már néhány hét óta 

1 jóformán éheznek az emberek-

Györgyi Miklós
/ ..................................A'.'' - ■

A lap megállapítja, hagy nagy meg-

engedést keltetta bolgár nép körében 
a?, hogy két nagyhatalom kezet nyúj
tott egymásnak abban az irányban, 
hogy megőrzik a békét Európa dél
keleti részében. Németországnak és 
Oroszországnak áz az óhaja, — írja a 
lap egy berlini jelentés alapján, — 
hogy ezen a területen semilyen tekin
tetben ne történjék változás és nincs 
is ok arra, hogy p, Balkánon riadalom 
keletkezzék.

A, SIovo ezután foglalkozik azokkal 
a hírekkel, amelyek Antonescu berlini 
utazásáról tudnak és angol tisztek 
törökországi tartózkodásáról szólnak, 
hzek állapítja meg — természetes 
események. Nem lehet csodálkozni 
azon, ha Antonescu Berlinbe megy és 
ugyanúgy azon, ha angol tisztek Tö
rökországba utaznak. Mindenki előtt 
tudott dolog, hogy Törökország szövet
ségben van Angliával. Nekünk nem 
kell félnünk s nem kell ezekből a dol
gokból végső következtetéseket levon
ni. A legfontosabb, hogy bizalommal 
viseltessünk azokkal szemben, akik 
felelősek a bolgár külpolitikáért Ezek 
a tényezők több ízben bizonyítékát ad
ták mérsékeltségüknek, tehát senki 
sem kételkedhet abban, hogy az az, 
óhajunk, hogy megőrzik a tókét » 
Balkánon.

Német 
légitámadások

- London, jan. 16.
(NST.) Német bombázók, mint az an

gol hírszolgálat közli; a szerdai napon
bombázták Nyugatskóciát és Kent 
grófság egyik katonai célpontját.

Angol
légitámadások

Ber.in, jan. 16.
(1 -> ü.aán este kisszámú angol

j 1 :rcpült az északnémst part
vidék fölé. A ledobott bombák csak 
néhány lakóházban okoztak kisebb 
tüzet.

i



Tiltakozó nagygyűlésen 
válaszol

a Székelyföld fővárosa
a román rágalomhadjáratra

Marosvásárhely, jan. 16.
Az. elmúlt vasárnap egész Székely

tiltakozások 
elérkezettnek 
erélyes vá- 
propagaucla

; földön az ünnepélyes 
napja volt A székelység 
látta az időt arra, hogy 
laszt adjon a bukaresti 
*zemérmetlen állításaira.

A jövő vasárnap, január 19-én a 
székely főváros lakossága rendez 

hatalmas arányú gyűlést,
amely mintegy betetőzője lesz az ed
digi tiltakozó gyűléseknek és ország
világ előtt tiltakozik az ellen a hazug 
állítás elleni, hogy a. székelyek — nem 
magyarok. Erre a gyűlésre nemcsak 
Marosvásárhely lakossága, de a Szé
kelyföld legtávolabbi részének népe is 
óriási tömegekben készül felvonulni.

A bukaresti rágalomhadjáratra a 
legközelebbről érdekelt fél, a szé-

kelység ad választ ünnepélyes 
keretek között.

A gyűlésien a székelyföldi képviselők 
közül többen felszólalnak és rámutat
nak arra, hogy honnan indult el ez az 
alantas rágalomhadjárat. Bukarest 
ugyanis a bécsi döntés után, vakmerő
ségében most már odáig mentei, hogy 
újra meg újra íelhánytorgatja Jorga 
professzor évekkel ezelőtt felállított 
ismert politikai tantételét, amely sze
rint a székelyek tulajdonképpen elma- 
gyarosodott románok. Sőt az uszítá
sokban mindig elöljáró bukaresti lap, 
a Cuvantul még arra is rávetemedett, 
hogy a székely népet úgy állítsa be, 
mintha szívvel-lélekkel visszasiratná a 
román uralom „áldásait*4.

A marosvásárhelyi gyűlésen ezekre 
a szemérmetlen vádakra kap méltó 
választ az uszító románság.

Mit kérdezett a kormánypárt elnöke 
a Magyar Megújulás Pártja

& vezetőitől ?
A Magyar Tudósító 

most közölték azokat 
amelyek gróf Teleld 
elnök miskolci politikai megnyilatko
zásával egyidejűleg a különböző szó
nokok részéről elhangzottak. Ezek kö
zött a legfeltűnőbb vitéz Lukács Bélá
nak, a Magyar Élet Pártja elnöke be
szédének az a részléte, amelyben a 
Magyar Megújulás Pártja vezetőinek 
propagandájával foglalkozik. A be
széd érdekesebb pántjai a következők:

—• Most olvastam, hogy a közeljö
vőben Miskolcra fognak jönni zász
lót bontani Imrédy Béla pártjának 
vezetői, — mondotta Lukács Béla, — 
szeretném, hogyha közületek egyik
másik eljönne az általuk rendezendő 
összejövetelre és megkérdezné, 

hogyha ő egyik napról a másik, 
ra földi paradicsomot igér Ma
gyarországnak, miért nem tette

jelenti: Csak 
a beszédeket, 

Pál miniszter-

ezt meg miniszterelnök korában, 
hogyha a gazdákhoz fog szólni 
gazdáknak azt fogja mondani, 
az ő politikája több előnyt je- 
mint gróf Teleki Pál minisz-

vagy 
és a 
hogy 
lent, 
terelnék politikája,

szeretném,, ha megkérdeznétek, 
miért akasztotta meg Gömbös 
Gyula kormányában a földre

formot?
És ha Jaross Andor /óidéi fog 
ígérni a magyar népnek, akkor sze
retném, ha megkérdeznétek tőle, 

miért van annyi elintézetlen 
földbirtekpolitikai ügy még ma 
is felvidéki vonatkozásban és 
miért nem intézte el Jaross 
Andor akkor, amikor felvidéki 

miniszter volt
és miért kell ma is ezekkel az ügyek
kel foglalkozni!

NRGY NRPOK, 
KIS HÍREK

Német részről hosszabb idő óta folyt a 
munkástoborzó-kampány Norvégiában. Ma 
elindult 500 norvég munkás Németor
szágba.

A norvég sajtó éles cikkekben támadja 
a szabotőröket és monarehistákat, az új 
rend ellenségeit.

A Királyi Afrikai Társaság azt a javas
latot terjesztette a tengernagyi hivatal elé, 
hogy a közeljövőben építendő torpedórom- 
bolók közül néhányat a délafrikai benszü- 
löttöírzsek nevére kereszteljenek. Az aján
lott nevek között vannak Basuto, Bechua- 
na, Swazi, Barotse, Angoni, Bemba és 
Kaila.

Egy ír terrier a pincében rekedt, amikor 
egy légibomba romba döntötte felette a há
zat. London egyik külvárosában történt. 
Tizenhét nap telt el, míg végre a kutyát 
kiásták a romok közük Fogságának egész 
ideje alatt nem evett, nem ivott. Porosán, 
éhesen, szomjasan, lesoványodva került

harcoló
a katonák

hadsereg

rendeletitvédnök 
protektorátusi köz

napvilágra, de egyébként „kutya baja" 
sem volt.

Skócia partvédelmét egy szakaszon len
gyel katonaság látja el. Ezek 
alkotják az Angliában 
első hadtestét

Neurath birodalmi 
adott ki a csah-morva
igazgatás személyzeti, ügyeinek újjárendo- 
zéséröh Benes idejében ugyanis a hivatal
noki kar igen magas létszámmal dolgozott, 
a birodalmi védnökség költségvetését így 
csaknem 50 százalékig a személyi kiadá
sok emésztették fel. A hivatalnokok ezen
kívül csaknem valamennyien cseh nemzeti
ségűek. voltak és nagy részük nem volt 
szakember e alkalmatlan volt magasabb 
állások betöltésére. A birodalmi védnök 
•két évre szóló rendeleté a szolgálati kor
határt hivatalnokoknál 55, hivatalnoknők- 
nél pedig 50 éves korra szállította le. A 
hivatalnokokat azonban szolgálati képte
lenség igazolása nélkül is tartós nyugállo
mányba lehet helyezni, ha az illető férfi 
átlépte a 45-ik vagy az illető nő a 43-ik 
életévét.

A török—angol vezérkari megbeszélések 
kapcsán a szófiai Zora azt jelenti, hogy 
az angol katonai kiküldöttek az úgyneve
zett Atátürk-vonal erődítéseit Is megte
kintik.

Uj aprópénzt hoznak forgalomba Spa- 
■ nyolországban. Az új pénz, amely a régi 

rézpénzt pótolja, alumínium-ötvözetből ké 
szült.

A szlovák nemzetiszocialista forradalom 
titkos ellenségeiről ír vezércikket a Gár
dista. Hangoztatja, hogy az ilye-n rossz
indulatú vagy kishitű emberekkel szemben 
forradalmi, módszereket kell alkalmazni. 
Vágy elhárítunk, írja, az útból minden 
akadályt ® velük együtt a szebb szlovák 
jövő minden rosszakaróját, vagy pedig el- 

I tesznek az útból bennünket is. Harmadik 
eshetőség nincsen. A forradalom itt van s 
itt lesz, de nemcsak nálunk, hanem az egész 
világon. Ezt a forradalmat már senki sem 
háríthatja el vagy állíthatja meg. Az egyet
len, ami még hatalmunkban áll, hogy sza
badabb fejlődést biztosíthatunk neki és 
észszerűen irányíthatjuk, — fejezi be cik
két a Gárdista.

Filov, bolgár miniszterelnök legutóbbi 
beszédével kapcsolatban a belgrádi Vreme 
berlini véleményt közöl, amely szerint Fi
lov beszéde és magatartása arra az inga
dozásra emlékeztet, amely már sok államot 
válságos helyzetbe sodort.

