s január 3-án, pénteken:
Eső, ónos. cső, hayaseső és havazás. |
A hőmérséklet csökken.
t

Ujakciói vár aiolasi sajtó ZlngLla ellen
BUDAPEST JÉGPÁNCÉL ALATT
Tömeges baleseteket okozott és megbénította a közlekedést az ólmos eső
December 31-én bezárult az 1940-es
esztendő, amely a Meteorológiai Inté
zet 115 éves, történelme során a leg
hidegebb volt,
amit valaha is fel
jegyeztek és az átlagos hőmérséiklet
messze alátta maradt a normálison.
Hozzá hasonló csak az 1840-es év
volt, de az akkori hideg sem érte el a
tavalyitSzilveszter estéjén az 1940-es tél
langyos, meleg idő keretében búcsú
zott. Délnyugati-nyugati szél vonult
át az ország felett és általános olva
dást okozott. Az országot borító 10—10
centiméteres hóréteget kikezdte a lan
gyos szél úgy, hogy még a magasabb
hegyeken is erősen megromlott a hó
minősége. Újév napján a hőmérséklet
országszerte tovább emelkedett és az
átlagosnál jóval magasabb értékeket
közelített meg:

Szombathelyen tegnap délben 10
fok meleg volt, míg Budapesten
8 fokkal emelkedett a hőmérő
higanyszála az olvadáspont fölé.
Az erős felmelegedés azonban megle
hetősen kis területre korlátozódott s
jóformán csak a Duimmedencéro ter
jedt, mivel tőlünk északra és észak
keletre már ismét hideg hullám tört
be és amennyire a: Meteorológiai Inté
zet a kapott jelentésekből inee- tudja
állapítani, az újabb hideghullám las
san eléri'a Kárpátok gerincét és Ma
gyarország felé közeledik,
A hideg első hullámai már tegnap
este etették az ország nyugati részeit,
úgyhogy a hőmérő higanyszála min
denütt a fagypont alá . szállott.

Ónos eső!
Korcsolyapálya lett az utca
Ennek a rendkívüli időjárási jelen
ségnek lett a következmenye
az az ónos eső, amely hajnal óta
jégpáncéllal borítja, be Budapest
utcáit.

kialakulásáról pontos képet nem tud
alkotni.
Erdélyben ma reggel sokkal 'enyhébb
volt az időjárás, mint az ország nyúgati felében, a keleti végeken olvadás
pont fölött volt a hőmérő higanyszála,
míg a nyugati határsávban 5—6 fokos
li ideget mértek,

Az időjárás szeszélyére jellemző, hogy
amíg Szombathelyen tegnap 10 fok
meleget mértek, addig ma hajnalban
már 8-10 fok alá süllyedt a hőmér
A fővárosi jégpáncél valóságos
séklet. Majdnem ilyen nagy Különbsé
korcsolyapályává változtatta
gi- -mutatkoztak Budapesten is: tegBudapest utcáit.
ímp 8 fok meleg volt, ma hajnalbari
Olyan síkosak lettek a főváros
pedig 5 fok hideget mértek.
A Meteorológiai Intézettől ma reggel utcái, amilyenre sem a Köztisztasági
nyert értesüléseink szerint egyelőre Hivatal, sem a Beszkárt vezetői nem
nem lehet pontosabban megállapítani, emlékeznek. Hajnali fél háromkor
hogy a következő' 24 órában a délnyu kezdett esni az eső s perceken belül
gati meleg légáramlás,/vagy pedig az áz utcák járhatatlanul síkossá vál
északsarki hideg levegő .keriti-e hatal tak.- A Köztisztasági Hivatal azonnal
mába a magyar medencét, h iniíország- mozgósította összes alkalmazottját étf
ban —30, —40 fok hideg van, míg- Spa 1100 munkás, továbbá 60 altiszt vettenyolországban rendkívül enyhe az idő fel a küzdelmet a jéggel borított bu
járás. A nyugati, országokból ma sem dapesti utcákkal- Üzembe állították u
hivatal 12 homokszóró gépét is, ame-.
érkeztek jelentések, úgy, hogy
lyek először a legforgalmasabb útvo
a Meteorológiai Intézet az időjárás
nalakat járták végig.

jégpáncéllal
A budai részeken,
a meredekebb útvonalakon salakot
szórnak a köztisztasági hivatal
munkásai, míg a hidakat apró szemű
dunai kaviccsal górjak be.

A, fóbbí -utcákon Jiginoklwl rédekez-

nők a síkosság ellen. Jgon megnehezí
tette a hivatal munkáját az, hogy a
behomokozott útvonalakra újra rá
fogyott az ónos eső és a hivatal al
kalmazottal elölről kezdhették fárasztó
és hosszadalmas munkájúkat.

A jégtakaróval botített pesti- utcáik

természeteséin megnehezítették
rosi forgalmat is.

a vá közlekedés éreztette hatását a buda
pesti bérautóforgalomban is. Már a
kora reggeli órákban elitüntek. a taxi
A villamosközlekedésben különös
állomásokról a kocsik, sőt a taxivállafennakadás nem történt.
lat'ok központjai sem tudtak rendelés
és nehézségeket csupán az okozott,
hogy az* autolmszutasok nagyrésze, ifi re' kocsit' házhoz küldeni. A dombo
rú an épített utcákon,. az úgynevezett
a villamost vette igénybe s így az
bogárhátú .úttestekeu a taxik n<em
egyes járatok túlterhelték közlekedtek. tudtak elindulni, úgyhogy néhol egész
A Beszkáft igazgatósága azonnal in
kocsisorok torlódtak meg. A taxivál
tézkedett, hogy az összes tartalékko
lalatok vezetőségei a . délelőtti órák
csikat állítsák üzembe, de a forgalmat
ban kocsirendeléseket csak úgy fo
így is csak kisebb-nágyobb késésekkel
gadtak el, hogy • már élőre jelezték,
sikerült fenntartani. A sikos pálya hogy a kocsik esetleg fél óra vagy há
testen a villamosvezetők is óvatosab romnegyed óra múlva tudnak csak
ban hajtanak, lassúbbá válik a villa megérkezni. A soffőrök
munkáját
mosok menetideje s íg'y 'egyes átszálló-, megnehezítette az is, hogy az ónos
továbbá várakozóhelyeken torlódások eső beborította az autók szélvédő®ve
keletkeznek. Baj az is, hogy az elülső get is és a ,sof tőröknek minduntalan
ablakokon js jégréteg képződik és így ki kellett szállni a kocsikból, hogy
a vezető alig lát.
'
levakarják a látást akadályozó jég
Sokkal nehezebb volt a helyzet ,
réteget az ablaküvegekről.
az autóbuszfronton.
Az autóbuszvállalatok összes ko.
Minden járatot elindítottak a kora
csijaikat üzembe állították, dé a
reggeli órákban, több útvonalon azonmegnövekedett forgalmát így sem
tát. A Beszkárt igazgatóságához a
sikerült simán lebonyolítani.
állítani, mert a nagy és nehéz kocsik
A ínágánautőforgalombán te, éreztette
nem tudtak megbirkózni a síkos út hatását a síkos fittest: Á garázsoktól
testen. A Beszkárt pályamunkásai sa sokan nem kérték ki kocsijaikat és
lakot és homokot szórtak az autóbu inkább villamosra vagy' autóbuszra
szok kerekei .alá, de ?ai kocsik : nagy várakoztak, mintsemhogy a síkos út
része, különösen a lejtősebb útvonala testen vezessék. kocsijaikat.
kon, így sem tudta elvégezni felada
Az ólmos eső a MÁV forgalmában
tat. A, Beszkárt igazgatóságának a nem okozott különösebb fennakadást
déli órákig nem érkezett, be jelentés, és az igazgatóságtól. nyert értésiilé*
hogy a síkos úttest miatt különösebb síink szerint
a korlátozott '"vasúit
szcrcncs|t-)en«ég történt volna.
forgalom az egész országban fennaka
A rcndéllénes villamos,- és autóbusz.
dás nélkül bonyolódik le.

Német hadihajók működése
a Csendes-óceánon
Stockholm, jan. 2.

