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NAGY FELHÁBORODÁS BERLINBEN

A SANFRANCISCOI ZÁSZLÓSÉRTÉS MIATT

Letépték a sanfranciscoi 
német főkonzulátus lobogóját

Anglia ellenőrizni akarja a Panama-csatorna forgalmát
F\z angolok Szuezt féltik a német bombázóktól 

400.000 ember tódult Washingtonba Roosévelt beiktatására
Bóma jáö. 20. I offénzivávaL A németek felkészülnek

' arra’ b°gy tavasszal, ha kell, akár 
(Magyar Távirati Iroda) c ké<. vagy három irányban is

A Popolo dTtaliábap Mario Appe- 
liiis a földközitengeri hadműveletek
kel foglalkozva, hangsúlyozza, hogy 
a tengelyhatalmak jelenleg olyan mű
veleteket is végeznek, amelyek ma 
még külsőleg nem is vehetők észre. A 
német vezérkar bizonyos mozdulato
kat hajt ugyanis végre, amelyek már 
összefüggésben vannak a tavaszi nagy

Ncwyork, jan. 20.
(Német Távirati Iroda)

A röviden már jelentett zászló
incidensről, amely a san-franciskói 
német főkonzulátusban történt, még a 
következő részleteket jelentik:

A német birodalmi szolgálati lobo
gót, amelyet a birodalom alapításá
nak évfordulóján vontak fel a német 
főkonzulátus árbocára, ujjongó tömeg 
tetszése mellett lehúzták és széttépték. 
■Noha már a birodalmi lobogó árbocra- 
vonása után nagy tömeg gyűlt össze 
a főkonzulátus előtti utcán és fenye- 
eotő magatartást tanúsítva, a lobogó 
haladéktalan eltávolítását követelte, 
csak kevés rendőrt vezényeltek ki. A 
°ttesek ilyen körülmények között 

^ivartalanul tudtak felérni a tűz- 
® rán egészen a tizedik emeletig és 

ott végrehajtották gálád tervüket, A 
rendőrség, amely az elvetemült ese- 
®aény során feltűnően hanyag maga
tartást tanúsított, csak a rajtaütés el- 
övetese után küldött ki egy csoport 

Jr) vasrendőrt.
Két embert, mint valószínű tettest, 

sosőbb letartóztattak. Ezek, a new- 
yorki reggeli lapok egyöntetű jelen- 

szerint az Egyesült Államok 
^^ven cirkálójának legénységéhez 

óznak. A washingtoni német ügy

megkezdjék a hadműveleteket Hitler 
Ígéretének beváltására, amely szerint 
a háború 1941 folyamán győzelmesen 
befejeződik. Ilyen körülmények kö
zött érthető, hogy az angolok igye
keznek majd siettetni a közelkeleti 
hadműveleteiket és minden lehetőt el 
fognak követni, hogy fenntarthassák 
eddigi helyzetüket a Földközi-tenge
ren.

vivő a német nemzeti színek kihívó 
megsértése miatt a külügyminiszté
riumban a legélesebben tiltakozott és 
követelte, hogy az -Egyesült Államok 
kormánya a tetteseket a megérdemelt 
módon büntesse meg és biztosítsa a 
birodalmi zászló német szolgálati épü
leteken történő árbocravonásánák 
szerződésekben megállapított és nem
zetközileg elismert jogit. (MTI)

Washington, jan. 20.
(Reuter) A külügyminisztérium 

vasárnap sajnálkozását fejezte ki Né
metország külképviselete előtt a san- 
franciskói zavargás miatt, amelynek 
során fiatalemberek leszakították a 
német konzulátus épületéről a horog
keresztes zászlót. (MTI)

•d íWufA berlini I 

tudósítói ónak tele anieientese

Berlin, jan. 20.
Német politikai körökben
nagy felháborodással fogadták a 
német zászló sanfranciscoi meg

sértésének hírét
és rámutatnak arra, hogy az ilyen 
jelenség a példátlan német ellenes 
uszítás következménye. A Völkittcher 
Bcobachter az egyetlen hétfő reggel 
megjelenő lap, amely hosszabb cikk

ben foglalkozik a német színek meg
sértésével az Egyesült Államokban és 
hangoztatja, hogy

az Ilyen hallatlan sértés csak egy 
demokrata államban történhetik 

meg.

Az USA-nak mindenesetre tudomá
sul kell vennie, — írja tovább a lap. 
— hogy a Harmadik Birodalom már 
nem a weimarl köztársaság, amelynek 
becsületét akkor még nyugodtabban 
meg lehetett volna sérteni.

Feltűnést keltett a birodalmi fővá
rosban az a Newyorkon keresztül 
Londonból érkező hir. amely szerint 
az angol kormány engedélyt akar 
kérni Amerikától, hogy

Trinidadban a Panama-csatornán 
át lebonyolódó forgalmat ellenőrző 

állomást állíthasson fel.

Nagy összecsapást 
jósol a Duce lapja

miiűnőt I 
tudósítójának teleíonjelentés

Milánó, jan. 20.
A hadi helyzettel kapcsolatban úgy 

Róma, mint Berlin erősein hangoztatja, 
hogy a kezdeményezés változatlanul a 
tengelyé. Ezt főleg a légi- és tengeri 
csatákra értik.

Rómában természetesen tisztában 
vannak azzal, hogy ugyanakkor az an
gol hadvezetőség is megteszi a maga 
előkészületeit a tavaszi nagy leszámo
lásra. A félhivatalos Popolo d'Italia 
szerint

Churchill hatalmas erőket gyűjtött 
össze Egyiptomban, Szudánban, 
Kenyában és Bclga-Kcngóban, a 
Földközi-tengerre vonta össze a 
flotta kétharmadát és nagyarányú 
erősítésekké! látta cl a Royal Air 

Forcet is.

A Deutscher Vcilkswirt élmű köz
gazdasági folyóirat legutóbbi száma 

érdekes részleteket közöl a január 
10-iki német—szovjetorosz gazda-, 

sági egyezményről.
A lap rámutat arra, hogy az egyez

mény értelmében a Szovjetunió első
sorban takarmányt, hüvelyesvetemé- 
nyékét, olajmagvakat, fát, gyapotot, 
kőolajat, érceket és más nyersanyago
kat szállít Németországnak, míg a né
met birodalomból ezek ellenében első
sorban^ ipari berendezéseket, a kőolaj
termelés és a bányászat fejlesztéséhez 
szükséges gépeket és szenet visznek ki 
a Szovjetunióba.

A harctéri események közül a német 
lapok kiemelik a Földközi-tengeren 
folyó légiharcokat és rámutatnak arra, 
hogy elsőizben támadták meg német 
bukók a Szuez-csatornát.

A tengely vezetői mindezt tudják 
és megtették a szükséges intézke
déseket. A német vezérkar =— 
úgymond, — már több; a tavaszi 
operációkkal összefüggő mozdula

tot indított meg,
Mussolini tehát nagy összeeső-? 

pást helyez kilátásba, de mindjárt ki
jelenti, hogy „a Duce és a Führer az 
egyedüli emberek, akik az egész hely* 
zeitel tisztában vannak és ők nyugodá 
tak, derűsek ezekben a napokban".

A fronthirek a hét végén elég gyé
ren érkeztek, magán in formáéi ók továb
bítása a mostani időkben, Róma sze
rint, nem helyénvaló. Afrikában ki
emelkedő események nélkül fplynak a 
készülődések, de *

a görög front annál élénkebb.
A Corr tere delta Sera haditudósítója 
ismerteti a görögök taktikáját •

Györgyi Miklós



„kóros világnézet
HAGY MAROK, 

KIS HÍREK
Hozzászólás a mániás betegek kórformájához

Igen tisztelt Szerkesztő úr!
Nagy érdeklődéssel olvastam az 

,-egy szakorvos" aláírási! levelet, 
amely a kézigránátcs nyilasok bűn
pereivel 
mániás 
említést 
alapján 
mék"-

köz-

má-
Ez

kapcsolatban foglalkozott a 
kórforma tüneteivel. A levél 
tett a Moravcsifc-tanköny v 
az úgynevezett „téves ész

ről, köznapi nyelven téveszmék, 
fix ideák, rögeszmék kérdéséről is. 
Egy vélem, hogy a ..téves eszmék" ‘je
lentős szerepet játszanak ebben a kór
délben és kapcsolt fogalmi köreiben, 
ezért szabadjon néhány szóval kibő- 
vítenem az elmegy ógyász levélíró 
léseit

Először is vegyük szemügyra a 
niás betegek „gondolatszökését *. 
abból áll, hogy a nyugalmi időszak
ban is az értelmesebb nyilatkozatok 
közé váratlanul belevegyülhet egv 
minden logikai kapcsolatot nélkülöző, 
összefüggésben (incohaerens) zavart 
beszéd ( schizophasia) s a betegek

ugyanazokat a szavakat, mondato
kat, fordulatokat összefüggéstele
nül ismételgetik, variálják, vagy 
teljesen értelmetleneket mondogat

nak. (Verbigerálnak.)

„Máskor a betegek környezeíük- 
nek, szomszédságuknak, a velük 
érintkezők mozdulatait, beszédét nté. 
nozzák, visszhang módjára ismétel

getik. (Echopraxia, echolalia).’*

Az előbb említett zavart beszédre 
M'jravcsik-t.ankönyv a 
schisophasias szövegpéldát közli:

„Vigyázz, jön a megn ósí tett állami épü
let, húshagyó kedden fűbe csengő vízke- 
regzt. Jatro, egy bátyus, hátgerlncsorva- 
dás, ezívceúcshurut." (A beteg ennek el- 
modása után, kezét mellére téve, mozdu
latlanul, mereven néz maga elé.) 
Tudom, hogy a t. Szerkesztőség 

frissebb és időszerűbb szövegek birto
kában van, ezért „végeztem" is ezzel a

a
következő

„F\ leventeszolgálat hivatalos 
és vezényleti nyelve a magyar

A hivatalos lap közli a honvédelem
ből szóló 1939. évi II. törvénycikk 
végrehajtási utasításának a levente
kötelezettségre vonatkozó általános 
rendelkezéseit.