A Balkán diplomáciai köreiben nagy 
figyelemmel kisérik azokat a tárgyaláso
kat, amelyek az angol és a török katonai 
szakértők között folynak. A. tanácskozások 
szerdán kezdődtek meg Ankarában. A meg
beszéléseken az Egyiptomban állomásozó 
ausztráliai csapatok tiszti megbízottjai is 
résztvesznek.

Égy miskolci szobafestömester, Lahita 
Ernő, hosszú és türelmes munkával 84.000 
búza- és rizsszemből elkészítette a kor
mányzó művészi kivitelű arcképét.

Az ankarai vezérkari megbeszélésekbe a,,,, 
görög vezérkart is bevonják.

Cáfolják Pozsonyban a Csatlós hadügy
miniszter lemondásáról elterjedt híreket.

Gerior bíboros, Lyon érseke, Franciaor
szág prímása hétfőn éjszaka Viohybe ér
kezett és meglátogatta Pétain tábornagyot. 
A rendkívül hosszú ideig tartó látogatás 
nagy feltűnést keltett Kedden délelőtt a 
biboroséreek elutazott Rómába. Franciaor
szág prímása, fontos tárgyalásokat folytat 
a. Vatikánban és evégből két hetet tölt 
Rómában.

Éleshangú cikkben foglalkozik a Berli
ner Börsen-Zeitung a stockholmi Aftonbla. 
det londoni levelezőjének jelentésével, mely 
fezériöt a Osatoéná francia partjának ki
kötői ellen intézett legutóbbi angol táma
dások bebizonyították, hogy a brit és a né
met légihaderő, úgy látszik, szerepet cse
rélt.; az. angol légi Jwdvezetés a. Calais, 
Boulogne és Dünkirehe® ellen intézett tá
madásokkal bizonyságot tett offenzív szel, 
leméről, viszont a német támadások ereje, 
úgy látszik, csökkent. A Börsen-Zeitung 
figyelmezteti a svéd lapot, hogy Stock
holm a hazug brit propaganda támogatá
sával olyan térre lép a semlegesség zóná
jából, ahol a harc törvényei uralkodnak, 
ahol semmit sem bocsátanak meg, vagy fe
lednek el és minden Németország ellen in
tézett szúrást erőteljes válasszal viszonoz
nak.

A német birodalmi belügyminiszter és 
propagandaminiszter közli: Január 18 án. 
a birodalom megalapításának és január 
30-án, a nemzeti felemelkedés napján ebben 
az évben elmarad a szokásos általános fel
lobogózás.

Most töltötte be 100-ik életévét 
von Bomhard tüzérségi tábornok, 
nakideijén, mint főhadnagy, jelen 
német császárság kikiáltásánál a 
lesi kastélyban. Von ltomba ni az 1870— 
71-iki német—francia háborúban többizben 
kitüntette magát, két lovat is kilőttek 
alóla harc közben. 1001-ben vonult nyuga
lomba, mint altábornagy és 1911-ben kapta 
meg a tüzérségi tábornoki rangot. Jelen
leg Pri-en közelébe®, Ernsdorfban él a 
Oliiemsee partján.

Tobruknál folyik az ostromló angol ní
lusi hadsereg csapatainak összevonása. Brit 
pilóták nyugatiibiai légi bázisokat támad
tak.

Kllsszura után a görög nyomás még tart 
a középső albániai frontszakaszon.

A norvégiai Stavanger ellen légitáma
dást intézett, néhány angol gép.

Frank, német államtitkár a Neuer Tag 
hasábjain intézett figyelmeztetést a cseh 
legionistákhoz, a hangulatkeltőkhöz, akik 
szabotázst és passzív ellenállást, akarnak 
szervezni.

Jólértesült berlini körök az angol ha
zugságok példaképének minősítik azt ax 
állítást, hogy Hollandiába® ákorbutjárvány 
lépett fel, amelynek oka abban, keresedő. 
hogy a kenyérlisztbe szárított és megőrölt 
hollandi virághagymákat kevertek, A MTI 
berlini távirata szerint a skorbutjárvány 
fellépéséről szóló állítás légből kapott ko
holmány, épp úgy nem felel meg a való
ságnak az az állítás sem, hogy Hollandiá
ban a kenyérlisztbe őrölt virághagymát 
kevernek.

A Pariser Zeitung, a Franciaországba® 
élő németek lapja, nagy kiadásba® ma je
lent meg először. A Deutsche Zeitung in 
Frank rei eh című lap, amely a most meg
jelenő lap előfutár ja volt, beszüntette meg
jelenését

Nyugatnorvégiában ismeretlen tettesek 
megrongáltak néhány épületet. A meg
szálló német katonai hatóságok díjat tűztek 
ki a tettesek kézrekerítésére.

Anglia és Görögország kulturális egyezi 
ményt kötöttek, amelynek végrehajtását 
már most a háború kellős közepén megkez
dik. Az egyezmény alapján a British Coun- 
cil tíz intézetet állít fel Görögországban. 
A. Londonban székelő angol—görög bizott
ság elnöki tisztét Gilber Murray vállalta.

A francia községi igazgatásban mélyre
ható változásokat hozott a vichyi .kormány 
novemberi reformja. A francia belügymi
nisztérium most kiadott hosszabb magya
rázó közleményéből kitűnik, hogy a két
ezer lakosnál kevesebbet számáláló közsé
gek választott polgármesterei, május első 
vasárnapjáig tarthatják meg tisztüket, 
míg a nagyobb községek, illetve városok 
polgármesterei, csak az esetben gyakorol
hatják tovább hivatalukat, ha állásukban 
a kormány megerősíti őket. A kormány 
fenntartja magának azt a jogot, hogy azo
kat a, polgármestereket és községi tanácso
sokat, akik szombe helyezkednek a. nemzeti 
megújhodás programjával, vagy akik a 
közpénzekkel Jelkiismeretlenül sáfárkod
nak, megfossza hivataluktól.

Uj angol repülőgép-typus vesz részt már 
legközelebb a légi harcokban. Az új típus, 
a „Bolha L“, az egyik legnagyobb angol 
repülőgépgyár alkotása, amelyben már ér
vényesülnek az eddigi, háborús tapasztala
tok. Hír szerint a két Perseus-rnotorral 
ellátott gépet, amelynek tel jesítőképessé- 
gét még titkoban tartják, nagy távolságú- 
felderítésre fogják használói. : " i1-.. "; . 7

Az angol hadügy minisztérium annak. ,
idején értesítette Erié Wilson főhadnagy:" 
szüleit, hogy a főhadnagy, aki Brit Szo- 
máli földöij teljesített szolgálatot, az ola
szok offenzivája során hősi halált halt. A 
főhadnagyot „halála után** a Viktoria-ke- 
reszttel tüntették ki. Mint azonban nem
rég kiderült, az elparentált hősi halott még 
él: az olaszok hadifogságában van.

Német hajók megvásárlására részvény
társaság alakult Argentínában hét és fél
millió peso alaptőkével. A társulat egy
millió négyszázezer amerikai dollárért 
megvásárolta a Lálhn, Anatolia és Nion- 
burg német hajókat, amelyek a háború ki
törésekor a buenos-airesi kikötőbe® reked
tok. Ezek a hajók ezentúl argentin lobogó 
alatt, járják a tengereket.
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Theodor 
aki an- 
volt a 

versail-

Egy csók 
és más semmi !

A pikáns válóper min
den bizaergető izgalmá

val, ezerágú bonyodalmával, csiklandós tit
kával feltámadt operett-hamvaiból ás ka- 
viáros csemegével terített asztalához várja 
az efféle gasztronómiai örömök élvezőit. 
Éri-Halász franciás ízű szövege, Risemann 
ragyogó muzsikája („Egy kis édes félho
mályban", 
szerettem 
„Egy csók 
hat, mint 
gyöngyöző ____ „„
megmámorosítja és kissé meg is forrósitjá 
a szíveket. A Décsi és a Casino nézőtere 
együtt mulat a vászonról lemosolygó szí
nészekkel és egyik kacagásvihar a másikat 
éri. De meg kell adni, hogy színészeink, ez 
a kedves, kitűnő gárda, amelynek párját 
alig találni a világon, értenek is a mula - 
tatáshoz. Az angyali humorú Tolnay Klári 
a legigézetesebb válóperes nő, Jávor Pál 
a legmulatságosabb szerelmes ügyvéd, Raj- 
nay vajszívű apa és zord bonyodalomkeverő 
és Peéry Piri, ölvedy Zsófi, Pataky, Sárossy. 
mind egy-egy pompás figura. Ráthónvi 
Ákos könnyed kézzé], , ötletesen rendezte a 
bohóságot, méllyel ’ a Mester-film remekül 
startol az újeeztandöben.

Magyar film

„Hallod-e Rozika, te...", „Mért 
magába" és maga a fősláger: 
és más semmi") valóban úgy 

egy jó pezsgés vacsora, amely 
italával, raffináJt kokté-jáv I
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Magyarország nem hagyja 

megnyirbálni a Romániában élő 
magyarok jogait írja a Yreme

r,FA háztartási készletfeleslegek 
beszolgáltatása

Belgrád, jan. .16.
(Búd. Tud.) A belgrádi sajtót élénken 

foglalkoztatja • a magyar—román vi
szony kérdése. Bő tudósításokban szá
molnak be a lapok a romániai magya
rok üldöztetéséről és a magyar kor
mány retorziójáról.

A „Vreme“ négyhasábos tudósításban 
számol be a fejleményekről az alábbi 
címek alatt: „Magyar—román meg-

Londoni tudósítónk 
táviratából

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

London, jan. 16.

