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államcsínnyel el akartak fognir t
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ANTONESCUT A VASGARDISTAK
1 . ' • ' - . ,• . . ■4--.’’ ’iJS'U . .

fiz eltorlaszolt bukaresti Zöld Házban rejtegetik Horia 
Simát? ■— fi román katonaság százával fogdossa össze 

a légionistákat és fosztogatókat
Vidéken még kisebb harcok vannak

í

Vállvetve harcolnak tavasszal a tengelyhatalmak
, ■ Z’.B

■. • f

kodnak a január 21-i és 22-i események | tásra felhasználó legutolsó semmire- 
előidézői s felbujtói — kezdve Horia I kellőig — és ezek tartózkodási helyét 
Simától egészen az alkalmat fosztoga- j nem közük a hatóságokkal. (MTI)

Bukarest, január 25.
(Búd. Tud.) Lassanként teljes egészében kibontakozik a kedden, szerdán 

és csütörtökön Romániában történt események háttere- Kiderült, hogy a vas
gárdisták Petrovicescu volt belügyminiszter vezetésével

államcsínyt akartak végrehajtani és Antonescu tábornokot el akarták 
fogni.

Horia Sima szerepe az államcsíny körül még nincs tisztázva. Tény az, hogy 
Horia Sima jelenleg rejtőzködik.

Egyes hírek szerint
Horia Sima a bukaresti Zöld Házban tartózkodik, ahol a légionáriu

sok eltorlaszolták magukat.
Antonescu egyelőre hcw akar erélyesebben fellepni a Zöld Ház ellen,mert 
itt van elhelyezve Codreánu holtteste. Más hírek szerint Brassóba szökött. / 

Antonescu utasítására
a katonaság százával fogdossa össze a vasgárdistákat 

és azokat, akik az általános zűrzavart fosztogatásra használták 
lapitást nyert ugyanis, hogy

igen sok üzletet és raktárt kifosztottak,
köztük számos zsidó üzletet. Behatolt ak több zsinagógába iis- 
során a vasgárdisták elfoglalták az Universul és a Cuventúl
szerkesztőségeinek épületét is és a berendezés annyira megrongálódott, 
hogy ez a két lap egyelőre csak kisebb terjedelemben jelenhetik meg.

Tegnap este tíz órakor
a brassói rádióban jelentkezett Dragalina tábornok,

akiről eddig az a hír járta, hogy a felkelőkhöz csatlakozott. Dragalina 
tiltakozott az ellen, hogy őt a lázadókhoz számítsák, sőt ő volt az, aki Bras
sót a lázadóktól megtisztította- Hasonló nyilatkozatot tett Ciuperca tábor

itok hadtestparancsnok.
Antonescu tábornok a legnagyobb megelégedéssel ás hálával emlékezett 

ineg a hadsereg magatartásáról. Kijelentette, annak köszönheti a rend 
helyreállítását, hogy a hadsereg mellé állt-

Revolvere* merényletet 
kíséreltek meg Antonescu ellen 

fürdőszobája küszöbén

fel. Megál-

A h arcok 
című lapok

Belgrád, január 25.
(Búd. Tud.) A Vreme jelentése szerint Romániában a lázadók és a had

sereg között egyes vidékeken még mindig vannak harcok. Ezek a harcok 
ózonban már kisebb terjedelműek.

„Horia Simától az utolsó 
semmirekellőig..

A román hatóságok mindazokatBelgrád, ján. 25.
A bukaresti rádió pénteken este be- bűnrészeseknek tekintik és büntetéssel 

olvasta a román miniszterelnökség kö
vetkező közleményét: sújtják, akik tudják, hogy hol tartóz-

mániát Antonescütól megszabadítsa. 
Az amerikai utas elmondta még, . 

hogy a leghevesebb harcok a Calea 
Viktórián voltak, ahol a légionisták 
egy büffét szállottak meg. A lázadóik 
főhadiszállása a Romanie téren lévő 
J/aZurra-palotában volt, melyet a légió 
kobozott el. A gazdátlan házat a vas
gárda valóságos fellegvárrá építette 
ki. A nagyiparos házában sokáig vé
dekeztek a légionisták a mindenféle 
fegyverrel fellépő katonasággal szem
ben.

Bukarestben a harcok során kétezer 
légionista esett el. Antonescu annak 
köszönheti a forradalom leverését, 
hogy idejében lezáratta a telefonvona
lakat, ezzel lehetetlenné tette, hogy a

Belgrád, jan. 25.

Egy amerikai utas, aki az elmúlt éj
jel érkezett . Bukarestből Belgrádba, 
érdekes eseményeket mondott el Bu
karestről a Politika munkatársának.

— Január 21-én reggel Antonescu 
házában a külügyminisztérium al
tiszti egyenruhájában ismeretlen férli 
jelentkezett azzal, hogy sürgős leve
let hozott a kondukátornak. Anto
nescu a fürdőszobából jött ki, amikor 
az egyenruhás férfi revolvert rántott 
és azt Antonescura szegezte. A kondu
kátornak éppen csak annyi ideje volt, 
hogy egy szomszédos szobába ugorjon 
és az ajtót magára zárja. A házőrség 
ezután leszerelte a merénylőt, aki el
mondotta, hogy égy titkos szervezet | vasgárdaszervezetek egymással éririt- 
tagja, amely arra alakult, hogy

Ma temetik a 
tiszteket

Ro- 1 kelhessenek.

harcokban elesett 
és katonákat

’ t A
Bukarest, jan. 25.

(Magyar Távirati Iroda)

Hivatalos közlemény szerint azokat 
a tiszteket és legénységi állományú 
egyéneket, akik a lázadás harcaiban 
életüket vesztették, szombaton teme
tik el katonái pompával. A lázadók

holttestét csak azokban a városokban 
szabad eltemetni, ahol elestek, más 
városokba való elszállításuk tilos. Az 
ez ellen vétőket súlyosan megbünte
tik. A gyászban lévő ország nem be
csülheti meg azokat, — mondja a hi
vatalos közlemény, - akik az ország 
megdöntéséért zendültek fel



Londoni tudósítónk
táviratából

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

London, jan. 25.

Az angol lapok részletes cikkeket kö
zölnek az amerikai képviselőházban 
folyó javaslatról. Lindbergh ezredes 
beszéde volt eddig az egyetlen, amely 
Anglia megsegítése ellen szólt, mert az 
eddigi szónokok különbözhettek rész
letkérdésekben, de abban mind egyet
értettek, hogy Angliát segíteni kell. 
Lindbergh volt az első, aki kijelentette, 
hogy, szerinte, az Egyesült Államok
nak nem érdeke, hogy Anglia győzzön, 
hanem megegyezéses béke állna az 
•USA érdekében, A londoni lapok ter
mészetesen most részletesen közük az 
amerikai sajtókivonatokat, amelyekkel 
bizonyítják, hogy az amerikai nép

nagy többsége nem osztja Lindbergh 
véleményét. A Newyork Héráid Tri
büné azzal utasítja vissza Lindbergh 
ezredes álláspontját, hogy „Amerika 
egyszerűen nem tudja, mi az a semle
gesség".

Az angol sajtó egyébként megelége
déssel és bizakodással kíséri az ame
rikai parlamenti vitát.

Lord Halifax, Anglia új amerikai 
nagykövete, a hírek szerint ma érke
zik Washingtonba, Az új nagykövet, 
aki egyébként minden eddigi tradí
ciótól eltérően továbbra is a kormány 
tagja maradt, az V. György nevű 
csatahajón tette meg az utat

Londonban már negyedik éjszaka 
egymásután nem volt légiriadó. Ez 
a szünet a leghosszabb, amely a rend
szeres légitámadások megkezdése, te
hát szeptember eleje óta előfordult

Mikes György

Német Intézkedések 
az árdrágítás ellen

Berlin, január 25.
(NST) A birodalmi igazságügymi- 

hiszter általános rendelkezést adott 
ki, amellyel

hadat üzent - az árdrágításnak.
Enyhébb esetekben ezentúl is rend

bírságokat szabnak ki, de a súlyosabb 
esetekben a legnagyobb gyorsasággal 
lépnek majd fel az államügyészek és 
a bíróságok. Ezentúl minden súlyos 
esetben a rendkívüli bíróság előtt 
emelnek vádat s a rendkívüli bíró
ság ítéletét az ítélethozatal után

haladéktalanul végre kell hajtani.

Ha valaki arra használta ki a hábo
rús viszonyok miatt megnehezült köz
ellátási helyzetet, hogy valamilyen 
módon hadinyerészkedéshez jusson, 
akkor, nagyöszegű pénzbüntetésen kí
vül, súlyos fegyház- vagy börtönbün
tetést szabnak ki a bíróságok, egy
úttal pedig elkobozzák azokat az áru
kat, amelyekkel a bűntettet elkövet
ték, Különösen súlyos esetekben

halállal is büntethető az ár
drágítás.

Az árdrágítás! ítéleteket egyébként 
nyilvánosságra hozzák, hogy ezzel is 
megbélyegezzék a bűnösöket.

yorkban az angol Vöröskereszt javára. Ár
verésre került többi között Kolumbusz 
Kristófnak, Amerika felfedezőjének egy 
sajátkezűié® írt levele is, amely 15'00 dol
lárért kelt el. A levél 1494-ben kelt.

December 9-én kezdődött az afrikai brit 
offanziva, amelynek során Wawel tábor
nok nílusi hadserege eddig 3000 halottat 
és sebesültet vesztett, angol jelentések sze
rint.

■Visszahelyezték többezeréves sírjaikba, á 
piramisok bombabiztos belsejébe a régi 
egyiptomi fáraók múmiáit. A légitámadá
sok megkezdése óta a gizehí muzeum ter
meiből előbb a Kairó központjában épí
tett hatalmas mauzóleumban helyezték el 
a múmiákat, abba az épületbe, amelyet 
annakidején még Szád Zaglud basa, szá
mára építettek. Most azután valamennyi 
múmiát visszahelyezték a bombabiztos pi
ramisok belsejébe.

Tömegesen menekülnek a vadállatok és 
madarak a háború miatt az albán erdők
ből jugoszláv területre. Az állatok 'nagy 
károkat okoznak a jugoszláv határvidéken. 
Legtöbbje olyan rémült az ágyudörgéstől, 
hogy gyakran a karvaly és a veréb ugyan
azon az ágon pihen meg. Az állatok is 
igen, könnyen elfoghatok, mert teljesen 
kimerültek, de olyan nagy tömegben jön
nek, hogy a határvidék lakossága alig ké
pes védekezni ellenük.