Az utasítás megállapítja, ho^y a' 
leventék ötelezbttség honvédelmi kö
telezettség és annak miwrfen magyar 
állampolgár ifjú alá van vetve.

Eltűnt egy konzulátusi 
titkár Isztanbulban

Isztanbul, jan. 20.
Mitisilskinek, a chilei konzulátus 

titkárjának három napja nyoma ve
szett. Az eltűnt diplomata gépkocsiját 
elhagyatva találták meg az utcán. Hír 
szerint Milisilski valutaiizelmekbe 
bonyolódott. A rendőrség megindí
totta a vizsgálatot (MTI)

rftgászltód
nak ai elnöknek adott teljhatalomnak-
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Belépődíj nincs.
bemutatórtoről.

a Népművelési Bi
zottság Háztartási Telepén a GÁZ
MÜVEK VI., Vilmos császár-ut 2. 
szám alatti öemutatóhelyirégében. — 
Január 22-én. szerdán délután 6—7-ig: 
A kukorica ás szója a mai háztar
tásban. Előadó: dr. M. Mikes Margit. 
— Főzőbeuiutató: Kukorica prósza, 
poleúta. stb. — Január 25-én. esűtör- 
töküa délután Cb-7-ig: Egészségügyi 
szem

Kennedy volt londoni USA-nagykövct 
rádióbeszédében közölte, hogy Anglia meg
segítését ajánlotta az Egyesült Államok 
kormányának.

Kivégeztek 12 belga embert, mert Brüez- 
szel közelében telcfonvezetéikdket rongáltak!

Frank, német államtitkár, mint megírtuk, 
újévi cikkében a cseh légionistákat élesen 
bírálta. A prágai kormány elnöke, a cseh 
Éliás tábomok-minisztorelnök felajánlotta 
lemondását. Báró Neurath protektorátus! 
védnök tárgyal most Ellássál.

„Mr. Grecnwood megjavítja a világot" c. 
és „Nevetséges hazugság-áradat Londonból" 
alcímmel jelenti az esseni National Zeitung 
a következeket: „A londoni plutokrata banda 
most befogta dísz-munkás mitflsztcrét, 
Greenwoodat, hogy részt vegyen az angol 
világmegváltó tervek kikürtölésében." „Ez 
a klikk, amely már érzi a vesztét, úgy 
akarja beállítani a dolgot, 
volna valamilyen 
már régen eldőlt, 
abálja. Greenwood 
cek szemérmetlen 
arrogáns plutokrata-kaszt elmeszesedésivel 
lehet megmagyarázni", — írja Göring lapja.

Stefaní-jelcntés szerint a görögök egy 
templomukban lőszerraktárt rendeztek be 
s amikor egy olasz repülőbomba eltalálta 
az álcázott lőszerraktárt, az épület a leve
gőbe repült. A Stcfani-jelentés hozzáfűzd, 
hogy Isten megbüntette a görögök szentség
törését.

Finnországban nagy a húsinség. A mé
szárszékek félóra alatt eladják a napi ada
got. A kolbászgyárak beszüntették a mun
kát.

Fszáksvédországban minusr. 49 fokos fa
gyot mértek.

Ma kezdődik a Svájcban internált 30.000 
francia hadifogoly hazaszállítása, amely 
egy hónapig fog tartant Naponta két vo
natot indítanak. A francia interná’tak ka
tonai' felszerelését a német hatóságoknak' 
szolgáltatják ki. A külfö’di származású 
francia katonák (idegen legionisták) sor
sáról később döntenek. ’

A török kormány szigorúan bünteti az 
árdrágítókat. 'Eisó esetben pénzbírság, « 
múéódi^ esetheti 'már az üzlet, ijzam v^gy 
vállalat bezárása a büntetés.

Ankarában elhatározták az első török 
lexikon szerkesztését. A 14—lő kötetre ter
vezett mnnká tizenöt évig fog tartani.

A Kisantillák legnagyobb szigetén, Santa 
Lucián megkezdték az amerikai légi tá
maszpontok kiépítését.

Luhacovlce cseh városba 4000 német 
gyermek érkezett üdülésre.

Brazília hivatalos jelentéseket adott ki, I 
amelyek szerint a sokat emlegetett Mén- I 
dozá nevű francia gőzöst, amely a űrit I 
blokád áttörésére készült, a brazíliai pár- I 
tok előtt, de már kívül a bra, ''iái felség- | 
vizeken, egy angol 
zsákmányul ejtette, 
vegéből figyelték 
amelynek során az 
fogta a Mendozát.

Lenin küszöbön álló halálozási évfordu
lója alkalmából* a vasárnapi ezovjetlapok 
kimutatást közölnek arról, hogy Lenin mű
vei 1917-től 1940-ig összesen 136 millió pél
dányban jelentek meg. A mennyiség meg
oszlása a kötet szöveg© szerint a követ
kező: 115 millió orosz nyelvű és 21 millió 
73 különböző nyelven megjelent példány.

Kanada wolfráméroet, aluinin'umut, ben
zint és petróleumot vásárolt nagy tételek
ben az Egyesült Államoktól.

Holnap, kedden zárt ülést tart a japán! 
Jjépviselőháá

Harst, amerikai ujságfe jód elem elárve
rezi ötven év óta gyűjtött műkincseit, me
lyeket egy hatemeletes newyorki raktár
házban őriznek. A gyűjtemény legérdeke
sebb „darabja" egy spanyol kolostor, ame
lyet 14.000 ládába csomagolva szállítottak 
át annakidején az óceánon.

I
 szakasszal és áttérek a fixideák tan
könyvi meghatározására:

,A téves eszmék a kórosan megváltozott 
világnézetből merített oombinatiós logikai 
műveleteik alapján rendszeresen, minden 
részletükben kidolgozva formálódnak ki, 
— a beteg belső lelki küzdelmei, vágyai, 
törekvései kifejet&ést nyernek bennünk, 
gondolkozását, akaratát,, cselekedeteit is 
irányítják. A megváltozott világnézet el
lenére a szellemi egyéniség nem bomlik 
szét, az ép és patológiás vonások egy
másba olvadva tartják össze s rendezett, 

■ céltudatos, saját szempontjukból megokolt 
működésre képesek. Ha a kórkép kereté
ben több téves eszme fordul elő, a beható 
kutatás után valamelyik vezérszerepe föl
ismerhető lesz. (Moravcsik: Elmekór és 
gyógytan. 274. oldal.)
Végeztem.
Már csak néhány szót a legismer

tebb fixideáróL „A nagysági tévesz
mék alapvonását a saját személyiség, 
a szervezeti és szellemi egyéniség ér
tékének kóros emelkedettsége, az ön- 
tudatbecsülés képezi. A betegek kiváló 
testi és szellemi tulajdonságokkal di
csekednek, nagy feladatok megoldá
sára, bizonyos politikai pártok veze
tésére, az ország vagy országok kor
mányzására, új emberiség megjavítá
sára érzik magukat hivatottnak.** (277. 
oldal.)

Úgy érzem, ezekután még ki kellene 
térni az idült lefolyású paranoia tü
neteire s a paranoidos elmezavar kór
formájára, mivel azonban levelem már 
így is hosszúra nyúlt, fenntartom az 
agylágyulás ismertetését

a jövő számára.
Végeztem soraimmal, közlésükért előre 

is szives köszönetét mondok, őszinte 
üdvözlettel dr. M. J„ 

klinikai c. tanársegéd,
Szegjed

• • •

- Érdekes az utasítás 7. §.-a, amely a 
megnagyobbodott ország nemzetiségi 
problémáihoz alkalmazkodik, amikor 
megállapítja, hogy a leventekötele
zettség hivatalos vezényleti nyelve a 
magyar, a magyarul nem tudó leven
téknek azonban a magyarázatot és az 
erkölcsi oktatást anyanyelvükön kell 
megadni. hadihajó elfogta és 

Brazillal pilóták a le
sz óceáni jelenétet, 

„Austrália" cirkáló el-Roosevelt 
ajánlólevelet adott 

WillkienekChurchillhez
Washington, jau. 20.

Röosevelt vasárnap fogadta volt el
lenjelöltjét, Wendell Wlllki^t. Az el
nök ez alkalommal Churchill brit 
miniszterelnökhöz intézett sajátkezű 
ajánlólevelet adott át Willkienek és 
szerencsés utat kívánt neki. A köztár
sasági párti politikus s, Rooseveítnél 
tett látogatás előtt két ó^-át tárgyalt 
Hull külügyminiszterrel. Az ujságirók- 
nak azt mondotta Willkie, hogy szer
dán repül elipperen Lisszabonba és 
onnan tovább repül Londonba, Angliai 
tartózkodásának főcélja, ntiondotfa to
vábbá Willkie, az, hogy igj’ckézzék 
megállapítani, ínilyen lesz Anglia kor
mányzati rendszere a háború után. 
Evégből tárgyalni akar többék közt 
Betin munkáspárti közmunkaügyi mi-

FERENCJÓZSEF
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mintha még 
beleszólása, pedig sorsa 
Rendet akarunk! — ki
es a plutokrata lókupe- 
vakmerőeégét csak az

| „Oslo csodálja a német paraarfoí" (Oslo 
I bewundert den deutsehsn Bauern") címmel 
I számol be Göring lapja a norvég főváros- 
I bán rendezett német mezőgazdasági kiál- 
j lítás sikeréről.
| Ünnepséget rendeztek Berlinben Mócza 
I és Marin román legionisták emlékezetére, 
| akik a spanyol polgárháborúban mint 

. i hadiönkéntesek elestek. Göring lapja be-
I számol az ünnepségről s közli, hogy azon 
I a párt és az állam képviselőinek élén Lo- 
| renz főcsoportvezető megbízottja, valamint 
I a berlini fascio és falange kiküldöttei vet- 
I tok részt.

I A német Lnftwaffe bombázói Swansea. 
I városát bombázták, Junkers 87 és SS típusa 
I bombázók erős köteléké Máltát bombázta 
| A Royal Air Force gépei Tobrvkot, Dér- 
I nát, Bx-estet, Oherboxírgot, Rhodoszt, Szó- 
I mái iát támadták.