Nagy megelégedést szerzett Angliá
ban. az admirális jelentése, amely sze
rint a legutóbbi héten összesen négy 
angol hajó süllyedt csak: el 11.600 
tonna, súlyban- Semleges, -vagy szö
vetséges hajó nem . süllyedt el. A né
met jelentések is elismerik, hogy a 
süllyesztések csökkentek, de ezt an
nak tulajdonítják, hogy sokkal keve
sebb angol hajó járja most , a tenge
reket, mint. azelőtt. Az angolok ezzel 
szemben azt állítják, hogy az . a tény, 
hogy a süllyesztések 8 hónap óta a 
legalacsonyabbak, más okra vezethető 
vissza,

A .tengernagyi hivatal másik kom
münikéje is nagy érdeklődést keltett, 
amelyben a német és olasz repülőgé
peknek angol hadihajók elleni harcát 
írták le. Az .angolok elismerik, hogy 
«gy répülőgépáhjtáhajó, egy cirkáló és 
®gy torpedóromboló megsérült és több

Feltűnő
francia jelenségekről 
számol be egy olasz 

lap
Róma, jan. 16.

fMagyar Távirati iroda)

A Popolo di Roma párisi tudósítója 
hosszabb cikkben foglalkozik a riomi 
Perrel kapcsolatos huzavonával. A tu
dósító .. megállapít ja, hogy a riomi bör
tönben a napokban a kőmívesek és asz
talosok egész serege érkezett, hogy ké
nyelmesebbé tegye Daladier, Maiidéi, 
Keynaud es a többi letartóztatott bör
töneit. .Megállapítható továbbá, hogy 
felülről olyan. kísérletek történtek, 
amelyek a francia: háborús felelősség-. 
Sel vádolt politikusokat a közvélemény 
el'őtt tisztára akarják mosni.

Minduntalan ilyen kijelentések hal
latszanak: A háború, kitört-, mert- ki 
kellett törnie. Daladier és társai csak 
eszközök voltak a vak sors kezében.

Az olasz lap tudósítója megállapítja 
továbbá, hogy a francia politikai 
Jetben nem sok változás történt, sőt 
egyre határozottabban látható a visz- 
szatérés a régi módszerekhez. így pél
dául feltűnő tény, hogy a régi képvi- 

és szenátorok még ma is kap
lak fizetésüket. De még feltűnőbb do- 

hogy a meg nem szállt területeken 

neméirtés", „Tiltakozó gyűlések Erdély
ben". A lap budapesti tudósítója sze
rint Magyarország semmi olyant nem 
tesz, ami a magyar—román, viszonyt 
rontaná, azonban hiba volna azt feltéte
lezni, hogy a román hatóságok tovább
ra is megnyirbálhatják a magyarok 
jogait Romániában és hogy magyar 
résziről erre nem adják meg a megfe
lelő választ.

!
 sebesülés történt- Ezzel szemben, azt: 
állítják, hogy egy olasz torpedórom
bolót elsüllyesztettek és a hajókara
ván kereskedelmi hajói sértetlenül 
megérkeztek a görög kikötőkbe. Ér
deklődtünk, hogy mi az oka annak, 
hogy az angol kommünikék két nap
pal későbben jelentek meg, mint a 
német és olasz kommünikék- Azt a vá
laszt kaptuk, hogy az angol hadiha
jók természetes okok miatt nem hasz
nálhatták rádióikat, amíg a tengeren 
voltak és csak a kikötőkből küldhet
ték el jelentéseiket Londonba, míg a 
németek és olaszok azonnal kiadhat
ták hivatalos kommünikéiket.

Washingtoni jelentések szerint Wen- 
dell Wilkie volt republikáns elnök
jelölt a jövő héten repül Angliába 
Amerikában is óriási érdeklődés előzi 
meg Wilkie útját, akit három barátja 
és munkatársa fog Londonba kisérni. 
Annak ellenére, hogy Wilkie állítása 
szerint, ipint magánember jön London- 
be, elutazása előtt Washingtonba uta
zik, ahol Róose veit . elnökkel , fpg tár
gyalásokat folytatni.

Mikes György

nem lehet moziba menni anélküli hogy 
ott a francia hadsereget dicsőitő filmet 
ne látna az ember. Franciaországban 
talán még sohasem volt ilyen nagy a 
propaganda a hadsereg mellett, mint 
most és mindez hat hónappal a nagy 
vereség után.

Mosadkucii />ír
— Parisról

Stockholm, jan. 16.
A svéd fővárosban élénk érdeklő

déssel tárgyalják a moszkvai rádió
nak azt a hírét, amely szerint Pórié
ban az utóbbi időben feltűnő módon 
megszaporodott a bűnesetek száma. 
Számtalan’ betörés és rablás foglalkoz
tatja a bűnügyi hatóságokat- Az ebe
tek nagy számában á legtöbb az üz
letek kifosztása- és a lakásbetörés.-A 
nagy mértékben elharapódzott bűn
tényekkel szemben az illetékes ható
ságok. nagy eréllyel lépnek fel.

— A Bugyi-autóbusz menetrendje. Bugyi 
ind. 5.50, 15.45, 20.30, Taksony érk. 8.15, 17.35, 
21.30, Ta&soMy MÁV-állomásrói indul 7.Ó0, 
Dunaharaszti HÉV-állomásra érkezik 8.05- 
kor. (Ez utóbbi járat csak a vasútforgalmi 
korlátozások fenntartásáig közlekedik.)

Még nem jelent meg a rendelet végrehajtási utasítása
A háztartási élelmiszerkorlátozó 

rendelet nagy érdeklődést keltett a 
fővárosi háziasszonyok -között. A ren
delet megjelenése óta kérdések ezrei
vel ostromolják a Községi Élelmiszer
üzem és a Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezetének vezetőségét, hogy a 
rendelet kényszereladási részét miként 
kell értelmezni, illetve végrehajtani. 
kerületi fiókokban már sokan jelent
keztek, akik fölös készleteiket a ren
delet érteiméiben el akarták adni, 
vagy pedig készleteiket bejelentették, 
illetve felajánlották.

A rendeletben megjelölt üzemek ve
zetőségétől azt az értesítést kaptuk, 
hogy sem a Községi Élelmiszerárusító 
üzem, sem pedig a Köztisztviselők Fo
gyasztási Szövetkezete egyelőre nem 
veszi át a budapesti háztartások fölös

Hull támadása 
a tengely ellen
Washington, jan. 16.

A külügyi bizottság előtt Hull állam
titkár is megjelent. Hull rendkívül 
heves támadást intézett a tengelyha
talmak és Japán ellen. Hull szerint fe
lelőtlenség volna, ha az Egyesült Álla
mok megtagadnák a segítséget a ten
gelyhatalmak ellenfeleitől, mert ezzel 
a támadónak módjában lenne inváziót 
előkészíteni az Egyesült Államok ellen. 
Amerikát sem fenyegetés sem tiltako- 
zás nem tarthatja vissza attól, hogy 
gondoskodjék saját védelméről, még 
pedig minden módón, amelyet csak 
szükségesnek lát. Az Egyesült Álla- 

. mok ellen irányuló állítólagos fenye
getésről még azt mondotta Hull, hogy 
frontális támadásra nem igen kerül
ne sor, még akkor sem, ha ennek meg
volnának a tárgyi lehetőségei. Való
színűbb, hogy az ellenség a nyugati 
félgömb egyes sebezhető pontjai ellen 
intézne támadást.

Hull nyilatkozatával kapcsolatosan 
politikai körök még nem nyilvánítot
tak véleményt. Az ismertebb politiku
sok nagy tartózkodást tanúsítanak a 
nyilatkozattal, kapcsolatban, 
megállapítható azonban, hogy 
miért támadta Hull egyedül 
gelyhatalmakat és Japánt és 
nem tett említést a Szovjetről, 
tott körökben úgy látják, hogy a 
Moszkvával való barátkozási kísérle
tek eddigi kudarcai ellenére - sem tett 
le Washington erre irányuló terveiről.

A-newyorki újságok egyébként ök- 
lömnyi betűkkel szedett kiáltó címek ' érni.

Máris 
feltűnt, 
a ten

ni tért 
Beava-

ROOSEVELT BARÁTJ A ÉS JELEN
LEGI ELLENFELE TÁMADJA 

ROOSEVELT VOLT ELLENFELÉT
ÉS JELENLEGI TÁMOGATÓJÁT

- Newyork, jan. 16.

(NST.) Johnson tábornok, Roosevelt 
egykori, munkatársa és ma egyik leg
ádázabb ellenfele, a New York World 
Telegram hasábjain igen heves táma
dást intéz Wendell Willkie, Roosevelt 
volt köztársaságpárti ellen jelöltje el- 

ELIT SIMPLOM CORVIN

élelmiszerkészleteit, mert hivatalos 
helyről értesítették őket, hogy hama
rosan megjelenik a rendelet végrehajt 
tási utasítása és az pontosan mégha- 
tárpzza a. fölös készletek eladási, 
illetve megvételi módoatait.

_ Az üzemek tehát egyelőre a kerületi 
fiókoknak azt az utasítást adták, hogy 
az érdeklődőkkel közöljék, miszerint 
az élelmiszerkészletek megvétele osak 
a végrehatjási utasítás megjelenése 
után kezdődik. Mivel a vasárnap ki-' 
adott rendelet a fölös élelmiszerkész
letek felajánlására mindössze nyolc
napi határidőt engedélyezett, való
színű, hogy a végrehajtási utasítás 
hamarosan megjelenik, úgy hogy a 
közönségnek módjában lesz a rende
letben előírtnál nagyobb készleteiket 
időben felajánlani, illetve eladni.

i

alatt közlik Hull nyilatkozatát. A 
Rooseveltet támogató lapok' különösen 
azt a megállapítást emelik, ki, hogy 
az angol hajóhad az Egyesült Álla
mok első védelmi vonala, amelyet 
adott esetben az Egyesült Államoknak 
át kell vennie. A Newyork Sün azon
ban élesen támadja Hull megállapítá
sait. A lap szerint a beszéd annak be
ismerése. hogy a lendlease javaslat 
az Egyesült Államok semlegességének 
végleges megszűnését és a nemzetközi 
jog felrúgását jelentené.

