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Kovarcz és nyilastársai az ötöstanács
„ROOSEVELT ELVAKULT GYŰLÖLETÉBEN

most már semmitől sem riad vissza"
—

írják a német lapok

Éles támadások Berlinben az Egyesült Államok politikája ellen
A német fővárosban nem foglalnak állást a délkeleteurópai
csapatszállítások híreivel szemben
í í.

A 'ÓSaiatsM? berlini
twiosUoiának tele onielenteee
Berlin, jan. 3.

Úgy tűnik, mintha azt a látszólagos
szélcsendet, amely karácsony körül a
katonai és a diplomáciai fronton egy
aránt honolt, az újév beköszöntésevei
a közelgő vihar szelei váltanák fel.
Ezek az előszelek egyelőre csak a di
plomaták dolgozószobáiban és az ujl-io-szerkesztőségekben éreztetik hatá
sukat de máris különböző hírek kap
tak szárnyra, amelyekhez távoli talál
gatások, mindenféle kombinációk fü^^oTplomácíái körökben élénk érdek-

lAdúst kelt Sztálinnak a moszkvai
Pravda újévi számában
megjelent
„•.i.t-p amelyek különbözőképpen értel
meznék. Az angol rádió úgy állította
.
' cikket* mintha abból a nómet. ‘ -e: orosz viszony elhidegülésére le'hel'ie‘ következtetni. Német politikai
körökben azonban hangoztatják, hogy
L a ferdítés ismét jellemző példája az
angol rádió közismert , félremagyará- íjainak és hamisításának. Az, ango
lok úgy szeretik beállítani a cikket,
amint a?
volna, minden
inul gondolkozó olvasó azonban mond iák Berlinben
Sztálin írásából
éppen az ellenkezőt olvassa ki és lát

hatja, hogy
a német-^V^, Tis7'o,?y szilárdan
áll a régi érdekközösség & barátaU a
ság alapján.
a német sajtó egyelőre nem ismerteti
a cí két és csupán a Deutsehe Allge-

mondatban, amelyben kiemeli, hogy

..ikk szerint az egew; orosz nép.
nrk felkészülve kell allania, hogy
Beérhessék váratlan meglepetések.
Pilov polgár ,miniszterelnök bécsi
útíával
kapcsolatban
hangoztatják
£ iTnhen, hogy az utazas kizárólag
magánJ^ü j* Fi’ov
.ke^eléáll összefüggésben. Ujsaglrói kö.
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most kétségbeesetten látja, hogy nem. Rooseveltnek nincs bátorsága be
látni tévedését és elvakult gyűlöle
úgy végződik, ahogy ő elképzelte,!
tében most már semüiitől sem riad
nem talál más utat, mint hogy gyű-1
vissza.
lölködő kirohanásokkal akarja meg
védeni
a
maga
igazát,
ferdít
és
hazu

Nem lehetetlen azonban, hogy Filov
Berlin
fokozott
érdeklődéssel, de
magánjellegű bécsi tartózkodása ide dik, uszít és csal és kétségbeesetten — mindamellett nyugodtan néz a ma
jén német politikusokkal is találko- akárcsak Churchill — teljesen elveszti összeülő amerikai kongresszus elé.
a talajt a lába alól. Most, amikor
o. m. L
^Élénk érdeklődéssel tekintenek a bi Anglia végveszélybe jut.
a berlini bolgár követ ugyancsak
Bécsbe utazott és találkozik mi
niszterelnökével.

rodalmi fővárosban
a ma összeülő amerikai kongresszus

határozatai elé. Ez az érdeklődés kü
lönösen indokolt
Roosevelt évvégi
rádióbeszéde után, amelyre kétnapos
hallgatás után Szilveszter estéjén rea
gáltak először német illetékes helyen.
A német lapok azóta is foglalkoznak
Roosevelt beszédével és az USA maga
tartásával. Feltűnő ezekben a német
állásfoglalásokban, hogy míg eddig
Németország az Északamerikai Egye
sült Államokat mint a háborún kívül
álló semleges hatalmat tekintette és
szinte nem vett tudomást a minden
propagandaeszközzel szított
német
gyűlöletről: most már
a támadásra támadással felel és
kíméletlen hangon
válaszol az
Unió elnökének.

így a Berliner Börsenzeitung és a
Berliner Lokalanzeiger azt írja, hogy
Roosevelt, miután immár harmad
szor is biztosan ül elnöki székében,
végleg levetette álarcát és fene
ketlen gyűlölettel támad a tengelyhatalmak ellen.

Berlinben most már nyíltan hangoz
tatják, hogy Roosevelt egyformán bű
nös Churcíiillel a háború felidézésé
ben, felelős mindenéért, ami eddig tör
tént és felelős, ha ez a világégés to
vábbterjed. Még abban az őrült kísér
letben is utánozza angol barátját,
írják a német lapok, — hogy

Dzsarabub oázis
kilenc napja ellentáll
az angol nyomásnak
Róma, január 3.
. Magyar Távirati Iroda)
A lapok részletes tudósításban beszámolnak
Dél-Libiában, Dzsarabub
oázisánál folyó harcokról. Az olasz helyőrség Bardia ostromához hasonlóan
kilenc nap óta ellentáll a rettenetes angol nyomásnak.

Az Itáliába küldött
német iégirajok erősítik
az Anglia elleni küzdelmet
Róma, január 3.

(Stefani) Az olasz légirajok három
hónapja együtt küzdenek- német baj
társaikkal, most a tengelyhatalmak
fepyverbarátsága az Anglia elleni küz
delemben újabb megerősítést nyert né
met légirajnak Olaszországba küldése
által — írja a Popolo di Roma egyik
éket akar verni Németország és
cikkében. A lap hozzáteszi, hogy az
Olaszország közé.
olasz és a német haderők eg’vesftlnck
Roosevelt akarta ezt g háborút, és kiegészítik egymást a közös ellen
résztvett előkészítésében és miután ség elten a közös arcvonalon. A két

nemzet háborús testvériessége tehát
megerősödik és ezáltal újból kifeje
zésre jut az az egyöntetű .elhatározás
és az a rendíthetetlen akarat, hogy
minden erőforrást és minden eszközt
felhasználnák a végső győzelemhez.
Abban a pillanatban, amikor a német
légihaderő bátor tagjai ú.i háborús te
vékenységbe kezdenek harcosaink oldaláp,.- az .olasz. né© ■ meleg; üdvözletét
küldi' az ■' Anglia, feleit, ezer csatát ví<
votí 'és ezerszer győzött • német repü
lőknek. (Jf 77J
■/
''//ü;

Hitler és Mussolini
újévi táviratváltása
Berlin, jan. 3.

(NST) Az újév alkalmából távirat
váltás "folyt Hitler Adolf és számos
külföldi államfő, illetve kormányélnök
között.
•
Mussolinihez a következő szövegű
táviratot intézte Hitler:
A jövő évben a nemzeti szocialista
Németország és a fasiszta Olaszország
rendíthetetlen hittel és acélos elszánt-

Sággal harcol az ellenség végleges le
gyűréséig.
Mussolini választáviratában a kö
vetkezőket írja:
— Forradalmaink és népeink az új
évben is váltig a bevált testvéri bajtársiassággal menetelnek és harcolnak
együtt a győzelemig.
Szívélyes távirat váltás folyt Hitler
és Victor Emanuel király-császár kö
zött is.