Finnországban most fejezték csak be 
azoknak a károknak összeírását, amelye
ket a finn—orosz háború során a légi 
bombázások a lakóházakban okoztak. Meg
állapították, hogy a repülőbombák 10.000 
lakóházat döntöttek romba és 23.700 lakás 
pusztult cl.

Befejezetlenül áll Nagyváradon a tanítók 
'háza, amelyet még a román állami taní
tók egyesülete kezdett építeni székház cél
jára. Nagyvárad társadalma most sürgeti, 
hogy az épületet fejezzek be. rnert nagy 
a hivatalhelyiséghiány Váradon. j

Titkos német repülőgéptámaszpont van 
Haiti szigetén, a nyugatindiai néger köz
társaság területén, — jelenti a londoni 
Daily Telegraph. A repülő támaszpontot az 
ott élő német farmerek létesítették Haiti

nyugati-partjain. Az ott állomásozó uérnét 
gépek főként felderítő gépek, amelyek a 
brit hadihajók közeledését jelzik a német 
hajóknak. A titkos német légitámaszpont 
alig 100 tengeri mérföldnyire van a kubai 
USA tengerészeti támaszponttól. A bázist 
egy amerikai fedezte fel, aki magánrepülő
gépén repült el Haiti felett. Nyomban je
lentést tett a haiti! amerikai konzulátuson.

Newyorki jelentés szerint német csapa
tok szállták meg a bukaresti rádióállomást, 
a főpostát és a többi hivatalos épületet, 
hogy segítségére legyenek Antonescu kon- 
dukátornak a rend helyreállításában.

Mozgósították az egyiptomi görög koló
niát.

Két új óceángőzöst bérelt Svájc tenge
rentúli szállításinak biztosítására. Az 
egyik a Jurko Topio nevű 8250 tonnás ju
goszláv hajó, amely ugyancsak Newyork 
és Génua között fog közlekedni.

Sok sós tengeri hal van jelenleg a ber
lini piacon. A Berliner B'örsen-Zeitung 
figyelmezteti a közönséget, hogy a halat 
sózva szállítják, hogy tovább tartson, de 
ha. 24—48 óra hosszat áztatják, akkor nem 
érezhető rajta a sós íz és finom ételt le
het belőle készíteni.

Weck őrnagy, a légi háború legnagyobb 
német hőse, akit a német nép már hetek 
óta halottak tart, Berlinben elterjed hírek 
szerin óWben van. Angol és kanadai rádió
jelentéseit szerint ugyanis egy Angliából 
Kanada felé .tartó fogolyszállító hajón van 
egy 25 éves német repülőtiszt, aki már 66 
ellenséges gépet lőtt le, a Führer tölgyfa
lombbal tüntette ki, gépét á La Mátíche- 
csatorna fölött lőtték le, ő maga pedig 
angol fogságba esett. Ezek az adatok csu
pán Wieek őrnagyra illenek rá, feltehető 
tehát, hogy a legendás hírű német repülő 
nem halt meg, hanem angol fogságban van, 
— jelenti Berlinből a MTI.

A finn posta cmlékbélyeget bocsát ki az 
elhunyt Kallio elnök emlékezetére 2 millió 
példányban. A bp'yegen Kallio elnök leg
utolsó arcképét örökítik meg, annak a fény
képfelvételnek alapján, amely akkor készült 
róla, amikor néhány perccel halála olött fo
gadta a díszszázad tisztelgését ® pálya
udvaron.

nem
ejtőernyőn leugró 

angol repülőkre
Berlin, jan. 25.

(Német Távirati Iroda) 
hírszolgálati iroda. Ion-Egy angol

donj jelentése szerint Sinclair angol 
légügyi miniszter azt állította az alsó
házban, hogy német repülők legalább 
12 esetben lövöldöztek ejtőernyőn le- 
ugró brit repülőkre.

Illetékes német körökben a brit mi
niszternek ezt a nyilatkozatát a német 
katonai becsület elég élesem vissza 
nem utasítható rágalmazásának mi
nősítik. Német részről rámutatnak

arra, hogy a német katonák sohasem 
lőnek rá kiszolgáltatott ellenfélre. A 
német véderő parancsnoksága — mond
ják az említett körökben — elrendelte 
ugyanis a becsületes hadviselést, míg 
ezzel szemben a brit katonai becsüle
ten minden időkre foltot hagyott a 
Baralong és Altmark szégyenletes 
esete. Tudja az egész világ, hogy a 
brit propaganda átlátszó célzatois je
lentésekkel és hamis beállításokkal 
azon fáradozik, hogy- ürügyet teremt
sen kétszínű bűntetteinek állítólagos 
megtorlásként való feltüntetéséhez. 
(MTI)

Négyszáztizennyolc millió betét 
a Kereskedelmi Bankban

Többf mint ötmillió pengd nyereséggel zárult 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank üzletévé

ig

méltán kiérda-

pénzügyi ellen
ei Kereskedelmi

NAGY NAPOK, 
KIS HÍREK

kormányát. Az új kabinetben a vasgárda 
több képviselője venne részt, ugyanakkor 
azonban a hadsereg több tagját is bevennék 
a kormányba.

Tobruktói nyugatra rajzanak ki az angol 
előőrsök s egyes járőrök eljutottak Derna 
közelébe.

Antonesce tábornok bukaresti hír sze
rint, a rend helyreállítása után átalakítja

Kedvetlenséggel szemlélik a romániai 
eseményeket a német birodalmi főváros hi
vatalos vezető köreiben, jelenti a Neue Zür- 
cher Zeitung berlini tudósítója. Berlinben 
változatlanul azt hangoztatják, hogy Dél- 
keleteurópa rendje, nyugalma 
mindig előkelő helyet foglalt el 
hatalmak célkitűzései között.

és békéje 
a tengely

Gyógyítható-e a tüdőbaj?
Mindazok, akik asztmában, Mtiöesiicshurirtban, idDit 

aésben, elnyálkássdésban, ré0te tartó rekedt- 
en, náthában szenvednek és eddig nem talál, 
gyógyulást, kapnak tölttnk, felvilágosítás 

céljából
|M«n ingyen és bérmentve 
Wayvet sok ábrával, a kővetkező címmel: 

„fiyógytthatóe a tüdőbaj ?“
•e? lő öirimi uve-

_• követlreső névre;

Nagyértékű könyvritkaságokat
tokát bocsátottak árverésre a minap New-

és kézira-

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, 
amely százéves fennállása óta fogalom lett 
nemcsak az országban, de a külföldön is, 
amikor előrelátó pénzügyi politikáról, a 
betétesek és részvényesek érdekeinek meg
óvásáról van szó, tegnap tartotta mérleg
ülését teol/có Lajos b. t. t. elnö'klésével. Az 
igazgatóság jelentése mindenben megerősí
tette a magyar gazdasági élet és a nagy
közönségnek is azt a sok évtized óta meg
nyilvánult bizalmát, amit az ország egyik 
legnagyobb és európai vonatkozásban 
legtekintélyesebb bankja 
melt.

Az ország gazdasági és 
állóereje tükröződik vissza
Bank mérlegében és igazgatóságának je
lentésében. Az a tény, hogy egyik. legelő
kelőbb és legnagyobb intézetünknél több, 
mint 400 millió pengő betétet helyezett el 
a magyar gazdasági élet, ez a bizalomnak 
és a helyes bankvezetés elismerésének olyan 
megnyilvánulása, amely a legszebb kitün
tetése a bank elnökének, Walko Lajosnak, 
a végre,hajtóbizottság elnökének, Chorin 
Ferenc titkos tanácsosnak és a bank kitűnő 
vezérigazgatójának, Lamotte Károlynak.

A bank igazgatóságának jelentése szerint 
az 1841-ben alapított

Kereskedelmi Bank Sí-ik évi mérlege 
5,166.009 pengő tiszta nyereséget mutat 

fel

Szeiffert kávéház
este 9-tö'í 2-is nyitva. X"’.""

az előző év 4,668.000 pengő nyereségével 
szemben. A részvényesek dotálására 2 mil
lió pengőt fordítanak és úgy, mint, az előző 
három évben, most is részvényenként i 
pengő osztalékot fizetnek. Az anyaintézet
nél elhelyezett takarékbetétek több, mint 30 
millióval 323 millió pengőre emelkedtek 
és a vidéki pénzintézetek betétállományá- ' 
vol együtt a bank érdekkörébe tartozó 
pénzintézetek a zárlatkor 418 millió pengő 
betétet kezeltek, az ország betétállományá
nak több, mint 20 százalékát.

A Kereskedelmi Bank a betétállomány 
gyarapodásával egyidejűleg emelte , a ki
be yezésaket is és alátámasztotta <i vissza- - 
csatolt területek gazdasági újjáépítését. A 
közérdekű kölosönműveletekből is, mint az 
ország egyik legelső intézete, jelentéke
nyen kivette részét a Kereskedelmi Bank 
és a beruházási kö’csönből 92 millió pengő 
értékű kötvényt vett át több, mint 20 szá
zalékát a 415 millió pengős beruházási köl
csönnek.

Részletesen beszámol a jelentés a bank 
affiliáeiós hálózatának és ipari érdekeltsé
gének növekedéséről és részletesen felso
rolja, hogy az év folyamán milyen új érdé- 
költségeket vállalt az intézet. Az érdekelt
ségek az ország nyersanyagtermelésének fo
kozását fogják előmozdítani.

Beszámol még a jelentés a bank szociális 
és kultúrális tevékenységéről, majd elisme
réssel emlékezik meg Hollós Ödönről, aki. 
mint a bank ügyvezető-igazgatója, 48 évet 
töltött el szolgálatában és az év végével 

' nyugdíjazását kérte.
Nagyobb előléptetések voltak a bankban 

és új ügyvezető-igazgatókká kinevezték 
Grynaeus Dezső, Hadadi Kovács Dénes és 
Simontsics Elemér dr. ügyvezetői hatáskör
rel felruházott igazgatókat. Osztályigazga
tókul Hollós Pál dr., Mikuska Géza és Fi- 
lippovics Károly aligazgatókat nevezték ki.