Washingtoniján. 16.
Csütörtökre virradó éjszaka vált is

meretessé az a beszéd, amelyet Cordell 
Hull külügyminiszter tartott szerdán-a 
külügyi bizottság előtt.

Kijelentette, hogy mind Észak-, mind 
Dél-Anierika biztonsága azt követeli, 
hogy a demokráciáknak a lehető leg
gyorsabban hatályos segítséget nyújt
sanak. Nem szabad elfelejteni, hogy a 
németek egyetlen óra alatt átkelhetnek 
a_ Csatornán és éppen ezért Angliának 
éjjel-nappal őrt kell állnia és minden 
órában flottájával és légierejével vi
gyázom kell az ellenségre. A diadal
mas Német Birodalom számára köny- 
nyű lenne a feladat, hogy a déli At
lanti-Óceánon átkeljen, ha nem létez
nék az amerikai szolidaritás. Ezek a 
délamerikai államok több sebezhető 
ponttal bírnak, mint Észak-Amerika. 
Számos országban máris működnek 
olyan erők, amelyek a jelenlegi viszo
nyok megváltoztatását szeretnek el-.

..len. Johnson szerint Willkie elárulta
22 millió választóját, mert támogatja 
Roosevelt lendlease javaslatát.

— Biztosító-napot rendeznek a biztosítók., 
A biztosítási, ismereteik terjesztése és a 
biztosítás népszerűsítése a gazdasági, ipari 
és kereskedelmi élet nagyarányú fejlődésé
nek alapfeltétele. Erre való tekintettel el
határozták a biztosító intézetek egy bizto
sítási nap rendezését, amelyen az eddigi 
kereteket meghaladó mértékben mutatnak; 
rá a közönség előtt a biztosítás je’cntősé- 
géro és igénybevételének módozataira.
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Egy leventeparancsnok 
lelkes levele

a Magyar Színházhoz

Megható és szép levél érkezett tegnap 
Magyar Színház

a 
igazgatóságához a tatai 

járás könnyei levente- és lövcsz-körzetpa- 
rancsnokától. A levél egyes részletei így 
hangzanak:

„Mint levente- cs lövészkörzetparancs- 
nok, a rádió útján közvetített „Gyergyói 
bál“ című zenésoperett előadását körze
tem egyik leventeotthonéiban, leventéim 
körében hallgattam meg.. A darab hall
gatása közben láttam, hogy a fáradt 
arcok mintha megváltoz n á- 
nak, a homályos tekintetek el
tűnnének és a szemekbe ni ed
dig nem látott tüzek g y út
nak ki, szinte azt lehetett érezni, hogy 
mindenki vár valamit... a hívó szót... 
a parancsot... A türelmetlen várakozás
ban a rádió hangjai útján meg is jött 
a várt parancs: T alpr a ma
gyar !

Láttam., hogy a szünetben a, fiúk kis 
csoportokba verődve, valami nagyon fon
tosat tárgyalriak. Ahogy az előadásnak 
vége lett, a kis c s op o r t, mint egy 
ember, egy száj, elénekelte a 
H i m n u s z t, majd a leventéje körén 
jöttek, s arra kértek, hogy adjak, enge
délyt, rá, hogy a téli foglalkozások ideje 
alatt az egyesület ez évben ezt a da
rabot adhassa elő műkedvelő szak- 
oszdályában“

Ezután a parancsnok arra kéri az igaz
gatóságot levelében, hogy a Gyergyód bál 

- t szövegkönyvének egy példányát lemásolás 
végett küldjék el neki, hogy a leventék a 
lelkesítő darabot előadhassák.

A, Magyar Színház igazgatósága a me
leghangú levél hatása alatt 
tézkedett, hogy, az operett 
eljusson a környei lovente- 
pathoz.

nyomban in
szövegkönyve 
és lövészesa-

■

KISEBB BALESET TÖRTÉNT a Cyrano 
tegnapesti előadásán a Nemzeti Színházban. 
A negyedik felvonás végén, a csatajelenet
ben Palotai/ István 22 éves sziniakadé- 
miai növendék — annak ellenére, hogy a 
csatához szükséges puskák a z b e s ztréte- 
g és fojtással gondosan elő vannak ké
szítve -— egy vaktöltés papírjától 
az arcán m eg sérült. A szín inöven- 
dék hősies önfeláldozással, vérző arccal -,s 
kivárta a felvonás végét. A színházi orvos 
részesítette első segélyben, majd sebét F o- 
dor György István tanár a Park-szanató
riumban kötözte be és kijelentette, hogy a 
szininövendék arcán a sérülés után némi 
Mátrád nyom, néhány nap múltai 
elhagyhatja a szanatóriumot.} 
Palotay István gyógykezeltetéséről termé
szetesen a Nemzeti Színház gondoskodik, 
amelynek vezetősége a tegnapi kötözés alatt | 
a műtőszoba előtt drukkolta végig 
majd felkereste a szininövendék 
hogy megnyugtassa őket.

az időt,
szüleit,

A JÖVŐ HÉTEN MUTATJA BE ..
SZÍNHÁZ Vaszary Gábor „A szőkékkel 
mindig baj v a n“ eíniü új víg-játékát, 
amelynek összesen nbgjfvon szerep
lője van.

FILM KÉSZÜL Hunyady Sándor „Ha
vasi napsütés" című, két évvel ezelőtt 
játszott színművéből.

KORMOS MÁRTA JÁTSSZA BULLA 
ELMA. SZEREPÉT a nagyváradi színház
ban, a „Nehéz ma férjhezmenni“ című Tö
rök-vígjátékban.

„AZ ELADÓ BIRTOK" HANGJÁTÉK 
FORMÁJÁBAN kerül ma este 7 óra 29 perc
kor a mikrofon elé, A Miksz&fh-régényt i 
Kor oda Miklós, a kitűnő újságíró alkal- 
fnazta rádiószinpadra,

A VIG-

E&V táborba gyűjtjük 
a kipróbált hazafiakat 
a szélsőségek ellen"

nyer^e/ilc el a „Nemselvéüelml 
jfceres«í**-ef ?

^agy érdeklődéssel vette tudomásul 
az egész ország, hogy a Kormányzó 
„Nemzetvédelmi Kereszt" elnevezéssel 
új kitüntetést alapított. Ezt az érdem
rendet azok kapják meg, kik a kom
munizmus megpróbáltatásai idején, 
vagy pedig a most visszatért ország
részeinken. szabadságot,,sőt életet koc
káztató bátorsággal állottak ellent a 
kommunisták, illetve ellenségeink erő
szakának.

A. „Nemzetvédelmi Kereszt" odaíté
lésére az elmúlt napokban alakult 
meg a NemsefvédeZím Bizottság. En
nek elnöke vitéz Magasházy László 
tábornok lett, aki a kitüntetés jelentő
ségéről az alábbiakat mondotta el a 
8 Órai Újság munkatársának:

—- E legmagasabb helyről jött elha
tározás a „szegedi, gondolaú-ot, az 
igazi keresztény népi eszmét valósítja 
meg. Ennek az eszmének harcos tá
bora tömörül majd a „Nemzetvédelmi 
Kereszt" köré-

— Nem emlékérem ez, hanem nagy 
kitüntetés azok számára, akik min
dent félretéve, hazafias szívvel 
állottak az igazi nemzeti célok 

szolgálatába.
~ Egy táborba kerülnek így azok-, 

akik nem katonai kötelességből, hanem 
önként, szivük sugallatát követve vál- j 
lalták a nagy kockázatot. A „Nemzet- I

BUDAPESTBE ÉRKEZETT Colin R o s s, 
a világihírű német A&Sia-kutató. Útjairól 
vasárnap délelőtt vetitettképes előadást tart 
a Royal Apollóiban.

SZÁLÁT KAROLA IS FELLÉP február 
1-én a Vigadóban: rendezendő Budapest- 
bálon, amelyet az Operabál helyett tarta
nak meg.

SZÍNHÁZ
,,J®AKá2! : Szöktetós a szérilyból (V»8). — 
NEMZETI: Cyrano ds Rargerae. (?). — KA
MARA: Kaland (>'<«). _ MADÁCH: Négy
asszonyt rasrotek (*/«8). — VÍG: Egy fillér

—~ MAGYAR: Györgyéi bál (VjS). — 
magyar művelődés haza: EiimMőadás 
(5 és 7). — FŐVÁROSI OPERETT Ilyenéit a 
férfiak (®/<8). — ANDRASSY: Nehéz ma férjhez 
menni (>M). — PÓDIUM (a Pesti Színház
ban): Tekintettel arra... ('A9). — ERZSÉBET
VÁROSI: Gólyaszanatórium (*/<6, 8). — JÓZSEF
VÁROSI: Névtelen asszony (‘/íS, 8). — KIS
FALUDY: Ezüettükrös kávéházban . .. (>/.6, 8). 
— KOMÉDIA ORFEUM: Ne gyerekesketljünk! 
(>/<9). - KAMARA VARIETÉ: Hurrá, 1941!
(*A9). — ROYAL VARIETÉ: Royal Trott (9).

RÁDIÓ
IMI JANUÁR 16, CSCTORTÖK 

BUDAPEST I.:
Ruszin hallgatóinknak. — 16.45: Idő- 

............. ...  ’ ", ’ • — lf: Hírek 
,zin nyelven. — 17.15: Táncleme- 

17.4a: A földmívelósügyi minisztérium 
.7.:.......... _„tó. — 18.15: Melles Béla-
— 19: Hírek magyar, német és román
— 19.20: „Eladó birtok.*' Hangjáték.

: ,,Debussy zongoramuzsikája." Irta

16.15: r.___
jelzés, idojárásjelentés, hírek, 
eztovúik és ruszin nyelven. — 
zek. : z. — A:" 
rádi óolöadássorozata.