Félmillió Kínai szabadcsapatos
harca a vasútvonalak ellen

! tát Hawai körül zárt harci
1
egységekben
I vonták össze, úgy, hogy■ az egyes rajok:
I szükség esetén bármely pillanatban ütköI zetkész állapotban felhasználhatók legye
nek.
Újév napján futott be hónapok óta az
első svéd hajó Stockholmba amerikai élelmiszerrakománnyal. A hajó Newyorkból
jött és több mint 6000 tonna súlyú élelmi
szert hozott. A gőzöst mind az angol, mind
a német hatóságok átengedték a szigorított
tengeri zárlaton. tekintettel Svédország
semleges helyzetére.
A német légierők az eddiginél nagyobb
méretű mentőcsónakokat rendszeresítettek,
i amelyek négy ember szállítására alkalma
sak. Az új mentőcsónakokat ruházati cik
kekkel, főzőkészlettel, jelzőeszközökkel, köt
szerrel és élelmiszerrel szerelték fel.
A kaliforniai repülőgépgyárak a háború
kezdete óta 1745 hadirepülőgépet szállítot
tak a múlt év november 15-ig Nagybritanniának.
A németek az augeburgi Messerschmitt
repülőgépgyárat megnagyobbítják és ezzel
kapcsolatosan
Münchenben új Messersehmitt-gyár létesül.

inegrongálniok és a megsérült vasúti
hidak száma sem több ötvennyolcnál.
A varsói rádióban elhangzott német elő
Sangháji semleges körökben a csü Egyes helyeken egészen különös ma adás szerint a német légierő 450 légiriadó
törtökig beérkezett jelentések szerint, gatartást tanúsítottak. Ezekben az ese ra adott okot Londonban és 100 nagy tá
a kínai szabadcsapatok rendszertelen tekben nem elégedtek meg a vasúti madást intézett az angol főváros ellen. No
és szétszórt alakulatait közel 500.00(1 sínek megrongálásával, hanem fel vember 15. óta a brit hadiipar szigetországi
főfe becsülik. A szabadcsapatok kárté szedték egy darabon a síneket és
központjait bombázták 80 nagyszabású és
kony tevékenységéről sangháji körök óriási nehézségek árán a környéken
300 kisebb légitámadás során. Kikötők el
ben azt állítják, hogy a különböző fekvő hegyekbe vitték el a zsákmányt.
len 350, egyéb hadicélok ellen 1000 légitá
vasútvonalak" ellen elkövetett merény A legutóbbi
ilyen
merényletet a madást hajtottak végre. Ősz óta olasz bom
letek eredményeként eddig mindössze sangháj—nankingi vonal ellen kísérel
bázók is harcoltak Anglia földje elien. A
315
kilométernyi vonalat
sikerült ték meg.
németek 500,000.000 (ötszáz milli.ó) kiló súlyú
bombát használtak: 340.000 tonna robbanó
I és 160.000 tonna gyújt óbombát. Ezzel szemI bén az angol repülők támadásai épp oly
I eredménytelenek, — közölte hallgatóival a
| rádióelőadó, — mint az angol légvédelem.
I Az angol bombázók a német adatok szerint
I csak húszmillió kiló súlyú bombát dobtak
I le, de katonai célpontokat úgyszólván alig
I találtak el, az okozott kár jelentéktelen, ezI zel szemben elpusztítottak 30 kórházat, 40
I templomot és temetőt. Az előadás a „Wir
fahren gégén Engelland" című harci dalBelgrád, jan. 3.
vidékén. A csütörtöki napot ebbén a I lal ért véget.
Az albán—jugoszláv határról pén- tekintetben mindkét oldalról heves
A japánt tengernagyi hivatal közlése sze
tek hajnalig beérkezett jelentések sze tüzérségi párbaj jellemzi. Ugyancsak rint Nippon admiralitása senkinek___
gem
rint a kíméletlen időjárás ellenére mind a. két részen újabb erősítések adott engedélyt japáni hadilobogó viseléváltozatlanul folyik a harc Pogtadec érkeztek a nap folyamán,
T/TTTT" Laére, illetve japáni hajónév használatára.
jt** ü ,-á
.

Sangháj, jan. 3.

Kíméletlen időjárás,
változatlan erejű harcok
Albániában

IWY NRPOK,

KIS HÍREK
Szép ajándékot küldött a kormányzó úr
nak Kiss Mártonná sz. L. Bittay Angéla
kolozsvári nyomdász felesége: faragott ke
retbe foglalt, selyemre hímzett magyar cí
mert ezzel a felírással: „Vitéz nagybányai
Horthy Miklós, Erdély fölszabadító kor
mányzójának". Kiss Mártonná még a ro
mán uralom alattit kezdte meg a szép hím
zést. „Rettegő félelem között hímeztem éj
szakánként, írta kísérő levelében a lelkes
erdélyi asszony, de minden Öltésemet imád■ _______.
.
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12 őhA után.
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30.000 olasz védelmezi a nyolc-tízszeres erődvonalakkal körülvett várat.
Megszakadt a telefonösszeköttetés Ma
gyarország és Románia között, csak állami
beszélgetések folynak. A légipostajáratot is
beszüntették Románia felé, jelenti az Uni*
ted Press.
Tilos a feketetengeri román kikötőkbe
idegen hajóknak befutni. Ezt az intézkedést
a romániai vasutforgalom csökkenésével
egyidejűén vezették be.
Hivatalos olasz jelentés szerint német
redülő hadtest érkezett Itáliába. Prieolo
tábornok, az olasz légierők vezérkari főnö
kének napiparancsa szerint a német piló
ták olasz vezénylet alatt vesznek részt a
I öldközi-tengor
térségében
megvívandó
harcokban. Az Anglia bombázására német
parancsnokság alá helyezett olasz pilóta
kötelékeket viszont, — egv alakulat ki vételével, — visszavonták olasz földre.

Német hír szerint megvonták az angliai
tűzoltóktól az eddig élvezett külön élelmiszeradagokat.
Légi bombatámadást hajtottak végre az
elmúlt éjszaka az ír szabadállam keleti,
részének számos pontja ellen. A robbanó
ős gyujtóbombák az ír hivatalos jelentés
szerint Julianstown, Inniskilly és Kiliny
községekben némi károkat okoztak. Há
rom nehéz bomba a híres dublini „The
Curragh" lóversenytérro
esett.
Carlow
grófságban három asszony meghalt és szá
mosán megsebesültek a bombarobbanások.
következtében. Dublin külvárosaiban két
ház összeomlott. Ezt a hivatalos .közlést
követte az az ugyancsak hivatalos nyilat
kozat, amely szerint január 5-től különle
ges katonai elővigyázati intézkedéseket
rendeltek el az ír szabadállam területén.
Ezzel egyidejűleg kiterjesztették a polgári
légvédelem céljaira folyó toborozást. A
csapatmozdulatok az ír szabadállam terü
letén déli és északi irányban folynak.

Hivatalos görög kormánynyilatkozat sze
rint Hymarától északkeletre erős harc fo
lyik.
Schacht, a német birodalmi bank elnöke,
akit-Hitler megbízott a háború utáni gaz
dasági terv elkészítésével, nagyjában be
fejezte munkájáitt. A munka a háború
után! áruforgalmi, valutáris és vátmkórdések megoldási terveit tartalmazza.

70 millió tonna nyers acélt termeluek
evente az Egyesült Államokban.