KESERUVIZ
FERENCJŐZSEF

... . ... ' ■ ■ - . ' ... ■ . ■



Göríng szűkebb munkatársai között 
ünnepelte 48. születése napját

Baloldalt Stumpf vezérezredes, Késsél ring1 és Milch, jobboldalt Jeschonneck 
repülőtábornok és birodalmi marsall

rssia
Horia Sima 

hamisított felhívása alapján 
adták meg magukat 

a lázadók?

t rnri rm i ' - - y - r- mmnjgMp

Halifax első amerikai nyilatkozata
Washington, jan. 25.

(Reuter) Halifax nagykövet csü
törtökön este negyed tíz órakor érke
zeit meg az angol nagykövetségre. 
Annapolistól Washingtonig Roose- 
velttel együtt tette meg az utat gép
kocsin szakadó esőben. A nagykövet
ség előtt Boosevelt elbúcsúzott tőle. 
(MTI)

Annapolis, jari. 25,
Pénteken este Boosevelt köztársasági el

nök Knox haditengerészeti miniszter kísé
retében Annapőlisba érkezett, ahol a ki-; 
kötőben ünnepélyes formák között katonai 
tisztelgéssel és lobogó meghajtással az egy
jegyűit tömeg lelkes tüntetése közepette 
íogadta lőni Haiif&xot.

Az elnök szívélyes mosollyal közeledett 
lord Halifaxhoz, akit néhány meleg szóvá! 
üdvözölt, mint az angol király és Nagy- 
britannía képviselőjét. Míg az elnök lord 
Halifax-szel beszélt, azalatt Knox tengeré
szeti miniszter gyönyörű virágcsokrot 
aiyojtott át lady HalifaxnáJsj. A kivonult 
díszszázad tisztelgett és a zenekar az an
gol himnuszt játszotta. A tömeg a háttér
ben kalapját lengette és szünet nélkül él- 
jenzett. Az ünneplés csak fokozódott, ami
kor lord Halifax Boosevelt elnök kocsijába 
ült és Washingtonba hajtattak.

Boosevelt elnök lord Hali faxot az angol 
nagykövetség kapujáig kísérte, ahol a tö

Törökországba tévedt 
olasz hadirepülök

Istanbul, jan. 25.
(NST) Most szállítottak' Ankarába a 

Törökországba tévedt olasz hadirepü
lőket. Azoknak a repülőgépeknek le
génységéről van szó, akik török terü
leten végeztek kényszerleszállást. Az 
olasz repülőket a háború tartamára 
internálják.

3on a bizonyítvány!
Elbujdosnak a rossz 

diákok,».
A félévi bízonyítványkiosztás ter- 

Jiinusának közeledésével megkezdőd
et a rendőrségen az. úgynevezett diák

meg tomboló lelkesedése közben szívélyesen 
búcsúi vett. tőle.

Washington, jan, 25.
A newyorki péntek esti újságok 

első oldalon, plakátbetűkkel hozták a 
közönség tudomására, ezt a páratlan 
eseményt és minden újság megemlí
tette, hogy Amerika történetében ez 
az első eset, hogy az államfő egy ide
gen állam követe elé utazott volna, 
hogy azt az ország nevében köszöntéé,

Washington, jan. 25. ' 
(Német Távirati Iroda)\ 

Halifax lord, az új' amerikai brit' 
nagykövet megérkezve Amerikába, 
kijelentette, hogy mint az angol há
borús kabinet tagja és az angol ki
rály nagykövete jön az Egyesült Ál
lamokba, hogy időnként közölhesse az 
Egyesült Államok kormányával és az 
amerikai néppel, milyen amerikai se
gítségre van Angliának szüksége. 
Halifax lord annak a reményének 
adott kifejezést, hogy Anglia az 
Egyesült Államoktól gyors és nagy
mértékű támogatást kap. A nagy
követ rámutatott arra, hogy Anglia 
előtt bizonyára nehéz és valószínűleg 
igen hosszú út áll, azonban, hatngoz- 
tatta, mégsem kételkedik abban, hogy 
Anglia az Egyesült Államok segítsé
gével végül is győzni fog. (MTI) 

eltűnési ügyek . is. Rendszerint töme
gesen „bujdosnak világgá'* ilyenkor a 
rossz bizonyítványtól tartó diákok.

Az első ilyen bejelentés már meg is 
érkezett a rendőrség eltűnési osztá
lyára. Tátrai Albert 14 éves polgári- 
iskolai tanuló tegnapelőtt nem ment 
haza s azóta nem jelentkezett szülei
nél. A rendőrség keresi.

fíoosevelt
— Lindberghről

Washington, jan. 25.
(Német Távirati Iroda)

Boosevelt elnök a Fehér Ház sajtóérte
kezletén vonakodott állást, foglalni Iiind- 
bergh ezredesnek a képvi&előház külügyi 
bizottsága előtt tett kijelentéseivel kap
csolatosan és röviden csak ennyit mondott: 
„Nem olvastam azokat. De miért is olvas
tam volna?*1 (MTI.)

ÜLKaLMüZOn aOATNYIlVANTBRTÍS 
fizetett szabadság és fizetési lajstroi* egyesített vezetésére 

MINKDVA bapirkAi
II I n EH V M ■ ABdrássy• út 8. 
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Szófia, jan. 25.
f fíW. Tud.) Romániából pénteken 

Szófiába érkezett egy amerikai utas, 
aki újabb részleteket közölt a romá
niai összetűzésekről.

Előadta, hogy

Antonescu. és a légionáriusok kő. 
szőtt a nézeteltérés már régibb ke

letű.
Már három héttel ezelőtt feszültté vált 
a viszony közöttük. Antonescu már 
akkor felszólította Petrovicescu bel
ügyminisztert a lemondásra. Petrovi
cescu azonban nem volt hajlandó le
mondani, mire Antonescu közölte vele, 
hogy el van bocsátva. A belügyminisz
ter ennek ellenére sem hagyta el állá
sát és Antonescu ez ellen semmit nem 
tett, mert meg akarta várni a kellő 
időt Petrovicescu eltávolítására. A 
Döring - őrnagy elleni • merényiét al

Romániában megkezdődött 
az átorientálódás

Bukarest, jan. 25.
Romániában a helyzet pillanatnyilag 

még nem tisztázódott egészen. Kétség
bevonhatatlan az, hogy

Antonescunak sikerült a fővárost 
megtisztítani a felkelőktől, de a vi
dékről még hiányzanak a részletes 

jelentések.
Félreérthetetlen jelek azonban azt mu
tatják, hogy Antonescunak sikerül 
majd az egész országban a hatalmat 
magához ragadni és a rendet helyre
állítani. * ’

Egész Romániában megkezdődött az 
„átorientálódás",

amit a legjobban az eddig elmaradó, 
de most sűrűn befutó hűségnyilatkoza
tok jellemeznek.

Olyan személyek is siettek Anto- 
nescu iránti hűségüket kifejezni, 
akiket eddig a közvélemény az 
ellentáborhoz tartozónak számított.

így többek között Dragalina tábor
nok is felháborodottan tiltakozott az 

Kapható wiiodes ÖtiOH fádióWesfcedőnéi

KIRÁLYI UDVARI H ANGSZBRG YÁR

Sternberg
8»muUí j<s

Telefon.- 134-028. 
CSERI

kalmas volt Petrovicescu eltávolítá
sára.

Amikor Petriviceseut erőszakkal 
akarták eltávolítani, kirobbantotta 

a lázadást.
<5 látta el előzőleg puskákkal, lőszer
rel és ágyúval a légionistákat.

A felkelők legfőbb ellenállási köz
pontja a rendőrfőnökség épülete 
volt. Ezt csak azért adták fel, mert 
Horia Sima hamisított felhívását 

eredetinek vélték.
Szemtanúik szerint
a felkelésnek mintegy 2006 halottja

' van,.
de lehet, hogy még ennél is több. Egyes 
megfigyelők szerint Antonecunak azért 
sikerült az ellenállást megtörnie, mert 
az első perctől kezdve lezárta a tele
fonforgalmat és amiatt a felkelők nem 
tudtak egymással érintkezésbe lépni.

ellen, mintha Antonescunak tett eskü
jét megszegte volna-

A kormány siet ezt a hangulatvál
tozást gyorsan kihasználni és egyik 
rendeletet és kiáltványt bocsátja ki a 
másik után. így többek között Anto
nescu bejelentette, hogy az ifjúság be
vonásával ő maga alakítja most meg 
az igazi Vasgárdát. Továbbá megpa
rancsolta, hogy

* • • • . -
minden felkelőt, aki polgári sze
mélyt megtámad, a helyszínen 

agyon kell lőni.
Utasított mindenkit, hogy akinek tu
domása van a felkelők rejtekhelyéről, 
azt azonnal hozza a hatóságok tudo
mására, mert különben a rejtegetőkei 
is, mint lázadókat kezelik majd és 
ugyanolyan elbánásban részesülnek,

„Horia Simától kezdve az utolsó 
csavargóig**.

Antonescunak ez a kijelentése arra 
enged következtetni, hogy a szélső 
Vasgárdisták vezérével, Horia Simá
val a megegyezési tárgyalások nem 
vezettek eredményre.

RáMrrLrit Sft TStassta. etw. torta*.nOnvMR Ul ÖIL Kedveső fiüetéed íeltótelet,..



Reform a 2-esen j

Hemiefs Színház:
VITÉZ LÉLEK

Tamási Áron nem erdélyi író. Legalább 
is nem abban az értelemben az, ahogyan 
Nyirő József, Kós Kárdly és a többiek, 
akiket „erdélyi írók" címszó alatt iktat 
az irodalmi nyilvántartóhivatal. Nyíre/-’: 
elmélyednek Erdély történelmében, sorsá
ban és. tájaiban, minden mozdulatukat, 
egész magatartásukat a Királyhágón túl
sói küldik, mint egy édes föld és keserű 
végzet üzeneteik Tamási Áron azonban 
csak külsőségeiben erdélyi, csak hangjá
ban, modorában és gondolatainak formájá
ban hasonlít szülőföldjéhez. Lelkivilága, 
filozófiája már a földrajzi határok fölött 
lebeg, írói birodalma már nem Erdélyből, 
egyáltalán nem ebbői a világból való. Va
lami mély hit, transzcendentális erő röpíti 
ezt az embert a csillagok felé, -ahol a lélek
nek már nincs szülőföldje és állampolgár
sága, mert éteri része a mindenségiek, 
mint az elektromosság, amely szabadon 
ösapong bolygók, holdak és napok, pislá
koló világok között. Innen, ebből a fény
évnyi távolságból, ahová már csak a hit
nek és a szellemnek van salvus conduc- 
tusa, küldözgeti lírai és szimbolikus jelen
téseit a lélek országának csodálatos titkai
ról. Legyünk boldogok, hogy van egy 
írónk, egyetlenegy, aki fenntartja nagy
követségünket ebben az ismeretlen tarto
mányban, á túlvilág! hit, az erős lelkek, a 
misztikus poézis tiszta esillagbirodalmában.