I Zz'&n&kíiTe — 
nyelven. -
— 20.40: „Debussy zongorám uzfei-káj a. “ Irta
Koch Lajos. — 21.40: Hírek, id'öjárásSjelentés.
— 22: Cigányzene, Orbán Sándor énekszámai
val. — 22.35: „A kétszázadik magyar hangos
film/4 Hangtképek a „Dankó Pista4* c. film 
dísabemutatojáról. Közvetítés a Royal Apoílo 
filroszínháziból. — 23: Hírek német, olaisz. an
gol, francia és eszperantó nyelven. — 23.25: 
Hanglemezek. — 24: Hírek.

BUDAPEST II.!
16.15: Szórakoztató hanglemezek. — 18: Varga 

Klára énekel, zongorák ígérettel. — 18.25: ,Jjá- 
togatááf a bukovinai magyaroknál.4* Csávoesy 
László dr. előadása. — 18^55: Hanglemezek. — 
11.39: * ’ ’ ’ ' - ................ ...
20.10: 
ft.55: 
giedüs 
tés.

Angol nyelvoktatás. — 20: Hírek. — 
Heinemann Sándor tánezeneteTa. — 

,,Egy ismeretlen velencei múzeum.'' He- 
Nóra előadása. — 21.311: Idő járás jele u-

MOZI
ADMIRÁL (853-707): Erzsébet királyné. ÍVil, 

V-6, V>8. VslO, v. VűÁor te) — ALKOTÁS (355- 
374): Mindenért fizetni kelt. (‘/<4. V<6, >/<8. V<lö, 
v. V<2-kor is) — ANDRASSY (124-131): Gorodi 
fogoly. (*/<4, «/«6, ’hS. V<10, v. d. e. ■.'<10. •Ó12, 
2, 4, 6, 8. 10) — ASTRA (154-422): Gorodi So- 
gnty, CM, 'ItS, ’AS, *7,10. y. '/cl-kor is) — 
ÁTRIUM (150-034): Dankó Pista. (</s6, >hs. Vili).

S>OI

védelmi Keresete eszméje igaz haza
fiakat kíván. Legyenek ők hűséges 
fegyverhordozói a mai nehéz időkben 
szolgáló nemzeti kormányzatnak.

— Főelvünk a politikamentesség, 
magyar érzésüket bebizonyi- 

a szélsőséges pro
akarjuk egy tá- 
Zászlónk alá hiv- 
— osztálykülBnh- 
akik kimutatták

A
tott hazafiakat, 
pagfanda ellem 
borba gyűjteni, 
juk mindazokat 
nég nélkül, — _________
áklozatkészségiiket a megpróbál

tatások idején.
— Néhány nappal ezelőtt tartotta Bi

zottságunk első káptalani ülését. Ezen 
melegen ünnepeltük gróf Teleki Pált, 
mint a „Szegedi eszme" előliarcosát és 
a Nemzetvédelmi Kereszt gondolatá
nak felvetőjét-. Ugyanez alkalommal 
határoztuk el azok szociális bajainak 
orvoslását, akik ellenforradalmi maga
tartásukért, vagy pedig magyar vol
tuknak a megszállás alatti kihangsú
lyozásáért szenvedtek kárt.

—• Most teljes erővel dolgozunk a 
nagy anyag feldolgozásán, abban a 
reményben, hogy Kormányzó urunk 
bölcs vezetése. alá tömör íthetjük 
mindazokat, akik akkor állottak he
lyet az eszme védelmében, amikor 
igaz hazfjúsápot kellett bizonyíta- 
taniok- - i

Garmischba hívják 
a levente-síelőket

j A nemet ifjúság vezetője meghívást 
dött a magyar leventeegyesüle telthez, hogy 
vegyenek részt a Hitler-ifjak téli játékain, 
amelyeket február 23 és március 2 között 
rendeznek Ganniseh-Partenkirchenben. A. 
német ifjúság téli játékai sí futó verseny
ből, lesiklásból, mfitóOiásból,' síugrásból 
és jéghökkiból állnak.

A. meghívásnak alkalmasint eleget .is 
lesznek a magyar leventék s « garmieehi 
találkozóra azon az országos levetíti siver- 
senyen készülnek fel, amelyet a magyar 
honvédvezérkar főnöke rendez a Mátrában.' 
február ÍI-í-íí cs lÖ-én. Az országos1 ver
seny számai a következők: 12 km-es sífutó
verseny, egyéni és csapatverseny, 6 km-es 
csapat és egyéni verseny ifjú leventék szá
mára, egyéni műlesiklóverseny levente le
gények és ifjú leventék számára, 1500 m-es 
egyéni lesiklóverseny teremte legények és 
ifjú leventék számára, egyéni ugróverseny 
levente legények és ifjú leventék számára.

A németországi kiküldetésre 
verseny 
magyar

erödmónya alapján 
leventéket.

az országos 
jelölik ki a

(Bíró György)

, | síz., v. VR-kor is) —
i Saröküzlct. (4, 6, 8, lö.

J I>M t. 3, 5, 7. 9) — BELV LKÍ 
| (1-81-244): A büiesÖtöi az iskolái, 
| Híradó visszapillantása 1949-re. (
I luíes beszámoló a Jogászbálról. Magyar, Ufa, 
I Luce és Fox híradók. (Folyt. 10—2Í óráig) — 
| BÉKE (291-038): Erzsébet királyné. (5, 7, 9. v. 
I Vö, 'JA, '/?6, ’/a8, >A1O) — BODOGRAF (.140-510): 
I Erzsébet, királyné. ('/<4, !/s6, !/»8, ’/=l0, v VsS-k.or 
I is) — BROADWAY ’ (433-722): Zárt tárgyalás. 
I 6Z- v- T=2-kor is) — BUDAI
| APOLLO (351-5Ö0): Erzsébet királyné. (‘/ua, 
I '/i4> r/^- ,/s8- '''“10) — CÁRITÓLI (l.>4-337); Hazajáró ■ lélek. CM, '.'s6, ’.'sS, ’/slO, v. 
I’/ö-W ' is) — CASINO (383-102): Egy csők és 
! v/ig, »/uo, sz., v. '/<4-kör te) —

CITY (111-140): Frankén*trtti fia. (»/<«, »/<8, s/<10, 
I sz.. v. ’/H-k-or is) - CÓBSÓ (1S-2S-IS): Udvari 
I bál. (-‘/»6, Vs8/'/:10, sz., V. «/s4 .kor is) — CORVIN 
I (138-988): Cserebere, (‘/sí. ’/tó, '/<8, '/tlO, v. ’/fi 
I órákor is) — DAMJANICH (425-644): Rohanó 
l élet. (‘/<4, Vrf, ‘/sS, VslO. v. 2, 4. 6, 8, 10) — 
j DÉCSI (125-952): Egy esők és más semmi. (V<6

/itkí-n0’ vSZ" tV- .’'!!-koT is) - ÉLDORÁDO 
[ (.130-111): Z, a korbacsos ember. (4, 6 8 10 v 
j 2-kor is) — ELIT (114-502): Cserebere. (4, 6, 8', 
I 10, v. 2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 146-703): 
I Egy királynő szive. (V<5. 7. 9, v. V<2 V<4 V<6 
l ‘/<8, V<10) — FÓRUM (188-543): Kék Madár. (>/<6 
|k‘/<8, s/<J0, SZ., V. >/<4->kor is) — HÍRADÓ (222- 

h»): A bölesőtől az Iskoláig. A Rajzos Híradó 
visszapillantása 1940-re. (II. rész.) Magvar. 

I Ufa, Luce és Fox híradók. (Folvt. 9—2-1 óráig) 
I HOLLYWOOD (-225-OÖ8): Sok hűhó Emmiért. I 

(Vri. Vs6, </á8. Vall), v. Vö-kor is) — HOMEROS 
(296-178): Hófehérke és a hét törpe. (’/<5. 7. 

hVUO. v. Vtó-töi) — IPOLY (29?-636): Hollywoodi 
-‘varázs. (Vt4, V<6, V<8, ‘/dfl, v. >/<2-kor is) — 
JÓZSEFVÁROSI (1,34-644): Erzsébet királyné. 
(V<4. '/tó, >1,3. ’/M, .V. '/.2-kor te) — KAMARA 
(43S-9U1): Hétszilvafa. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — |

'KORONA (353-808): örökké... (V.4, V>6, V<8, | 
VilO, v. >/í2-ikoi‘ te) — LLOYD (111-994): Nápoly I 
a caókok tiizében. CM. ’M. Vs8, */-10, v l/s2-kor I 
is) — NYUG'AT (121-022): Erzsébet királyné. I 
(Vs5, 7. ’/slO, sz. 4. 6, 8. 10, v. 2, 4, 6. 8 — |
O.OEON (422-785): Erzsébet királyné. (V<5. V<7. I 
VilO, sz. Vri, V<6, Va8, VaW, v. V:2-ko- is) — I 
OMNIA (100-125): Az eladó birtok, (ü, V«8, VtlO, I

BELVÁROSI (SS4-563): 
v. jvbb 1. 2. 4, 6, 8, 10. 
BELV Í.KŰS1 HÍRADÓ

Iáig. A Rajzos 
(II. rész.) Rész-

sz.. v. 4, 6, 8, 10) — ORIENT 
woodl varázs ('/<5. ’/<7, */<W
Vs8. ’/alO) - ------------ -
ember. C/<4, VG, >/<8. ’/ilO, v
PAI.AÍ1E (2Ö1 -222): l<en. vaary

raz.-i ('/<■'>. ’/<7, >/<W, v. 
— OTTHON (146-447): Z,

(114-926): Holly- 
’/s2. Vei. »/«0. 
a korbéesos 

Vfi-ker is) — 
nem? (11. 2, 4,

l«. 8. 10) — PÁTRIA (145-673): Csintalan férjek. 
(4, 6, 8. 10, v. 2-kor is) — PHÖNIX (233-342):

„Ve xélyben a BTK *
Az ökölvívó csapatbajnokság harmadik 

fordulójában még nagyobb lesz a Wáma 
azoknak a csalódottaknak, akik már nem 
fértek be a Városi Színház nézőterére. Az 

| első két fordulóban is tele volt a színház, 
I sőt igen sokan kívül maradtak, most azon* 
I bán, a legizgalmasabb fordulóban talán 
| még a nagy sportcsarnok ismegtelne, ha 

elkészült volna. Ebben a fordulóban ugyan
is két rendkívül érdekes mérkőzés korül 
torra. A bajnokságot megvédeni akaró 
i TC a ú J>íTK meglepően jó formában 
levő csapatával kerül össze s természetes, 
hogy a bajnokság szempontjából na.gyje- 
tentesőgü mérkőzésre ismét, teljes wtómban 

I felvonul a zöld-fehérek hatalmas gárdája, 
hogy buzdítsa a ferencvárosi bokáaylókatí 
Ott lesz azonban az angyalföldi közönééft 
Is, amely a sokszoros bajnok BTK jtóhéas 
héíyZétén akar könnyíteni jelenlétével 4® 
buzdításával. A jelszó: „veszélyben a BTK“, 
mert jól tudják, hogy ha szombaton na 
angyalföldi c-sapat nem tudja legyőzni a. 
Beszkártot, csapatuk nem juthat be a. döntő 
körbe. Az pedig nem történhet meg az an
gyalföldiekkel, hogy kiessenek az első osz
tályból, tehát mindent elkövetnek a győ
zelem érdekében. A programot szombaton 
este S órakor kezdik.