I Athénben bizonyos aggodalommá! várnak 
I híreket azokról a túszokról, akiket a görög 

hadjárat elején a benyomult olasz csapa
| tok elfogtak. 530 emberről. Konitsa és Po- 
I gonion kerületekben összefogott lakosokról 
I van szó.
j Történelmi jogok alapján Itália uralko-
I dója teljes címében „Ciprus és Jeruzsálem 
I királya" címet is viseli. Ezt a címet még 
I a középkorban szerezték meg a szavojai- 
I ház ura'kodó hercegei s utódaik ma az 
| Itália királya, Etiópia császára címek mel- 
| lett a ciprusi, jeruzsálemi és örtdényor- 
I szági királyok elmét is viselik.

Tepcleni városát úgy megerősítették AI- 
I bániában az olasz műszaki csapatok, olyan 
| erős akna, drótsövóny, tankcsapda, szikla- 
I kaverna, betonmellvód berendezésekkel iát. 
I ták el, hogy szakértők szerint kizárt do- 
| lóg, hogy a görögök valaha is elfoglalhas

sák ezt a várost.
I Dzsarabub oázis, amely most sűrűn sze- 
I repel az olasz hadijelentésekben, egyik 

szent helye az Iszlám világának. A líbiai
I sivatagban fekvő pálma oázis a szenusszi 
I szekta régi székhelye. Ezt az iszlám test- 
| vériséget, a szenussziak harcos katona.-
I szerzetes szektáját 1853-ban alapította 
I Szídi Mohammed ben Ali Szenusszi el Kha- 
I tahi el Hasszani el Idriszi. Az Iszlam- 
I „kongregáció1* alapítójának fia („el Mah- 
I di“) yol.t,_>, szeniissz.iak második nagyfő- 
I nöke, aki 1902-ben halt még. A hárínaáik 
I nagy-szenusszi, Szid! Ahmed esz Serif, a 
I világháborúban'' az angolok‘ ellen küzdött,: 

á német, huvárhajók török és német arany-
I nyal, fegyverekkel támogatták az antant 

ellen harcoló sivatagi sereget. A? antant 
győzelme után a ns,gyp,est<!|r »? ,,ü, SS1* 
segítségével mimekfllt el s délsTábiai Je- 
menba A szepusszlak fővárosát. Dzsara- 
búbot az olaszok Líbia pacifikálása után, 
Graziani marsall, a nagy gyarjnati hadve
zér tervei alapján mintegy 10 évvel ezelőtt 
kebelezték be a gyakorlatban is az olasz 
gyarmatbirodalomba.

Olasz elit-csapatok kiizdenc-k Albániában: 
az olasz hadi jelentések d'csérő elismerései,, 

! egyes csapattesteknek adományozott kol- , 
lektiv kitüntetések alapján meg lelhet ál- 

! lapítani, hogy az albán földért vitézül har-' 
coló olasz seregek élén küzd a Júlia- és 
Cunea-hadosztáiy, az alpesi vadászok harc
edzett alakulatai, a modenai, siennai és 
ferrarai divíziók s a híres 131-es hadosz
tály, amely a Centaurok klasszikus nevét 
viseli.

El Wak, magános határállomás a szudáfti 
etióp fronton. A sivatagi harcokban spe
ciális homokjára tankok és aranyparti 
gyalogos különítmények vettek részt az 
El Wak drőtsövényei ellen intézett táma
dásban.

Ez a harc lesz a döntő! — véli az ameri
kai közvélemény berlini és londoni jelen
tések alapján s az UÖA hivatalos ténye
zői bizonyosra veszik, hogy tavasszal nagy 
horderejű katonai akciókra kerül sor.

Knox ezredes, az USA tengerészeti mi
nisztere beszédet mondott, amelyben azt a 
kérdést fé.’tegetté, mi lehne, ha az angol 
légierő olyan bombatámadásokat intézne 
a német városok ellen, mint amilyen bom
ba iám adásokat intéznek most a német re
pülők az angol városok elleni

Az Északamzrikai Egy. Államok termelik 
a világon a legtöbb acélt. Az USA óriási 
acélfeleslegét jeliem?,! hogy — a clevelandi 
Trust Co. Bulletin szerint — a termelési 
kapacitás fokozásával a termelésnek csak 
egyöíödrősteét igényli a belföldi hadi- 
anyaggyártód, négyötödrész exportcélokra 
áll rendelkezésre.

oh «■» W*
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Myselfer tengernagy 
megsebesült

Amszterdam, jan. 20.
(Német Távirati Iroda)

Mint a .Reuter-irocla jelenti, a Lon
don. ellen irányuló legutóbbi támadás 
Során, megsebesült Muselier tenger
hagy, az úgynevezett „szabad francia 
tengeri- és légi haderők*4 főparancs
noka. (MTI)

Ágyúpárba j a Csatorna 
fölött

Genf, jan. 20.
Szombat este tüzérségi párbaj zaj

lott te a Csatorna kpt partján felállí
tott messzehordó ágyúk között. A tü
zelést német részről kezdték meg. A 
német ütegek egymásután küldték 
tóvegeiket Dover felé. Rövidesen az 
angol ágyúk is megszólaltak. A tü
zérségi párbaj hatásáról vasárnap 
ostig nem érkezett részletes jelentés.

Rémhir-koholásért 
tizenkét nap

Weisz Dávid 54 éves posztókereskedő 
egy kávéházban az elmúlt év tavaszán 
az akkori háborús hírekkel kapcsolat
ban olyan kijelentést -tett, amely miatt 
a szomszéd asztalnál lévő detektívek 
igazoltatták, majd előállították a főka- 
Mtányiságra és ott előzetes letartózta
tását rendelték el. Utóbb szabadlábra 
került, majd a törvényszék valótlan 
hír terjesztésének vétsége miatt 12 
napi fogházra ítélte el. Fellebbezés 
folytán az ügy a tábla elé került, ahol 
a? ítéletet jóváhagyták és így az jog
erőre emelkedett

Felemelte a Kúria 
: a nyilasház kapu
őreinek büntetését

A budapesti büntetőtörvényszék 
ötöstanácsa Takács László altisztet, 
Horváth György és Kis Imre kőmíi- 
v<ist, akik a „Hűség-háza“ kapujában 
teljesítettek szolgálatot és közben „Él- 
3en Szálasi!" és '„Kitartás!" szóval kö- 
6zöntek, az állam és társadalom tör
vényes rendjének erőszakos felforga
tására irányuló izgatás vétsége miatt 
fejfenkén 40 pengő pénzbüntetésre ítélte.

,z ügy a Kúriához került, ahol a tör
vényszék ítéletét megsemmisítették és 
® /vádlottak büntetését fejenként egy 
hónapi fogházra, emelték, ugyanakkor 
^büntetés végrehajtásának felfüggesz
tését is mellőzték.

román kőolajvidék 
bombázását 

javasolja 
egy angol folyóirat

Róma, jan. 20. 
'.Magyar Távirati Iroda; 

cí^?. °lasz lápok ismertetik a Shel-e 
angol folyóirat cikkét, amely 

i. .apgol hadvezetóségíŐl erélyesebb 
1-t követel. Az igen komoly
ait .^tott angol folyóirat elsősorban 

váso^a’ hogy az angol bomba- 
,°k sürgősen induljanak támadásra 

kőolajvidékek ellfen. A ro- 
fcoolajvidék központja mindöseze 

iOB.a,llométernyire van a kitűnő sza- 
repülőterektől, a távolság te- 

p- a’ÍE nagyobb, mint London és 
keni? főzött. Az angol Blenheim- 
úáL ± kényelmesen bombázhatják a

« nyersanyag-

X^itötoii 
Minerva

H Horthy-nemzetséq

legifjabb fiúsarja édesapja, vitéz Horthy István karjaiban

400.000 ember tódv’t
Washingtonba 

Roosevelt mai beiktatására
Washington, jan. 20.

(NST) Az amerikai szövetségi fővá
ros már vasárnap Roosevelt hétfői 
harmadszori beiktatásának jegyében 
állott. Négyszázezer látogatót várnak 
hétfőn Washingtonba. Ezeknek leg
nagyobb része már a vasárnapi nap 
folyamán megérkezett. A díszfelvonu
lás útvonalának mentén és a Fehér 
Ház előtt elhelyezett tribünök jegyeit 
már hetekkel ezelőtt elkapkodták, bár 
a jobb helyek ára 10 dollár volt. A hó-, 
telek túlzsúfoltak és ,a vasúttársasá
goknak, kellett a vendégek egy részé-, 
hek elszállásolására hálókocsikat /tani,' 
delkezésére bocsátaniok. A hálókoosik 
a washingtoni pályaudvarok mellék
vágányain vesztegelnek. Rendkívüli 
várakozás előzi meg Roosevelt rövid 
beszédét. Az elnök ugyanis a Fehér 
Ház előtt épített emelvényen — immár 
harmadszor — esküt, tesz az alkot
mányra s az ünnepélyes aktus után 
rövid beszédet intéz az Egyesült Álla
mok népéhez.

Washington, jan. 20.
A szövetségi főváros vasárnapja az el

nöki beiktatás történelmi eseményének je
gyében tolt el. Óráról-órára özönlött az ün
neplőik tömege a földrésznek; beillő ország

Vasúti korlátozások
Szófia, jan. 20.

(Búd. Tud.) Bulgáriában január 
22-től kezdve nagyarányú vonatkor
látozást léptetnek életbe. Különösen a 
személyforgalom csökken nagymérték-

Bombavető százados lett 
az olasz népnevelésügyi 

miniszter
Kóma, jatt. 20.

(NST) Pávolini olasz népnevelés
ügyi miniétter, mint repülőkapitány 
bevonult. A miniszter az egyik bom
bavető századnál teljesít aktív kato
nai. szolgálatot.