(Aemel Tdvirat i Iroda)
: Fraser, Ujzéland miniszterelnöke, a
Reuter Iroda: jelentése szerint közölte,
hogy a Bismarck szigetcsoporthoz tar
tozó Emerau-szigetén egy ellenséges
kereskedelmi romboló hét kereske
delmi hajó utasait és személyzetét
tette partra. A következő hajókról van
szó: Rangitane (16.000 tonna), Triadic
(6000 fonna), Komata (3800 tonna),
Ilolmwood, Tiona, Vinni és TriusterValószínűnek tartják, hogy három más
hajó »»- a Xotou. a Bingwood és Tura-

kina — hajótöröttéi még a kereskedéte
mi romboló fedélzetén vannak., A tizl
hajóból hét angol hajó volt, egy fran
cai, -kettő pedig norvég. (MTld
■ ' '

'

' '
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Bombatámadás
Korfu ellen
Korfu, jan. X
Szilveszter napján három olasz bom
bavető támadást intézett Korfu ellen.
A részletekről még nem érkezett jéleniósi*,

embetr hal meg, 5400 születik, 1SS OQÖ bűn
cselekményt követnek el, 177.000 Ítéletet
hoznak, 30 millió kiló burgonyát, 25 millió
kiló kenyeret. 3.6 millió kiló húst, 3.5 miHó kiló halat, .100.000 tonna cukrot, fo
gyasztanak az emberek; dohányból 180tonA mentők kivonulásaikat a Tájuk nehe- na fogy el, szénből 125.000 tonna, ásvány
zadő munka következtében megszigorítják. olajból 160.000 tonna. Az ipar 7500 gépko
csit és 3000 tonna papirost gyárt 60 porc
Jelenleg csak súlyos (törés, súlyos záró
alatt. Óránként 1,700.000 eld#.ny újságot
állítanak elő ős 57 kilométernyi filmet
dás) esetekhez mennek ki.
használnak el. 1 milliárd 200 millió levelet
A többi segélykérőt ambulanciára utasít és M.5.0CO táviratot adnak fel "-gy óra alatt.
ják. Tax'k hozzák be a szerencsétlenül járt 60 perc alatt 107.000 kilométernyi utat tesz
balesetegeket a mentők, székhazába és itt mag a nap, 1800 vihar tör ki a földöl. és
két ambuláns’ orvos részesíti őket első se 400.000. meteorit hull le a világűrből a föld
gélyben. Ugyancsak ez teszi szükségessé, felületére.
hogy a mentők, azonnali szállítást nem vál
D'Arsonvál professzor, a világhírű fran
lalnak, Egy-két órára kénytelenek elha cia tudós limogesi birtokán Szilveszter
lasztani ez ilyen más esetekben sürgőssé napján meghalt. Az elhunyt Claude Bemard
get igénylő szállításokat. De nemes: k a tanár tanítványa, majd- munkatársa volt
szállításokat „tartják ki", hanem a sürgős és főként a. .szaporváltakozásru áramokkal
beavatkozás alkalmadnál is bizonyos meg kapcso’ate's kutatásaival világhírnévre tett
S’zcrt.
szorításokat kell, hogy tegyenek, mert a
Az . USA római nagykövete, Philips ked
betegellátást csak így tudják biztosítani.
Nagyin értékben akadályozza a mentők den a Clipperrel Lisszabonon át. elindult
Rómába.
munkáját is a síkos úttest. A mentőíkocsik,
26.000 zsidó bevándorló érkezett Paleszti
amelyeknek sebessége különben nincsen
nába törvénytelen úton 1039 áprilisa óta. A
maximálva, most
törvényes engedéllyel bevándorlók ázatna
csak 5 < kilométeres sebességgel tudnak
ezalatt az Idő alatt 12.270 volt. Tekintettel
haladni.
arra, hogy £000 törvényes beutazási enge
déllyel rnidelkezö zsidó' míg nem tudottDe van olyan hely is, ahol a balesethez ki eljutni Palesztinába, elhatározták, hogy
hívott mentőkocsi csak lépésben tud men 1S41 áprilisáig nem adnak ki újabb beván
ni. A. kocsi járatok egy-egy eset után nem dorlási engedélyt.
tudnak visszamenni a székházba, hanem
Sisakot hordanak a nők is Angliában,
telefonon kapják a további utasításokat az hogy védjék magukat a bombaszilánkok
újabb és újabb segélynyújtásokra. Van ko ellen. A sisakokat különböző méretbén ké
csi, mely reggel 6 órától délelőtt. 10 óráig szítik nők és férfiak számára s darabonként
meg nem tudott a központi őrsvezetőnél' je 6—7 shillingbe kerülnek.
lentkezni. A budapesti mentők ma éjféltől , ösf germán kürtöt vittek ajándékba a
délelölt, tíz óráig 52 súlyos esetben és szá jobboldali dán pártok ífisrliribe a „téli
mos ambuláns esetben nyújtottak, el őre- napforduló- ünnepe", alkalmából. A kürtöt
ffélyt.
Himimler ' SS-vezetőnek' adták át/
'

él óta nincs megállás
a mentők munkájában
A budapesti mentőszolgálat teljes felké
szültséggel látja el feladatát, mely elé a
rendkívüli időjárás állítja.. A Markó-utcaf
székházban. éjfél óta uiues-megállás, A Város egész területcről megszakítás nélkül
hívják'a mentőket, baleset baleset nyomán,
valamennyi, úgyszólván a síkos úttest, a
csúszós járda áldozata.

Kartörés, lábtörés, kulcsosontlörés, agy
rázkódás szerepel legnagyobb számban
a balesetek között.

Az ügyeletes őrszoba tíz telefonja szünet
nélkül szól. Az őrsvezető orvos egyedül
-nem is tudja ellátni szolgálatát és á foko.
zott munka. következtében ma reggel tíz
órakor az a helyzet, hogy az előző szolgá
latos őrsvezető további inspekcióban ma
rad. De hasonlóan van a. kocsiszolgú’atos
orvosokkal is. Az éjjé'esek a megnöveke
dett segélynyújtás következtében legna
gyobbrészt még nem tudták átadni szol
gálatukat. A. normális viszonyok között
ilyentájt 3—4 mentőkopsi járt.
most 14 nientökoesit, sőt két szállító
kocsit is igénybe kellett venni.
A fokozott munka a tartalékok teljes szol
gál a‘beállítását tette szükségessé. A men
tők a. hajnali óráktól behívták a. tarlalékgoffSrS^et, ápolókat, orvosokat, hogy a
rendkívüli idő követelményeinek eleget tud
janak, tenni,
.erős <éjszaikai szolgálat reggel 6 órá
tól még csak fokozódik. A munkába siető
dolgozók igen nagy számban járnak sze
rencsétlenül.

Légiriadó Athénben
Athén, jan. 2.
| perckor
1
légiriadót jeleztek a görög
(Görög Távirati Iroda) I fővárosban.
• A riadó negyven nercig
A szerdába, ,yirradó...éjjel 3 óra 10 I tartott. (MTI).
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KIS HÍREK
A francia hivatalos lapban megjelent
rendelettörvény úgy intézkedik, hogy bizo
nyos iskolai könyveket a közoktatásügyi
államtitkár szakbizottság
meghallgatása
után betilthat.

Korlátozták az élelmiszerek kiszolgálta
tását Kolozsváron. Háztartásonként ói na
ponként zsírból, ■ hájból vagy szalonnából
együttvéve 25 dkg., lisztből 50 dkg., bur
gonyából 2 kg., mennyiséget szabad kiszőlgáltatni.

r

I KarÖ6r-Sii8:etek és Gröniand felé is, orpe5?o$t
ö^zekpttóíásüjfr wiilf
is -köszdaetet mosdok hűségüket. S>pki
1 sem Ismeri közüjühk a jövőt; folytatta’ a
király, de joggal hihetjük, hogy valamenynyiíinkre derűsebb idők következnek.
Eltávolítják a külföldi nevelőnőket és
gyermekápolónőkot Törökországból. Istanbulban már megkezdték o rendszabály vég
rehajtását.

200 amerikai hittérítő indul ma haza csa
ládjával együtt Sangíhájból a ..Presjdeut
Coolidge" gőzös fedélzetép az Egyesült Ál
lamokba,
A Pqpolo di Roma hangsúlyozza., hogy az
olasz erők valamennyi arcvonal minden
szakaszán sikeresen állnak ellen minden
ellenséges kísérletnek, amely óriási ember
es hadianyagáldozattal sem tudlja megtörni
az olasz védelmi hálózatot.

Huntziger tábornok, hadseregfőparancsnok, hadügyminiszter rádióüzenetet Inté
zett a libanoniakhoz és a sziriaiakhoz az
Egy sziámi felderítő járőr harcba bo
újév alkalmából. Felszólította őket, hogy
csátkozott Poipettől északra egy indokínai
változatlanul őrizzék még bialmukat Fran
motorkerékpáros különítménnyel. Két sziá
ciaországban, amelyet százados kapcsolatok
mi tiszt és 13 sziámi katona elesett, fran
fűznek hozzájuk,
cia részről egy ember sebesült meg. A
Kerésztély dán király újévi rádiószózatot sziámi repülők röpcédulákat dobtak lo a
intézett a dán néphez. Hangoztatta, hogy Mekong folyó mentén.
a piai komoly és..nehéz időkben a. dán nép
Mi történik 60 percen belül a világon?
csak kölcsönös . segítséggel, feltétlen egyet- Erre a kérdésre ad választ a stockholmi
értőssel .küzdíheti;,. le a nehézségeket, gon statisztikai hivatal egy kiadványa A sta
dolataim,úgymond, elsz^Hnák Izlar.d, a tisztika szerint 60 percen belül átlag 1600
'-9

Az Első Magyar^’ Részvényserfőződe

ncGLsas sort■«
áz alábbi helyeken tartják állandóan Irtásén csapolva:

.KejenyBlgyön:

üi,swt «•

Hangya Szövetkezet vendégleje, Nádor-ates 2í.
Itj. Simon János vendéglője, Nádor-utca 58.

Kovács János vendéglője, 8at Imre hereeg-út *6.