A dán parlament elutasította azt a javas,
A Középalbánia vad szikjahegységei kö
i latot, hogy a teológiát végzett nők rendes
Ságba foglaltam, hogy a kormányzó úr lelkészek lehessenek. A minisztérium részé zött folyó harcokban az olasz műszaki csa
Isten segítségével mihamarább felezabadit- ről ezt a törekvést nevetségesnek bélye patok a világháborús alpesi harcok mintá
hassa Erdélyt." A szép ajándékot az er gezték meg és ezzel a javaslatot le is vet jára sziklába robbantott bombabiztos kavernákat építettek.
délyi magyarok által felajánlott tárgyak tők a napirendről.
gyűjteményében heflyezték el a kormányzó
Dr. Ernst Speer, á Deutsehe Mcdizinisehe
Az olasz állámvasutákon január l-jétől
ságom
kezdve megszüntették az összes kedvezmé Wochenschrift októberi számában felemelte
Sok nehézséget okoz az amerikai repülő nyes jegyeket, a hétvégi, társasutazási, va tiltakozó szavát a barbitursavas készítmé
gép! farban az, hogy Amerikában több lamint különböző kiállítássok és kongresz.- nyek használata ellen. Az ilyen altatósze
mint 130 repülőgépgyár készít repülőgépe szusok látogatására szóló kedvezményes je rek használata szokássá válhat, mérgezé
seket és különböző szövődményeket okoz
ket. Ennek megszüntetésére a 22 legna- I gyeket is.
hat.
gyobb iparvállalat részvételével egy egyez
A sivatagi offenziva során kairói hír sze
tető bizottság alakult az Egyesült Álla- I
A marmarieai tengerpárt Líbiában Bár
rint 329 ágyú, köztük 68 légvédelmi löveg
mokban a repülőgépgyártás egységesíté
diénál kezdődik, onnan nyugat felé vonul
került angol kézre.
sére. A bizottság az építési eljárások és az
a 150 kilométernyire fekvő Tobrukig. Ott
NIücs valódi sörtekefe Amerikában. NeW- már Barka tartomány hegyei következnek,
egyes alkatrészek egységesítésével foglal
kozik.
yorkhan ezelőtt is csak ritkán lehetett áru a Bamba-öböllel, Derna (Dernio, Zephyrlpn)
Kétnapos szünet után a német Luftwaffc I házakban vagy üzletekben sörtokefét kap kikötővárossal. A part Ras Sernnól nyu
ismét megjelent az angol saigetország fe- I ni, a keféket többnyire utcai árusok árul gatra és délre fordul a Nagy Szirtisz öböl
lett és rendszeres bombázó hullámokkal tá ták. Most azonban ezek is csak pótanyag höz, ahol Circneica fővárosa; Bengázi (az
madta Londont, a londoni külvárosokat, az I ból készült kefét árulnak, a még megma- ókori Berenlee) a fejállomása a híres szép
északnyugati grófságok több városát. Né- II radt sörtekefe ára darabonként 8 dollár.
líbiai autóstradának, amely Tripoliszig vehány bomba esett az. ír szabadáltam terülő- Ii Uj lávasziget bukkant fel az Égéi-ten zőt a parton.
téré is. Az angol Royal Air Force a esa- | gerből a Santorln-Szlgeten lévő Tira vul
„A majom a ketrecben azzal vigasztalja
tornaparti inváziós kikötőkét, Brémát, Pa- I kán kitörésével kapcsolatban. Ez a vulkán
magát, hogy a vasrács nem őt, hanem a
lermót, Tarantót, Nápolyt, Torna Anriun- |I évezredes pihenés után mintegy másfél év nézőket zárja be. Ez a helyzet az angolok
ciatát és Cotronet támadta.
vel ezelőtt újra működni kezdett s olyan blokádterveivel Is" — állapította meg egy
Leszállítják Angliában hétfőtől kezdve a I súlyos föld- és vizrengést okozott, hogy a szellemes német rádióelőadás, amely a brit
katonaság hús- és cukoradagját, jelenti az i vulkántól északra egy kis sziget eltűnt a blokád teljes csődjét szegezte le. „A Royal
NST ■ londoni tudósítója. Az intézkedést az- | hullámokban. A vulkán lávatamögei azon Air Force repülői — folytatta — csak itt
zal indokolják, hogy a katonaság adagjai- I ban néhány nap múlva a vulkántól déli olt tudnak eredményeket elérni németor
nak leszállításával jobban lehet biztosítani I irányban újabb kis szigetet hoztak létre. A szági berepüléseik során, nincs hadisikeriik,
a polgári lakosság ellátásának egyenletes- I vulkán most nemrég ismét kitört és újabb nem érnek el semilyen lélektani hatást,
gégét.
; kis lávaszigetet hozott létre, amely a láva mégis folytatják támadásaikat makacsul,
Több új 35.M0 tonnás személygőzös épí- I tömegek révén azóta is egyre növekszik.
így jár el Anglia a blokád kérdésében is,
táeét tervezi a washingtoni kormány. A | Sivatagi járőröket küld a brit nílusi had- I nincs vele sikere, mégis ragaszkodik a blohajók, szükség * esetén, repülőgcpanyaha- I sereg a líbiai Tobruk irányába. Wilson tá kádbareboz. Egyedül Smuts tábornok mond
jókká alakíthatók át.
j bornok 'előőrsei még akarják akadályozni ta ki őszintén: óhségblokádnál, anyagcsnA Newyork Times szerint húsz év óta I azt, hogy Grazianl marsall Tobrukból erő táknál soktkal hatásosabb volna a gyűlölet
először nem tart halgyakorlatot az Egye- I sítést küldjön az ostromolt Bardia számá blokádját megszervezni. Az ilyen gyűlölet
sült Államok haditengerészete. A haditlot- I ra, A líbiai vár körülzárása eddig nőm le kampány som volna meglepetés a németek
hetett tökéletes, ment amíg az angolok nem számára, hiszen a legkülönbözőbb rémhí
rég még csak 15—20.000 főnyi olasz helyőr rek, vad „Greuelmarehenek" során ma már
ségről írtak, most azt jelentik, liogy 20— azt is állítja a londoni propaganda, hogy
a németek egyszerűen véget vetnek a mun
kaképtelen emberek életének." Az előadás
azzal ért véget, hogy Hitler gyülölsfgtöl
mentes beszéde példát mutathat s különben
a Darmol. Bováltja, amltigir.
is a jog, az erkölcs és az/igazság a né
NlM»vtlebaJI6(iá«,t»a(óré»,
metek oldalán v»n.
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Az áúkaráf rádió híradása szésHút Török
ország sürgősen st,ik«/,ge«r’-k tartja r?.-y új
balkáni szö etség megalakítását.

A belügyminiszter elleni
nyilas merényletterv
a bíróság előtt
Kovarcz Emii és huszonnégy társa
’

:

idján

Alig- két hete, hogy elhangzott az után már megtelt érdeklődőkkel, akik
ítélet Wirth Károly és társai állarn- között
felforgatási bűnügyében és ma már
ezúttal is sok a nő.
ismét összeült az ötöstanács, hogy egy
Megjelent a tárgyaláson Gruber nyi
másik, ugyancsak: megdöbbentően sú- lasképviselő is. A. vádhatóságot dr.
Jyos bűncselekményekkel vádolt tár
Búzás sy Lajos királyi ügyész képvi
saság sorsa felett döntsön. Ez a gar
seli. Fél tíz után vezették elő fogház
nitúra is a nyilaskeresztes várt tag
őreik azokat a vádlottakat, akik elő
jaiból. alakult meg és a fővádlott itt
zetes letartóztatásban vannak.
is egy ,képviselőtestvér".
Elsőnek Kovarc Emil nyugalma
zott őrnagy, nyilaskeresztespárti
A belügyminiszter meggyilkolása,
országgyűlési képviselő lépett a
vasúti vonalak felrobbantása, a
terembe.
lakosságnak kézigránátokkal való
megfélemlítése és hasonló bűncselemények árán akartak — az elle
nük emeli vád szerint — forradal.
mát csinálni s az általános pánik
kihasználásával a hatalmat meg
kaparintani.

Mi bizonyul valónak az ellenük emelt
súlyos vádakból; ezt a bíróság van
hivatva megállapítani.
A főtárgyalást a szokásos külsősé
gek jellemezték: a törvény széki palota
környékét és magának az épületnek
bejáratait rendőrök szállták meg, akik
ezúttal, is csak a tárgyalásra szóló
jegy, vagy idézés ellenében engedték
be a közönséget. A második emeleti
nagy esküdtszéki terem kilenc óra

Fekete ruhában van és természetesen
zöld inget visel- Felemelt kézzel üd
vözli az ügyvédek emelvényén helyetfoglaló védőket.
A következő vádlott Kábái János
MÁV üzemi segédtiszt, őt követi Bádonyi Oszkár MÁV poggyászhordár,
Cseh Kálmán MÁV poggyászhordár,
Völgyi János MÁV főtiszt és legvégül
Angyal István volt államvasúti in
téző, Valamennyien helyet foglalnak
a bírói emelvény előtt elhelyezett pa
dokon és mögöttük ül le a többi, sza
badlábon védekező vádlott, akiknek
egy része szintén zöld inget hord. A
bűnper egyetlen nővádlottja Vigh Je
nő né, postaműszarész neje, aki zöld
ruhában jelent meg.