Megszűnt
a vasúti korlátozás
A m. kir. államvasutak igazgató

sága közli, hogy'a személyszállító vo- 
natoXnák január 17-én o órától éteu 
beléptetett korlátozása január 
hat főn 0 órákor megszűnt. Ettől az 
időítónttől kezdve tehát ismét d ja-

legkülönbözőbb pontjairól a szövetségi fő
városba. A főrabbi hasonló alkalmaktól el
térően, a kiváncsiak és az érdeklődők száma 
valósággal amerikai rekordarányban növe
kedett meg. A szállodákban és minden 
olyan épületben, ahol vendégek befogadá
sára alkalmas helyiségek állnak rendelke
zésre, már napok előtt lefoglaltak minden 
férőhelyet. Ennek ellenőre sűrű egymás
utánban futottak be Washingtonba a kü- 
ijönvonatok ős .ontották a százezres tömege
iket, amelyeknek nagyrésze még mindig bí
zik a csodában, hogy sikerül a hétfőre vir
radó- éjszakát fedél alatt> kitöltenie. Az 1941. 
év január 20. napja történelmi dátum az 
Egyesült Államok életében, ezen a napon 
iktatják be áz amerikai alkotmány létezése 
óta először egymásután harraadieben ugyan
azt az elnököt. Franklin Delano lioosevelt 
hétfői útját, amikor a Fehér Házból a Ca- 
pitolba hajtat harmadszori beiktatására, 
előre láthatóan az amerikai polgárok mil
liós sorfala szegélyezi. Az elnök mellett 
nagyszabású tüntetésre számítanak főként 
azután, amikor már a beiktatás végeztével, 
mint az Egyesült Államok harmadszor is ( 
tényleges elnöke teszi meg az utat vissza a 
Capitol épületéből a Fehér Házba.

Bulgáriában
ben. A csökkentés indokolása kiemeli, 
hogy a bolgár mozdonypark nagyon 
leromlott, úgyhogy az javításra szo
rul, ezenkívül pedig takarékoskodni 
kell a kőezénkészletekkel is.

nuár 16-án 24 óráig forgalomban volt 
személy szállító vonatok közlekednek.

Ugyancsak a MÁV igazgatóságának 
közlése szerint a hófúvás okozta for
galmi akadályok az összes vonalakon 
megszűntek.

SEMLER
m. kir. udv. szállító 1850 őta férfi és női

divatsz$vetek 
-- «Ii mert forrósa

BÉCSI UtCB 7. St> i . • a
ia-intse me3 12 kirakal unkát

SEMLER-MINŐSÉG FOGALOM I
Mi

f| 3

sürgős lett?
Ha valakinek még kétsége lenne a 

nyilasegység teljessége felől, az 
megnyugodhatik a mai Firradöt ol
dalas cikkének elolvasása után, 
amely az úgynevezett gyűrűsök, 
(köztu^omás szerint a legrégibb nyi
lasok) által kiadott röpiratokbau 
foglalt vádakkal foglalkozik. Ez a 
röpirat egyebek között a párt 'pénz
kezelését tette, igen súlyos kritika, 
tárgyává és egy jegyzőkönyvet, is 
közölt, amelyet a párt három promi
nens tagja írt alá;
■ Ez a jegyzőkönyv igen súlyos mag
állapításokat tartalmaz, névszerint, 
is megnevezett pártvezetőségi 'tagok, 
ellen. A jegyzőkönyv 1940 április 
27-én kelt és azóta feküdt elintézetle
nül most szombatig, amikor a röp- 
irat megjelenésére egyszerre dinami
kus gyorsasággal elővették és elin
tézték úgy, hogy egy hirtelenében 
alkotott vizsgálóbizottság mindent -a 
legszebb rendben talált, a jegyző
könyv három aláírója közül pedig 
kettő kijelentette, hogy ők csak belső 
használatra dolgoztak és a vizsgáló
bizottság, meg a két jegyzőkönyv
aláíró egyhangúan. gálád merénylet
nek minősítették a jegyzőkönyv nyil
vánosságra hozását. .

Nekünk semmi közünk hozzá, .hogy 
a nyilaspénzekkel mi történik, nem 
kutatjuk sem az eredetüket, senj. a 
felhasználásukat, de kissé csodálko
zunk, hogy a nyilaspárt ..által annyi- 
sfer világgá kürtőit mozgékonyság, 
a villámgyors intézkedési készség 

;! 'mellet! majdnem kilenc .hónapkeltett 

ahhoz, hogy a sú'yos vádak eljussa* 
nák a megvizsgálásig.

A Virradatban közölt adatokból., 
különbén még így is úgy látjuk, 
hogy u vizsgálat végeredménye egy. 
kicsit — koraszülött.

_u-j_rrxJTTiJ~rw-r*»i~r ** "■» "" i^*<*^*>*

Éleim iszer-raz2 iák
olasz háztartásokban

Róma, jan. 20.
(Magyar Távirali Iroda)

Az olasz rendőrség a legutóbbi szi
gorú kormányrendeletek alapján eré
lyesen fellépett az élelmiszerek felvá
sárlói ellen. A gyanús személyeknél, 
házkutatásokat tartottak és a megen
gedettnél nagyobb mennyiségben ta
lált olajat, zsírt, cukrot és más élelmi- . 
szereket lefoglalták, a felhalmozókat 
pedig őrizetbe vették. Az élelmiszere
ket felvásárló magánosokat hat évig 
terjedhető fegyházbüntetéssé! és 10.000 
líráig terjedő pénzbüntetéssel . lehet 
sújtani, míg az élelmiszereket felvá-., 
i árló kereskedők büntetése .15 évi fegy
ház és 70.000 lira. Különösen súlyos 
esetekben, amelyek a honvédelmet 
érintik, a nemzetvédelmi különbíróság 
halálbüntetést is mondhat ki a tettesre.

■



KÉT SZIKHÁZI BRAVÚR

Komoly veszedelemben forgott a „Cyrano 
de Bergerac"" tegnapi előadása a Nemzeti 
Színházban. Roxane alakítója, T. Mátray 
Erzsi, lázas influenzában megbetegedett s 
már attól féltek, hogy hirtelen műsorvál
tozást kell csinálni, mert a nagy szerepet 
senki sem merte vállalni előzetes próba 
nélkül. T. Mátray Erzsi azont^gn példás 
önfeláldozással. magas 
vállalkozott arra, hogy 
szerepét. Fel is lépett, s 
zavartalanul folyt le: a 
vette észre, hogy -Mátray Erzsi beteg. A 
művésznőt kitűnő szereplőtársaival együtt 

- lelkesen ünnepelte a közönség.
Míg a Nemzeti Színházban. T. Mátray 

Erzsi gyarapította a színház influenzás 
’ betegéinek a számát, a Kamaraszínházban 
Tőkés. Anna betegedett, meg és betegsége 
kétségessé tette & „Kaland' mindkét va
sárnapi előadását. A Máray-darab női fő
szerepét a fiatal tehetséges Lukács Margit 
vállalta, aki — noha maga is épp csak 

’ hogy felépült az influenzából és rniadössze 
■egyszer látta a „Kaland" előadd át — vál 
tolta a nehéz és kockázatos beugrást. A 
bravúros beugrás sikerrel járt, a közönség 
meleg tapssal jutalmazta a fiatal 
nő szép alakítását.

Lukács Margit egyébként ma 
Pécsre utazott, ahol & Nemzeti

: több tagjával együtt „Az ember 
dlcí’a' ünnepi előadásán szerepel 
Művészeti Hetek keretébén.

'Minthogy Lukács Margit Pécsre 
Tőkés Anna pedig beteg, a „Kaland" ma 
esti előadása elmarad a Nemzeti Kamara- 

jegyeket, a 
a „Kaland" 
át.

Pozsony, jan. 20.
A pozsonyi rádió esti adásában szlo

váknyelvű előadást- tartottak „A csa
ládnevek visszaszlovákosítása"

Az előadó részletes.
a visszaszlovákosítási 
adására vonatkozóan 
hogy ha valakinek a
polgársági bizonyítványa még 
nyoznék, a visszaszlovákosításiláza ellenére is, 

eljátssza Roxane 
az előadás teljesen 
nézőtéren senki sé

színész-

reggel
Színház 

tragé 
e. pécsi

utazott,

színházban. A mára váltott 
. színház pénztára kívánatra 
következő előadására cseréli

A FÉSZEK-KLUB író-tagjai az idén ja
nuár 26-án, vasárnap este 9 órakor tartják 
meg hagyományos Ady E nd re-v aeso- 
rájnkat a klub dísztermében. Az ünnepi 
megemlékezést Kr e n n e r Miklós (S p e o- 
tator), a jeles erdélyi író és publicista 
mondja, Basilides Mária Ady-dalokat 
énekel, S o n 1 a y Artúr és Major Tamás 
Ady-versaket szaval.

EGY BÖLCSÉSZHALLGATÓ és egy ve
gyészkisasszony — Szász Károly és Tárnék 

. Éva — játssza a „Hamlet" két főszerepét 
a szegedi egyetemi hallgatók márciusra 
tervezett Shákespeare-előadásán.

A MAGYAR ARTISTA EGYESÜLET ve
zetősége közzétette idei munkaprogramját. 
A program során meg szeretnék valósítani 
a mozi varieté régen vajúdó kérdését, 
valamint a budapesti téli cirkusz 
tervét. Rendezni akarják az erdélyi és fel
vidéki munkahelyeket és á 11 a n dó erdé
lyi és felvidéki turnékat akarnak I 
szervezni. Tervbevették az artistaszá
mok. fel lé p é s i díjainak minima- 
liz áfását, valamint az artista-g őr
lők minimális gázsijának sza
bályozását. Az idén esedékes az egye
sület autonómiájának vissza-j 

.állítása. Tekintettel arra, hogy az ar
tisták egy része mozgalmat indított az ar
tista kamara felállítása érdekében, 
még nincs. eldöntve, vájjon ez a probléma i 
tényleg a kamara felállítása útján, vágy | 
pedig a régi egyesület autonómiájának | 
visszaállításával nyer-e megoldást.

SIKERÜLT TÁNCMATINÉT rendezett I 
Mednyánszky Henrietté és Ágnes I 
vasárnap a Zeneakadémia nagytermében, j 
A mát inén több neves fővárosij 
■művész működött közre. . j

GRILLPARZER-HETET rendez Bécs s az I 
ünnepi hétre az Ostmark fővárosába érke- | 
zik Göbbels birodalmi propagandaügyi I 
miniszter is feleségével együtt. Bées városa I 
a Grillparzer-hétre meghívta az olasz és a 
magyar sajtó képviselőit is. A hét során I 
Bées minden színháza Grillparzer-darabot | 
játszik. I
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Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS* 
ben! Biztos eredmény!