Kispesten:
Lajos vendéglője, Szt Imre heroeg-át 3.
Hslásztsrivs, Papp József, Petóii-tér ö/7,

Nagytétényen:
fcnbnu Károly vendéglője, Didsdi-ntca 3.
HufMdSl István vsndégidje, Fd-nt,, se.
Illés Ferencné vendégig, BsentiAroárág-tór i
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Folytatótógoe közlemény.
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RÁDIÓ

A LCA ZAR
« toledol f«Usgvá' bőseinek étet-halói harca

tapíiMWs -kávéháztóbán, yenáéglőkben, fűeáerT
Vidéken
885* raktáTOTainknál,■■minden jobb étteremben, kávéházban él caemegeüzletben.
r-.—- . .

összetoborozni Athénben. Egyébként,, mint
Ú pozsonyi Esti Újság lisszaboni tudósítója
jelenti, Nagyin. az egykori madridi vörös
kormány miniszterelnöke, is Londonban
tartózkodik, ahol 'élénk kapcsolatokat tart'
fenn a. brit kormánykörökkel.
JJrauchitsch, német vezértábomagy áss
újév alkalmából meleghangú üdvözlőiévélet intézett Csatlós tábornokhoz, a szlovák
nőm ze íved cím i min i sztoriiez.
Mint egy amerikai hírszolgálati iroda
Londonból jelenti, az Egyesült Államok és
a brit kormány jelenleg azzal a tervvel
foglalkoznak, hogy a jövőben amerikai te.
herhajók közlekednének a Csendes óceán
brit hajózási vonalain. Ezzel felszabadul
nának az angol hajók az Atlanti Óceánon
és a Fö'dközi-tengeren való közlekedés szá
mára. Klommer, az állami hajózási ható
ság képviselője, akit az Egyesült Államok
londoni nagykövetsége, mellé rendeltek, a
legutóbbi héten állítólag elhagyta a brit
fővárost, hogy az Egyesüt Államokba utaz
zék és az amerikai kormány élé terjessze
a tervet
A Buna Vostiro leközli Dumitreseu vas
gárdista emlékiratából azt a részt, hogy a
múlt rendszer milyen eszközökkel vallatta
a kezébe került vasgárdistákat. Kút vas
gárdista munkásnak, akit röplratterjesztég
közben fogak cl, meztelen talpát botokkal’
verték, ujjaikat és körmeiket átfúrták és
kisz-aggv.fiúk, sót uyaJattEik velük és az
egyiknek csipőfogóval szorították csszo a
nyelvét Egy gépkocsivezetőnek a csend
őrök konyhakéssel több helyen megrepesztették ülepón a bőrt és sót hintettek a sebekbe, Egy gimnáziumi tanulót egy íróasz.
tállá 1 a falnak szorítottak és fejét, revolver
aggyal ütlegelték. Azután egy olyan kínzoszerkezetet használtak, amely végtagjait
megnyujtotta. és o vesekőt hdykből elmoz
dította.
A román vasút, vezérigazgatósága felha
talmazást kapott, hogy körülbelül 100 moz
donyt németországi javítóműhelyekbe szál
Kína 3.5 millió, Japán 101.839 eimbeit lítson és azokat ott kijavíttassa.
vesztett a japán—kínai háború kitörése
Január ekéjén egész sereg kinevezést és
óta, jelenti a japán császári főhadiszállás
ranganielést tettek közzé Londonban. A
sajtóosztálya.
rangemelósek névsorában szerepel Sir Ed
50 elefántot vetettek harcba az ii dó- mond Ironside is, aki a franciaországi had
kínai francia csápatok. Az elefántok t,ép » járat alatt angol vezérkari főnök volt, és
fegyvert és kisebb kaliberű ágyukat vittek Dünkirahcn u'án átadta, helyét Dili tábora hátukon. Az állatok közül 29-et megöltek uofcnak. Ironsidet earl rangjára emelték.
a sziámi katonák, a többi pedig elmene Lord Camroso, a Daily Telegraph című
kült. Ez az első eset, hogy a moderál hábo nagytekintélyű londoni lap kiadója és tu
rúban elefántot használtak,
lajdonosa viscounti címet kapott, Sir Ró
A román közbiztonsági intézmények' ini- bert Kingsley, az angol takarékossági ak
litarizálása folyamatban van. December 12. ciók . megszervezője pedig lord lett az új
ótá három táborqok tevékenykedik ú rend esztendő alkalmából.
őréé?! prefektusán, amely eddi? a VasgárAz amarUihJ küllto’mlnibztérlnm közzé
fellegvára volt Folytatják a vidéki és tette Viktor EmáWöl olasz király és Bec
bukaresti vasgárdista csoportok lefegyver sevolt újévi távirat,váltósát Az olasz ural
zését is. Egyelőre azonban Codreanu apjá kodó „logszivélyesebb jókívánságait" küld
nak és C'iorogaru tanárnak a szabadcsapa te a® Egyesült Államoknak és az elnök
tai vonakodnak beszolgáltatni fegyvereiket. nek. Kooscvolt válasza a következőképpen
Horia Sima, aki a román korméányban a hangzott:
vasgárdát képviseli, bukaresti hírek sze
— Nagyon hálás vagyok Felséged szívé
rint merénylettői fél és ezért mindennap
lyes üzenetéért. LegŐszintébb .Jókívánságai
máshol tölti az éjszakát. Különösen éles mat küldöm Felségednek és remélem, hogy
személyi ellentét választja él Dimitriu
a jövő évben az olasz nép abban a helyzet
Grozától, a munkáslégionista csoport ve
ben lesz, hogy élvezze egy igazságos béka
zetőjétől.
áldásait.
A román katonák napi ellátására szánt
a
összeget 15 leiről felemelték 20 leire. Ezt
az intézkedést az élelmiszerek drágulása
tette szükségessé.
Küszöbön áll az angliai invázió kísérlete,
IMI JANUAB S, CSÜTÖRTÖK
mondotta Smuts tábornok, a délafrikai
Unió miniszterelnöke. Ez a kísérlet tette
BUDAPEST I.s
még hozzá, súlyos erőpróbát jelent majd
15.15:
hallgatóinknak. — 1545: Időjelzés,
hírek. — 17: Hitek
Angliára, mert bizonyos, hogy Németor azlovákidljjárásjelentés,
_
____
és. ruszin nyelven. — 17.15: A Rádió
szág egész hatalmas hadi gépezetével kezdi Szalonzenekara. — ......
.1745:. Külügyi negyedóra.
~_18: A földmívelésügyt minisztérium rádiómég a . döntő jelentőségű csatát.
eloada-ssorozata. — ’18
• 35: w
----- .z.
Mnrsohalkó
Mignon
Nem hosszabbították meg a szilveszteri zongorázik. — II: Hitek magyar, német ’.és
román
nyelven,
elven. — 19.20: Hamgképek az 1910.
zárórát Szlovákiában. A kormány közölte eszfondö l
A--.11
második
felének érdekesebb eeeméa lakossággal, hogy az a kívánsága, hogy nyeirői. — I'.....
25.25: __
Magyar tánclemezak. —
M.OT;
Hírek,
időjárásjelentéB.
— 21.15: Minhangos mulatozás helyett töltso mindenki (lenből e?y 1keveset.
____ l. Z5_.
Közvetítés „„
az Ostendocsaládja körében az óév utolsó estjét.
kávéházbói. — 2S: Hírek. — Utána: Hangleme
zek.
—
23:
Szórakoztató
zene.
Hangfelvétel.
Sorhajóhadnaggyá nevezték ki a PapauiBUDAPEST II.:
kolisz görög tengeralattjáró parancsnokát.
15.15: Jazz-Azámok hanglemezről. — 17.15:
A Német Távirati Iroda bukaresti jelen ..Páholy, műhely, céh. akadémia." Kampis
tését közli a Neue Zürcher Zeitung, esze Antal dr. eloadaza. - 1745: Hanglemez. - 18:
Hírek.
18.10: bzabó Ká.mán magyar nótá
rint a Magyar Távirati Iroda bukaresti kat zongorázik. - 18.35: „Itókafl kalandjai."
képviselőjét a román kormány kiutasította. Részletek Goethe állatéposzriból. — IS: Szóra
koztató. hanglemezek. - 26: Hírek német,
Lister és Kojo, volt spanyol vörös táfrancia és eszperantó nyelven. —
Cigányzene, Uf-ry Anna énekszámaival.
homokokat a brit kormány, hír szerint,
repülőgépen Görögországba küldte, azzal a
céllal, hogy ott a nemzetközi brigád- élére
álljanak. Hír szerint azonban egyelőre még Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS--.
egy századra való legénységet se tudtak
ben! Biztos eredmény!
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Hnglla elleni akcióról
t ír a Corrtere
,,E.rrc feltétlenül ssziilkség van"
A Duce
minisztertanácsot tivoli össze
A ÓftUBMÜG milánói
tiiáősítófának tele,önjelentés

I

7

ene r>outi)amptonben a nemet repülők által oko
zott pusztulást

Egy vasgárdista „határellenőr"

és a női utasok motozása
Vidrátszeg és Kerelőszentpál román
határállomásokon egy Suvincscn nevű
Néhány héttel ezelőtt a román határ vasgárdista állomásozik, aki mindig
szakaszon vasgárdista ellenőröket ne jelen van, amikor a női'utasokat, sze
veztek ki a határszakaszok .ellenőrzé mélyi motozásnak vetik alá. A női
sére az ott lévő katonai parancsno utasok motozását egy cl gúny asszony
kok fölé. Ezt a rendelkezést később végzi és SuvinesCu mindig' végignézi,
_ visszavonták, most azonban újból élet amikor a nőket a motozás, során le
beléptették.
vetkőztetik.