Kovarcz Emil büntetései
Tíz óra előtt néhány perccel vonult
be az ötö'Stanács, dr. Héthelyi Ferenc
.anácséliíökkiel ak" ’ éléül ‘ A tÖíV'é'úVkzé’k’'
tagjai: Menyhárd Alfréd, Sztricha
László, Sípos Józsiéi- és Nagy Jenő:
törvényszéki bírák. Mint póttag —Dömötör Géza törvény széki bíró foglalt
helyet , a bírói emelvényen.. A tárgya
lás megnyitása után az elnök figyel
meztette a hallgatóságot a csend és a
j-ond betartására, majd a vádlottakat
hallgatta ki személyi viszonyaikra
vonatkozólag. Kovarcz Emil a hozzá
intézett kérdésekre elmondotta, hogy
nős. egy leánygyermeke van, ■ római
katolikus, havi jövedelme 1200 pengő
és honvédhadapródiskolát végzett. Az
elnök kérdésére, hogy volt-e már bün
tetve, Kovarcz kijelentette, hogy
1939-ben mint tényleges honvéd
tisztet ötheti fogházra ítélték, mert
politikai pártban vett részt, az. el
múlt évben pedig két hónapi í'og-
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Az évad
ígig színes
filmkülön
legessége
íMeíroGoídwynMayer-attiakció)
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í Ajv a FÖSZEREPBEN: Am
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Vádat emelt a királyi ügyészség
Kovarcz, Kábái, Bádonyi, Cseh Kál
mán. Völgyi János és Angyal Istvá
non kívül Boák Ádám kereskedelmi
utazó, Lendvai Vince Máv. kalauz, Ba
logh József Máv. üzemi segédtiszt,
Zöldhegyi Béla droguista, Szokodi Já
nos szobafestő, Szlohoda Vilmos gyá
rimunkás, Varga József Máv. segéd
tiszt, Tóth Bébi gánzgyári munkás.
Kaszás Lőrinc Máv. segédtiszt, Vigh
Jenőné postamüs.zerész neje, Herendi
Ferenc Máv. műszaki segédtiszt, Bánki
József Máv. üzemi segédtiszt, Csere
pes János Máv. podgyászhordár. Miklóssy Sándor Máv. intéző, Nádorffy
Gyula Máv. segédtiszt, Hampel Osz
kár,
a
Székesfővárosi Elektromos
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Művek műszaki tisztviselője, Peklő
József Máv. főintéző, Varsányi István
Máv. főintéző és Vámos Kálmán Máv.
Segédtiszt ellen isA vádirat részletesen foglalko-*
zik az egyes vádlottak szerepével és
többek között megemlíti, hogy Völgyi,
Angyal, Kubai és Bock Ádám miként
puhatolták ki a belügyminiszter la
kásának környékét, hogy megállapít
sák, miZcor és hogyan, gyalog-e, vagy
autón szokott útnak indulni vitéz Keresztes-Fischer Ferenc. Megállapítot
ták, hoigy miként zárható le a segélye
nyújtás elől a lakás előtti térség és
hogyan lehet biztosítani a merénylők
sikeres megmenekülését
Az elnök ezután a tanukat és a fegy
verszakértőt azzal bocsátotta el, hogy
szombathoz egy hétre jelenjenek meg
ismét, mert akkor kerül sor kihallga
tásukra.

Ezután megkezdték Kovarc Emil
kihallgatását, aki tagadta bűnös
ségét.

Lapunk zártakor a tárgyalás tart.

Kémei illetékes 4>ely
és a délkeleti és balkáni
csapaímoxdulátokról
sxóló Oírek
Berlin, január 3.

(Magyar Távirati Iroda.) Berlinben az utóbbi időben hírek terjedtek
el különböző német csapatmozdulatokról és német csapatszállításokról Délkeleteurópában és a Balkánon.
Német illetékes helyen kijelentették, hogy ezekkel a hírekkel kapcsolat
ban nem foglalnak állást.

házbüntetést kapott, mert mint
tiszt, résztvett egy politikai tün.-.-o
Angyal István vádlott kijelentette,
hogy államfelforgatás bűntettéért 8
hónapi börtönre ítélték, ezt a büntetétését most tölti ki. Felettes hatósága
ezenkívül hivatalvesztésre ítélte el őt.
A vádlottak személyi viszonyainak
megállapítása után az elnök ismertette
az ügyészség vádiratát- Eszerint az
ügyészség Kovarc Emilt egyrendbeli
meghatározott hatóság tagja elleni
erőszak bűntettének elkövetésére irá
nyuló szövetség vétségével, egyrend
beli gyilkosság bűntettének elköveté
sére irányuló szövetség ■ bűntettével,
egyrendbeli robbanóanyag felhaszná
lására szolgáló készülék jogosulatlan
tartásával elkövetett bűntett folytán
az állam és társadalom törvényes rendjenek erőszakos felforgatásárai irdnyúló bűntettel vádolja meg.

A pokoli terv
Eszerint Kovarcz még 1939 nyarán és
őszén az állam felforgatás büntette
miatt jogerősen háromévi fegyliázra
elítélt Szálast Ferenc által kezdemé
nyezett államfelforgató mozgalomnak,
ifiéivé a nyilas keresztes pártnak és
Szálast Ferencnek erőszakkal való
uralomrajuttatása céljából, mint a

nistztériuBiokaíi és a többi középü
letet, miközben felfegyverzett térroresapatok a főváros utcáin kézi
gránátok széthajigálásávai féle!
inét keltenek. Az ügyészi vádirat
szerint a forradalom megkezdésé
nek jeléül Keresztes-Fiseher Fe
renc belügyminiszter ellen kézi
gránátokkal végrehajtandó me
rényletet terveztek, hogy őt meg
üljék.

nyilaskeresztes párt vezető tagja, az
állam rendjének erőszakos felforgatá
sára irányuló szervezkedést vezetett.
Kovarcz Emil a nyilaepárt keretében,
az úgynevezett vasútasfrontba beszer
vezettek körében és a szervezet titkos
tagjainak fölhasználásával vádloltársaival, együtt elhatározta, hogy
a hatalom átvétele céljából az em
beri élet ellen irányuló, továbbá
rombolásokban
jelentkező, kézi
gránátokkal elkövetendő terror
cselekményeket
hajtanak végre.
Elhatározták, hogy' a kormányhű
csapatok fellépésének meggátolása
végett a főváros körül a vasúti vo
nalakat felrobbantják, a vonato
kat kisiklatják, megszállják a mi-

Zágrábban
orgyilkosság áldozata
lett egy. rendőr
Wráb, jan. 3.
(Búd. Tud.) Zágráb egyik előváro
sában újév éjszakáján megdöbbentő
gyilkosság történt. A járókelők arccal
a földre fordulva holtan találták az
utcán Lovrics Milán közrendőrt.
A hatósági vizsgálat megállapítása
szerint a gyilkos a sötétben közelítet
te meg a rendőrt és közvetlen közel
ről, hátulról revolverrel többször be
léje lőtt.

Egy hattagú család
húsmérgezése
Ma délelőtt Gyálligetre hívták ki a
vármegyi mentőket!,
ahol húsmérge
zésben megbetegedett egy egész csa
lád. Nyerges József földbirtokos, a fe
lesége és négy kis gyermeke feküdt
eszméletlenül a házban, amikor á men
tők megérkeztek. Valamennyit kór
házba szállították. Állapotuk súlyos.

*m*«****vvvv***ma^w>**v.

Angol jelentés a német
bombázásokról
London, jan. 3.
(Reuter) A légügyi és belbiztonság
ügyi minisztérium közli:
Az ellenség támadásának főereje a

péntekre virradó éjjel egy délwalesi
város ellen irányult. A támadás kovetkez.tében a lakóházakban és a ke
reskedelmi és más épületekben jelen
tős károk keletkeztek. Több helyen tűz
ütött ki. Többen életüket vesztették,
sokan megsebesültek.
A német repülők bombákat dobtak
le az ország többi részére is. (MTI)

■a
—■ Kosztolányi Sándor pénztárigazgató
ünneplése. Kosztolányi Sándor, Budapest
székesfőváros központi pénztárigazgatója,
negyven évi szolgádat után nyugalomba
vonult. Kartársai, barátai és tisztelői teg
nap este búcsúztatták nagyarányú társas
vacsorán, melyen számos szónok méltatta
Kosztolányi Sándor, a kitűnő hivatalvezető
és melegszívű ember nagy érdemiéit.

Herczeg Ferenc készülő
új színdarabjának,
I Honának égj
i
Budapest Szilvesztere
25 képpel
,

Rendkívül érdekes interjú
Harsány! Zsolttal
Móricz Zsigmond novellája
József Attila ismeretien verse
Murát! IJli és Szilassy László
szilveszteri párjelenete
Egyed Zoltán színházi levele
Óriási keresztrejtvény
Új Tűzhelyek
Hollywoodi divatrevü
Bozzay Margit postája
Remek filmrovat
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Halász Edlth a magyar Ginger Rogers énekel, táncol.
MoHmann Mária műsorbemondó, zene: oobrtn.ky j.».
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Szopós bérmalac

Továbbra is fellépnek

a „Szilveszteri kabaré"
vendégei a Vígszínházban

A szopás kismalaccal az idei újévkor kis
baj volt. A visító, eleven kismalac helyett
mog kellet,télé gedni aprókkal, játékszerrel:
celluloidból, bakelitből, esetleg valamiféle
édességből készítettek igazi, helyett.
A. nagy babonások azonban ezzel nem
elégedtek meg. Addig, addig mesterkedtek,
amíg az idei, malactilalom ellen ártatlan
cselt nem koholtak.. Jó helyről húsz pen
gőért bérelni lehetett, szopósmalacot. Ugyan
akkor azonban alá kellett írni egész rend
kívüli „szankciókkal" tűzdelt kötelezvényt,
mely szerint 24 órán belül az értékes ál
latnak vissza kell kerülni szülőanyjához.
A bérelt malac természetesen, módfelett
megterhelte a bérlő lelkiismeretct. Ezért
állandó összeköttetést létesítettek az állat

orvossal. Szilveszter éjjelén Budapesten az
állatorvosoknak csak fellelhető helyen volt
szabad tartózkodniok. Amennyiben tudni
illik netán a malacka éjfélkor megijedt
volna saját sivításától, vagy pedig a rajta
történő szerencséthozó csípésektől elsápadás, vagy elpirulás által tudatta volna
környezetével, hogy alélnl kezd, a,, bérlő
.azonnal hívhatta az állatorvost, aki. még
megmentheti szegényt az életnek.