Rohanó élet
CSAK 3 NAPIG! « f A /Bodograf

címen, 
utasítást adott 
kérvények be

ás hangoztatta, 
szlovák állam

it iá- 
kér-

Olasz-magyar
szólásgyüjtemény

Összeállította: Dr. Csánk Béla 
miniszteri osztálytanácsos

műgonddal összegyüj- 
sajátos, eredeti fordu- 
és, ezeket most jól át- 
boesátja a nyilvános

Dr. Csánk Béla alapos kutató munkával 
és elismerésre méltó 
tötte az olasz nye'.v 
tatait, szó’ásinódjait 
tekinthető könyvben
ság elé. Külön érdeme a szerzőnek, hogy 
minden olasz kifejezésre megtalálta a meg
felelő jóízű magyar szólásmódot.

Dr. Csánk. Béla gyűjteménye értékes szol
gálatot tess mindazoknak, akik - az olasz 
nyelvtant már megtanulták, de nyelvtudá
sukat tökéletesíteni akarják és közelebb, 
óhajtanak jutni az olasz- nyelv' szelleméhez.. 
Az ízléses kiállítású könyv a Franklinnál 
készült.

vényt azért benyújthatja. Ilyen ese
tekben az állampolgársági bizonyít
ványt utólag kell beküldeni.
'Az- előadó végűi félhívta' figyel

met olyan esetre, amikor egy Bíró 
nevezetű személy Richterre akarta 
visszaváltoztatni a nevét.

Ayowtatéfcosan hangsúlyozta, hogy 
itt kizárólag msszaszlovákősitásról, 
nem pedig névelnémetesitésről van szó.

végződött
. a síbgjnokság '

Ha mogorva a férj
— a feleség 
konyakot lop

A Budafoki-út 10/b számú házban 
lévő füszerüzlet régi, vásárlója volt 
Istvánfalvi Ernőné, egy lakatos fele
sége. Szombaton délután a tulajdonos 
észrevette, hogy a lakatos felesége, 
amíg az áruk között válogat, "együveg 
kanyakot dug « kosarába. Rendőrt hí
vott, aki az asszonyt előállította a fő
kapitányságra, ahol sírva vallotta be, 
hogy már nyolcadszor lopott az üzlet
ből konyakot. Amikor megkérdezték 
tőle, miért éppen szeszesitalt lopott, 
azt felelte, hogy férje mogorva ember 
és csak akkor hangolódik jobb kedv
re, ha valamit iszik. A büntetlen elő
életű asszonyt a főkapitányságról el
engedték, de az eljárás megindult el
lene.

NAGY SIKERREL vendégszerepelt a 
nagyváradi Szigligeti-színházban Kormos 
Márta, a tehetséges, népszerű ifjú művész
nő. A „N éhéi ma f é r j h e z m e n' n i“ 
című vígjátékban alakította Bulla EJlína. 
szerepét. A nagy sikerre va'ó tekintettél, a 
színház meghosszabbította Kor
mos Márta vendégjátéké! t. A iplű-, 

l -H n. z a 4 á r A I ó 1 k**veszítő legközelebb a „H azajáró lélek** 
női főszerepében lép a nagyváradi közön
ség elé.

SZÍNHÁZ
OPEBAHÁZ: Nincs előadás. — NEMZETI: 

Cyrano de Bergerac (7). — KAMARA: Nincs 
előadás. —■ MADÁCH: Négy asszonyt szeretője 
(’Z‘8). — VÍG: Szilveszteri kabaré (’/<8). —
MAGYAR: Györgyéi bál (V.8). — MAGYAR 
MŰVELŐDÉS HÁZA: Hangverseny (*/á8). — 
FŐVÁROSI OPERETT: Ilyenek a férfiak (’/.8).
— ANDEÁSSY: Nehéz ma férjhez meomi (’AS).
— PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel
arra... (’/á)). — ERZSÉBETVÁROSI: Névte
len asszony (>/^, 8). — JÓZSEFVÁROSI: Ezüst
tükrös kávéházban . . . (V.6, 8). — KISFALUDY: 
Gólyaszanatórium (V.6, 8). — KOMÉDIA OR
FEUM: Éjjeli szolgálat! (i/<9). -- KAMARA
VARIETÉ: Hurrá, 1941! (*M). — ROYAL
VARIETÉ: Royal Trott (9).

RÁDIÓ
1541 JANUÁR HE7TÖ

BUDAPEST I.:
16.15: Diák fél óra. -— 16.45: ■ időjelzés, időjárás

jelentés, hírek. — 17: 'Hírek szlovák és ruszin 
nyélven. — 17.15: Cigányzene. 18: „Az ame
rikai elnök beik tatás.** Szabó István dr. elő
adása. — 18.15: Tán cl emezek. — U: Hírek ma 
gyár, német és román nyelven. — 15.20: Élm 
Marietta énekel, jazz-hármaskísórettol. -J- 19.40: 
„A. küszöbönálló népszámlálás.** Dcbrovits 
Sándor dr., a Központi Statisztikai Hivatal 
elnökének előadása. — 2?: Az Opera ház Zem-e- 
kara. — Közben kb. 29.55: „Ki követ el ár
drágítást!'* Klivényi Lajos dr. előadása. — 
21.49: Hírek, időjárás jelentés. — 22: „Tánc, 
muzsika, kacagás.*4 Hangképek a Royal Va
rieté műsorából. — 22.15: Cigányzene. — 23: 
Hírek német, olasz, angol, francia és eszpe
rantó nyelven. — Kb. 23.3®: Szórakoztató hang
lemezek. — 24: Hírek.

i BUDAPEST II.:
18.15: Német nyelvoktatás. — 18.45: Cigány

zene. . Közben 19.24:. „Állatfaragó székelyek." 
Irta Szilády Zoltán dr. — 29: Hinek. — 29.19: 
A közönség kedvelt lemezei. — 21.14: „Magyar 
zarándokhelyek." Kertész János dr. előadása. 
— 21.44: Időjárásjelentée.

FERENCJŐZSEF

MOZI
. ADMIRÁL (353-707): Saroi.üzlet. (Vrf,

!M, !/:10, V. Vű-kor is) — ALKOTÁS (355-374):
A 13 as ház. (‘/<4, V.6, !/.8, V«1O, v. !/<2-kor is) — 

l’íoj
— ASTRA (154-423): Rotschlldok. (>M, >06, 'ŐS, 
'IM, vasárnap ’/a, 0.4, *«, ’/iS, negyed 10) — 
ÁTRIUM (153 031): Dankó Pista. (>/^, ‘ÁS. J/tlO, 
sz., v. VsT-kör U) — BELVÁROSI (384-563): 
Sarokiizlet. (4, 6, 8, 10, v. jobb t 2. 4. 6, 8. 10, 
bal t. 3. 5. 7. 9) - BELVÁROSI HÍRADÓ 
(181-244): A bölcsőtől az Iskoláig, A Rajzos 
Híradó visszapillantása 1944-re.' (II rész.) Rész
letes beszámoló a Jogászbálról. Magyar. Ufa, 
I.nce és Főz híradók. (Folyt 10—24 óráig) — 
BÉKE (291-038): Erzsébet királyné. (5, J. 9. v.

. Vő, 'l-.i. >/:6. Vtó. </.10) _ BODOGRAF (149-510):
Egy királynő svJve. (’/tí, '/rf, 'M«, v. "/.J-kor
is). - BROADM’AT (422-722): Zárt tárgyalás, 
('/d, V.S, V.8. ‘/GO. sz.. r. «/á-kor is) — BUDAI 
APOLLÓ (351-500): Erzsébet királyné. (>/,5. 
■/<7, 9. v. ‘/«2, ‘Ó4, 'M, ‘A8. */»10) — CAPITOL 
(134-337): Hazajáró lélek. (V»4. Vrf, ’/««, ‘Ó10, v. 
Vd kor is) — CASINO (383-102): Egy esők és 
más semmi. f/i6. ’óS. */<10. sz.. v. ‘/ú-kor is) — 
CITY (111-140): Frankenstein fia. (‘/rf. •/<». */,10. 
sz., v. ‘/.l-kor is) — CORSO (18-28-18): Udvar! 
bál. (‘/í6, »/:8, >/:10, BZ... v. ‘/14-kor is) — CORVIN 
4138-938): Cserebere. (>/>4, lhS, ‘A8, '/H0, v. 'ht> 
is) — DAMJANICH (425-644): A szerelem bele
ssél. (*/G, '‘/í6, ,‘/s8, .‘AlO, v. 2, .4,1 6, 8, 10) — 
DÉCSI (125 952): Egy csók és más semmi. (‘/>6, 
•/.S. ‘/GO, sz., v. ’/H-kor is) — ELDORADÓ 
(133-171): Z, a korbácsom ember. (4, 6, 8, 10, v. 
2-kor is) — ELIT (114-502): Cserebere. (4, 6, 8, 
10, v. 2-kor is) - FLÓRA (Kispest, 146-702): 
Zárt tárgyalás. (s/«j, 7, 9, vas. V.<2, ‘.<4, ‘/<6,
‘/<8, ‘/<10) - FÓRUM (189-543): Kék Madár. (’/<6, 
'L8, ’IM. sz., v. ‘/.4-kor is) — HÍRADÓ (222- 
499): A bölcsőtől az iskoláig. A Rajzos Híradó 
visszapillantása 1941-re. (II. rész) Magyar, 
Ufa. Lnco és Fox híradók. (Folyt. 9—24 óráig)
— HOLLYWOOD (225-003): Sok hűhó Emmlért.
(>/.!, ‘Zrf, >/.S, ‘/.10, v. ‘/.2-kor is) - HOMEROS 
(296-178): Te vagy a dal. (Héik !/<5, 7, ‘/<10 
vas. ’/ű-tö:) — IPOLY (292-626): Hollywoodi
varázs, (‘.'.4, -’/rf, V.8. V.10, v. ‘/.2-kor is) — 
JÓZSEFVÁROSI (134-644): Erzsébet királyné. 
('/:4. V«6, ‘/.S, VGO, v. ,’/.2-kor is) — KAMARA 
(423-991): Hétszilvafa. (11, 2, 4. 6, 8, 10)' — 
KORONA (353-318): Ámor az antóban. (Vr4. 1 á>, 
VaS. */G0, v. ‘/ű is) — LLOYI) (111-994): Nápoly 
a csókok tüzében. (’/»4, Vrf, ‘/tS. ’ZGO, v. V.2-kor 
is) - NYUGAT (121-0221: Erzsébet királyné. 
(‘Z.5., 7, ‘/GO. sz. 4, «, 8. 10, .. I, 7, 7, 
ODEON (422-785)- Erzsébet királyné. (V.5, 
•/<10, sz. V.4, ’/4, ‘Z.8. ‘Aló, ------
OMNIA (130-125): Az eladó ........... ...................... .
sz., V. 4, 6, 8, 10) — ORIENT (114-926): Holly
woodi varázs. (’/<5. ’/<7, ’/.lfl. v. ’/.2, ‘/.4. ‘/á>, 
>/.8, ‘/.ló) - OTTHON (146-447): Mária két éj
szakája. ('/.4, ‘Zi6, '-‘tS, ‘Aló, v. '/12-kor is) >— 
PALACK (221-222): Igen, vagy nemi (11, 2. 4, 
6, 8, 10) - PÁTRIA (145 673): Csintalan férjek. 
(4, 6. 8. 10. v. 2-kor is) — PHÖNIX (293-242): 
Erzsébet királyné. (11, 1, 3, 5, ’/<8. ‘/GO) —
RADIUS (122-098): Egy asszony három élete. 
('/.5. 7. >/.10, sz.. v. 2-kor is) - RE£ (228 020): 
A táncosnő. (V:5. */.7, 9, szomb. ‘Z.4. ‘/:6. 'ItS, 
</.10, v. ‘/.2-kor is) - RIALTO (224-443): Z. a 
korbácsos ember. (11. 1. 3, 5. ‘/«8> ’/tlO, v. 10. 
12, 2. 4. 6, 8, 10) — ROYAL APOLLO (222-002): 
Bankó Pista. (V.6, V.8, «/.10, sz., v, 3-kor is) — 
SAVOY (146-040): C;Í::Í2- " .....................*
‘Z.S, V.10, v. ‘/.2-kor is) 
ÁJrvíz Indiában. (‘/<6, ’áS, 
— SIMPLON (268-999): 
V.8, ‘/G0, v. ‘/.2-kor is) - 
349-338): A szerelem nem 
‘/.2. ‘/G. 'M. Vi8, VGO) - ________ ___ _
Mindenki mist szeret. _ (11, 2, 4, 6. 8, 10)