A „Vitéz lélek" egyenes és következetes 
színpadi folytatása Tamási eddigi nagy 
müveinek, a „Lélekindulás‘‘-nak, a „Szűz
máriás király fi“-nak, a „Ragyog egy csil- 
lag“-oak. Az írói eszmény sugárzása ebben 
a sfirű közegben, a drámában sem kap 
fénytörést, vagy homályos foltot. Bállá Pé
ter, a székely fiú, egy szürke szamár ol
dala mellől, a szegénységből hirdeti meg 
kiesi falujában a lélek keresztesháborúját 
B hite és tisztasága végül úgy fit át a föld 
mocskos gőzein, mint a felhőn a nap. S mi
kor Péter a lélek diadalmas vívódásai után 
először szel kenyeret, először önt bort a 
párjának, ez az egyszerű szertartás fölér 
az első Úrvacsora szelíd áhítatával. Ez áz 
elvont mese á párbeszédek üdítő patakvi- 
3ében olyan kristálytisztára fürdik, olyan 
egyszerűvé csiszolódik, mint harmattól a 
kövér füvek, mint a víz türelmes slmoga- 
zásától a gömbölyű parti kavics. Szimbó 
lum és misztikum Tamási Áron írásaira 
nem vet árnyékot, hanem kifényesíti, mint 
az éjszaka súlyos gyászát a hajnal. Darab 
jából kiderül, hogy a drámát színpadon 
pótolni lehet azzal a székely kedély- 
lyel és emberi költészettel, amely egyedül 
Tamási írói sajátossága.

Pünkösti Andor rendezése és á színészek 
játéka adja meg azt a kozmikus erőt, mely 
ezt az irodalmi üstököst örök égi útjára 
bocsátja. Lehotay Árpád viszi talán leg
magasabbra ezt a tüneményt, egy, a saját 
lányába szerelmes apa alakjában. Bfintu 
data és vágyai közé leLáncolva olyan ha
talmasan és mozdulatlanul vergődik, mint 
egy szikla, amely véletlenül lelket kapott 
az Istentől. Apáthy Imre legénykés fizi
kumában ugyan nehezen fér el egy elszánt, 
vitéz lélek, izmai azonban feltűnőbb eről
ködés nélkül bírják a feladat súlyát. Sze
leczky Zita kiscica-karmai is megnőttek 
gyöngéd körömágyukban, nemcsak játékos 
bájával, hanem ragadozó erejével is tud 
már harcolni a szerelem éjszakai erdejében 
zsákmányért és életért. De a legnagyobb 
dicséret illeti meg a többi szereplőt és a 
díszleteket is. Az illanó, hősi emberi lélek 
leszállt a Nemzeti Színház színpadára, mint 
egy fehér galamb s elhozta egy nagy író 
vigasztaló híreit a tiszta csillagokból.

Mátraí-Betegh Béla

Reformer mindenki lehet. Ez lett például 
egy autobuszkalauz a 2-esfön. Ugyebár ná
lunk úgy van, hogy a nagyérdemű közön
ség felszáll az autóbuszra, vagy a villa
mosra és az ajtónál összetorlódik, mint egy 
birkanyáj, mely nem érzi maga mögött a 
puli szigorát. Hiába üres az egész kocsi, 
hiába átkozódnak a lent állók, akik szá
mára ezért reménytelen a felszállás és 
hiába kiabál a kalauz:

— Tessék beljebb menni, üres az egész, 
' yi! ■ • -

Mindea aam hasaaffl. A közönség rész
vétlenül az ajtónál és nem mozdul. A 2-es 
kalauz tegnap eredményes reformot hajtott 
végre a ködös, szürke reggelen. A megtör- 
lódott közönséghez nem az évtizedek óta 
szokásos felszólítást intézte, hanem így 
szólt:

— Tessék beljebb menni, gondoljunk a lent 
állókra!

Az eredmény frappáns volt. A közönség 
egy pillanat alatt szép rendben elhelyezke
dett a kocsi belsejében és a sárban, topogó 
lent állók felszállhattak.

A pesti közönség szívére bármikor lehet 
apellálni.

»zinnazaK ucn mosaro
OPERAHÁZ: V. d. n.: Traviata (a Városi 

Színház épületében, 3). V. este: A mosoly or
szága (*/í8). H.; Nincs előadás, K.: Figaro
házassága. Sz.: Pillangókisasszony. Cs.: Bo
hémélet. P.: Lohengrin (kezd. V«7 órakor). Sz.: 
Simoné Boccanegra. V. d. u.: Tosca. V. «5te: 
Lakmé (a Városi Színház épületében). H.: 
Nincs előadás. K.: Tannauser (kezd. Vj7-.kor).

u : Ocekay brigadéres (‘/«4). 
Vitéz lélek■ (V«S). H. K. Sz.: Vitéz 

; Cyrano de Bergerac. P. Sz.: Vitéz 
V- d. n.: Gyurkovios-Iányok. V. este:

KÁMÁitÁ: V. d. ffi. és este: Kaland ('/A, 
Egfaz _ héten minden este ée vasárnap

d. u. és este: Négy asszonyt 
szeretek ('/A, */.8). Egész héten minden este 
és vasárnap délután: Négy asszonyt szeretek.

VÍG: V. d. a.: Szilveszteri kabaré (V»4). V. 
este: A szőkékkel mindig baj van P/.8). H. 
A szőkékkel mindig baj van. K.: Szilveszteri 
kabaré. Sz. Cs.: A szőkékkel mindig baj van. 
P.: Szilveszteri kabaré. Sz. d. u. és este: A 
szőkékkel mindig baj van. V. d. u.: Egy fillér. 
V. este: A szőkékkel mindig baj van.

MAGYAR: V. d. n. és este: Györgyéi bál 
('IA, ’/»8). Egész héten minden este és vasár
nap délután: Gyergyói bál.

MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: V. d. u.: 
Traviata (3). H-: Hangverseny. K. Sz. Cs. d. 
u.: Csongor és Tünde (ifj. e’.ijadés). Sz. este: 
Cyrano de Bergerac. Cs. este: Bohémélet. P. 
Sz. d. u.: Csongor és Tünde (ifj. előadás). 
Sz. este: ökölvívás. V. este: Lakmé.

FŐVÁROSI OPERETT: V. d. u. és este: Ilye
nek a férfiak ('IA, ’/<8). Egész héten minden 
este és vasárnap délután: Ilyenek a férfiak.

u.: Hajnalodik ('IA}. V.
Az ördög 

__ ,________ ___ Az ördög 
Hajna’.odik. Sz.: Az ördög nem.
Hajnalodiik. V. este: Az ördög

PÓDIUM (a Pesti Színházban): V. <J. u. és 
este: Tekintettel arra... (‘/tó, '1,9). Egész hé
ten minden «>te és vasárnap délután: Tekin
tettel arra .. .

ERZSÉBETVÁROSI: V. d. n. és este: Fiatal
ság bolondság (‘/i4, ’/<6, '1,9). Csütörtökig min
deneste: Fiatalság bolondság.

JÓZSEFVÁROSI: V. d. u. és este: Ma 
szabad vagyok ('IA, •1,6. '1,9). Csütörtökig 
den este: Ma éjjel szabad vágyok.'

KISFALUDY: V. d. u. és este: TSO-aa tempó 
(l/<4, '1,6, '1,9). Csütörtökig mtóden este: 120-as 
tempó.

KOMÉDIA ORFEUM: V. d. a. is este: Éjjeli 
szolgálat (‘/tó, >/<9). Egész héten minden este 
és vasárnap délután: Éjjeli szolgálat!

KAMARA VARIETÉ: V. d. u. és 
Hurrá, 1941! ('!A, '/,!, 9). Minden este és 
nap délután: Hurrá, 1941!

ROYAL VARIETÉ: V. d. u. és este: . .
Trott ('/tó. 9). Minden este, csütörtök, ünnep
éé vasárnap délután: Royal Trott.

X'l lllÁÖ ’Cl'JtVUÖ.Ö. IV..
NEMZETI: V. d. 

V. este: 
lélek. Cs. 
lélek. _ 
Vitéz _ lélek. 
v.8).“~r""'" ... 
délután: Kaland.

MADÁCH: V.

V. d.ANDRÁSSY: .. _________
este: Az ördög nem alszik (v<8). H. 
nem alszik. K.: JSajnalodik. ~Sz. Cs. 
nem alszik. P-: .............. “
alszik. V. d. u. 
nem alszik.

este: 
vasár-

Royal

— A Semier-eég közismerten kiváló minő
ségű szöveteiben ma is igen nagy a válasz
ték.

A kolostor lilioma
Francia *7/71 j Pierre Lotin regénye> ele- 

venedik meg a vásznon, 
a Pireneusok gyönyörű vidéke, a határ
menti baszkok csempéBzélete, egy gyermek
kori szerelem ktdvisen naiv, de mély tör
ténete Madedeine Ozeray törékeny szép
sége a zordon szép vidék miliőjében egé
szen légies, Francoise Rosay kitűnő, mint 
gőgös anya, Louis Jouvet remek csempész 
vezér. A filmet sikerrel mutatta be az 
Oinnia.

ady-estet rendeznek a turul 
REGÖSÖK február 1-én a Szépmíves B. E. 
dísztermében este 6 órai kezdettel. Az ün
nepi beszédet F é ja Géza mondja s a mű
sorban Somogyi Erzsi, Rácz Vali, T á- 
ray Ferenc, A kom Lajos, T h e g z e-G e r- 
ber Miklós és Rajter Lajos lép fel töb
bek között.