Milánó, jan. 2.
Az évforduló lényegesebb katonai
események nélkül telt el és ha nem is
volt kimondott fegyverszünet, akár
csak . karácsonykor, — újévkor is lényegcsen csökkentették haditevékenységüket a küzdő felek. Itáliában így
zavartalanul, de mégis n) helyzethez
'illő komolysággal, és a valóság, teljes
tudatában ünnepelték az új esztendőt.
Hangos újévi ünneplések nem voltak,
a magánösszejöveteleken azonban se
hol sem feledkeztek meg á király, a
Duce, a katonák és a német fegyver
társak felköszöntéséről. Sűrűn idézték
tegnap éjjel is Hitler legutóbbi kiált
ványának ezt a mondatát: „Az 1941. év
a legnagyobb győzelem éve les,
Az olasz, publicisták, amikor vissza
pillantást vetnek, a tavalyi esemé
nyekre, megállapítják, hogy
a decemberi változások ellenére, a
legnagyobb nyugalommal és biza
lommal kell
az. új esztendő elé
nézni.
Általában úgy vélik, nemcsak a la
pok, hanem a fasiszta politikai körök
is, hogy
még 1941. első felében eldőlhet a
háború egy Anglia ellen intézendő
nagy akció következményeként.

,.Arre feltétlenül szükség vau, -— ál
lapítja meg- a Corrtere, — az angol
sziget légi és tengeri blokádja nem
lehet elég hatásos új elemek alkalma
zása nélkül."
Itállaszerte erős hadikészülődés ta
pasztalható, amiből arra lehet követ
keztetni, hogy'
a brit szigetek elleni támadásban
közvetve, vagy közvetlenül, de
Olaszország is részt kíván venni..
Lehetséges, hogy éppen a németek
megindulása adná meg a jelt az aíbár
nm,i és, a líbiai ellenoffenzivára is.
Rómában ezekkel a problémákkal
tulajdonképpen csak a külföldi diplo
matakörök foglalkoznak, olasz helyen
még a szokottnál is nagyobb zárkó
zottságot tanúsítják minden katonai
kérdéssel kapcsolatban. A hivatalos
tényezők csak a közelmúlt
politikai
eseményeit hajlandók kommentálni,
aminek során
feltűnően éles hangöt ütnek meg
most már nemcsak az Egyesült
Államokkal Szemben, hanem Anglia
más szövetségesei és barátai, <gy
Törökország, Portugália és Svájc
irányában is.
Ma jelentik, hogy szombatra Mus
solini minisztertanácsot hívott össze,
amelyen „igen fontos problémák" ke
rülnek megtárgyalásra.

Györgyi Miklós

Marosvásárhely, jan. 2.

„Erkölcsi felkészültség hiánya"
a román csendörségnéi
táluk viselésére való képtelenségük
miatt a csendőrségtől elbocsátott qgy
ezredest, hat alezredest, 45 őrnagyot,
tía századost, két főhadnagyot és egy
hadnagyot.
'

Bukarest, jan.í 2.
(Magyar Távirati Iroda)

An.oneseu
tábornok, országvezető
erkölcsi felkészültség hiánya és hiva-

400 amerikai repülő
gépet kap Kína
Newyork, jan. 2.
(Német Távirati Iroda)

pfess Washing
tonból. jelenti, ottani kormánykörök
ben jelenleg' megbeszélések folynak
arról, hogy tavasszal esetleg 400 ame
rikai harci repülőgépet engednek át
Kínának; A gépeket azonban csak
kölcaönképpen adnák bérbe a kínai
kormánynak. (MTI)

-50 fofc

védorszá q b an

S

Upsala, jan. 2.
A meteorológiai intézetek két nap
pal ezelőtt jelentették, hogy
ÉszakEurcpában rendkívül erős fagyhullám
terjed. Svédországban kedden érte el
tetőfokát a szinte sarkinak nevezhető
hideg-. Az ország legészakibb pontján
újév napján 50 fokot mértek fagypont
alatt,
\

Román cáfolat:

nem történt „incidens"
a belügyminiszterrel
Bukarest, jan. 2.
(NST.) A román főváros lakosságút
oly gyakran foglalkoztató különféle
ellenőrizhetetlen híresztelések .sorában
felbukkant az a hír, högy vasgárdis
ták le akarták tartóztatni Popescu
Dávid tábornokot. Két gárdista hatolt
tolna be a tábornok lakásába s a tá
bornok, állítólag', rövid szóváltás után
mindkettőt agyonlőtte.

<

Bukarest, jan, 2.
(Magyar Távirati Iroda)

A belügyminisztérium közleményt
adott, ki, amelyben cáfolja, hogy Dá
vid Popescu tábornok, belügyminisz
terrel valamilyen k incidens történt
volna. A hivatalos' közlemény egyben
rámutat arra, hogy az ilyen hamis
hírek terjesztőivel szemben a legszi
gorúbban fognak eljárni.

FILM-HIREK

~~ Halálozás. Creísjk’z- Béláné fájdalomtól
megtört szívvel jelenti, hogy imádott férje,
SZELECZK.Y 7ATA ÉS PAGÉR a fősze a legjobb apa. CheisZer Béla 67 éves korá
ban, legboldogabb házasságának 42-ik évéreplői áz „Eladó birtoli" című, Mikszáth ben,. hosszas szenvedés után elhunyt. Gyá
Kálmán regényéből dramatizált új, magyar szolják gyermekei; Margit, Ernő,'Lili, ve-’
filmnek.
Jei és a kiterjedt rokonság. Emlékét örökké
A FEKETE ASSZONY-ban szerepelt elő kegyelettel őrizzük. Temetése január 3-án
ször együtt Jeau G a b 1 n és Simoné S i- délután fél 2 órakor lesz a rákoskeresztúri
izr. temetőben.
ni o n, a francia filmgyártás két sztárja,
Hlrschler Leó mérnök 74 éves korában
akiket e sikerük után a gyár tovább is
Lausanneban hősiesen viselt hosszú, szen
együtt akar szerepeltetni.
vedés után elhunyt.

Ismeretlen ellenfél
Simor Erzsi, Földényj, Aitay
lm,,,

, _
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Cellofilter füstszűrös cigarettahüvely
SENATOR CIGARETTAPAPÍR
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lyukas harisnyája?
Berlin,

tökéletesen megfelelő nadrágoeskát kössön
belőla
_ •
A másik szárból pompás fők.Stök és me
leg kesztyücskék kerülnek ki.
k tarka-oarka sisapka anyaga
a diszítőfantáziának ugyancsak tág teret
enged. A belőle készült hálókabát készí
tője biztosan egy fiatal rajnavidéki ássszonyka volt.
Ki hinné, mennyi kincset rejteget még a
ruhaszekrény legalsó fiókja! A régi füg
gönydarabokból pazar luxusruhák készít
hetők,
a
rongyos
frottír-türölközőböl
meleg kezes-lábas,
A Németországban
bán már rég divatjamúlt glasszékesztyü
elegáns cipöcske alakjában állt az új élet
szolgálatába.
És
kedves ötlet, aranyos apróJí’ mennyi Kedves
s^s',
_is ehnondanám, hogyan lett az
ócska felöltő vattabéléséből
- -- — —— csinosr lélekmelegítő mellényke, talán a világhírű fel
találók is elsárgulnának ennyi ötlet lát
tára. (n. Lj

Újságolvasó ©mbar lévén, tudonfesomra
jutott, hogy a Német Asszonyok Szövetsé
ge három hónappal ezelőtt az egész Biro
dalomban csecsemőkelengjc-tanfolyamokat
rendezett, a tanfolyam eredményéről pe
Igen nagy izgalmat keltett tegnap dél
után a. Nemzeti Színházban az a hír, hogy dig kiállítás keretében számol be.
A kiállítás mottója: Semmiből haszno
Somogyi Erzsi olyan súlyosan berekedt,
hogy kényetlen volt a „Téli zsoltár* e.í mii sat/ És csakugyan, minden kiállított tárgy
dráma esti, előadásában szerepét Icmon- haszontalan semmiségből készült. A mai
.... dani. Már-már úgy látszott, hogy az újévet Németországban a ruhajegy értékesebb az
.darabvaltózással kell kezdeni a Nemzeti aranynál is. Nos, ez az ezernyi apróság
Színházban, ekkor azonban nagy áldozat nem kerül egy fél ruhapontba sem.
készséggel jelentkezett Mészáros Ági, a
A papa használhatatlannak ítélt fyw&űs
. Színház fiatal tagja és bejelentette, hogy
Aletta nehéz szerepét hajlandó Somogyi harisnyájából felbontva, még mindig elég
Erzsi helyett eljátszani, A szerepet nyom anyag kerül ki, hogy a gondos nagymama
ban elküldték, néki, és az esti előadás előtt
égy órával Mészáros Ági már teljes szövegtuddssal jelent meg á színházban a pró
bán. Aat, hogy milyen, bravúros teljesít, méfiy ez, csak az tudja, aki ismeri ennek
az alakításnak igen nagy szövegnehézségéit: Kovách Aladár ugyanis, a darab
^Vda, ^d.%/7
írója, súlyos archaizáló nyelven írta meg
ezt a darabját. Mészáros Ági beugrása az
egyetlen próba, után kitűnően sikerült s a MrmiS)nen,°
b»n C/A
közönség melegen ünnepelte a fiatal, áldoasatkész színésznőt.
P’4’ .? lflBEL^Rbo4'r
ávar Íf.-Jí|"ÁR0S,i HÍRADÓ (181-2H): Ma-