A KISOK budapesti és pestvidéki osztá
lyának sibajnökságait ma, holnap és hol
napután rendezik a Svábhegyen.

A MAGYAR TURISTA EGYESÜLET v.a- 
I sárnap a Nagyszénáson sí-léSifclóvér’tenyt 
I rendez a ..Sasok Nagyszénási-vándbrj íjá

ért".
A GALLYATETÖN a Kárpát Egyesület 

Bátra- és újpesti osztálya vasárnap ren- 
I dwézi a Gyelán Ferenc és Budai Imre ván

dordíjas álversenyét. \
A MAGYAR—OLASZ VÁLOGATOTT 

ökölvívómérkőzóst február 9-én tartják meg 
Budapesten, a február 16-ra tervezett mn- 
j-yar—flrn mérkőzés elmarad, mert a finnek 
lemondták a budapesti utazásról.

BUDAPEST ASZTALI TENISZBAJNOK- 
SÁGAIRA a vidéki egyesületek nélkül is 
közel kétszáz nevezés érkezett, de ez a szitu 
még jelentősén emelkedik, a verseny pén
teken kezdődik az újpesti kulturhdzbnn. A 
vidékiek szombaton kötelesek starthoz állni.

A MÁVAG turista szakosztálya vasárnap 
a Börzsönyben síversenyt rendez, a magyar
kúti és a nógrádi menedékbázak közötti te- 
repon.

A TEKEBAJNOKSÁG első osztályában 
a M MTK—Dréhcr mérkőzést a WMTK nyer
te 2112:2025 arányban, a Vízművek—-Danu- 
bia mérkőzést 20««:2050 arányban a Vízmű
vek nyerték.

Erzsébet királyné. 
RADIUS (122-098): 

‘{'SS. 7, VslO. sz., v. z-Kor >«) — i 
Erzsébet királyné. (Vt5, ’/<7. 9. «z. W, 
Vall), v. Va2-kor te) — ....
korhácsos ember. (11, 1. 3. 5, V<8, ' 
12. 2. 7 * " ------ _
”fvn/% aÍa!c’ ’&Jk1.0’ Ak?'r -

V.8, VdO, v. V-2-kor te) 
Árvíz Indiában. (’ <6, Ve8, 
— SIMPLON (268-W9): 
'ÁS. ’.MO, V. v^-l-c. •

349 33-): A szerelem n^m 
V«2, ''.-I. V«6. '.'.8, </<;<>) 
Mindenki mást szeret. ( 
TIVOLI (925-602): 
VslO. sz. */<4, '/<6, 
TÚRÁN (120-003): 
8, 10, v. 2-1;nr te)

(11. 1, 3, 5, </<8, VslO) — 
Egy asszony három élete,

v.- -2-kor is) — REX- (228-03Í): 
’/< >ZsR, 

RTALTO (224-03): Z. a 
, 1. 3. 5, »/.«, ’WO. V, 10, 

4^6. 8, 10)ROYAL APOLLO 1.223-002):

SAVÓT (146-040): Csintalan férjek, (‘/el,
— SCALA (114-414): 
‘ <10, ez., v. 3-kor is) 
Cserebere. (‘ÁJ. ’/«0,

I
. • ..... ....................................... ' ' ■- . (296-313)STÚDIÓ MINDENKI MÁST SZERETI

DÉRY S TIVADAR

or h) - STEFÁNIA (Klspast, 
lem n-m széo,v<*« <s - o ,, 

‘/dó) - 
Cl.

Erzsébet
•/«, ’7<10, .. ______
Egy királynő szive.

. . -............ , - URANIA (1-W 046): öröm
apa. (5. V<8. VtlO. sz.. v. ‘/<3-kor is) — ZUGLÓI 

Erzsébet királyné. (5. ’ <8, 'étid, ez.
:r>. v. 2. 4, c, s, im

i szégyen. <5, 7. 9, v.
— STÚDIÓ (UV276): 
(11, 2. 4. 6, 8, 10) — 
bet királyné. (’/í5, 7, 

v. 8A2-kor is) — 
’ ‘ (4, 0,

ISAROKUZLETl
BELVÁROSI

FERENCJÓZSEF
a, KESERUVI2

_____________________________________



’s Három napon át szünetel 
a suti személyforgaloni 
CsaR gyorsmotorvonatok, munRdsuonaíoR 

és nemselközi vonatott fúrnak
A MOT jelenti: A MÁV igazgató

sága közli, hogy az országosan beál
lott rendkívül kedvezőtlen időjárás 
következtében, vasúttechnikai okokból, 
valamint a szomszédos külföldi vas
utaknál beszüntetett csatlakozó vona
tok elmaradása miatt a gyore-sínautó- 
buszvoniatoik, motorvonatok, munkás
vonatok, valamint a nemzetközi vo
natok kivételével

az összes személyszállító vonatok 
közlekedése január 17-én, pénteken 
0 órától kezdődően, előreláthatólag 
három napi időtartamra szünetelni 

fog.

A MÁV igazgatósága ezúton kéri 
az utazóközönséget, hogy

utazásait saját érdekében halassza 
el, mert a jelzett időn túl az utazás 

nem biztosítható.

Teljesen átcsoportosítják 
Albániában az olasz

hadsereget
Milánó, jan. 16.

(NST) A Corriere d él la Sera jelen
tése szerint Albániában teljesen át
csoportosítják az olasz hadsereget. 
Ennek az átcsoportosításnak az a 
célja, hogy a kiváló olasz erők hat
hatósan készüljenek az elkövetkező 
nagy feladatokra. A teljes átcsopor
tosítás során az albán sorkatonaságot, 
önálló hadtestben egyesítettek, ame
lyet Skander bég-hadtestnek keresz
teltek el a nagy albán nemzeti hős 
emlékére. Eddig az albán zászló

A vonatforgalomra vonatkozóan 
szükséges felvilágosítást a már több* 
ízben, de legutóbb január 15-én is kö
zölt 122—512, 144—500, 353—381, és 420— 
980 távbeszélő állomások adják.

Balkáni tél
Belgrád, jan. 16.

(NST) Az erős és tartós havazás kö
ve keztében egy nap óta szünetel a 
közlekedés Bitolj és Ochrid között. 
Ugyancsak megszakadt a közlekedés 
Szerbia és Montenegró között, mert a 
hegyek hágóit háromméteres hó zárja 
el. Cetinjében, Montenegró székváro
sában szerdán felhőszakadás pusztí
tott és komoly áradást okozott. Az 
áradás a várost teljesen elvágta a 
külvilágtól.

aljak az olasz hadosztályok részeiként 
küzdöttek s a harcok során sok dicső
séget szereztek az albán fegyverek
nek. Az olasz csapatok új főparancs
noka azonban helyesebbnek látta, 
hogy az így szétosztott albán zászló
aljakat. önálló egységgé kovácsolja s 
olyan tiszt vezénylete alá helyezze, 
aki már korábban is vezetett albán 
csapatokat. Az egyes zászlóaljak pa
rancsnokai, egyetlen kivétellel, albá
nok. Az albán hadtest tüzérségének 
parancsnoka egy olasz tüzérőrnagy.
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Gyűrűsök lázadása
A nyilaspártban ntegínt kitört az egység. 

Egy röpirat, mellyel az egész országot el
árasztották, különböző súlyos vádakkal 11. 
letj a párt vezetőség néhány funkcionáriu
sát, A röpirat aláírói azt állítják maguk
ról, hogy ők a nyilasmozgalom legrégibb 
tagjai: a „gyűrűsök". A nyilaspárt egyéb
ként ma nyilatkozatot tett közzé, mely sze
rint a vádakra majd „megfelelő időben"

,X válaszol.

Ki a dicsőbb, ki a nagyobb?

Hanauer püspök 
az „új vitás" 

agitátorai ellen
Hanauer A. István váci megyés- 

Püspöik ujesztendei pásztorlevelében 
megállapítja, hogy a mai viharos 
Időkben feltűnőén sokat beszélnek ar
ról, hogy új idők küszöbén állunk, az 
eínberiség sorsfordulója következik, 
amire a papságnak is fel kell készül
nie. Nem szabad most tétlenül 
nézni a kialakulóban levő. új világot. 
A pásztorlevél ezután összehasonlítja 

a nagyapáink korát a mai időkkel, 
majd ezt mondja:

— A múltban az emberek keveset 
olvastak, az országot nem járták agi
tátorok, ma újság jár minden faluba, 
hívatlan tanítók járnak, új eszméket 
hoznak, új világról beszélnek a nép
nek, a templomból elhívják, gyűlé
sekre csábítják, ahol olyan tanokat 
hirdetnék, amelyeket elfogadni nem, 
lehet, mert mindennel, amit ed Lg 
tudtak és hittek, ellenkeznek, de 
egyszerű tudatlan embereik megcá
folni mégsem tudják. A népnek tanfr 
lókra van szüksége, akik tudnak és 

!' mernek az új tanokkal szembeszállni 
és tanításukkal szemben megvédik az 
örök igazságot.