Szombaton és vasárnap pompás - időben, 
kitűnő porhavon bonyolították le tt, Máira- 
bán a futásból és ugrásból álló Ssssetett 
sibajnokságot. A 18 km-es iütóversenyberi 
a legjobb eredményt a német Kuss érte s' 
Beseő és Harangvölgyi előtt. Utóbbi aJ 
ugrásban is jól szerepelt és nagy meglő- 
petésro legjobb pontszámmal megnyerte a 
bajnokságot. Az, ugró versenyben * német 
Gregor ; Höli 50 méteres teljesítményével 
csak két méterrel maradt el a sá-nerekord- 
tól. A verseny eredménye;

18 km. futás. 1. Kwss (német) 1 6.. 13 p- 
10 mp. 2,. Deseő (MAC) 1 ó. 13 p. 14.6 mp. 
3. Htira.ngvölgyi (MAC) 1 ó. 14 p. 11 mp. 
A csapatbajnokságban a MAC végzett ai 
élen 6 ó. 20 p. 02 mp. idővel a Postás előtt 
A 9 km-es ifjúsági futásban Mayer (GSE) 
s a csapatversenyben is a GSE győzött, 
Deseö csak az, egyéni futóversenyben in
dult s így az összetett bajnokságban Ha
rangvölgyi vezetett 240 ponttal.

Az, ugróyersehyben Harangvölgyi csali 
45 és 38 m-t ugrott, de ez is elegendő volt 
áz összetett bajnokság elnyeréséhez. A vég
ső eredmény: .1. Harangvölgyi (MAC) 415 
pont. 2. Emánuel (BBTE) 409.6 p. 3. Kő
vári (Beszkárt) 395.9 p.

A nemzetközi összetett versenyben a né* 
met Höll 59.5 m. és 60 m. ugrásokkal brií" 
lirozott s megnyerte a nemzetközi össze' 
tett versenyt. Az ifjúsági összetett verseny 
győztese Mayer (GSE) 428.6 ponttal. A nem
zetközi lagróvefirsenyt ugyancsak Höll, aí 
ifjúsági ngrőversenyt pedig Kálmán 
(MGK) nyerte.

Újabb sztrájk a gyors* 
korcsolyázók táborában
A gyorskorcsolyázó bajnokság üjabí 

sztrájkot váltott ki a versenyzők között- 
Minthogy ,a„.BKE .-ümlározata értelmébe# 
sein Hidvéghy, sem Ladányi Gedeon a baj
nokságban nem indulhatott, a többiek ’s 
sztrájkba léptek s távol maradtak ti vei' 
senytől. Szombaton csak Winlner-Vincl^ 
István és Kiss Árkád jelent meg a start
nál, vasárnap pedig már csak Kiss Arkái 
maradt egyedül s magányosan futottá vő 
gig a versenyt. Az első napon 500 métere# 
Vincze győzött 4S.6 mp-oel, 3000 métere# 
Kiss Árkád volt az első, 5 p. 32-8 náp-oeJ* 
vasárnap 1501) méteren 2 p. 44.2 mp.; 5005 
méteren 10 p. 15.4 mp. volt Kiss ideje, aki 
így elnyerte a bajnoki címet. A versenytől 
távolmaradt gárda különböző szabálytalan
ságokra hivatkozva, előre írásos óvás* 
adott be a bajnokság ellen. Az ügy most 
már a Korcsolyázó Szövetség s ralósziniic# 
az OTT elé is kerül.

KESERUVI2

v. 2. 4, ő, 8, 10)
* - “ ' ~ Vtl
v. ’7i2-kor is) — 

birtok, (5. ‘/<8. ‘/GO,

Csintalan férjek.
- SCALA 
’/GO, sz., v.

('ZG. Vrf, 
(114-411): 

™o. «z„ v. 3rkor is) 
Cserebere. (‘/»4, 'iif,, 
STEFÁNIA (Kispest, 
szégyen. |5, 7, 9. v. 
- STÚDIÓ (225-276):

— „......... _
TIVOLI (235-602): Erzsébet királyné. (V,5. 7. 
VG0. ««. ’/,4. «Ő6. «Ő8. «ő!0. v. «/.3-kor !«) _ 
TÚRÁN (120 003): Egy királya# szive. (4. 6. 
8, 10, v. 2-kor Is) - URÁNJA (146-046): öröm
en*. (5, </<8. ‘ÁIO. ez.". V. «/<3-kbr is) — ZUGLÓT 
(296-309): Mindenért űzetni kell. (S, </«8, ‘/G0.

STEFÁNIA

<»«. «.«. v, 2, 4, 6, 8,10)

AZ FTC BOXÓLÓI 9:7 arányban legyőz
ték a WMTK csapatát, a BTK—Boszkár* 
mérkőzés pedig1 8:8 arányban döntetlenül 
végződött. A csapatbajnokság döntőjébe aí 
FTC és a BVSC, valamint a Beszkárt és 9 
BTK került, a WMTK és a Magyar Posr'-*' 
kiesett. A döntő első fordulójában az 
a BTK-val, a BVSC a Beszkárttal mérkő
zik.

SIMKÓ JÁNOS lett a vizipótó-lfapitáhj' 
akit a MUSz közgyűlése a lemondott Iváilf 
Sándor helyébe választott ineg. A közgyű
lésen rísztvett ifj. Horthy M.klós elnök i-’* 
akit Béidy Alajos társelnök meleg szava®' 
kai üdvözölt. A választások során a hivata
los lista győzött. Mérai János főtitkár' ig#” 
érdekes beszámolót tartott,

GRÓF ANDRÁSSY MIHÁLY országi 
motoros nagygyűlést hív össze a jövő h^ 
napban. Andrássy Mihály beszámol a eo»' 
gyár motorsportról, az eddig végzett mU®' 
káról és vázolja a jövő feladatait.

A MAGYAR—SVÉD fedettpálya 
versenyen Stockholmban 2 magyar és ' 
svéd győzelem volt az első kőt napon. 
magyar győzelmeket Gábori és Somo0 
Klári szerezte. Asbóth és a Szigeti—gon**'
gyi pár kikapott.

A SIMONCSINCS-váudordíjas bdukk5*1 
kardcsapatversenyt a Kereskedelmi B#°* 
csapata nyerte a PK, a Hitelbank, és a 
ségi Takarék előtt.

A KTT vasárnapi versenyén az egyes k9* 
tegóriákban Vágat Gutscíiy, Dómján, Ki®*6 
Schmidt, 'Stainer—Hevesi győzött A •ftW*’!' 
got a S if‘—Uusov.-.rky p ír, a tz.ínkaJi-Ti'?' 
get a Rendek -Demjtin pár nyerte.

........ ■,. • - ■ ‘ ' ll



Erős olasz ellenállás
Albániában
Belgrád, jan. 20.

(NST) Az albán határról érkező je
lentések szerint az olasz ellenállás az 
összes frontszakaszokon erősödik. Kü
lönösen a valonai, valamint a kö
zépső fróutszak&szon ütköztek a görö
gök erős olasz ellenállásba. Vasárnap

ölasz részről Valona körül két egy
mást követő támadást indítottak. Az 
északi frontszakaszon a hadművelete
ket továbbra is erősen akadályozza a 
kedvezőtlen időjárás. Ennek ellenére 
a hét végén állandó tüzérségi tüze
lést lehetett hallani.

<s

100 bombaveiő
Málta felett
London, jan. 20.