Bravúros beugrás
J volt tegnap este
a Nemzeti Színházban

MOZI

ELTEMETTÉK SZIKLAI JÓZSEFET ma
délelőtt 11 órakor, általános részvét mellett.
Utolsó‘útjára elkísérték kollégái és jóba.átal, továbbá számosán a közönség köréből
is, akiket ez a kiváló színész., humorával és
táncával elszórakoztatott, A ravatalnál a
zár’.
./?7, ?L°AIÜ.
Szinészegyesület, a pályatársak és a bará
őiAPV4o\-ílÍM3fr',: ,¥aza'lír®'
Ü'Á ‘ŐB,
tok részéről hangzott el gyászbeszéd. Sziklai
Józsefet díszsírhelyen hántolták el.
ÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT MUTATTÁK rokr.;f ,r;n CITY OH-™)' Bepuiő SraséBk:
- BE A PARASZTBECSÜLETET s ebből az
alkalomból Rómában meleg ünneplésben ré
szesítették M a s c a g n i t.
Maseagninak,
. aki röviddel ezelőtt ünnepelte 77-i-k szüle G25A14): Hazafelé.
A szerelem nem
tésnapját, a Parasztbécsület ötvenéves jubi szétvon
??SMyen" J.’6,
’AW. sz„ v„ fi. :/,4 i/.K t/9j
leumán Bottal olasz közoktatásügyi minisz (i s 7 RLHOKADÓ (138-171): Erdélyt kaátély:
óz 6(4S’kMs m
ls) ~ EMT (IH-WÍ:
ter arany emlékplakettét nyújtott át.
&. ÍÁ&,1y.„K
.
NINCS MA ESTE ELŐADÁS az Andrássy
Színházban a, „B aj v a n S á l.o m ey g 1“ Madár6’ í</r’ V a*® / dT rORÜM (189-543):-Kék
mn inA
V‘S- sz- v- ö- */<4-kor is) című Meano-bohózat. házifőpróbája miatt.
ÉRDEKES ZÁRTKÖRŰ FT LMBEMUTATÓ
lesz ma éjszaka a Belvárosi Híradótnoziban.
„így já tsz tok ti“ címmel levetítenek
HOMEEOS (296-178): A pMtameJU? (’U T
egy fllníperf&Iflázst, amelyben többek kö
(flb, sz. ‘M-től folyt, v. Vödül folyt.) _
zött P e t h e s Sándor kifigurázza a legis IPOLY
(292-628): Bel Áml. (Vsf, V-6, >/»3 VoO
mertebb magyár filmszínészek és filrűszí- V,, ü. '/ö-kor is) — JÓZSEFVÁROSI (184-644):
Alcazár. (</»4, >4 >/á, Vdó,
kor is) .nésznök játékmódörát.
KAMARA (423-901): Rózsafabot. (U, 2 4 6 8
10)
KORONA
(353-318):
Bel
Ami.
(V:4, Vrf’
KÁ POSZT A FEJ EK KEL MEGRAKODVA
/«S, >/«10, v. V«2-kor is) — LLOYD (111-99-1):’
érkeznek most délelőttönként az Andrássy lAranyvaros.
(3, '.76, Vs8, ’/OO) — NYUG'AT (121Színház próbáira a színészek. A furcsa aján flft.): Te csak pipálj, LadányL (’/ső. 7. VtlO, sz
dékot egy kis kecskegidának hozzák, 4 6 8. JO, v. 2, 4, 6, 8, 10) — ODEON (422-785):
Hollywoodi varázs. (*/ö, 3/<7. >/»10, sz. '/:4, V(6,
amelynek az öltözők mögött nyitottak szé *A8, V.-10, v. '/il-kor is) — OMNIA (130-125):
nával bélelt istálló-lakosztályt. A gida Repülő ördögök. (5, ’/<8, ’/«10, tsz., v. 4. 6. 8. 10)
(114-926): Egyetlen éjszaka. C/<5,
ugyanis fellép a színház soronkövetkező da — ORIENT
>/«10, V. Vt2, */s4, Va6, ',i8, >/»10) — OTTHON
rabjában. Tud.tunkkal először történik, hogy (146-447): Ámor az autóban. ('/<4, '/<6, >/48, VdÓ.
v. >/<3-kór ’«) - PALACE (221-222): Igen, vagy
kecske lép pesti színpadra.
nem? (11, 2, _ 4. 6. 8, 10) - PATBIA (145-673):
KÉRELEMMEL FORDUL A KÖZÖNSÉG Erzsébet királynő. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is)k—
PHŐNTX
(223-242): Csak egyszer élünk. (11, íj
HEZ , a Fővárosi Operettszinház igazgató
sága. Azt kéri publikumától, hogy ülőhe
lyeit háromnegyed nyolcig foglalja
el a színházban, mert rendőrhatósági in
tézkedés folytán az előadás egy perccel
eem kezdődhetik későbben. Pon
tos megjelenéssel el lehet kerülni az utóbbi
időben néhányszor előfordult tumultuózus
jeleneteket.
OLASZORSZÁGBAN VENDÉGSZEREPEL
ebbon a hónapban Sergio F a i 1 o n i, a ma
gyar királyi Operabáz karmestere. Január
10-éu Torinóban, 19-én pedig Firenzében
vezényel. A hónap végén tér vissza Buda
pestre, hogy megkezdje Respighi „LuereK i a“ című dalművének próbáit.
— A Zeneakadémiában 29-én újból óriási
sikert aratott tangóharinonika-szerű kézi
orgona bemutatása Sternberg hangszerpalo
tában. Rákóczi-út 60.

Holnap január 3-án premier a

Royal
Varieté
REVÜ SZÍNHÁZBAN

Bársony Bözsi, úi revü keretélen.
Ben B a nett a peches ember. Lenge
Emil miniatűr cirkusza és a világvárosi
kiséróndsor. E óadások kezieta
éa ft
ójakor. Helyárak 1-5 P/g délután <0 fül
től 3 P-ig.

Arvhjnmál

Ismeretlen ellenfél. (11, 9 í í 6 (-35-276):
^225-602): Hollywoodi varázs,’ (‘/tó 7

*•’ vr u(5,
/ </tó, VdO,us)sz. ~
Aleazár.
4, «,ZUGLÓT
8, ló? v. 2®tr ilj.

igmándi keserüvizből
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** NEMszeretek
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Négy asszonyt
i1 veszt»rí kabaré (

Vasárnap kezdődik
a legizgalmasabb
©kőlvivóharc
Évről-évre a legnagyobb sikerű boksaesemény a csapatbajnokság, amelynek öt
hétre terjedő küzdelmei zsúfolt, nézőtér
előtt folynak le izgalmai hangulatban,,
forró légkörben és sok meglepetéssel. Az
idei csapatbajnokság mérkőzései vasárnap
kezdődnek s az első fordulóban a jól is
mert, régi bajnokaspiránsok, a B. Vasutas
és a BTK mellett a tavaly még újonc
WMTK és MPSE lé]f a közönség elé. A
sorsolás szerint a B. Vasutasnak a WMTK,
a BTK-nak az MPSE lesz az ellenfele.
Az előzetes jelentések alapján a hevesebb
harc a B. Vasutas—WMTK meccsén vár
ható. A B. Vasutas a bajnokságra pályázik,
tehát feltétlenül győzni akar a jó erőkből
álló csepeli csapat fölött. Felsorakoztatják
valamennyi válogatott versenyzőjüket, leg
jobb formában levő kokszolóikat, nehogy
kellemetlen meglepetés érje, a csapatot s
mindjárt a startnál elveszítse bajnoki esé
lyeit. A mérkőzéseket vasárnap délelőtt fél
11 órakor kezdik a Várost Színházban.
A KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG holnap,
pénteken este 8 órakor a Millenáris sport
telep nagytermében, tartja a közgyűlés
olőttj utolsó tanácsülését, a. közgyűlést pe
dig január 5-én, vasárnap délután. 3 órakor
tartják.