RÁDIÓ
IMI JANUÁR 25, SZOMBAT

1«.1»: Ifjúsági rádió. — 16.45: Időjelzés, idő
járásjelenté®, hírek. — 17: Hírek szlovák és 
ruszin nyelven. — 17.15: Ifjúsági Énekkarok. 
Közreműködik a budapesti IV. kér. községi 
báró Eötvös József-flugimnázium ének- és 
zenekara. Hangfelvétel. — 17.41: „Milyen a
rádióvétel télenl" Kádár Géza postamérnök 
műszaki előadása. — 18: Szórakoztató hang
lemezek. — 18.35: „A hadsereg és a nép sors
közössége." Bartos Dezső dr. ezredorvos elő
adása. — IS: Hírek magyar, német és román 
nyelven. — 1S.»: „Az ezüst sirály." Operett
részletek. — 2#.50: „A háromorrú kacsa." Balcy 
Mária hamoros felolvasása. — 21.14: BísztricZky 
Tibor hegedül, zongorakísérettel. — 21.44:
Hírek, időjárás jelentéé. — 22: Cigányzene. — 
23: Hírek német, olasz, angol és francia nyel
ven, _ Kb. 23.25: Tánelemezek. — 24: Hírek.

— Élénk forgalom SemleréknéL Ha az 
érdektelen szem élő figyelemmel kíséri a 
balvároe üzleti forgalmát, úgy elsősorban 
» Sem.«r cég iránti foków>tt érdakl&|éa 

bizalom a gyönyörű szovetujdonságaik iránt, 
sdjék ennek mn-yarczatót.

SZÍNHÁZ
OPERAHAZ: Bohémélet (*/»8). — NEMZETI-

Vitéz léiéit (bemutató, >/^). — KAMARA:
& - ™,íca'.^Sí«“KÖ

& 74“V-Á»s?g??2 4feU,Ss 

(!/«8). —- PÓDIUM (a Pesti Színházban!- Tekin
tettel arra... (Vt9). — ERZSÉBETVÁROS1 • 
í/ÍÍJágé? bolondság ('1,6, 8). — JÖZSEF-

Ma éííel szabad vagyok (>/.6, 8). —
KISFALUDY: ltkl-as tempó (‘/<6. 8). _  KO
MÉDIA ORFEUM; Éjjeli szolgálat! (*/.9). _
KAMARA VARIETÉ: Hurrá. 1941! (>/á). _
ROYAL VARIETÉ: Royal Trott (9).

első 
négy résztvevője 
az FTC a BTK° 
csapatával kerül 
8 órakor kezdik 
Beszkárt—BV SC 
mindkét esapat 
a két pont meg-

Ma kezdődnek a döntő 
küzdelmek a bokszcsapat« 

bajnokságért
A hét egyetlen jelentős hazai sportese

ménye az ökölvívó csapatbajnokság 
döntő fordulója. A döntő 
közül ebben a fordulóban 
vul, a Beszkárt a BVSC 
össze. A műsort ma este 
a Városi Színházban a 
mérkőzésével, amelyben 
számára rendkívül fontos
szerzése. Ma még ugyanis a pont nélkül 
álló BVSC sem adta fel a reményt, hogy 
el.'.l végez, a Beszkárt pedig egyenesn a 
bajnokságra tör, már pedig esélyei csak 
akkor lehetnek, ha több pontot nem veszít. 
A kiélezett helyzetben nem lehetetlen a 
döntetlen eredmény, ami mindkét csapat 
számításait keresztülhúzná.

A nap második mérkőzése, az FTC—BTK 
találkozó szintén erős küzdelmet ígér, de 
ezúttal az FTC a favorit és valószínű, 
hogy meg is nyeri a mérkőzést.

FILM-HIREK
HOLLYWOOD Lj FELFEDEZETTJE,. a 

szép Joan Fontaine játssza „A Man- 
deriey-ház asszonya'* című új amerikai film 
női főszerepét: a második feleséget, akit 
az első asszony halála körüli rejtélyek 
csaknem katasztrófába sodornak.

ELDŐLT A CÍMPÁLYÁZATA 
Faye új filmjének. A díjnyertes 
A Holnap hajósa.

HÉTFŐN kerül a pesti közönség elé az 
új francia film, 
színművének 
szerepét az új 
cey játssza.

Alice 
cím:

Gehri „6-ik emelet" c. 
filmváltozata, amelynek fő
francia sztár, Janine D ar-

MOZI
„. /,Sj3-7ö‘): Óz, a csodák csodája.
/■l-r’ol,’?' ™í8, -,tW' v- ^-kor is) — ALKOTÁS 
(Átó-374): Erzsébet királynő. (‘IA, '/,6. '/<S, '1,10, 
V. >/<2-kor is) — ANDRÁSSY (124-127): A posta
mester. (J/<4, */<6, 'l,S, ‘1,10, v. d. e^.’álO - ’/B2 2 
4. fi. 8, 10) -- ASTRA (154-422): Trenk, a pan
dúr. (‘IA, >/«6, >/>8, >/<10, v. V<2-kor ’s) —
ÁTRIUM (153-034): Dankó Pista, (‘/tó, '/tó, ‘/>10, 

is) ~ BELVÁROSI (384-563): Egy 
királynő szive. (4, «, 8, lő. v. jobb t. 2. 4. «. 
?Í8?°íuial u.S’r’ 7-' 9) » BELVÁROSI HÍRADÓ

Japan. Be&zamoló a mátrai sí- 
bajnakságrói. Színes rajzfilm. Magyar. Ufa, 
líü.2$„/s,J?ox híradók. (Folyt. 10—24 óráig) — 
BÉKE (291-033): Lángoló határok. 5, 7, 9. v. 
«/.2, 'IA, '/tó, '/tó, '/.10) — BODOGRÁF (149-510): 
Aranyvaros. ('/A. '/:6. '/tó. ’/»10, v. '/tó-kor is) — 
BROADWAY (422-722): Zárt tárgyalás. ('/A.

BZ- v- '/i2-kor is) — BUDAI 
APOLLO (3Ö1-500): Egy királynő szive, ('/tó, 
*/.7, 9, v. ‘/a, '/A, 'M, ‘/tó, */»10) — CAPITOL 
(134-337): Az eladó birtok. (‘IA, '1,6, '1,3, V>10, 
V. ‘/tó-kor is) — CASINO (383-102): Egy csók 
es más semmi, (’/tó, */tó, ‘/ilO, sz., v. >/<4-kor is)
— CITY (111-140): Frankenstein fia. (’/tó, !/<8, 
V.10, sz., v. ’/.4-kor is) — CORSO (18-28-18): A 
pekingi lány. (‘/tó. ‘/tó. ‘/.10, sz., v. ‘/tó-kor is)
- CORVIN (138-988): Rózsafabot. ('IA, '1,6,
‘/tó, 'MO, v. ‘/.2-kor is) - DAMJANICH (425- 
644): Egy királynő szive. ('IA, ‘/tó, ‘/tó, ‘/.tű, v. 
2, 4, 6, 8, 10) - DÉCSI (125-952): Egy csók és 
más semmi, ('/tó, ‘/tó, ‘/.10, sz., v. ‘/.4-kor is) — 
ELDORÁDó (133-171): Pardon, tévedtem! (4, 6. 
8. 10, v. 2-kor is) — ELIT (114-502): Rózsafabot. 
(4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 
146-702): Zárt tárgyalás.. (’/<5, 7, 9, v. '1,2, 'IA, 
‘/tó, '1,3, '1,10) - FÓRUM (189-543: Kék Madár, 
(‘/.fi, >/<8, «/<10, sz., v. ‘/.4-kor is) — HÍRADÓ 
(222-499): Nemes paripák. Beszámoló a mátrai 
sibajnokságról. Színes rajzfilm. Magyar. Ufa, 
Luce és Fox híradók. (Folyt". 9—24 óráig) — 
HOLLYWOOD (225-OÖ3): . Cserebere. ('IA, ‘/tó, 
’/tó, */.10, v. >/.2-kor is) - HOMEROS (296-178): 
Csintalan férjek. ('/.5, 7, '/.10, v. ’/tó-tfil) —
IPOLY (292-626): Erzsébet királyné. ('IA. '/tó, 
'/tó, ‘/.lO, v. ‘/.2-kor is) — JÓZSEFVÁROSI 
(134-644): óz, a csodák csodája ('IA, ‘/tó, '/tó. 
V.10, v. */>2-kor is) — KAMARA (423-901): Hét- 
szilvafa. (11, 2. 4. 6, 8, 10) - KORONA (353 
318): Erzsébet királyné. ('IA, '/tó, ’/tó, '/.10, v. 
’/tó-kor is) - LLOYD (111-994): Az Ifjú Edison.

) - NYUGAT 
Mimi, a gazdag ember lánya. ('/»5.

sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 10) - 
(422-785): Csintalan térjek. ('/.5, */.7, 
'IA, 'IX, V.8, '/<10, v. '/>2-kor is) - 
(130-125): A kolostor lilioma. (5, V.8, 
v. 4. 6. 8, 10) - ORIENT (114-926):

SZÉKELY TAMÁS (Verbőczy-gimnázium) 
nyerte a I^JSOK sífutó bajnokságát. Idej« 
33 p. 28 mp. Második holtversenyben Kál
mán (mezőgazdasági középiskola) és Lacz- 
kovics (Toldi-gimn.) 34 p. 05 mp. A csa
patversenyben a mezőgazdasági középiskola 
győzött 2.5 ponttal az Árpád gimnázium, 
előtt.

A VÍVÓ SZÖVETSÉG közli, hogy a va
sárnapra kiirt III. osztályú kardcsapatbaj
nokság kellő számú nevezés hiányában el
marad.

PAPP LÁSZLÓ, & birkózók szövetségi 
kapitánya válogatott keretet jelölt ki az 
áprilisban sorra keriilő magyar-olasz és 
magyar-horvát görög-római mérkőzésre. A 
versenyeket már az új sportcsarnokban 
rendezik, ha elkészül addigra. A válogatott 
keretben a vidéki bajnokok is helyet kap
tak, mert az olaszok Székesfehérvárott, a 
horvátok Cegléden vagy más városban a 
vidék válogatott csapatával is megmérkőz
nek. A kéret kedden kezdi meg edzéseit. A 
keret tagjai: Tözsér (Nagyvárad), Bencze,, 
Imrei (VTE), Zsámboki (Cegléd), Tóth É 
(ÚTÉ), Veres (Beszkárt), Tormási (BSCX 
Monos (Tatabánya), Ferenc (Beszkárt), 
Tóth (WMTK), Gaál (Cegléd), Kin’zsi (BÉÉ). 
Mucsi (WMTK), Nagy (WMTK), Szára® 
(Cegléd), Sóvári (MAC), Rlheczky (Mávag), 
Mohácsi (Testvériség), Vasvári (Cegléd), 
Kovács (BVSC), Pellérdi (Beszkárt), Botond 
(Husiparos), Gedeon (Debrecen), Bóbis, 
Jámbor (MAC), Tarányi (Debrecen).

A KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG holnap 
délután 3 órakor a Millenáris sporttelep 
dísztermében tartja tisztújító közgyűlését.

AZ ÖTÖDIK MAGYAR—NÉMET tornász, 
mérkőzést március 30-án rendezik Stutt
gartban.

BÉCSBEN ma kezdődik a Budapest—Bécs 
városok közötti síverseny.

4.

('/«1, ’/tó, ‘IX, V.10, v. «/í2-kor is) 
(121-022): Mimi, a gazdag embe
7, V.10,
ODRON
‘/.141, sz. 
OMNIA
V.10, ez., V. 4. 6. «, IV) — UtílKISr (114M26): 
Erzsébet királynő. Ű/.5, V.7, ‘/.Í0, v. ’/tó. 'IA. 
y,6, V»8, V.10) - OTTHON (146-447): Saroküzlet. 
('IA, >1,6. V.8, >/.10, v. >,'.2-kor is) - PALACE 
(221-222): A notredaiúei toronyór. (11. 2, 4. 6.
8, 10) — PÁTRIA (145-673): Penlta kabát. (4,
6. 8, 10. V. 2-kőr ifi) - PHÖNIX (233-242): 
Aranyváros, (11. 1, 3, 5, 8. Vilii) - RÁDIUS 
1122-008): Egy asszony három élete. ('/»5. 7. 
</d0. sz„ v. 2-kor is) — REX (228-020): Egy 
királynő szive. (’/.5, V<7. 9. sz. V.4, Vrf, V.8, 
■/:1(), v. Ve-kor is) - KIÁLTÓ (224-443): Nyo- 
moruitak. (V«12. 2 V.5, 7. V.10) - ROYAL
APOLLO (222 002): Dankó Pista. (Véi. '(>8. V.10, 
sz.. v 3-kor te) - SAVOY (146-040): Pepita 
kabát. (Vt4. VJ>, ‘ItB. V.1O, v. >/>2-kor is) - 
SCALA (114-411): Árvíz Indiában. ('/<6, ‘/tó, 
V.10, . sz„ v 3-kor Is) - SIMPLON (268-999): 
rsz,safabot. (V.4, V»6, ’/«8. V.10, v. >/T»-kor i’l — 
STEFÁNIA (Kispest. 349 338): Crfé de Paris 
titka. (5. 7 9. v. >/.2. '/A. Vrf Vrf V,10) - 
STtt^*O '225 276': Kis-rrma. Cl. ?. 4. 6. 8. F) 
5- TIVOLI (JM-sW: Csint’lán Fr’ek (Vi5, 7

S091: Érv királynő szív#. (5. V< VBÓ, M. 4. «. 
«, W, v. ». 4, «, «, 11)

Ma Ügető
I G. H. Robinsont a múltkor nem eről

tették. Ali az ellenfél. Helyesély Nikla.
II. Grundt fogat, Baranyai fogat. Vádnál 

fogat.
III. Néma, Mausi, Erdőszépe.
IV. Orao, Ulica, Lenke.
V. Carthago, ha akar, nyer. Rózái, 

Gulliver.
VI. Kovács II., Magnézium, Miza.

VII. Almos, Kovács ZZ. hajtás, Lenke II.
VIII. Fátyol, Dóra, Pamuki báróné.

Vasárnap Ugató
I. Dámától javulást várunk. S Pista, Er^ 

zsike. Néma, ha itt indul, elől várható.
IL Amatörverseny. Elszánt, Angyalka és 

üly az esélyek.
IIT. A hosszú távolságon Dajka és Urstts 

fog jól szerepelni. Bajnok S klasszis, de 
sok előnyt ad. Ali, ha itt indul, elől lehet- 

IV. Jósnő, Dóba, Galagonya.
~V. Pasa. Csibész, Urilcny.

VT. (Magnézium), Ali J., Kclevéz, Mó
ric S.

VH. Jónás, Dettó, Pique Dame. Carthago 
itt is esély.

VITT. Z-arnó legutóbb! futása alapján 3° 
esíly. Apród of Pamuk. Thymian.

XX. Anda’gó, Alc~ ”
X. DuMnea Tw 

figyeljük” bemelegítse, 
hot mér számításba.

.. .!
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Politikai szervezkedés 
Erdélyben

Az Erdélyi Párt nem akar szeparációt 
imrédy szervezőkfiruton
Kolozsvár, jan. 25.

Az Erdélyi Párt nagy erővel foly
tatja szervezkedését s a vidéki tago
zatok egymásután alakulnak. A meg
alakulás ünnepélyes külsőségek között 
történik mindenfelé és az egyes vár
megyék egymással versenyeznek, hogy 
példát mutassanak az egész ország 
előtt az egységről és a gyors cselek
vésről. Néhány nappal ezelőtt Szol- 
nokdoboka megye erdélyi párti tago
zata alakult meg s itt a központi ki
küldötteket máris egy teljesen kész, 
szervezett párt fogadta. A párt szol- 
nokdobokamegyei szervezését fárad
hatatlan munkával gróf Bethlen László 
készítette elő, aki a dési gyűlésen 
nagy beszédben ismertette a párt ke
letkezésének okait és célkitűzéseit s 
azt fejtegette, hogy

az Erdélyi Párt n«m jelent szepara
tizmust, sőt ellenkezőleg, Erdélyt a 
legszorosabb és lemelegcbb kapcso
latba kívánja hozni az anyaország

gal.

Minden komoly munka előfeltétele 
az összefogás, a pártharcokat tehát ki 
kell küszöbölni, mert csak felesleges 
erőfecsérlést jelentenek. Az erdélyi 
párt a legnagyobb harmóniában kíván 
dolgozni a magyar kormánnyal, — 
mondja gróf Bethlen László, — és a 
kormány jóindulatú támogatására szá
mít minden erdélyi kérdés megoldásá
nál. A párt voltaképpen csak nevében 
párt, valójában a huszonkét éves össze- 
kováosolódásnak elengedhetetlen foly
tatása, minden magyar megmozdulás 
kiinduló pontja.

Az Erdélyi Párt odaadó munkával 
folytatja mindenfelé a szervezést, de, 
sajnos,

lepton-nyomon sok nehézséggel ta
lálkozik, mert az Imrédy-féle Ma
gyar Megújulás Pártja és a Nyilas
keresztes Párt szinte teljesen egy- 
úton haladva, igyekszik az erdélyi 
magyarság sok szenvedésben össze, 

kovácsolt egységet megbontani.

Az természetes, hogy mindenütt van
nak nyugtalan, békétlenkedő emberek 
és Imrédyék erre alapítják szervezke
désüket. Mindenütt azt keresik, kik 
éreznek méltatlannak vélt mellőzést, 
kik számítottak arra, hogy az újra 
magyarrá lett Erdélyben érdem nélkül 
is magasabb, jobb pozícióba jussanak, 
de ez a reményük nem következett be, 
s most Imrédyék az egyéni meggyő- 

. zés utján ezeket az embereket igye
keznek maguknak meghódítani. Meg 
kell állapítani, hogy sokfelé van ki- 
sebb-nagyobb sikerük, főként azzal, 
hogy Imrédy mindenütt azt hirdeti: 
Erdély az erdélyieké. A múltkoriban 
meg is kérdezték Imrédytől, hogy ha 
ezt vallja és hirdeti, akkor

mit keres ő Erdélyben, hiszen sem
miféle kapcsolata nem volt ezzel a 

földdel.

A beszédeiből és syilatkozaiaiból azon
ban meg lehet állapítani, hogy Imrédy
nek ez az erdélyi szervezkedése egyene
sen gróf Teleki Pál miniszterelnök felé 
szól, sőt Imrédy egyik lelkes vezető 
Mve azt mondotta, hogy „Imrédy az 
erdélyi Teleki Pálnak Erdélyben 
akarja visszaadni a kölcsönt", Lehet,

ÖRÖK
AZ tMBER ELCTE, 
m«ZNpES AZ 

sőt valószínű, hogy Imrédynek 
tartozása Telekivel szemben, de 
látszik, a visszafizetést „Idegen 
ban‘‘ akarja teljesíteni,

Imrédy Béla ezen a héten 
járt Erdélyben s csütörtökön 
el Kolozsvárról állítólag Marosvásár
helyre. Legbensőbb párthívei sem is
mernék meg Imredyt, hogy amikor

van 
úgy- 

valuta-

is lent 
utazott

Berlinben
a vasgárda feloszlatását 
Románia belQgyének tekintik

Német érdeklődés Svédország iránt
<WySÍG berlini

tudósítójának tele onMentese

Berlin, jan. 25.
amerikai eseményeknek mindAz 

több figyelmet szentelnek Berlinben és 
részletesen közlik a lapok Lindbergh 
ezredesnek a washingtoni szenátus 
külügyi bizottsága előtt mondott ki
jelentéseit. Ezeket élesen bírálják,bár 
elismerik, hogy Lindbergh őszinteség
gel beszélt Anglia és Amerika hely
zetéről.

Romániáról azt írja a német sajtó, 
hagy ismét helyreállt a rend és 
hogy ennek megteremtésében a 
Romániában lévő tancsapatok nem

■ ' vettek részt." ' '
A heteken, át tartott nyugtalanság 
megszűnt — állapítják meg hivatalos 
helyről is Berlinben — és Antonescu 
államvezető tábornok kezében tartja a 
hatalmat. Berlin inkább a kiegyenlített 
gondolkozású Antoneseuban lát garan
ciát az állam rendjének fönntartására, 
mint Horia Sima vasgárdista vezér
ben.

Berlinben nem tudnak a Va-gárda 
feloszlatásáról, ezt egyébként is

Hirdessen a .PENGŐS HIRDETÉS*, 
beül Biztos eredmény!