Ma kezdődik a három
város jéshokkitornája,
de a vendégek még nem
érkeztek meg

. Aa idén fordul elő először,: hogy a Víg-i
Inspekciót' tartottunk Szilveszter éjjel a
színház műsoron tartja hagyományos Szil
bérelt malacok körül, örömmel jelentjük,
Jönnek? Mikor érkeznek? Vonaton vagy
veszteri kabaréját. Eddig minden esztendő
hogy'a malacok is egészségben, köszöntöt autóbuszon jönnek? Nem küldtek távira
ben. csak Szilveszter éjszakáján játszották
— Mi lesz, ha nem. jön
ték az újévet s mindegyik hazakerült ked tot?
ezt a műsort, hiszen nemcsak a Vígszín
nek? — Nem kell annyira izgulni, lehetsé
venc óljába.
ház tagjai, hanem vendégművészek is fel-.
ges, hogy & bécsi autóbuszon, jönnek, ame
léptek benne. Az idei műsornak azonban
(-Kit)
lyik elakadt valahol, de az is lehetséges,
olyan nagy sikere volt, hogy a Vígszín- I
hogy majd csak este, az utolsó pillanatban
ház a Szilveszteri kabarét továbbra is mű
futnak be, mint pár évvel ezelőtt...
soron tartja és legközelebb vaságnap este]
Izgatott kérdések és megnyugtató felele
játssza újra. A teljes előadást megismétli, I ÉRDEKES VENDÉGEI LESZNEK HOL
tek hangzanak el a BKE irodájában, ahol
tehát ezúttal a Vígszínház • vendégei to- I NAP PÉCSNEK: a Művészeti Hetek meg
vábbra is fellépnek a műsorban,. nemcsak I nyitására a városba érkezik Harsányi NimvFÍ^HA^!-I-I’ar8angl lakodalom (>tó). — a pesszimisták idegesek, az optimisták
Zsolt, Tamási Áron, báró Kemény Já NEMzKli: 1*811 ZtíiOrtár (’/sg).__ KAMARA- “azonban .biztosak abban, .hogy mégis meg
a színház állandó tagjai.
1
nos, T á r ay Ferenc, Orsolya Erzsi és Kaland (’/*8). - MADÁCH: Néry a%zonvt szt jönnek a berlini és bécsi vendégek és meg
retek P/.8). _ VÍGSZÍNHÁZ: Egy^iltór (»tóT
Asztalos István. Valamennyien, fellép ~ MAGYAR: Nyilvános főpróbat^Gyergyói bái lehet tartani a három város jégsportmérG)_. - MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA- Film közését.
nek
a
pécsi
Nemzeti
Színházban,
ahohnan
AMERIKAI ÉS FRANCIA FILMPARÓ
előadás (5, 7). _. fővárosi operett■ iiveDIÁKAT mutatott be egy ezerméteres rö a műsorról 6 órakor helyszíni köz nek a férfiak (’tó). — ANDRÁSSÁ: FőpróbaA program szerint már itt kellene lenni
Baj van Silóméval (J/<8). — PÓDIUM (,3 Pesti Becs város hokki zóinak és műkorcsolyá
vidfilmen tegnap éjszaka ya Belvárosi Hir- vetítést ad. a .rádió is.
Színházban): Tekintettel arra
(‘tó) _
adómoziban Pét hes Sándor, a színész
BELGRÁDBÁ
ÉRKEZEIT
NÉMETH
t nrilsJtükrös kávéházban ZÓinak és meg kellett volna, érkezni a. Ber
81’ ’
°VTz! GOjj-aSzanafórjum
karikatúrának ez a kitűnő mestere. Paró MÁRIA és ma este szimfonikus hangverlin város színeit képviselő hokk’csapatnak
r
C
’
• Névtelen asszony (V4.6,
dia-filmen, új műfaj Magyarországon. Út senyen lép fel a jugoszláv téli inségakció 8 . -- KOMÉDIA ORFEUM:
Ne zverek'asked és műversenyzőknek is. Ma reggelig azon
ÍSJU’/t9’- - KAMARA VARIETOf Hurrá' ban sem meg nem érkeztek, sem pedig ér
törője Amerika volt, amely az egész világ javára.
19411 (/x9). _ ROYAL VARIETÉ: Royal Trott (9).'
harsogó nevetése közepette figurázta ki sa
tesítést nem. küldtek a vendégek, ez utóbbi
ját Hollywoodját, kedvenc színészeinek, ren
pedig a szakértők szerint azt jelenti, hogy
dezőinek és saját stílusának modorosságait,
úton vannak, mórt máskülönben már le
sőt egyszer trükkfilmre is vitte legismer
mondtak volna. Ezért, tehát, a. BKE készü
1941
JANUÁR
3.
PÉNTEK
ADMIRÁL (353-797): Alcazár (V:4
v,r
tebb sztárjait. Az új műfaj tegnap éjszaka,
lődik a nagy versenyre és a megállapí
BUDAPEST I.:
benfentes közönség előtt, teljes sikert ara
tott program szerint ma este 7 órakor le
ti. Ifi: Diákfélóra. — Utána: Ifjúsági közletott. Apáthy Imre 'rendezte a paródiát menyek, — 16.45: Időjelzés, idő járás jelentés,
W8
játsszák á Budapest—Becs válogatott jégni 3 y j át s z t ok ti“ címmel. Egyelőre hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin, nyelven. vd<>AvrTrA iÁ354^1 HT™eTé- (í/4’
hokki mérkőzést. Estig még van sok idő,
17.15: Szervánszky Péter hegedül, zongorav. ’/42-kor is) — ÁTRIUM (153-034)x A addig akár vonaton, akár autóbuszon be
csak az amerikai és francia'1
, kísérettel,
árcticl. — 17.44: „Gazdagság." Gsathó ICál- szerelem nem szágryen.
1/28,
VáO,
sz.,
v
_18.»5_:
.... Cigányzene, Pnoel
f ilms ti lu s t karikirozta, igen ötletesen, mán elbeszélése.
~
(384-563): Alcazár. futhatnak a bécsiek, sőt a berliniek is.
Márkus tárogatészámaival.---- — Közben 1(4’’ 0%
A 1°. V. jobb t. 2, 4, fi, 8, 10, bal t 3 5
•ugyanazoknak a technikai és rendezői fo Bujka
18.39: Sportközlemények. — IS: Hírek magyar, I-v-r
Yf
R
®
!LVAI
?DM
HÍRADÓ
Mai
gásoknak a finom
eltúlzásával,\ német és román nyelven. —- 19.20: Részleteik az m h fa,-lYlce ."s Fox híradók. (181244):
lgy játsztok
Operah'áz
’
te
műsoréiból.
Hangfelvétel.
—
29.40:
ti.
Os::z,ekotövasut
a
Székelyföldre.
VisszaA MŰKORCSOLYÁZÓ BAJNOKSÁGO
amelyek az amerikai és francia filmgyár Hírek, időjárásjetentés;
1 ___________ — 21.15: Cigányzono,
Sz,nss WaIt Dlsney-ftlm. KAT január 11-én és 12-én rendezi ,a Kor
1
- - - - - _
_
énekszámaival.
tásban elhatalmasodtak. Az egyikben a I Horti Lajos
Rajzos
híradó
Észak-Afrikáról.
(Folyt.
10-21
whisky, revolver, verekedés, a másikban a Utána: Hanglemezek. — 23: Tánclemezek.
?JaLffY ~