BRADL, német síugró bajnok Innsbruck
ban 49 és 47 m.-es ugrásokkal 221.3 ponttal
nyerte versenyét, újév napján pedig Beit
im Minkéiben győzött 1'6 m. és 61 jn. ug 9
rásokkal 146.7 ponttal. Ugyanitt egy 65 m.
ugrással beállította Elsgruber sáncrekordját.

A LEVITZKY KÁROLY emlékére kiírt
gyorskorcsolyázó versenyt hétfőn rendezi
a BKE a városligeti műjégpályán. A ver
senyben minden nevesebb gyorskorcsolyázó
elindul. Az 5Ó0 ni., .1500 . m. és. 5000 m. tá
gyors W>. */.9) — JÓZSEFVÁROST: Á’esúnTj volságra kiírt versenyt két részben, reggel
lány (>/<6, ■/<»). — KISFALUDYaifciit
(•/.r,, V<9). - KOMÉDIA ÖBF&ÜMroNe evőre 8 órakor és délután 2 órakor bonyolítják le.
uskedifiak! 0/*9). (9
_k kamara varÍft?:
EÖYA* vartItI:
A BUDAPEST—BÉCS—BERLIN városok
közötti műkorcsolyázó, és iéglioIiki-mérkÁ
aíés külföldi vendégelt ma estére- várja ®,
BKE. Ma reggelig semmi hír sem érkezett
A FERENCVÁROS január I5-ig szabad ti bécsiektől és berliniektől, remélhető azon*
ságra küldte játékosait. A csapat pihen s bán, hogy a két csapat mégis idejében mcg«
csak a hónap második fölében kezdj meg érkezik s pénteken este 7 órakor megkezd
a tornatermi előkészületeket, azután pedig hetik a Budapest—Bécs jéghokki-mérkőzést.
a szokásos bemelegítő pályatréning követ Szombaton délután a műkorcsolyázók mu
kezik. A tervek szeript szezonnyitó mérkő*. tatják be iskolagyakorlataikat, este 7 óra
zésként az Erdélyi Kupa döntőjét játssza a kor a Bécs—Berlin jéghokki-mérközés kerül
sorra, vasárnap délben fél 12 órakor a mű
Ferencváros a WMFC csapatával.
korcsolyázók szabadon választott műsora
A NÉMET BAIER házaspár, a híres mű szerepel a programon, este 7 órakor pedig
korcsolyázók, tegnap Kreefeldben szerepel a Budapest—Berlin jéghokki-mérközés zárja
tek nagy sikerrel.
be a versonysorzatot.

Fllov bolgár miniszterelnök
A kormányzó üdvözlése
Németországba utazott

Újév napján

Gyomorbaját giőgyíttatja Bécsbeo
Szófia, jan. 2.

Filov bolgár miniszterelnök újév
napján beszédet intézett a, bolgár nép
hez "és azzar'köszöntörte az- új” eszten
dőt, hogy hozzon békességet, boldog
ságot és jólétet Bulgáriának.
A miniszterelnök röviddel rádiószó
zatának megtartása után szerdán dél
után 2 órakor az Orient-expresszel

Bécsbe utazott. Az erről kadott hiva
talos közlés szerint a miniszterein ők
az utóbbi időben állandóan betegeske
dett és karácsonyi szabadságát .arra
használja fel, hogy bécsi szakorvosát
keresse fel. Híre jár, hogy Filov gyo
morbajban szenved és betegsége be
ható orvost vizsgálatot igényel. Bécsi
tartózkodását tíz napra tervezik. A
miniszterelnököt felesége is elkísérte.

Rendkívüli arányú
akciók London ellen
London, jan. 2.

(NST.) Az angol hírügynökségek je
lentései szerint a. német légihaderő
szerdán este újból támadásokat indított
különféle londoni célpontok ellen. Hír

szerint rendkívül nagyarányú akciók
ról van szó. A német támadásokról még
nem közöltek részleteket, mindössze
arról számoltak be; hogy röviddel a
sötétség beállta után megfigyelték az
Anglia felé tartó német gépeket.

A Magyar Távirati Iroda, jelenti:
ségé, Karafi&th Jenő titkos tanácsos, í
A kormányzó úr Öfőméltóságánál főpolgármester vezetésével, báró Szúr- .1]
újév napján szerenosékívánatainak ki mag Sándor belső titkos tanácsos, ny. ||
fejezése vegeit megjelent József fő gyalogsági tábornak és vitéz Jánky j
herceg császári és királyi Őfensége.
Kocsárd titkos tanácsos, lovassági tá-<
Gróf Teleki Pál titkos tanácsos, mi bontok, a Mária Terézia Rend névé-']
niszterelnök a kormány, gróf Szé ben, dr. Töreky Géza titkos tanácsos, 1
chenyi Bertalan belső titkos tanácsos, elnök, a, m. kir. Kúria, nevében, végül j
a felsőház elnöke a felsőház, dr- Tas- dr. Ravasz László titkos tanácsos, re-tej
nádi-Nagy András titkos tanácsos, a formátus püspök, dr- Tasnádi-Nagu j
képvisellőbáz elnöke a képviselőhöz, András titkos tanácsos, egyházmegyéi b
vitéz Bartha Károly titkos tanácsos, gondon.k és Szabó Imre m. kir- kor* j
táborszernagy, honvédelmi miniszter mánvfőtánáesos, esperes, a reformé* jl
és Wérth Henrik titkos tanácsos, gya tus egyház nevében tisztelegték «Gfő- lí
logsági tábornok, a vezérkar főnöke, méltósága előtt.
a honvédség Szerencsek)vánatait tol
Nagyszámban
érkeztek táviratokul
mácsolták.
külföldi államfők, fejedelmi személyi”'ji
Déli 12 órakor Öfőméltósága a tá ségek, külföldi követek részéről, tö-jí
vollevő nuncius helyett Maximilián magosén fejezték ki. ezerencsakivá- I
Jaeger svájci rendkívüli követet és nataikat sürgönyökben és felíratok” |
meghatalmazott minisztert, mint a bán belföldi állami méltóságok, tör* ‘[j
Budapesten székelő diplomáciai kar ványhatósúgok.
testületek, magáuo- 1
rangban legidősebb tagját fogadta, sok, a magyar föld s különösen a. |
majd Budapest székesfőváros küldött- visszacsatolt területek népe. (MTI)

Gyujtóbomba-esG!
Amszterdam, jan. 2.
(Német Távirati Iroda)
Anglia belső biztonságügyi minisz
tere keddi rádióbeszédében kijelen
tette, hogy az Anglia nagyvárosai el
len intézett német bombatámadások
szakadatlan bomba-offenzíva méreteit
vették fel. Néha valóságos gyujtóbombaeső hull le, amely megszámlál

hatatlan tüzet okoz. A hatalmas tüzek
nemcsak károkat okoztak az épületek
ben, gyárakban s raktárakban, hanem
azonfelül a levegőből támadó ellenség
nek jól látható célpontokat nyújtanak,
ahova az ellenség azután ledobhatja
robbanóbombáit. Vasárnaptól hétfőre
virradó éjjel a londoni City nagyrésze
valósággal felperzselődött a rázúdult
ezernyi gyiijtóbombától. (MTI)

P Piccadilly Circuson táncoltak
a londoniak karácsonykor
A „Régi jó idők“ dala — a föld alatt
Stockholm, jan. &

angol fővárosban Msztóriáe kí'törétekre
om.l ék értető jelenetekre vezetett Ilyen je
4. január 1-rc virradó éjszaka &
lenetekről egyébként már a svéd sajtó is
német. légierő egyáltalán nem fejtett ki
irt London karácsonyáról szóló beszámolói
tevékenységet az Anglia fölötti légitérben.
ban. A Piccadilly Circuson, London egyik
A City ellen intézett hatalmas bombázás
legnagyobb terén állítólag száz meg száz
őta tehát > már második éjszaka nem értő ember táncolt, amikor hiro járt, hogy nem
Londont légitámadás. Angol részről a rossz kell támadástól tartani. A támadások el
idővel nvinyarázzák eat a tényt.
maradásának ellenére is zsúfoltak voltak
A Ipndoiil rádió beszámolóiból itteni a földalatti vásift állomásai s itt a londo
semlogos megfigyelők arra következtetnek, niak- ezrei énekelték újra - meg- újra a „Bég!
hogy a támadások, teljes elmaradása az jő idők" című dalt,

Meghalt Tóth Tamás,
Szolnok
volt polgármestere
Szolnok, jan. 2.
Szolnokon nagy részvétet keltett az
a hír, hógy dr. Tóth Tamás Szolnok,
volt polgármestere 48 éves korában
Budapesten a Herzog klinikán Újév
napján elhunyt.
Dr. Tóth László 1925-ben került Szol
nok élére, mint az ország akkor leg
fiatalabb polgármestere ég nagy épít
kezésekkel fejlesztette városát. 1937ben spanyolországi tánulmányútjáról
nagybetegen tért vissza és azóta toló
kocsin látogatta hivatalát. Később bele
keveredett az iemert szolnoki panama
ügyekbe, le is tartóztatták, míg az
után 1940 májusában rehabilitálták és
az ügyészség valamennyi vádpontot
elejtette vele szemben.
A volt polgármester holttestét Szol
nokra szállítják ég szombaton délután
2 órakor temetik eL

Hűségnyilatkozatok
Itáliában
Róma, jan. 2.