IW<<WW<WME

Herceg Esterházy Pál 
adománya az orvosi 
tudományos munka 

támogatására
Az Esterházy Pál herceg által kiírt 

pályázatra nyolcvanheten jelentkeztek 
és a herceg által felkért bírálóbizott
ság javaslatára 1940. évre tizennyol
cán kaptak támogatást és pedig első
sorban fiatalabb, tehetséges orvosok, 
hogy kutató tudományos munkássá
got végezhessenek. Az adomány ez év
ben 32.900 pengő, az előző három év
ben adott támogatással együtt 191.000 
pengő. Ezenkívül a herceg 3900 pengőt 
adott a népélelmezési bizottság tudo
mányos munkásságnak támogatására.

— Megjelent a Kisgazdaság. A gazdatár
sadalom nagy érdeklődése mellett jelent 
meg a Kisgazdaság első száma Nagy Fe
renc országgyűlési képviselő, a Kisgazda
párt főtitkárának szerkesztésében és kiadá
sában. A kisembereket érdeklő aktuális 
problémákat tárgyal Nagy Ferenc hetilap
ja, amely nemcsak ismeretterjesztő, de ta
nító munkát is végez hasábjain és a kis
gazdaképzés egyik kitűnő eszközének bi
zonyul. A lap egész évre 2 pengő 80 fil
lérért kapható. A szerkesztőség és kiadó
hivatal Nagymező-utca 5L alatt van.

A nyomdászok Gutegberg Társaság*
* Sudajtesü K8y^ypg?<rs|édc 

te jejniéwás "fyidífa 

bif^b'diE' rer.drs a Vasasok dísztermében 
(Magdolna utea S. cz.).

egyedül járja Erdélyt, milyen más, 
mint amikor Budapesten politizál. 
Ugylátszik, az erdélyi levegőnek volt 
ilyen frissítő hatása Imrédyre, aki a 
Királyhágón túl nyomban ‘leveti ma
gáról az otthon viselt prófétai álarcot 
és aszkétá-pózt. . Kolozsvárt kellemes, 
jó társaságban, szívesen járogat mu
latni is, a cigányozástól sem retten 
vissza, s azután még egy-egy bárt is 
felkeres, igaz ugyan, hogy nem táncol 
és borzasztó ideges lesz ilyenkor, ha 
karikaturistát, fényképészt, vagy pesti 
újságírót lát. Az ilyen kirándulások
nak is meg van azonban Imrédy szem
pontjából a maguk komoly politikai 
értéke, mert — még a muzsikos cigá
nyokat is beszervezte pártjába.

Dr. t. B. L.

Románia belügyinek tekintik.
Azt a jelentést, amely a többnapos 
harcok 1S00 halálos áldozatáról számol 
be, német részről túlzottnak tartják.

Ugylátszik, hogy mind jelentősebb 
szerephez jut az európai politikában 
Svédország. Erre enged következtetni, 
hogy a nőmet sajtó egyre többet fog
lalkozik ezzel a skandináv állammal 
és éppen a mostani időpontot tartják 
alkalmasnak arra, hogy

német hivatali előkelőségek elláto
gassanak Svédországba.

Azt, hogy Willkie európai útja során 
Stockholmba is ellátogat, annak je
léül tekintik, hogy Amerika figyelme 
is a skandináv államok felé fordult.

Valamennyi német lap több rend
bírósági ítéletet közöl, amelyek német 
állampolgárokat külföldi rádiók hall
gatása miatt 4—7 évi börtönre ítéltek.

x m, i.

rsasn 5
Miért tartanák 
népszámi álást ?

Gróf Teleki Pál miniszterelnök uta
sítására Dobrovits Sándor, a Statisz
tikai Hivatal elnöke a népszámlálás
sal kapcsolatban a következő tájékoz
tatást adta ki: •

A népszámlálás célja feltárni, illetve 
számba ven ni az ország népességének 
elosztását és életkörülményeit minden 
vonatkozásban. Az állam helyes veze
tése megkívánja azt, hogy a népszám
lálás hű és igaz képet adjon a lakos
ságnak korosztálybeli, nemek szerinti, 
vallási, nemzetiségi, nyelvi, foglalko
zási, települési és vagyoni kategóriák 
szerinti megoszlásáról. Az egyedüli 
fontos követelmény az, hogy, a nép
számlálási ivén lévő minden kérdésre 
mindenki híven, a valóságnak és lelki
ismeretének megfelelően írja be a vá
laszt és ebben senki által ne hagyja 
magát befolyásoltatni- Csakis így le
hetséges az, hogy ’az állam vezetése 
hű képet kapjon' mindenről.

Ez a népszámlálás célja és semmi 
egyéb. Mert minden hamis, vagy befo
lyásolás alapján keletkezett adat, csak 
az államvezetést téveszti meg. Állam
polgári kötelességét szegi tehát meg, 
aki nem a valóságnak, a teljes őszin
teségnek és lelkiismeretűnek megfelelő 
adatokat írja be, vagy válaszokat ad 
a számlálóbiztosnak.

Willkie Lisszabonban
Lisszabon, jan. 25.

(NST) Wendell Willkie, Roosevflt 
volt elnö'kjelöltje pénteken a „Yankee 
Clipp»r“ utasszállító gépen Lissza
bonba érkezett. A repülőtéren a lisz- 
szaboni amerikai követ, az angol nagy
követség egyik képviselője és számos 
újságíró várta. Willkie kijelentette, 
hogy két-hároAi napig marad a portu
gál fővárosban s azután továbbutazik 
Londonba, ahol Roosevelt személyes 
üzenetét nyújtja át Churchill minisz
terelnöknek



(Jj üstökös'bombázok 
légitámadása Krétánál 
egy angol hajóraj ellen

Hadműveleti övezet, jan. 25. gasságában angol hajórajra bukkan
tak, amelyet heves bombázás alá vet

Buenos Aires, jan. 25.
(NST) Pénteken hajnalban nagyje

lentőségű csillagászati felfedezést tet
tek a. Cordova tartományban lévő 
nagy obszervatóriumban. A csillagá
szok az Oltár csillagképében figyelték 
a Cunnigham-üstököst s eközben új

< 9

A Stefani-iroda különtudősítója je- tek. Két ellenséges csatahajót és egy
‘lenti, hogy a német légyhadtest alakú- ................... . - - - -
latai és olasz repülőgépek Kréta ma-

cirkálót nagyméretű bombák találtak
el.(MTI.)vb x^u-ívg'üvcis. Avre^a ma- ei. i ^^gte, ww-y

A tavaszi hadműveletekben d I

Németország és Itália
Közösen, vállvetve vesz részt

RUHA 
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

legoiesóbban

Márton *» Szász
Bálvány»atca 3o Címre ügyelni.

nuianő:
tadősitőjának ielefonfeleniis

Milánó, jan. 25.Milánó, jan. 25.
A tengelyhatalmaknak a legújabb 

háborús fejlemények és a két vezér 
találkozása után előállott új katonai 
és politikai helyzetét a legtekintélye
sebb, a külügyminisztériumihoz és a 
hadvezetőséghez egyaránt közelálló 
körök továbbra is előkészületinek 
mondják. Már nemcsak semleges, de 
mértékadó olasz és Démet helyeken is 
hangoztatni kezdik, hogy
ezt a bevezető periódust, igen hamar 
felváltja majd az erős, nagy, végső 

összecsapáÁ

A tengelyhatalmaknak a legújabb
háborús fejlemények és a két vezér
találkozása után előállott új katonai
és politikai helyzetét a legtekintélye
sebb, a külügyminisztériumihoz és a
hadvezetőséghez egyaránt 
körök továbbra

közelálló
is előkészületinek

mondják. Már nemcsak semleges, de
mértékadó olasz és Démet helyeken is
hangoztatni kezdik, hogy

felváltja majd az erős, nagy, végső 
ixsszeesapáÁ

A Chigi-palo-ta hetiszemléje, a Rela- 
zioni Intemazionali egész nyíltan és 
határozottan beszél:

„A legközelebbi hónapok során be
következnek azok a hadászati és 
gazdasági feltételek amelyek az 
ellenséget kapitulációra fogják 

kényszeríteni."

ezt a bevezető periódust, igen hamar

4

Elfoglalja hivatalátElfoglalja hivatalát 
az Elektromos Művek 

új vezérigazgatója
az Elektromos Müvek 

tromos Művek vezetőségében változás 
történt, Plósz Pál vezérigazgatót Bat- 
kovszky Ferenc, a Ganz villamossági 
osztályának vezetője váltotta fel a 
vezérigazgatói székben. A fővárosnak 
az új vezérigazgatóval kötött szerző
dését a beíügyminiszíer most jóvá
hagyta, úgy hogy Ratkovszky Ferenc 
pár nap múlva elfoglalja hivatalát-

új vezérigazgatója
Beszámoltunk arról, hogy az Elek-

+ Bizonytalan idő
.A Kárpátmedence időjárásában még min

dig nincs lényeges változás. Az enyheség' 
■uralma már egy hete változatlanul tart. 
A hótakaró a magas hegyeik kivételével 
teljesen elpusztult. A hőmérséklet alaku
lása pedig rendkívül veszélyes és teljesen 
a helyi körülményektől függ.

Időjárásunk vasárnapi alakulása, már 
igen bizonytalan. A meleg levegő nagy
arányú beáramlása megszűnt és átmeneti 
csendesség következett be. ' Ugyanakkor 
Észckeurópában ismét hideg levegő hal
mozódott fel és Finnországban —30 fokra 
süllyedt a hőmérséklet. A ködös jelleg

Kiadj® s 8 órai üjság Lapkiadó Sí. Ss»r- 
taztfUg: Hcsv-M-b. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
ArX'.-áMy-ít 41. Tdaftra: 32-42-ffi. SMa-SR. 23-tó-K.

Ahogy a fasiszta sajtó váltig hangsú
lyozza, a döntőmérkőzés nem Afriká
ban fog lejátszódni, ugyanakkor azon
ban a Földközi-tenger egyéb zónáinak 
jelentőségét nem mulasztják el ki
emelni a lapok.

Az Angriff és nyomában a Corriere 
della Sera azt írják, hogy a háború 
nem dőlhet el sem Bóráidnál, sem 
Tobruknál, sem a líbiai sivatag bár
melyik más pontján. Ezt a félreismer
hetetlen jeliek és igen megbízható ér
tesülések alapján tegnap is kifejezett 
nézetünket, mely szerint
a tavaszi hadműveletekben, bárhol 
is kerüljön azokra sor, a tengely 
hadseregei mái- közösen, vállvetve

fognak résztvenni,

r

ma a külügyminisztérium! félhivata
los is megerősíti,

,A- háború elején Itália Német
ország két különböző szakaszon 
harcolt, most azonban erőiket már 
á Szükséghez mértén helyéiík át 

egyik frontról a másikra",
— mondja a Relazioni Internazionali.