B (291-038): Trenk, a pandúr. csolyázó Szövetség a műjégpályán.
‘
’/,M* — BODOGRÁF
párbeszédek és a színészi játék túlzott fel. |
BUDAPEST IL:
(149-510): Aleazar. ('/,!, W, '08, !/,10. v. ‘/,2-kor
A BBTE vasárnap délután 3 órakor női
használását húzta alá, mulatságosan és
17.15: Bátori Irén riieaél. — 17.35: Senyel 1S4S
Y (42-J-722): Broadway Melody tőrvívóversenyt rendez a Pasaréti-úti klub,
Hús ének-el, zongorpkísérpttel. , — 18: 1943. Vd, JsG, Ah8, VilO, S7,, v., ü. Ób, II4 ’/,6
szellemesen. Valamennyi szerepet Petites Szabó
házban. A versenyben az összes elsőosztá
Hírek. . 18.19:
..........................
—.. Erdély
_ __
„A visszatért
talaj- rá8; m'-0 >’/Y ?UDAl APOLLO- (®bá»).--Álcái
»/»im
Sándor játszotta: tipikus francia rendőrö kincsei." Boguch László dr. előadása. — 18.49: zár. (’/sd, «A7, 9, v.. u. ’/22, ’M. ,/xfi
lyú hölgyvívók elindulnak.
(1^4-337):
Hazajáró
lélek.
’
(í/
t
4,
i
/
j
G,
ket és amerikai vezérigazgatót, párisi apa Tánctemezek Géczy Barnabás zenekarának mű ‘/:8 ’/.lO, v. >'.2-kor is)
CASINO.(38«-102): A
A LEVITZKY KARÖLY-EMLÉKVERsorából. —• 19 39: „Képeslap HoUand-Indiából."
csot és kokottot, newyorki detektívet és Irta Rácz György. Felolvasás. — 29: Hírek, notredamel toronyör. (‘/<6. 'b8, «/<10, sz.. y « SF.NY 5000 m-es futamát január 6-án reg
a elTY (111-140): - ReiMllff-'Srdörfök'
francia kocsmárost. Az átvállozőművészet- német, olasz, angol. és francia nyélvén. ' — ^tó-28 181’- ÁY
-FdOivSN ’V”
is) - CÓRSO gel 8 órakor, az 500 m-ee és 1500 m-es fu
29.7O: Szórakoztató lemezek.
•nek és a karikatúrának furcsa, fanyar ke
alá'18):/-Edr» v^071, Ha-lQla«sy Ilona: Bala. tamát pedig délután 3 órakor rendezi a
lajiía.
(Vao,
i
/z8,
’
/flO,
ez
,
v..
ü.
Vai V-fi
verékét adta ez a. kiváló színész. Szakértő
&F
-®aS?sí ,BKE a műjégpályán.
höz és nagyközönséghez egyaránt szóltak
— L’j magyar Bach-életrajz. „J. 8. Bach (425-WD: Hazafelé. <‘/,4. </s5,
v a. 2
ERDÉLYI JÉGÜNNEPÉLYT rendez a
ezek a paródiák, amelyekhez, úgy látszik,
4, 6, 8, TO) — DÉCSI (125-952): A fekete EKE az idén Északerdély visszatérésének
érzéke van a magyar filmgyártásnak. Re élete és müvei" címeoi könyvet írt Lichten- csszony. (’/*, big, ‘/slO, sz., v., ti. Ví4, Vrf
berg Emil. Az új biográfia hasonlíthatat
Y KLDORADÓ (133-171): Erdélyt kastély. örömére, A műjégpályán székely falut épímélhetőleg nemsokára megszületik Magyar lanul érdekes; mert úgyszólván ez az első
(4, fi. 8, 10, v., íj. 2-kor is) — ELIT (114-502):
országon is egy olyan önálló, eredeti film- és egyetlen zeneesztétikai mű, amelynek Óz. (4. 6, 8, 10, v. 2-kor is) — FLÓRA (Kis tenek, a munka már meg is kezdődött s
stilus, amit Apáthy Imrének és Pethes szerzője nemcsak zenetudós, hanem zene pest, 143-702): Cserebere. (SZÍ5, 7, 9, v., ü. *7,2 bizonyos, hogy az Erdélyi jégünnepély ép>/G, >/.6, >/<8. ’/<10) - FÓRUM (ie9-543): Kék pen olyan nagy sikert arat, mint az egye
Sándornak érdemes lesz kifiguráznia. művész is. Nemi is lehet eléggé megbe Madár.
Út8, >010, sz., v.. ii. ‘/<4-kor is) —
HÍRADÓ (222-499): Magyar, Eta, Lnce és Fox sület eddigi, pompásan összeállított ünne
„GAZDAGSÁG" CÍMŰ ELBESZÉLÉSÉT csülni a kitűnő tanulmányt, mert hiszen híradók.
Fehér
heryek katonái, összekötővasút pélyei.
ismertetést
olvassa fed ma délután 5 óra 40 perckor a hasonlóan gyakorlati értékű
Székelyföldre. Visszapillantás 1340-re. Színes
még a hatalmas külföldi irodalo-m is rit aWalt
Dlsney-fllm.
Rajzos híradó Észak-AfrlkáAZ ÖKÖLVÍVÓ CSAPATBAJNOKSÁGRA
rádióban C s a t h ó Ká’mán.
kán mutathat fel. A szerző nemcsak Bach ról. (Folyt. 9—24 óráig) — HOLLYWOOD (225Vi-8, ’/HO, v. %2-kor is) Á_ már javában készülődnek az egyesületek,
ÖNÁLLÓ SZÍNHÁZAT AKAR PÉCS a életét és korát, hanem műveit is úgy ismer 003): óz. (‘/A,
(293-178): A postamester. (’/<5, 7, de csapatuk összeállítását valamennyien
indítványt tett legutóbbi szinügyi .bizott teti, hogy az olvasó számára nem is marad ‘IIOMEROS
/•10, sz. ’/st-től folyt., v. Vfi-től folyt.) —
a
témával
kapcsolatban
több
kérd
znivaló.
IPOLY
(292-626):
Bel Ami. (tel, ’.M, ’/,S, ’ŐJO, titkolják- Ezt majd csak a mérlegelésnél
sági ütésén, hogy a város váljon ki
v., ii. V-2-kor is) - JÓZSEFVÁROSI- (W. 644): hozzák nyilvánosságra. A vasárnapi első
a stagione-rendszerböl. A város A B-aeh-könyv. a Rózsavölgyi cég kiadásá Aleazar.
(VG, Vsfi, V«8, VslO, v.. >/á-kor is). 4azt fogja kérni a Kamarától, hogy Belez- ban jelent, meg.
KAMA.RA (423-901): Rózsafabot. (11, 2, 4, 6, 8, fordulót délelőtt fél 11 órakor kszd-ik a Vá
10)
—
KORONA
(353-318): Bel Ami. (>/i4, ’ó6, rosi 'Színházban. Előbb a BTK—MPSE
nay-Unger István társulata csak Pé
V.8, V.-10, v. ’/,2-kor is) — LLOYO (111-994); mérkőzését, azután $ B. Vasutas—WMTK
csen kapjon állandó működési engedélyt.
Arany város. (3, V<6. ‘/;8, VdO) — NYUG'AT (.121622): Te csak pipálj, Ladányi. (V:5. 7. VrlO. az. meccsét tartják meg.
A KÜLÜGYI SZEMLE
AZ ANGOL DRÁMÁVAL NEM ÁLL
4. 6. 8, 10. v. 2. 4, 6, 8, 10) — ODEON (422-785):
Hollywoodi varázs. (V<5,. */<7, VdO, sz. V,4. Vi6,
A KÁRPÁTALJÁN ÉS ERDÉLYBEN
HARCBAN OLASZORSZÁG, bizonyság rá,
ÚJÉVI KÖTETE
’áS,, >/d0, v. ’/ü-kor is) — OMNIA (130-125): “0—10 cm-es hótakaró fedi az utakat 8 így
hogy Milánó két legnagyobb színházában
5
és
‘
/<8
órakor:
Repülő
ördögök.
’
/rtO
óra