(Stefani.) A fasiszta párt titkárához
állandóan érkeznek táviratok a feketeingesek, a tűzharcosok, fegyveres had
erő és a polgárok, részéről és kifeje
zésre juttatják rendíthetetlen hűségü
ket és ragaszkodásukat, a császár és
király, valamint a Duce Iránt, továbbá
törhetetlen hitüket az olasz hadsereg
végső győzelmében. (MTI.)

— Orvosi hír. Dr. Darvas László orvos
nevével kapcsolatban tévesen, került lapunk
ba az a hír, hogy a Bethesda-kórház bel
gyógyászati osztály orvosa, hanem a kór
ház belgyógyászati osztályán, mint externista orvos működik.
— Bajtársi találkozó. A volt m. kir. 5. honvédlovaahadosztály (1, (>,. 7, 8-as honvédhuszár
ezredek) Bajtársi Köre január -í-ón, szombaton
este, */j6 órai kezdettel bajtársi összejövetelt
tart a Beszkárt-otthon
kiiiönholyiségeben,
VIII., Beniczky-utca 3. sz. alatt.
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Raffay püspök
a nemzetiségi elkülönülés

ellen
Ujév napján köszöntötték hívei dr.
Raffay Sándor bányakerületi evangé
likus püspököt, aki Hohenlohe Ká
roly Egon herceg Luther-szöveíségi
világi elnök üdvözlőbeszádére adott
válaszában megállapította: az egyház
a kor hullámverésében áll. Még sincs
túlságos jelentősége annak, hogy mű
ködik az istent aga,dás. e.z — úgymond
— munkánkban a . legkevésbbé sem
akadályozhat. A vallásos léleknek
tsemmi óka félelémre. A reformáció
hazájában, . Németországban. az egy
házzal szómból a. kritikán álláspont
éppen az egyház megtartásának igé
nyével lép fel. örvendetesen állapít*
hatja meg azt, hogy Németország ve
zére. akt a.
maga elgondolásaival
szemmellátliatőan számotvet, az Úr
istenre- bízta néga sorsát. Az Evan
gélium ereje nélkül senki sem állhat
helyt.
Továbbmenten Raffay püspök hely
telennek 'mondotta. hogy az egyházon
Miil. mindinkább felüti fejét a nem
zetiségi kérdés. Ez a probléma napi
renden van és. tisztáini. kell áz állam
ra és egyházra nézve egyaránt, mert
aki az egyiket érinti, akarva-akaratIanul érinti a másikat is. A magyar
német egyezményt félreértik azok.

LONDON:
Nincs semmi
jelentenivaló
London, jan. 2.
(Reuter.) A légügyi és belbiztonsági
minisztérium jelenti:
Nincs semmi jelentenivaló. (MTI.)

akik a magyarországi német honpoU Jl
gá,rok kulturális tömörülését úgy ér- 9
telmezik, hogy bárki állam leyten az <9
államban. Német testvéreim
így í9
szólt Raffay püspök — jól tudják a ||
múltakból, hogy eleik legnagyobb jB
része éppen vallásának biztosításáért 9
hagyta el ősi otthonát, viszont itt, szú- 9
zadok óta teljes szabadságban éh 9
anyanyelvén
elégítheti ki minden ja
kujtúrigényét. Kérem, tehát német 9
testvéreimet, maradjanak -és- faffyeneA: fa
csakugyan ■ testvérek.
Hálátlanság ja
volna, ha megfeledkeznének a.rról a I
kivételes szerétéiről, •amellyel & W-.'.9
gyarság és benne az Tbvqngélikps egy- 9
ház Őket annyi időn át körülvette.
9
Buzdítja a háromnyelvű: magyar- la
néniet-tót hu dapesti eva ngéíikusságot. la
hogy egyházi szervezetében egyesül- I
jön újból; az erősebb oldalon minden ja
készség megvan az összefogásra.
I

Az egyházkerület
felügyelője, dr. 9
Pesthy Pál titkos tanácsos m>’gkő- w
szőnie tiszttársai nevében is a püspök jl
útmutatását és azt a reményét hangoz- ®
tattá: a jelszavak közölt tévsluád
emberekben hamarosan felül fog ke<> fl
rcliedni a józan belátás és a vissza^
fordulás, a vallástalansóg és a néni-■-«
-píííiny? kérdéii szrirngontjóból is.
I

Az újesztendő
első öngyilkos] elöltje
Az újévben elsőízbon az Erzsébetkörút 51- számú házban lévő fürdőbe
hívták ki öngyilkossági esethez a
mentőket, ahol dr. Grünfeld László 31
éves magántisztviselő, aki a Terétkörút 15. számú házban lakik, öngyil*
kossági szándékból mellbelőtte magát
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Holnap ül a vádlottak
padjára Kovarcz Emil
és 24 vádlott-társa
Hetekkel ezelőtt közöltük már azt a
vádiratot, amelyet a királyi ügyészség
Kovarcz Emil ny. őrnagy, országgyű
lési képviselő és 'huszonnégy vádlott
társa ismeretes bűnügyében
készí
tett el.
A bűnügy fővádlottját, Kovarcz Emilt

az ügyészség egyrendbeli, meghatáro
zott hatóság tagja elleni erőszak, bűn
tettének elkövetésére irányuló szövet
ség vétségével, egyrendbeli gyilkosság
bűntettének elkövetésére irányuló szö
vetség bűntettével, egyrendbeli robba
nóanyag felhasználására szolgáló ké
szülék jogosulatlan tartásával elköve
tett bűntettel, az állam és társadalom
törvényes rendjének erőszakos felfor
gatására irányuló bűntettel vádolta
meg és vádlott társai ellen hasonló
bűncselekmények címén adott ki vád
iratot.
Az ügyészség szerint Kovarcz Emil

Több mint ezer rendelet

egy évben
A hivatalos lap újévi száma közli
az elmúlt évben kiadott kormányrendeletek szám jegy zekét. A jegyzékből
megállapítlliató, Jiogy
1940-ben 1129
kormányrendeletet adtak ki a külön
böző minisztériumok és ezek sorra
meg is jelentek a hivatalos lapban.

£gv gyorsvonat jár
Romániában
Bukarest, jan. 2.
(Magyar Távirati Iroda)

államfélforgatásra
irányuló szervezkedést vezetett és a nyilaskeresztes
párt keretében, az úgynevezett vas
utas frontba beszervezettek körében
vádlott társaival együtt elhatározta,
hogy a nyilaskeresztes pártot ura
lomra juttatja különböző terrorcselek
ményekkel.

A forradalom megkezdésének jeléül
Kercsztes-Fiseher Ferenc belügymi
niszter ellen kézigránátokkal vég
rehajtandó merény letet terveztek és
az ő megöletése után — a vádirat
szerint — a főváros körül a vasúti
vonalak felrobbantását, varatok ki- z
siklatását, minisztériumok és több
más középület megszállását tervez
ték.
A nagyszabású bűnügy tárgyalását
holnap reggel kezdi meg- a bűn te tő tör
vényszék ötös tanácsa dr. Héthelyi
Ferenc tanácselnök vezetésével.

Életbeléptek
a januári magasabb
terményárak

A román vasútvonalakon való sze
mélyszállítás korlátozása következté
ben beszüntették az összes gyorsvona
tok közlekedését. Valamennyi vonalon
csak személyvonatok vannak forga
lomban. A rendelkezést most enyhí
tették, amennyiben a Bukarest—Arad
és Arad—Bukarest között közlekedő

yl

Klaus Dorniernek
el kell hagynia
az USA-t

Bardia újéve

Newyork, jan. 2.
Az USA legfőbb igazságügyi ható
sága újév napján közölte, hogy Klaus
Dornier
tartózkodási
engedélyének
meghosszabbítását megtagadta. Klaus
Dornier, -a híres német repülőgépgyáros fia, már a háborút megelőző idő
ben, 1939 júliusában lépett az Egyesült
Államok területére.

Újév napján Bardia olasz erődjeit
szárazföldön, levegőben és a tenger
felől állandó és erős tűz alá vette az
ellenség. Az. egyiptomi fronton •tartóz
kodó amerikai tudósítók jelentése sze
rint Wawel tábornok vezérkara elha
lasztotta a támadás megindítását. En
nek oka az, hogy az ilyen frontális
roham nagy emberáldozatba kerülne.

Kórházba vitték a Baross-utcából
Balogh Jánosáét, aki törést szenve
dett, a Greguss-ut cából Tannháuser
Rczsőné magántisztviselőnőt, a Ver
seny-utcából (íralzer, István napszá
most, iá Szcnten.drei-uton súlyos törést
szenvedett Papp Károlyné asztalos fe
lesége, a nyugati pályaudvarnál Ba

Washington, jan. 2.

anyagszállításról szól. Roosevelt és.. a
brit bevásárlási bizottság elnöke kö
zölt folytatott beszélgetésekkel kapcso
latban a Fehér Házhoz közelálló körök
cáfolják, hogy c tanácskozások során,
szóbakerültek volna.,pz, amerikai ki
kötőkben. horgonyzó idegen hajók vagy
az amerikai hadihajók kísérete a ke
reskedelmi gőzösök számára.

o

CIPŐK
Egyes párok igeit

olcsón

Amerikainál
V., Dorottya-utca 9. Tel.