Feléled
a sorsjegy-részletüzlet
Szó 'ebet a vonatkozó jog** 

szabályok módosításiról

A most folyamatban lévő állami hi
teim üvclot befejezése után kerül sor 
a nyeremény kötvény kibocsátásúra. 
Ez némileg többe kerül ugyan, mint 
az, eddig szerzett kölcsönök, de vissza- 
■i'izetés-e, ilh a kötvények kisorsolasa 
több évtizedre húzódik majd cl, úgy, 
hog.y a drágulás alig lesz érezhető. A 
többle int különben is főleg az

n yerernéuycket 
ezenkívül

többié let különben
okozza, hogy nagy 
akarnak megállapítani, 
költséggel jár a kibocsátás is. A ki
sebb kiadásokat, mint az adminisztrá
ciós költségeket és a kötvények ki- 
üyomatását nem számítva, jelenté
keny terhet jelent' a nyilvános jegy
zés. Lebonyolító szervezet hiányában 
ezt mega az állam nem intézheti. De 
a'z is megtörténhetik, hogy a közön
ség nem jegyzi a kibocsátott kölcsön 
teljes összegét

Mag kell tehát előre állapodni a 
Pénzintézetekkel, hogy az állam , he
lyett és nevében nyissanak nyilvános 

aláírást azután pedig a kölcsön nem 
jegyzett, maradványát saját számlá
jukra vegyék át és ellenértékét fizes
sék be az állampénztárba. Természe
tes, hogy a pénzintézetek, az általuk 
átvett maradványt is igyekeznek el
helyezni a közönség körében. Ennek 
egyszerű és legtöbb sikert ígérő 
módja az, hogy a nyereménykötvé
nyeket részletfizetésre adják el. Ezt va
laha erősen felkarolták kisebb, sőt kö
zép pénzintézetek és magán bánkcé- 
gek is. amelyek a 8 órai Újság érte
sülése szerint most behatóan tanul
mányozzák ennek az üzletágnak úgy 
adminisztratív, mint jogi körülmé
nyeit. Az utóbbiakra a pénzügymi
nisztérium figyelme is kiterjed.

Főleg annak megállapításáról van 
szó, hogy mennyiben van, szükség az 
értékpapír részletüzletet érintő jog
szabály-ok módosítására. A cél a ve
vők érdekeinek teljes védelme, persze 
anélkül, hogy az üzlet lebonyolítását 
feleslegesen nehezítsék és így való
színű, hogy szigorítás leginkább a 
részletre eladható értékpapírok rnog- 
határozásánál várható.
•r~i.rur~.-i—r.—*.— *—*■—■* —*'~,*"*‘ * — * — ‘ *******

— Búd Kornél a TTöszt vezérigazgatója. 
A részvénytársaság villamos és közkkedéBi 
vállalatok számára cégigazgatóságának ülé
sén az elnök közölte,. hogy [/Ziwiaim Andor 
dr., a vállalat vez-ér igazgató ja, 35 évi szol
gálat után nyugalomba vonult. Az igazga
tóság ezt a közlést sajnálattal vette tudomá
sul és meleg elismerését és köszönetét nyil
vánította a nyugalomba vonuló vezérigaz
gatónak érdemekben és eredményekben gaz
dog munkásságáért. A társaság vezérigaz
gatójává Búd Kornél dr. ügyvezető-igazga
tót nevezték ki. Búd Kornél ttfbb, mint egy 
évtizede vezető szerepet tölt be a Tröszt 
irányításában.

Tisztítsa
meg tervezetéi a betekben 
felhalmozódott salaktól, ha
nincs is éppen székrekedése 
Jó tisztitó 
hashajtó a

.. .......
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Vad száguldás luxus 
autón a rádiókörözés elől
Mátyássy Zoltánná izgalmas élete, bonyolult 

csalásai és kiadós bűnlajstroma,
Ha a most folyó Kovarcz-féie fő

tárgyalás nem vonná annyira magára 
a közfigyelmet, bizonyára zsúfolásig 
megtelne érdeklődőkkel az a félhomá
lyos és félmeleg tárgyalóterem, mely 
igy kong az ürességtől. Pedig ez a 
napok óta, tartó és a késő esti órákig 
elhúzódó tárgyalás tele van érdekes
séggel.

A bűnügyben szereplő budapesti 
károsultak és tanuk nagy tömegére 
való tekintettel „a 'szegedi törvényszék 
büntető.tanácsa,. dr..Í3’!?fcaú János, ta
nácselnök vezetéséveh Budapestre uta
zott, hogy itt vonjon felelősségre egy 
előkelő uriasszouyt, Mátyássy Zoltán- 
nét,_ akit a bűncselekmények egész tö
megével vádolt meg a szegedi ügyész
ség; A 36 éves 'fekete, eton-frizurás, 
barnapiros, teltarcu asszonyon nem 
látszik meg: hogy

már hónapok óta előzetes letartóz
tatásban van.

Ha az elnök valamilyen kérdéssel for
dul feléje, felugrik a fogházőr mellől, 
karjait bundájához szorítva, feszes vi- 
gyázzba vágja magát és határozott 
hangon válaszol. A vádirat labirintu
sában nagyszerűen kiismeri magát, 
pedig az egy fegyelmezett férfi, agyat 
is kemény próbára tenne. Budapest, 
Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Bé
késcsaba, Gyula, Szeged, Siófok, Za- 
márdi. Balatoni öld vár és az ország 
több más városa volt a színhelye — az 
"ügyészség szerint — azoknak .a csalá
soknak és okirathamisításoknak, ame
lyekkel mintegy 60.000 pengővel káro
sította meg a hiszékeny embereket, 
kiket megszédített. a nagyszerű fellé
pés és féfjének — aki egyébként vád? 
lőtt társa — magas társadalmi állása.

— Nem bujkáltam, nem tehetek 
róla, hogy nem találtak meg.

A vád szerint- szil- és perzsabundá- 
kat, ezüstrókákat, nerz szőrméket, ék
szereket és a legkülönbözőbb ingósá
gokat vásárolta össze hitelbe és ezeket 
nyomban eladta vagy elzálogosította. 
Vásárlásait férjére való hivatkozás
sal eszközölte és az így szerzett pénzt, 
— az ügyészség szerint — férjével 
együtt szórakozásukra, jövedelmükkel 
arányban nem álló költekező életmód 

"fedezésére fordítot/áA:. ‘-Mátyássyné el
len vád az is, hogy két váltóra férje 
nevét ráhámisitotta és férje írását 
utánozva, annak nevében, de előzetes 
tudta nélkül, magas állású uraktól ki
sebb kölcsönöket kért és kapott, a 
pénzt pedig elköltötte.

Megvádolta az ügyészség Mátyássy- 
nét azzal is, hogy egy budapesti pin
cértől ezer pengő óvadékot vett fel az
zal, hogy siófoki panziójának üzletve
zetőiéként alkalmazza, a panziót azon
ban, engedély hiányában, nem nyitotta 
meg és a pénzt elköltötte. Érdekes 
pontja a vádiratnak az, amely szerint 
1600 pengő értékű tűzifát is vásárolt I 
több fakereskedő cégtől az állandó la-l 
kással nem bíró asszony, a fát aztán I 
rögtön eladta, még mielőtt a vételárat 
megtérítette volna. I

hétve és férjétől sem kapott semmi 
tartásdijat, — jegyzi meg erre az. el
nök, —• egyébként miből élt azután, 
hogy a férje elhagyta!

' * ~~ Csak két hónapig éltünk külön 
és nagynénim támogatott.

— Ebből nem lehet autózni és vendé
geskedni, még kevésbbé bundákat és 
ezüstrókákat vásárolni. Hány ezüst
rókára volt önnek tulajdonképpen 
szüksége?

— Többel eladtam és el is ajándékoz
tam, — feleli zavartan az asszony. 
Aztán szenvedélyes hangon így foly
tatja :
■/j— Én nem vendégeskedtem, nem do
báltam a pénzt, méltóságos uram, nem 
iszom, . nem cigarettázom, kávéházba 
nem járok.

A vád szerint előszeretettel használta 
ürügyül a kölcsönkéréseknél azt, hogy 

autója defekfef kapott és pillanat
nyilag nincs nála pénz.

Valamelyik vidéki városban vagy fa
lúban, beküldte soffőrjét a közjegyző
höz, vagy ügyvédhez, hogy a méltósá
gom asszony szeretne beszélni az illető
vel. A névjegye elolvasása után per
sze szívesen fogadták és 30 pengőtől 
150 pengőig terjedő összegeket vett 
fel kölcsön, de vissza nem fizette.

Kiderült a tárgyaláson az is. hogy 
Mátyássyné

23 hónapot töltött a Schwartzer- 
szanatóriumban.

-- Most betegnek érzi magát? —- 
kérdi ezzel kapcsolatban az elnök.

— Ennek megállapítása nem az én 
feladatom, — feléli a vádlott.

döntést;szerzett, ki' is legyenlitette, 
hogy feleségét, feljelentsék. Luxuscik
kek és ékszerek vásárlására nem ha
talmazta fél az asszonyt, sem-pedig a 
váltók aláírására. Felesége viseli dol
gai miatt-; egyébként, megindította • 
válópert.

— Tudja-e, hogy felesége az ön ne
vében kölcsönkérő és megrendelőiévé- 
leket írt?