(NST) Málta, szigetét a szombati 
nap folyamán három légitámadás 
érte. Mint az angol tcugernagyi hiva
tal közli, minden egyes esetben liosz- 
szan tartó támadásról volt szó, ame
lyeknél az ellenséges repülőgépek hul
lámszerűen érkeztek a sziget fölé- Az 
angol rádió jelentéit szerint a tá
madó ellenséges bonrtjavetők száma 
több mint száz volt. A jelentés nem 
mondja, hogy német vagy olasz re
pülőgépek voltak-e a támadók. A re

pülők igen sok bombát dobtak le a 
szigetre s az angol jelentés szerint 
kormányépületekben és más épületek
ben igen nagy anyagi kárt okoztak. 
Közelebbi részleteket a károkról a je
lentés nem közöl. Angol hír szerint 
az ellenség öt repülőgépet vesztett az 
angol vadászrepülőgépekkel vívott 
harcban. Két angol vadászrepülőgép 
megsemmisült, de legénysége éjtőer- 
nyővel megmenekült.

A múlt héten Málta erődítményét 
húsz légitámadás érte.

A Luftwaffe — Szuez ellen
London, jan. 20.

(NST.) A közeiké, éti angol haderő 
főFTraFe^pcl'Sóf.n elkészült arra, kogp 
* néwt légilia Itrő nagy támadásukat 
intéz az egyiptomi angol támaszpontok 
ellen. Erre a feltevésre az a berlini 
közlemény adott okot, amely egyiptomi 
katonai célpontok, de különösen a

Szuezi-csatorna környéke ellen inté
zett légltántadásekréi srámol be. Lón- 
do-KPaa 3^,í; i t. „ „ 1—.ii.’iutí .sok -xirct, 
ée köze’ebbi réfdeteket nem közölnek. 
Hangsúlyozzák azonban a kommentá
rokban, hogy most jelentek meg elő
ször német repülőgépek az egyiptomi 
légi térben.

Török kávédarátó 
Boszniának moha
medánok lákta vidé
kén készítették ez* e. 
nemesveretü, finom 
kávédarálót. Erede
ti török forma, készí
tőjének jelzésével. 
Rf ág ánt u! ajd ónban

Homokvihar tombol
az afrikai harctéren

Newyork, ■ jan. áö.
A vasárnapi amerikai sajtó nagy- 

Jészébép bő tudósításokat közöj.t az 
áfHkai hadsziptér^e ykiilcjött t^dó- 
Wók tollából arról a pusztító homok* 
^ihaarról, amely az utolsó napokban a 
lybjgj sivatagban és a fcyrenaikai 
h^dsziptéren tombolt. A homokvihar 
Ójyan sebességgel száguldott végig az 
említett területeken, hogy a katonák

nak alig; a'kadt ideje arra/ hogjp. |>ií‘' 
tőhságba' helyezzék magukat, mert 
különben..megfulladtak volna. Az aro 
bök ; fehér. ‘ köntöseikbe burkolódjt^k 
és lefeküdtek á földre, hogy payjél kp 
sebb felületet' nyújtsanak a vj&^rnak. 
A Csataterekén a legkisebb nyojrt ip 
eltűnt, amely az elmúlt küzdelmek?© 
emlékeztetne. A homokvihar a siva
tagi vidéket teljesen átalakította.

Betiltják az angol
kommunista pártot

London, jan. 20.

Sunday Express közleménye sze- 
az angol kormány intézkedéseket' 

a kommunista párt további tevé- 
j—ipsgcueik iuogun.auaiy uzasura- A 
kommunista pártot előreláthatóan a 

jdtjiík. Ezenkívül a lap olyan rendel- 
jeieui, pe, umeiycK. luegaaa- 

ualyozzák a kommunista propaganda

A 
rint 

kenységének megakadályozására.
. P'U LLUL V1U1 CICI ^JJCÍ.WŰPU Cl

legközelebbi napokban hivatalosan be-
Í „.... „/.CUU..V U1 cl OI.J J.VUUCI”

kezéseket jelent be, amelyek megaka- 

iródalom terjesztését.

A Sunday Express értesülése szerint 
ezzel kapcsolatban hivatalos körökben 
kijelentették, hogy a kormány* nem 
azért járt el a kommunisták ellen, 
mert azok a kommunista világnézetet 
képviselik. A véleményszabadsághoz 
Angliában nem szabad hozzányúlni. A 
bejelentett akciókra azonban szükség 
vhn, mert a kommunisták nyíltan ék 
titokban a hadiszempontból fontos an- 
goi gyárakban „rossz hangulatot" és 
..defetista nézeteteket" terjesztettek.

Légiriadó 
Palesztinéban

Jeruzsálem, jan. 20. 
(Reuter) Vasárnapra virradóan ellensé- 

«es repülőgépek közeledtek a Paleszti
nái partokhoz, de nem szálltak el a 
ar ok felett. Vasárnaji kora reggel 

^zaban, Jaffában, Tel-Avivban és 
Haifában légiriadó volt. (MTI.)

Egy 74 éves orvos 
tragédiája

A Benezur-utca 47. számú, házban 
lévő lakásán holtan találták dr. Ró
zsavölgyi Mór 74 évei orvost, aki 
mint később kiderült, öngyilkosságot 
követett el. Búcsúlevelet hagyott a 
rendőrséghez címezve Ó3 abban el
mondja, hogy 70 c:ntigramm morfium
mal és két gramm kokainnal mér
gezte meg magát, mert nem látja cél
ját az életnek. Nemrégen halt meg a 
felesége és a^ófaa magányosan élt. Az 
öngyilkos;ágat leánya fedezte fel, aki 
rüeg akarta látogatni édesapját

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉSE , 
ben! Biztos eredmény!

szám. Művészi kidolgozása mutatja,

AffiefiüizMwsag 
ismértetöjelel

hogy mindenkor értéket jelentett és 
megbecsülték.

Jó kávédaráló egymagában azonban 
nem elég a kávéfőzéshez. Ahhoz más is 
szükséges. A törökök, habár bőven volt 
is babkávéjuk, szerecsendióvirággal, 
koladióval egészítették ki a kávé jó 
tulajdonságait. Mennyivel egyszerűbb 
ez mai Csak hozzá tesszük a ^Franch 
kávépótlékot, azt, amelynek dobozán 
a megbízhatóság jelét, a kávédarálót 
látjuk.

Pompás szín, kiváló zamat, étvágy? 
erjesztő illat, tökéletes finom íz-.



, LAPZÁRTA -----------------
Az USA a világ három 

részében harci készen" 
■ létben akar áltant*4

Csütörtökön összeül
a Ház

Teleki beszédet mond a kormánypártban

— mondják Tokióban

Tokió, jan. 20.
A . legújabb amerikai flottafejl&sz- 

iási programmal kapcsolatban most 
foglaltak először hivatalosan állást 
Tokióban. A japán haditan gépészeti 
minisztérium tájékoztatója közölte a 
sajtóval, hogy az amerikai flottának 
három részre való szétosztása Japázt 
most mérj csak elvi szempontból ér
dekli.

Ebben az új felosztásban Ja.pán csu
pán annak tulajdonít jelentőséget, 
hogy ezzel az USA hangsúlyozni 
akarja, hogy a világ három részében 
harci készenlétben akar á'lan'.

Japán tengerészeti köröknek az a né
zetük, hogy

az Egyesült Államok legerősebb 
flottáját a jövőben is az Atlanti

óceánon tartják.
Ugyanekkor a tokiói rádió, az ame

rikai politikával foglalkozva, azt mon
dotta, hogy az Egyesült Államokban 
olyan jelenségek tapasztalhatók, ame
lyek a japán államférfiakat gondolko
zásra késztetik. Ilyen például a csen- 
dcscccáni szigetek megerősítése, ame
rikai alattvalók hazaszállítása a Tá
volkeletről, a csungkingi kínai kor
mány támogatása, végül az USA flot
tájának három felé való osztása, mind 
azt mutatja, hogy

az amerikai nép veszedelmes útra 
lépett.

A hosszú karácsonyi parlamenti szü
net után ezen a héten újra megindul 
a politikai élet. A képviselőház csü
törtökön tartja első formális ülését s 
ezzel egyidejűleg az összes pártok 
összeülnek, hogy megbeszéljék maga
tartásukat a következő parlamenti idő
szakra vonatkozóan. Az erdélyi kép
viselők a hét elején tartana}; összejö
vetelt. Csütörtökön délután a kormány
párt Eszterházy-utcai helyiségében lesz 
nagy érdeklődéssel várt pártértekezlet.

A pártértekezleten báró Bánffy Dá
niel földmívelésüg.yi miniszter és 
Laky Dezső közellátási miniszter ad 
programot. Bánffy beszéde mellett a 
legnagyobb érdeklődéssel várják gróf 
Teleki Pál miniszterelnök felszólalá
sát, aki a pártot tájékoztatja nem

csak az általános politikai helyzetről, 
hanem a kormány legközelebbi pro
gramjáról és a Ház elé kerülő javas
latokról.

Értesülésünk szerint a legelső ja
vaslatok között lesz a Hlromhatalmí 
egyezményhez való csatla ázásról szóló 
javaslat, valamint a magyar-jugoszláv 
örök békét és barátságot megkötő szer
ződés becikkelyezéséről szóló javaslat 
is. Ezt a két javaslatot ünnepélyes 
formák között — hír szerint — vita 
nélkül fogadja el a Ház s rövidesen a 
felsőház is letárgyalja.

Kormánypárti körökben úgy tud
ják, hogy a képviselőház a csütörtöki 
ülés után február elejéig újabb sza
badságra megy s az érdemleges mun
kát csak februárban kezdi meg.

PENGŐS HIRPETÉS

Az első francia—sziámi
tengeri

Bangkok, jan. 20.

Az első tengeri csatáról, amely a 
sziámi tengeri haderő és a francia 
flotta egyes hadihajói között folyt le, 
ellentétes jelentéseik érkéznek. A fran
cia jelentés azt mondja, hogy egyetlen 
francia hajó som sérült meg, ezzel 
szemben három sziámi hajó harckép
telenné vált. A sziámi hadsereg főpa-

iitktfzet
f

rancsnoka szintén jelentést adott ki er
ről az ütközetről, amely többek között 
azt állítja, hogy egy nyolcezer tonnás 
francia cirkáló erősen megrongálódott 
és más francia hadihajók is súlyos sé
rüléseket szenvedtek. A.z ütközet hái- 
rom órán át tartott és. részt vettek ben
ne mindkét részről a repülőgépek, is. 
A sziámi jelentés beismeri, hogy vol
tak veszteségeik.