Impozáns kötetben most hagyta cl a saj
közlekedés az
angol szerzők műveit játsszák. Az tót a Magyar Külügyi Társaság folyóiratá kor díszbemulató: Az eladó birtok. — ORIENT még hólánccal is nehéz
('114-926): Egyetlen éjszaka. (Hóik. kezd. V<5 autós számára. Erdélyben a hófúvás helyen
Odeon most mutatta be G. B. Shaw „Nem nak, a Külügyi Szemlének újévi száma. •/>7,
’/dO, v V;2, Vrf, Vs6, ‘ÁS, VdO) — OTTHON
ként másfél méteres akadályokat is oko
lehessen tudni" című vígjátékát, a A világpolitika eseményei közül úgyszól (146-447): Ámor az autóban. (V<4. V<6, V,8, '/<10
Manzoni-szlnház pedig a. „L a d y W in ván egy sincsen, amely ebben a valóban v. v.2-kor is) — PÁLACE (221-222): Igen, vagy zott.
nemt (11, 2, 4, 6,. 8, 10) — PATRIA (145-673):
da r more legyezője" című Wilde- reprezentatív számban feldolgozást ne nyert Erzsébet királynő. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) —
A NAGYBÁNYAI SE egyetlen vereséget
volna. Az utolsó hetek, külpolitikai króni PIIÖNIX (223-242): Csak egyszer élünk. (11, 1.
darabot.
sem
szenvedett az Erdélyi Kupában s hogy
3,
5,
'/<8,
VílO)
—
RADIUS
(122-098):
Tóparti
káját Pongrácz Kálmán írta meg, míg a
KÉT FŐPRÓBA ÉS KÉT PREMIER lesz vonatkozó okmányanyagot ez alkalommal látomás. (*/«6, V<8, ’/ilO, sz., V., ü. V«4-kör is) — mégis kiesett, az a szabály okozta, amely
(228-020): Trenk, a pandúr, ('tó,
9,
ma este Budapesten: a Magyar Színház a is Drucker György, a Külügyi Szemle szer REX
sz. ‘M, ‘/a, 'M, V:10, v. ’/í2-kor is) — RIALTO szerint döntetlen esetén a vendégcsapat
„Gy er gy ói b ál“ című zenésjátékból, kesztője állította össze. Érdekes ismerteté (22444-”.): Aleazár. (H, 1. 3, 5, >tó. VílO. r. 10, 12, jut tovább. így került a döntőbe a WMFC,
az Andrássy Színház a „Baj v a n S alo sek számolnak bo a Népszövetség, a Nem 2. 4. 6, 8, 10) — ROYAL APOLLO 022-002): amely most elhatározta, hogy kárpótlásul
(Hajmássy Ilona, Nelson Eddy.)
mé v a 1“ című bohózatból tart főpróbát,, a | zetközi Vöröskereszt legutóbbi működéséről, Balalajka.
(V<6, VíS, */<10, sz., v., ü. 3-kor is) — SAVOY a tavasz folyamán meghívja az NSE-t.Cse
(146-040):
Erzsébet
királynő, (’tó, ‘tó, ‘tó, VtlO, pelre, barátságos mérkőzésre. A győztes
Kamara Varieté és a Royal Varieté pedig | Magyarország külföldi kulturális kapcsola
V. ‘tó-kor is) — SCALA (114 411): Árvíz Indiá
Januári új műsorát mutatja be ma tairól, a világgazdasági helyzetről stb.
ban. (*/<6, l/t8, ’/dO, sz., v., ü. 3-kor is) — csapat számára serleget, a játékosoknak
SIMPLON (268-999): Erzsébet királynő. ('/ti, ezüstérmet ajánlott fel a WMFC.
este.
‘tó, ‘tó, VslO, v„ ü. Vt2-kor te). — STEFÁNIA
EBBEN A HÓNAPBAN LESZNEK A
(Kispest, 349-398): Pepita kabát. (5, 7, 9, v., ü.
A biztosító őrt áll mellettünk, a
A FINN VÁLOGATOTT ökölvívó csapat
Vő, V:4. ’tó, ‘tó, VslO) - STÚDIÓ (235-276):
VIZSGÁK A SZINÉSZKAMARÁBAN a
gyermekkortól életünk végéig. A
Ismeretlen ellenfél. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — február 16-án szerepel Budapesten.
gyakorlatom színészek számára. A felvételi,
TIVOLI (225-602): Hollywoodi varázs, (‘/dl, 7,
biztosítás erős védelmünk a családi
Vs’O, ez. ’/s4, V<6, V<8, ‘/d0, v. »/»2-kor is) —
a pót- és a záróvizsgákra a kérvényeket
gondosságban, vagy üzleti károk
TUBÁN (101-008): Alcazár. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor
1 e g k esőbb január 10-i g kell bényujis). — URÁNIA (146-046): Vigyázat, kém! (5,
ellen. Aki biztosítva van, fel van
Vi8.
VílO. sz.. v.. ü. »,<3Á<»r is) — ZUGLÓI (296- Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS
tain. A jelentkezők a vizsga időpontjáról
vértezve az élet kártevő bajai ellen.
909): Alcazár. (5, V<8, VslO, sz. 4, 6, 8, 10, v.
egyenkint kapnak értesítést.
2, 4, 6, 8, 10)
ben! Biztos eredmény!

SZÍNHÁZ

RÁDIÓ

MOZI

VIGYÁZAT! KÉM!

Sziváera gyűlt össze. A'sziA kisebbségek gyűlésre.
váci gyűlés két legfontosabb pontja
az volt, hogy mi módon építheti ki a
németség teljes egyházi önkormány
helyzete
zatát és határozatot hozzon abban a
kérdésben, hogy
öntudatos német refor
Szlovákiában és hordhatja-e
mátus lelkész az eddig viselt, ma
gyar vitéskötéssel ékesített palás
Jugoszláviában . A sziváci gyűlés tot.
még nem mondta ki

. a teljes önállóságot, de a valóságban
gyakorolja azt, ami kitűnik aljból is,.,
hogy a lelkészküldést is saját hatás
körben a püspök nélkül bonyolítja le.
A magyar refarmátusság ezt az elsza
kadási mozgalmat nem nézi jó szem
mel, mert a jugoszláviai refonnátusság, bár szervezetileg eddig is szét
tagolt volt, az egész országra kiter
jedő megmozdulásaiban azonban tu
Míg a nemetek, kultúrigényüket a dott egységet felmutatni.
legmagasabbra fokozva, teljes kielé
A jugoszláviai magyar népcsoport
gítést nyernek a szlovák állam kebe körében
lében, addig
A Magyar Külügyi Társaság folyó
irata, a Külügyi Szemle, most mogjoi-eiiú januári szamában, a Kiset^hségi
Szemle című rovatában, dr. Jfajléc.yl
I. Géza, a pécsi Egyetemi Kisebb
ségi Intézet tanársegédje. foglalkozik
a kisebbségek helyzetével a környező'
államokbeli.

a béesi döntéssel egyenrangúnak
elismert magyarság még annak a
szerény óhajának sem tud érvényt
szerezni, melyet pedig előbb, már
1938-ban honoráltak.

A pozsonyi magyarság nem zúgoló
dik, de állandóan felszínen tartja igénjjét legalább heti egy játéknapra a
Városi Színházban, melynek a. telje
sítése elöl

Budapesti művészek vendégszere
peltetéséről, vagy magyarországi
színtársulatok
vendégjátékáról,
nem is beszélve az állami szubven
cióról, a szlovákiai magyarságnak
egyelőre álmodni sem lehet.

38 fokos fagy
Moszkvában

Trópusi hőség ■
Défamerikában

Olasx síosszícigolz
ax albán tronlon
A
milánói
tudósítójának ieleíonjelentés

a szlovák hatóságok szinte érthe
tetlen módon elzárkóznak.
A. szlovákiai magyarság mindeddig
csak azit tudta kivívni, hogy néha va
sárnap délelőtt műkedvelő előadáso
kig tarthatnak a kisebbségi élet gö
röngyös útjait járó magyar egyesüle
tek. Csak műkedvelői előadásokat és
csak délelőtt.

nagy örömet keltett a jugoszláviai
f Gkr.'5'úG~*!, O
Magyar Közművelődési Szövetség
megalakulása.
Húsz éves vágya teljesült ezzel a ma
gyarságnak. A Magyar Közművelő
dési Szövetség november utolsó vasár
napján tartotta alakuló közgyűlését.
A Szövetség szervezete a már működő
Moszkva, jan. 3.
magyar kúlfúregyesiileteken és az
A kíméletlen téli időjárás csütörtökön
újonnan alapítandó szövetségi fióko
kon alapszik. A Szövetségnek minden érte-el eddigi tetőpontját a szovjetfőváros
meglévő magyar társadalmi egyesü ban. A csütörtöki átlag hőmérséklet ugyan
let tagja lehet. A már meglévő kultúr- is 38 fok volt a fagypont alatt.
egyesület alapszabályait a szövetség
érintetlenül hagyja. Az olyan közsé
gekben, ahol még nincs magyar kultúregyesület, a kultúrszövetség- fiók
egyesületeket létesít.. Az alapszabályok
szerint a szövetség kifejezetten ke
resztény és nemzeti irányban kívánja
Rio de Janeiro, jan. 3;
a magyarság, javait növelni. Ezzel a
szervezettel a Magyar Közművelődési
(.MIT.) Bélámerikában forróégövi hőség
Szövetség- .remélhetőleg el tudja vé gel kezdődött a nyár. A tartós hőség kö
gezni ezt a nagy feladatot."
vetkeztében sokan estek áldozatul a hő
gutának. A brazíliai fővárosban 41 fokot
mértek árnyékban.