Hem kellcukor,
nem kellcitrom,

t ijzom.

RUHA 6fillér egy csészére való,
sportmei lény

Használt fértiruhákért

taxigépiró

briliánst

Keteeb

Bailvösztcrro kölcsönzongorát MA Mfc G
teljes választékot la i ú I
Legolcsóbban, a
legjobb zongoráiból;

részletre is:

Ha tea helyett

P0RSRBV

Sl

—

kos János földműves járt szerencsét
lenül, a Tisza István-utcában Tóth
Júlia agyrázkódást kapóit esés köz
ben, az Akadémia-utcából Szabolcs
Károly:. bankl-isztsr.iaelőt ...törései . vitték
a Pajor-szanatóriumba, az Aggteleki
utcában Korács Teréz takarítónő esett
úgy cl, hogy kórházba kellett vinni.

R® őse veit hétfőn üzen
a szenátusnak

terjedt és mára a hóréteg eljegesedett; A
bőrkabát
Újra hidegebb magasabb hegyeken azonban a. jeges hóréte
get
néhány
centi
méteres
friss
porhó
ta

idő
esőkabát
karja. A budai hegyeken .körülbelül 10, a
Az elmúlt év végén uralomra jutott eny Dobogókőn 15, a Kékestetőn 25, Kárpátalján legolcsóbban
hülés újév napján tovább erősödött és or 80 centiméter körüli a hótakaró vastagsága.
Márton
Szász
szágszerte 8—19 fok meleg volt. Ma éjszaka
Bálvány-utca 3. Címre ügyelni
újra hidegebb levegő beszivárgása indult
Felelős.szerkesztő és kiadó;
pjcg,:.veszélyes ónosleso. kíséretében..
Időjárásunk további fejlődése, .valószínű
DR. HALASZ SÁNDOR
egyenruhákért óriási árat
leg a hideg, levegő újabb győzelmével fog
fizetek. Spiegel, Teréz-körút 2- I 9.
Végződni és akkor ez lesz az idei tél har
Telefon: 224—842.
Alapította:
madik hideglmlUnm- Ma még sokfelé ka
M A C B
punk újabb esőt, ónos esőt, később hava
DR. NADANYI EMIL
zást. A veszélyes síkosság is egyelőre to
Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer- vállalat óránként P 1*80 Tel
vább tart. Z. /. A.
Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó:
423—601. 223-338
A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen kesztőeég:
Andrássy-út 47. Telefon: 2^42-32. 23-42-33, 22-42-34.
tése: Élénk, helyenként erős északi, észak,
keleti szél. Több helyen még havazás és
aranyat, ezüstöt, legmagasabb nap
GázfőzőtanfoJyamok Budán.
ónos eső. A hőmérséklet csökken. A déli
árban veszek. Rózsa, Dohánv-utca íb
(áj húz) Telefon- 226^159.
A Volt Iskolatárenők Szövetsége hatodik éve
megyékben is fagypont alá száll le.
tart fenn budai hölgyek részére főzőtaiifolyaHÓJEfiENTÉS:
mokat. Január hónapban a következő tan HasználiruháÉrtsX
folyamokat nyitja meg: 1. Kezdők részére (a
Az olvadás tegnap 1000 méter magasságig gáz takarékos használata, egyszerű házi legtöbbel fizetőnk Schmerqel ruha
Őrlet. Kottenbiller-n. 37. Telelőn
konyha) január - 9-től minden hétfőn és csü
422—280. Htváera fövfink
törtökön. Tandíj 22.— pengő. 2. Haladók részére
(francia konyha, tálalás, terítés) január 8-tól
minden szerdán és szombaton. ■ Tandíj 221—
pengő. 3. Egy tál étel (teljes ebéd) január 7-től
minden: kedden. Tandíj 11.— pangd. 4. Ház
A Darmol hashajtót utánoz*
tartási alkalmazottak részére január 4-től
’ zák- Ügyelj®", ^ert minden
minden szombaton. Tandíj 10.— pengő. A tan kiolvasott tiszta könyvetet és újságo
folyamok órái délután 5—8-ig vannak .és hat
tablettán a „DARMOL”
héten kérésziül tartanak. Anyagmegtérítóst és kat. Levélhívásra háehoz megyei
szónak ésT alakú bevágás
beiratási díjat külön fizetni nem kell. Beirat VÖRÖS PÁL élű/
nak kell lenni. Kimondottan
kozás január hó 3-tól, délelőtt 9-től 1-ig és
közvetlenül- az ■ órák előtt (amennyibep még Kálvin-tér közepén
eredeti csomagban kérje.
férőhely van) a II., Batthyány-utca 8. «s.
alatti polgári leányiskola irodájában. (Tele Gyermekeknek speciális angol,
francia, német nyelvoktatás 421-016
fest 15-13-60.)

Vigyázat!

gyorsvonatot újból forgalomba állí
tották. Ez az egyetlen gyorsvonat,
amely Románia területén egyelőre
közlekedik. A gyorsvonat indul Bu
karestből 19 óra 15 perckor, érkezik
Aradra 9 óra 47 perckor, visszafelé
indul 21 óra 27 petekor és Bukarestbe
érkezik 12 óra 13 pprekor- A jelzett
időpontok keleteurópai
időszámítá
snak.
■<

jeges úttest sebesiillfei

A szövetségi kormányhoz közelálló
A mai terménytőzsdén . már életbelépték körökben úgy tudják, hogy Boosevelt
a kormányrendelettel 'annakidején előre
megállapított magasabb ” .'térm'cayáraki “A elnök hétfőn, 6-án, üzenetet küld a
főtermények januári rögzítőit árai e sze kongresszushoz s ebben törvényjavasrint a következők: búza 23.80, rozs 19.80, zab latot terjeszt az amerikai törvényho
22.30, sörárpa 26.80, ipari árpa 23.40,. takar
zás elé. A javaslat a Nagybritánniámányárpa 21.40, tengeri 18.30 pengő.
nak
kölcsönképp
nyújtandó hadi-

Newyork, jan.

-

mindenütt kapható.

B.U. É. K.
kedves yevbinek és Jóbarátainalr

X ?
-ág

** T

W
"

LYRA
r. t. Magyarország legnagyobb zon
goraterme ■- Erzsébet -körűt 18 Ki
tűnő külföldi zongorák 600-tó) Bérlet!
VÉTELI Csere! Síállitfs I Hangolási
Telefon: 222-«lff.

BUDA
fejlődő vidékén hatemeletes bérházi
komfortos olcsó lakások, még 20 év,
adómentesség, amortizációs kölcstín30000 bérjövedelem, oa 7% I.amato.
zással eladó. Közvetlen vevőknek fel
világosi tás. 2-ö között telefonon 127-465

üzlet-, narylakás- és

iizemhelyisés- közvetítő

bútorgyár
ERZSÉBET-KÖRŰT 88.

ELVESZETT

Svábhegyen egy hete fiatal hím
farkaskutya. Jutaioiií 50 penjgíi.
Telefon : 340-988.

Néhány darab

In. brokát paplan
kis hibával OECSOX. Reschofszky

FELENER 120-424.

Használt férfi és női

X
legtöbbet fizetek. Ékszerekért, szőnyeg
várró-ésirógépért egész liáztari ásókért
Gerstl G.» Brzsébet-kit 32. T : 421-863

DÍLRA, rSüMRE
divatos frakk. szmoking. fcBlesön 8 P
Viselt ruhák vétele fíÖTH KÁROLY,
VII.. Akáefa-n. B
T. ■ 221-751.

Szomliatlitl're

Baross-utca öt). -

2 utltársat vinnék 2 napra
baombat, var árnap *23 -208..

„OUA", *

FÖIépcsöh&z.t, elegáns, gözffit*'

ses,

melegvizes szoba vicékinelf
havibérbe. 127-515.

eredményesen
Székely! Csengery-utca 66*.
•I’ Wa.
Autóval rpndoihezö fiatalomber,
tökéletes anqoL francia, német tudásgal, elfoglaltságot keres. 42i-.pl Q.
Gyorsíróba nők

Gummicíkkek kiválóak ’
Erdélyi fiatal háiaspár elhelyez

kedne Pesten vajy vidéken. A nö
kitűnő tózó, térti ács Levelek «Mindenhes értő# Tenserhoz szervita-tér.
Londoni angol tanár épeeiális,
gyors rendszerrel tökéletes Kiejtéssel
tanít 421-018
Olasz nyelvtanítást, társalgást
korrepetálást v-llal ..olasz diplomás (ökiadóba-

tanít.

Jór egjelonéaü, angol-inémct, bármilyeu elfog
ultságot Íreres. «8oholáa!ú jeligére,
CJabonnminÖ* *6 ralrtá' nők, árukeaelö
gyakorlattal, hosszú
bízó nvítvan nyal állást keres Gabo
’ oá8“
f Okiadéba
Doctor jurÍJL fiatal,