RUHA 
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

legolcsóbban

országunk minden részében keres 
ügyes bizományosokat (ügynö
köket) az uj sersjitékra. — Jelentke
zéseket „Legmagasabb Jutalék44 jeligé

re kiadóhivatalunk továbbít.

11.000 méterre szállt lel 
szabad léggömbben 

egy orosz tüdős
Moszkva, jan. 20.

A Pravda vasá-rnapi száma kime
rítő beszélgetést közöl Fomin szovjet-' 
orosz tudóssal, aki két nappal ezelőtt 
egy szabad léggömb nyitott kosarában 
felszállt a stratoszférába. . Komin el
mondta az. újságírónak, hogy úgy 
őmaga, mint kísérője, alaposan felké
szültek az utazásra. Eddig nyolcezer 
méter volt a legnagyobb magasság, 
amelyet szabad kosárban értek el,

Kilencezerötszás méter magasban 
fagypont alatt 60 fokot mutatott a hő
mérő, de a további magasságban már 
csökkent a hideg. Másfélórás repülés 
után érte el a léggömb a legnagyobb 
magasságot, 11.000 méternél. Itt már 
„csak“ 56 fők volt a hidege Ebben a 
magasságban 15 percig tartózkodott a 
léggömb. Ez a légkör, az eddigi tapasz
talatok alapján, az emberi szervezet 
működésében elbirhat-atlan fájdalom
mal járó változásokat okozott. Az ég eb

ben a magasságban világoskék volt ée 
halványszürke árnyalatok tarkították- 
A leszállásnál a gömb négy méteres 
másodpercenkénti seebsséggel haladt 
a föld felé. Magát a földet csak 3500 
méter magasságban látták meg a tu
dósok. A repülés teljes tartama 2 óra 
és 55 percig tartott Ez alatt az idő 
alatt a léggömb összesen 250 kilométer 
utat tett meg.

Ifjabb behívások 
Görögországban

Bel gr ad, jan. 20.
A jugoszláv lapok athéni és szófiai 

tudósítói azt jelentik, hogy Görög
országban újabb katonai behívások 
történtek. így a hadügyminisztérium 
többek között katonai szolgálatra szó
lította. fel az 1920—1940. évjárathoz 
tartozó valamennyi férfit, akik kül
földön élnek, vagy hajón teljesítenek 
szolgálatot. Ezenkívül valamennyi 
mohamedánt az 1926-os korosztályból 
a görög Tráciában behívták.

Hirtelen enyhülés 
és erős olvadás

Vasárnap reggel niég országszerte igán 
kömény fagy uralkodott, a Felvidéken —20, 
—25 tök hideg volt. De az esti órákban a 
lehűlést már enyhülés váltotta fel. Délnyu- 
gateurópából hatalmas erővel igen meleg 
levegő betörése indult meg. Ma reggel az 
enyhülés, nagy olvadás kíséretében, roha
mos erővel folytatódott. Erdély és Kárpát
alja egy részén még erősen havazik.

Délnyugati légáramlással további enyhü
lés várható. Az erőteljes enyhülés követ
keztében nagyobb arányú olvadással kell 
számotok A páradús levegő beáramlása 
miatt ködös jellegű marad az idő és az át
vonuló felhőkből eső, a hegyeken, havaz.'s

lehetséges. Az olvadás az alacsonyabb he
gyekre is kiterjeszkedik. Z. 1. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen* 
tése: Délnyugati, nyugati szél. Felhőátvonu
lások. Helyenként futó eső, a hegyeken ha- 
vaseső és havazás. Sok helyen köd, az eny
hülés az egész országra kiterjeszkedik.

Felelős szerkesztő éa kiadó:
DR, HALÁSZ SÁNDOR

Alapította!
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer
kesztőség: Honvéd-u. 10. Tel.: 11.53-60. Kiadó: 
Andrássy-út 47 Telefon: 22-42 33. 23-42 33. 22-42-34.

C A NTU Ll A
HARMONIKÁK KlRJÜYA
Hangban, árboc vezet

Használt fértiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel, Teréz-körút 2. I 9.

Telefon - 221-842.

H Bili árdasztal,
szék, evöszer, FRlcD vendéglői 

’í berendező, Király-utca 44. sz.

M A <: H

TAXIGÉPÍRÓ
vállalat óránként P l'SO. Tel.

423-501. 223-338.

Használtruháért mindenféléért 
legtöbbet fizetőnk Schmeryel ruha
üzlet. Rottenbiller-u. 37. Telefon: 

422- 265. Hívásra jövünk.

2 soros
kölcsönzése óriási választékban. 
Sebestyén, VJ. Király-u. 50. T: 425-611

VESZEK
szép tiszta Színházi Életet. Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket. 

Levélhívásra házhoz megyek.

Vörös Pál
i Újságárus,
Kálvln-tér közepén.

Je^yzetmás'-iús 12 lillértó* 
100 8oks:oro>ítás 1.50 Taxigépirás 
fordítások Nagy Ibolyánál, Teréz- 

krt 29 326-513.

B A I UA fi művészetért* 
D I jf wS Sl sorozat P. 2.80 
cmövéssetért blokká 1.80 szép bélyeg
választókot darabonként 1-2-3-4 fillé
res egységáron köldök. Szöllinger 8. 

Pestszentlörinc, Tulipán-ut?a 0.
«Jó téli alma 20 kg.-os kosárban 
Jonathán 18.- P Törökbálint és Ha
tul 18.— P. Vegyes fajtákból 14.— P.
II. osztály 9.— P. ö kg. vúkonyliéju' 
dió 8.— P. 5 kg. mogyoró 5.— P 
Szá’lít utánvéttel ab feladó Rermann 

Jakab ír hoc. Kárpátalja.

TELEK 
kis bérház és üzemi építkezés cél
jára kiválóan alkalmas; Dráva, 
Pannónia és Révész utcákban, 79 O-ö'.- 
tői, részletre is. Pestkörnyéki 
Takarék, VII., Erzsébet-körút 27. 

Tel. : 422—151.

II Roslta 
kézfinomító 

finomít, 
puhít, 
fehérít, 
nem zsíroz, 
azonnal felszívódik, 
gazdaságos, 
használja ön Is.

A „R ősit a*4 kézfinomító Üvegje 
P 1*40, 2*5O~ Kapható szaküzletek- 
ben és a forgnlombahozónál. Mar® 
kovits drogéria. Andrássy-tit 79.

Antik bútorok 
garnitúrák, csillárok, dísztárgyak, stb 
a Magyar Vactuim Cleaner Beraktározó 
helyiségeiben.V kér.. Visegrádi-n.62 

Forgács mükereskeués.

i Ma még v'7—
telles választékot talál 
legolcsóbban, a világ 
legjobb zongoráiból; HEUaf B 
részletreist ’*» ? ’

r t. Magyarország legnagyobb zon- 
gora'ermq.: Erzsébet-trillát in Ki
tűnő külföldi zongorák 6C0-tó! Bérlet! 
VcTELi Csere' Szállít s I Hancolís!

Telefon: 222-616.

VEGYEN márkás 
használt gramofont!
Nagy választék. Tánc és miivé.sas® 

lemex, használt 80 fillértől.
LEMEZESEIRE.

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, rha!í6l;-úf 18

Még van 
választék 

köpenyben 
Ferda Manyinál

91" W ’
TÖLTÖTOLL 
CSAVARÍR Óh

Perzsa-, seal-, macska-, perzsaláb 

bundák 
olcsón özemere szöcsnél Erzs. bet^ 
körút 28. Második emeleten.

»,:VORY44-Dzem Klrfly-u. 44
Javítások. T, 224—&C 4

Pénzt térít 
vissza Egyfélém festésért, költözkö
désért. ha ki::dó lakását uálnm beje
lenti és azt kiadjuk. Exprecs. Erssébet- 
kBrút 48. sz.. f. 3. T.: 422—1E6.

U n P 7 61 Ú I T ruhákért, nrnden- 
nndZnULI nemű tárgyakért 
legtöbbet fizet, la. szövetre becserél

Tel.: 141-487

ÜZLET.. NAGYLAKÁS- és

üzemhelyiség-
fcthvetí’ö FELLNEK 12O-I24.

UJ PENSIÓBAN
s.ép, gűzfütéses szobák, elsőrendű 

ellátással. V.. Anlleh-n. 7. II. 5. 
T.: 118-536.

Haívanj-ercei fogyó masszírozás. 
Petyhüdt izmokat speciálisan masszí

rozok. Telefonhivó: 142-750.

10 raktárban 
1OO készítő 
1000 bútora

UNIVERSAL
mübátorgyár irodabútorgyár. 

Vll, Wessélényi-ctca
Tel.: 223—6112, 226—6C3.

Használt lét fi és női X. 
legtöbbet fi-.etek. Ékszerekért,szőnyeg 
varró-es Írógépért eges: háztartásokért 
Gerstl G.. Erzsébet-fcrt 32. T’ : 421-86C.

BRIEF KQNYHn 2“í»g
Elsőrendű anyagokból készült ebéd
menüt házhoz szállít. Telefon ■ 121-O4S 
Egy adag (2 szeletes) ... ... 1.78 p. 
Nagy adag (3 sze.etes) ... 2.6» P. 
Családi adag (4 szeletes) . 8.80 P

TRIUMPH
országi vezérképviselete. Kedvező (i ah 
Díjtalan bemutatás. ÉDES és DÉCSY, 
Bpest, Vll. Akácfa-n 13. T. 222-C21.

M O D E RM 
hálószoha-bntor, -konyhabntor, elöszo- 
baszekrény és bőrszékek csak privít 
nak eladók. IX., Angyal-u. 7 a. ni. 12. ----------——-------- ------ ------- „-----------  
Xnterurbnn telefonlrönyv előjegy
zésére jómegjdlenésft urakat felve
szek. Vargha ny. postaföt'szt, Ráday- 
utea 22. Telefon: 1S(J-C75. Ugyanott 
ínterurban telefonkönyv rendelheti 

bekötve, betftregiszterrel 8.— P.

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