©yörgyi Miklós

Szendy Károly polgármester Plósz
Pált, a távozó vezérigazgatót, meleg
hangú levélben köszöntötte, melyben 
elismerését fejezte ki Plósz Pálnak az
Elektromos Művek fejlesztésével kap
csolatos munkásságáért

HALÁLOS VILLAMOSGÁÍIOLÁS

Tegnap késő este az Üllői-út külső 
részén egy 42-es villamos elgázolta 
Tóth András magánzót. A mentők 
kórházba szállították az áldozatot, aki 
azonban a mentőkocsiban meghalt. A 
rendőrség vizsgálatot indított.

'' ■•/

megmarad, sokfelé lesz eső. A hőmérséklet 
alakulása bizonytalan. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Mérsékelt szél, felhősebb és ködö
sebb idő, egyes helyeken kisebb eső. A hő
mérséklet ma alig változik, holnap délelőtt 
valószínűleg kissé hűvösebb lesz, mint ma.valószínűleg kissé hűvösebb lesz,

HÓ JELENTÉS:
Sportolásra alkalmas hó csak 

magas hegyeken van. A budai 
csak hófoltok találhatók.

Alapította s
DR. NADÁNST EMIL
■  :—..2.rA.. .V, . -

Felelős szerkesztő és kiadói
DR. HALÁSZ. SÁNDOR

Tánc- és tea■ 
öltönyök 

EDELMANN
ÍV. kér.. Kamermayer Károly-atca 3®

CA NTU Ll A
1 harmonikák királya
Hangban, árban vezet

KIRÁLY-
U. 68.REMÉNYI

pénz All a házhoz, 
ha átnézi régi értékpapirjait. Leg
jobban értékesítheti Barna Bank- 
BÓIp V., Nádor-utca 26. T. 12-13-16.

Értékpapírokra kölcsönt nyújtunk.

Használtruháért mindenféléért 
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha* 
flziet, Roüenbiller-n. 37. Telefon: 

422—239o Hívásra jövünk.

tűzijáték a készítőnél: Kalotsa Imre 
Balatonederics. Árjegyzék díjtalan.

He potyázza el 
használt írógépéi;, cégem azt a leg
magasabb áron adja el Önnek. Hasz
nált és új gépek nagy raktáron. 
Eladás, vétel csere és kölcsönzés, 
részletre is. Telefonhívásra szakem
berem házhoz megy. Telefon: 
422—-393» VII, Csengery-utca 6.

Szilágyi írógépkereskedés.

VESZEK
rébPesti Hírlap regényeket és egye 

tiszta könyveket. Le<élhívási>ra
házhoz megyek
VÖRÖS PÁL
aíjságárus

! Ká vin-tér közepén.

I Siörmefestí OkészTlö
WeiI Man5 Budapest, Forgách-u 22. 
Váci-útnál T.: 291-233. Kis tételeket 

1 is vállal.

Őskutatás és nemesség 
tárgyában forduljon a ((Heraldikai 
nemesség! irodához, IV , Gróf Károlyi
utca 14. sz. T.: 381—199, 184—644

Ostende
Alinkétól
világhírűek

sz egész 
hegyeikéin

Szabadság-térnél m. 
em. össziomf. hallos 
melegvizszolg. lnxus- 
lak. nagyadóm. 8 % 
bér HO.OJO-ért eladó. 
120-al átv. dr. Hegyi. 
13-96-83.

Krisztinában 650D- 
es ősparkban 2X1 
szoba hallos Bssz- 
komf. Wzp. tűt. lu
xusvilla hiúm. lak. 
telekáron 86.000-ért 

eladó, dr. Hegyi. 13-96-83.

BÉRHÁZ 
adómentes 
főútvonalon, ü. em. luxus, kö:p. fűtés, 
7000 Jöv. 80.000. Budapest! 
SAzkeze!« r. t. Tel. 421-889

üstököst fedeztek fel. Ez a legnagyobb 
üstökös, amelyet 1927 óta megfigyel
tek. 1927-ben a Skjellerup-üstököst 
észlelték. Az új üstököst, amelynek 
farka három fok hosszú, három fel
fedezőjéről, Dartayet, Bobone és Ce~ 
cilio csillagászokról nevezik el.

E)

BÁLI CIPŐ
TÁSKA, KESZTYŰ

FESTÉSE
HÓCIPŐ SX
LAKKOZÁS
„MEKKA '‘-Özem. Rákóczi-út 51 udvarban

Nagy

kiárusít a
„Duna" BELlEÖ boll

V., Mária Valéria-u. 19. Telefon: 
382<”478e Vétel, eladás, csere. 
Hiányjegyzék-kiegészítés.

minta 
szerint

>a

Ma még
telles választékot talál 
legolcsóbban, a világ 
legjobb zongoráiból; Jftf W 
részletre h: ®

r. t. Magyarország legnagyobb zon
goraterme : Erzsébet -körút 19 Ki- 
tűnő külföldi zongorák 600-tól Bérleti 
VÉTELI Cserei Srellitésl Hanoolási 

Telelőn: 222-616.

„IVORY
TÖLTŐTOLL 
CSAVARIRÓN

„lYORY'Mlwm KMíy-a. 44
Javítások. T. 224—804

WASZKÁLUK. -GíAMOWNOIt.

LEMEZCÍEÍE. ÁgJCGYLÉK.'

Saison utáni 
árak

Ferda Manyinál

VESZEK
0 jságpapírt, Pengős regényeket, világ
városi és színes regényeket, Böde 
trafikos. Szondy-u. 50. Tel.: II4-139.

Páncéikasszák
9-es és 13-as eladók. Ajánlatot
űJó állapotban!) je’igére Haasensteln

és Voglerhez, Dorottya-utca 8.

jODLA?
Gummlcikkek kiválóak I

leherautófuvarok
megszerzőit díjazom ZT^
Jó téli alma 20 kg.-os kosárban 
Jonathán 18.— P Törökbálint és Ba
lul 16.-—P. Vegyes fajtákból 14.—• P. 
n. osztály 9.— P. 6 kg. vékonyhéju 
dió 8.— P. 5 kg. mogyoró 5.— P. 
Szállít utánvéttel ab feladó Hertnann 

Jakab Irhoc. Kárpátalja.

Ostende
ÉLMÉNY 

EGY ESTE

OSTENDÉBEN

QlllamosHangSM
LAULYJÓZSEF

rádió- és villanyszerélömester
Hangszórók, hangerüsítők, 
mozlhangosberendezések 

<és rádiók szaküzeme
SZEGcD.Széchenyi-tér 9. T. üzem: 2B-40

MBl M. térít vissza figy-
w felem festésért, 

F WM&I költözködésért, 
ludó lakását C” 

lenti és azt kiadjuk. Exuress. Erzsébet- 
körút IC. sz., í. 8. T.: 422—158.

RUHÁT LÉNÁRT 
úriszabónól renaeljen. Szö
vetek raktáron. Erzsébot-tér 13.

T.: 182-S79.

JELMEZEK
fiatal leánykák részére eladók. Bő
vebbet reggel 9-10 között. Tel. 422-600.

TRIÚMPHKK
országi ve iérképviselete. Kedvező írat 
Díjtalan bemutatás. ÉDES és DECSY, 
Bpest, Vll Akácfa-n 18. 'T. 222-S2t.

S Billiárdasztal,]FK szék, evőszér, FRIED vendéglői 
"J “ berendező. Király-utca 44. sz.

Alpacca asztali 
felszereléseket, tálak, tálcák, evőesz
közöket legmagasabb áron VESZ 
HEXNER. Királyin. 25 Tel. 22-7C-73-

NAGY SÁNDOR
Ezüst-, kékrókák, kabátok, bolerők 
és nerzek nagy választékban és 
olcsó Árban.

2 soros rr.’í’s 
kölcsönzése óriási választékban. 
Sebestyén, VI Király-u. 50. T:425-6f í 
dhegyzetmós -láö miérüó^ 
100 sokszorosítás 1.50 Taxigépirás 
fordítások Nagy ibolyánál, Teréz- 
________ krf 29. 329-513, 
Jólfőző mindenest vagy bejárónőt 

hosszú bizonyítvánnyal felveszek.
_ _____ Andrássy-út 47. I 3.
Egy ^pengőért óránként írógé
pemmel lakására megyek Este is. 
Incze Marg'f Szent István körút 5 
________ ____127-941.___________  
Fölépcsöflózl különbejáratú utcai 
szoba, koszttal is, február 1. kiadó, 

Kálmán-utca 22. II. 4.
Keresztény teljesen kezdő gyors- 

és gépírónő ajánlkozik díjtalanul.
Graef, Forgács-utca 32. I. 10.

n j

Ostende
Mindenből egy 

keveset 
de jói

Öröklakás, ingatlan, telek

Gubernátor-udvar 
25-ik lársasházunk 

a Hortby-híd budai hídfőjénél a 180 
méteres Vitézek-terén épUI.

25 éves legnagyobb 
adómentesség.

Versenyen felüli kivitel. Príma ren
tabilitás. Amortizációs kölcsön. Gar- 
szón, 1 szobás-hallos oselédszobás, 
2 szobás garszón, 2 szobás hallos és 
négy szobásnak is megfelelő hagy 
2 szobás hallos, kívánságra nagyobb 

öröklakások 
leköthetők TiRKtvlaeltf TArsas- 
hásaAi Építő Irodája, Horthy 
Mik!ós-úi 38. — Telefon: 368-4S9.

Vasárnap délelőtt is^. <ó,>'

Dobogókéin
Üdtllö TársashAz 700 m. magas 
alpesi kiírna, 1-2 szobás appúrtemen- 
tek fényes kivitelben. Kedvező fize
tési feltételekkel. Bérbeadható leg
jobb jövedelmezőséggel. Leköthetők 
Glock építőmesternél, Budapest, Mól- 

nár-u. 8. Telefon 383 -119.

Kertes 
öröklakások 
Bndagyöngyénél luxuekivltolú vilié- 

,,-ban 3 szoba-hallos lakások központi- 
■ fűtéssel olösó árakon. Kérjen díjmentes 

Ismerteteti Szajke. 259-122.