—- Igen, neki kétféle írása van, ké
rem. Az én írásomat és különösen alá
írásomat olyan kitünően utánozta, 
hogy engem is meglepett, — feleli 
Mátyássy-

— Beleegyezett ön előzőleg abba, 
hogy a felesége perzsabundát vegyen?

—- Nem!
— De igen, — pattant fel helyéről az 

asszony. — Hiszen a férjem mondotta, 
hogy első feleségének is perzsa bun
dája volt, ami egy örökéletű darab.

— Hát mire költötte a felesége ezt a 
rengeteg pénzt?

—' Fogalmam sincsen róla. Egész 
együttélésünk alatt valóságos nyárs
polgári életét éltünk, csak néha tet
tünk vidékre autóturákat, — feleli Má
tyássy.

Ma egyébként már a tanuk kihall
gatására is sor került Ezt megelő
zően dr. Szarvas kir. ügyész bejelen
tette, hogy Mátyásyné ellen újabb fel
jelentés érkezett a Révai Testvérek 
Irodalmi Rt. részéről és emiatt, is csa
lás címén vádat emel az asszony ellen,,

Az ékszerek és szőrmék 
szerelmese

Fehérkesztyűs soffőr által vezetett 
Lancia autón cikkázta végig az or
szágot az elegáns sportlady és így ál
landó rendes lakása nem is volt. Ha
tósági megállapítás szerint is

alig néhány hónap alatt hetvenszer 
változtatta tartózkodási helyét

s amikor a tömeges félj elöntések be
futottak ellene, csak rádiókörözés út
ján sikerült elfogni. Amikor az elnök 
ezt elébe tárja, dacosan felel:

52 hold föld és a jószívű 
nagynéni

Mátyássyné általánosságban azzal 
védekezik, hogy' férje nemcsak a vá
sárlásokra, hanem fontos iratok át- 
vételére is feljogosította és férje ne
vét is az ő tudtával írta többször alá. 
A váltókat pédig férje irta alá. Sze
rinte 52 hold földet örökölt és az adós
ságokat ennek a jövedelmiéből, vala
mint a férjétől kapott pénzből akarta 
kifizetni.

-— Senkit sem akartam megkárosí- I 
tani. Gazdaember-féle vagyok,

a termés betakarítása után min- j 
denki megkapta volna a pénzét, I 

—• mondja Mátyássyné szenvedélyes I 
hangon —, de letartóztattak és erre | 
nyakra-főre mindenki feljelentést tett I 
ellenem. Pedig, ha szabadlábon ma- | 
radtam volna... I

— Akkor sem fizette volna vissza. I 
Hiszen öröksége teljesen meg van tér-1

Mátyássy Zoltán
vallomása

Elegáns, borotvált arcú idős úr 'Má
tyássy Zoltán, a másod,rendű vádlott, 
aki kihallgatása során ártatlanságát 
hangoztatja. Elmondja, hogy 1339 már
cius végétől kezdve nem él együtt fe
leségével; Vásárlásairól majdnem 
mindén esetben csak utólag értesült és 
azokat az adósságokat, amelyekről tu-

Gázömlés
a Báthory-utcában

A Báthory-utca 8. számú ház előtt 
a kocsiút burkolata alatt elhelyezett 
gázvezetékben csőrépedós történt, ami
nek következtében erős gázömlés ál
lott elő. A kocsiutat elzárták & forga
lom elől és a gázművek emberei, nagy 
apparátussal láttak hozzá a cső.repe- 
dés kijavításához-

Felhős idő, 
újabb havazások

A FeldLközi-tciiger felől előrenyomuló 
enyhébb levegő első hullámai már erősen 
mérsékelték a hideget, de eddig csak jelen
téktelen havazást hoztak. A délnyugati me
gyékben hullott mindössze két-három centi
méter friss hó, az ország többi részein 
sülig' egy centiméter. Az enyhülés követ
keztében ma reggel már országszerte csak 
—5 fok volt a hőmérséklet. A megerősödött 
jégzajlás kövekeztében ma már közvetle
nül Budapest alatt a Duna jege teljesen 
megállt.

A hideg és meleg levegő küzdei’me hazánk
ban tovább folytatódik és így felhős marad 
ez égbolt, sokfelé lesz újabb, esetleg kiadó- 
sabb havazás. Később a szél élénkülése va
lószínű és hófúvások is lehetnek. A hideg 
tovább csökken, úgy hogy néhány helyen 
ónos eső is lehetséges. Z. í. A.

| Erzsébet királyné • Admiral. Bmlográf»Jizsefvá! ősi 
fiiri i (£7íirpí i a Ti ®xenzás’ás.'áJ műs°r 
uJtil uÍULuAlA 1! Premier szombaton.

A Meteorológiai Intézet ma déli hivata
los időjelzése: Délkeleti, déli szél, több he
lyen havazás és. ónos eső, sok helyen köd. 
A hideg- tovább csökken.

HÓ JELENTÉS:
A hegyeken változatlanul jó sportlehető

ségekre nyílik alkalom. A budai hegyeken 
a hóréteg vastagsága 10—15 cm, a többi 
hegyeken 20 cm fölötti, sőt Kárpátalján 
közel egy méter.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapftfjttas
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 Órai Újság Lankiadó Bt. Szer
kesztősig: Honvéd-n. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon: 22-42-3?. 23-42-83, 22-42-34.

IIÁ

Sl A

RUHA 
sporimellény 
bőrkabát 
esőkabát

legolcsóbban
Márton Szász
BálvAny-utca 3. Címre figyelni

Használt férliruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel. Teréz-körút 2. t 9.

Telefon- 224—842.

M A C H

TAX1GÉP1RÓ
vállalat óránként P l"30 Tel. 

423—501. 223-338.

DALRA, mtVÖIU 
divatos frakk, szmoking, kttlcsUn S P 
Viselt ruhák vétele. RftTH KÁROLY, 
VII.. Akácfa-n. S T.: 224-751.

Használtruháért
legtöbbet fizetőnk Schmerge! ruha* 
üzlet, Rottenbiller-u. 37. Telefon: 

422—269- Hívásra jövőnk.

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket. Levélhívásra 
házhoz megyek
VÖRÖS PÁL
újságárus
Kiivln-tér közepén, 

é-ó
Ssraraö; WJLUAM LA V.iBRE

Áras a.— pengd.
Kapható * 8 0BAI ÚJSÁG kjndo 
blva-aliban. V!.. Anrlrússy-úí 47'. a

Központi ratésd kis szoWt keres 
urinö VI.—VII. kerületben ármegjelö

léssel. íFebruir i.» fJktadcba.

Nölruha szabászatot tanítok 6 hét 
alatt. Telefon: 38-7O-4K.

.Ó-Ó«a-
potu, K— .
2S ^lemezei

i biek cseréj^

k., éve 1 
:kért.Re9*b-| 
. -IS előnyösen

2 soros
kölcsönzése -óriási választékban.
Sebestyén, VI. Királyit. 50. T: 425-611

NInon Be Lenclos

A vzutáe-tneU
Ara: P 3.— Összeállította Neményá 
Imre. Kapható a 8 Órai Újság: könyv

osztályában, VI., Andrássy-ftt 47.

Téli almai Príma összes legjobb 
fajták 20 kg-os ládában tiszta Jonat- 
hán. Londonpepi vagy bőralma 18.30 P 
Közönséges vegyesfajta ii 80 P. Má
sodrendű 10.30 P. ab itt, utánvéttel 
FUCH8 FERENC gySmölcskereskedő, 

Kökényes (Kárpát)

Használt félti és női 
legtöbbet fizetek. Ékszerekért, szőnyeg 
varróces írógépért égés i háztartásokért 
Gerstl G.. Erzsébet-krt 32 T • 421-868 
ra 

■Ml GammidUek kíválfak ! MM

Mindenes Waépkorn esataUené 
saaréay IgépyaMrel ajánlkozik. BaJ- 

aa-q. 64. n. udvar I. 1B.
SzőnyegJavttAs háznál ta7*szö- 
uyegmosás (s eoiálta módón) Burgerné 

Ó-u. 87. Tel..- I2«.78?.
Londoni angol tanír tökéletes 
kiejtéssel, speciális gyors rendszerrel 

tanít. 421-013.

Xyouiatott a Pallos irodalmi és Nyomdai r.-t. körforgógépein. (Felelős: Györy Aladár Igazgató.)

. .......  . ........ I
Ax elsikkasztott 

mennyország
Fnuw Werfel Ara p 4.20
Kapható a 8 ÓRAI I1 ,/ S A i; 
kiadóhivatalábaH VI., Andrássy-út4?^

Lytljteménvt, tömeget, sor®» 
kát, mindent, ami bélyeg 

vesz,cserél,elad: Kaszab.Károly-kn3/t

Gyönyörűen berendezett

KLUBTERMEK
bálokra, iSssreJövefcelekre, társasra. 
csorákra kiadó, fel.: 183-12B

TRIUMPH x 
országi vezérképviselete. Kedv»,« 
Díjtalan bemutatás. ÉŰES és DECSY
Bpest, VII.. Akácta-a. 13. j_ 222-624’

Üveg-,«i[|ár

K o r e b a t é n jf 

gyors- és gépkénét 
keresek ügyvédi irodámba azonnali 
belépésré. cGyakorlott mi »jeligére 

Erdős hirdetőbe, Teréz körút 3r>.
Kifogástalan állapotban lévő használt 

műbutor tele-háló, 
konyhabútor és előszoba- 
szekrény, valamint lérfiruhók 
eladók. IX., Angyal-ntca 7/A.III. 1®,

KÖTŐGÉPET
R-4-6~öst vennék. Biliét KWí/íder. 

Duaaföldvár-

drótszőrű foxterrler
nőstény, eladó. Telefon 86O-. 30 

Attila-utoa S7.

EUtdiómOszeréss, ap-flls 
seereö. tar. 28 éves, »h'r aionnali 

"belépésre is. állóét v-ltörtatna.
Jelige: „Felvidéki 1M1‘*

*