Milánó, jan, 3,

esőzések vannak. A nap főleg heves
tüzérségi párbajjal telik el, majd is
mét csend lesz- Gyalogsági akciókra,
vagy nagyobb arányú rohamokra még
nem került, sor.
Csak egyes tanktámadások voltak,
amelyekkel az angolok a védelem
gyenge pontjait akarják kitapo
gatni.
A katonai tábort drótsövény lövészár
kok és gépfegyverfészkek veszik kö
rül, a kikötőben pedig földalatti meg
erősített raktárak vannak a muníció
és a benzinkészlet számára.

A Cörpo Aereo Italiano-nak Német
országba történt visszahívása nem
keltett . különösebb meglepetést az olasz
közvéleményben.
Mindezt
egyrészt
várták az általános hadihelyzetből ki
folyólag, másrészt az időközben haza
indult pilóták és műszakiak rév éh'már
hetekkel ezelőtt köztudomásúvá vált.
ezelőtt már jelezte is.)
ezelőtt már jelzté is.)
Albániában az amúgy is zord idő
Az illetékesektől és a félhivatalos
járás folyton rosszabbodik,
az
tényezőktől nyert értesülésekből kiállandó havazások és a kegyetlen
.UerüL hogy
. •
hideg mindkét oldalon sok veszte
séget okoznak az ember- és hadi
a német vezérkar maga indítvá
nyozta, hogy pilótákat küld a
anyagban.
. i'öldkö .'-t.'ugrrre és nem olasz
Ennek ellenére tovább folynak a had
részről kértek segítséget, mint azt
műveletek.
az ellenséges propaganda rögtön
Olasz részről újabban sí-osztagokat
hiresztelni kezdte.
vetettek harcba,

Pedig a hivatásos' magyar színészed
hiányát még. csak pótolni, sem lehet,
„bármilyen mágus színvonalra fejlesz
tett és gyakorlott műkedvelők által'
bemutatott előadásokkal. A határtalan
elkeseredéssel dolgozó magyar mű
kedvelő gárda fáradhatatlan és pél
dát mutat a magyar kultúra ápolásá
A német expediciós légiraj igen
ban, Mégis az anyagiak hiánya és a
erős, nagyszámú vadász és bomba
hatóságok részéről tapasztalható megvető kötelékekből áll,
neméirtés megoldhatatlan feladatok elé
e. ugyancsak tekintélyes számú a gé
állítja őket'*
pekkel együtt érkezett műszaki sze
Jugoszláviában a reformátusok közül mélyzet. A flandriai támpontokról
45.000 a magyar és körülbelül 15.000 a egyelőre csak az olasz bombavetők
német. Ezek egységét tulajdonképpen tértek haza, az olasz vadászgépeit to
egy 1933. évben érvényben lévő egy vábbra is a németek oldalán harcol
házi törvény bontotta meg, mely a nak.
maroknyi ref ormátusságot négy részre
A fasiszta sajtó ebből az alkalomból
szabdalta. így kerültök a déli egyház a teljes német—-olasz szolidaritásra
megyébe a német reformátusok, míg mutat rá és hangoztatja, hogy az
a három másik egyházmegyébe a ma északról jött baj társakat az olasz nem
gyarok jutottak. A Harangszó című zet testvéri szeretettel fogadja. A Gazreformátus lap az elszakadási mozga zeta dél Popolö kiemeli, hogy
lomról ezeket írja: „A magyar egyház
az ekként megerősített olasz légi- '
megyék élete csendesen folydogál egy
haderő győzelmesen oldja majd
mással párhuzamosán, de nem úgy a
meg feladatait az összes hadszínte
német testvéreké. Elszakadva a 'ma
rekéin: Görögországtól Egyiptomig
gyaroktól, elszakadtak attól a száz
és Kelctafrikáig.
ötven esztendős közös múlttól is, amely
tdd'g összefűzött bennünket. Nagy
A frontokon egyébként az egyetlen
néniét, eszmék, faji öntudat gerjedése lényegesebb újság az Etiópia ellen
töltötték cl különösen g fiatalabb pa irányuló angol nyomás Szudán felöl.
pokat, akik a nemet főiskolákról a
Az olasz sajtó méltatja Giarabub
teológiai ismeretek mellett a német
hősies ellenállását a mind erősbödő
faji öntudatot hoztak haza magukkal.
támadásokkal szemben.
Lelkipásztori munkájuk egy színnel
gazdagodott, neph faji jelleget öltött.
Bardiából ma közli az első eredeti
Egyúttal azonban kezdett elkülönülni
haditudósítást
a Qazzetta dél Popolo.
a magyar református lclkésztestvér Munkatársa beszélt
egy tiszttel, aki
szolgál atától.“
légi utón jött ki az ostromlott város
A német reformátusok mar nem vet ból. A tudósítás szerint több tízezer
tek részt a®011 a, közgyűlésen, melyet
az országos egyház vezetősége Lipikte ember védi a kikötőt és a megerősített
tábort. Állandó éjszakai hidegek és
hívott össze, hogy ott a négy egyház
megye kidomboríthassa a Jugoszlá
viában élő reformátusok egységét. A
megszervezett deh egyházmegye külön

Kamara Varieté

Y*-, Ter*z-M»rúi 40. — Tel.: 1IQ-368.

egyelőre, még nem nagyobb arányban,
inkább csak járőrfeladatok elvégzésé
re.
A lapok Roosevelt beszédével már
szándékosan nem is foglalkoznak,
ezzel mint egy dokumentálni kí
vánják Itália és a tengely teljes
közömbösségét
a.
„tengerentúli
provokáló megnyilatkozással*1 szem
ben.

Györgyi Miklós

Az új év
első minisztertanácsa
A kormány tagjai gróf Teleki Pál.
miniszterelnök elnökléséval ma tartják
újesztendő
első
minisztertanácsát,
amelynek
napirendjén több fontos
gazdaságpolitikai kérdésen kívül a
képviselőház elé benyu j tandó tör vény
javaslatok kérdése is szerepel. A Ház
újesztendei munkarendjét ma hatá
rozzák meg és a január 23-án összeülő
képviselőház már a ma elhatározott
sorrendben kezdi' a törvényjavaslato
kat letárgyalni.
— Jubilál a Mezőgazdasági Kiállítás. Az
OMGE mezőgazdasági kiállításának és vá
sárjának
rendezőbizotteága
elhatározta,
hogy az 1941. évi ötvenedik jubiláris kiál
lítását március 29—április 6. napjai ■között
rendezi meg. A tenyészállatok csoportjá-'ban a határidő már január 6-án lejár, míg
a többi csoportokban a bejelentés határ
ideje február 15-ike. A kiállítási iroda kész
séggel ad felvilágosítást bármely irányú
érdeklődésre. (Budapest, IX., Köztelek utca
8. Telefon: 187—954.)

S. O. S.I
Gyanús haló ! Torpedó...
Newyork, jan. C
(Német Távirati iroda)
A Maekay-rád'ió felfogta egy., gőzöd
segélyjeleit, amelyek szerint a. hajót
Dakartól 500 mérlöldre északnyugatra
megtorpedózták. A hajó nevét még
nem sikerült megái lapítani. Newyorki
hajózási körökben feltételezik, hogy a
segélyt kérő hajó a 6579 tonnás Nalgora brit teherhajó, amely hétfőn,
ezer nióriöldiiyire a most felfogott
segélykérés
helyétől,
„egy gyanús
hajó" megpillantását, jelentette. (MTI)

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS
ben! Biztos eredmény!

filmszínházak szombaton bemutatják
MIKSZÁTH KÁLMÁN regényének
filmváltczatát:

MHIAZMH

ELADÓ
BIRTOK
Főszereplők;

özsiU....... Szeleaky Zita
Marjánszky Mihály Páger Antal

Pétéi. .
. Mihályfffy Béla
Bícsányi Ferenc Toronyi Imre
Zsuzsika. . . . . . . . VaszaryPiroska
Anikó . . . . . . . . Keéry Panni
Jóska kocsis .. Pethes Ferenc

lórtnjné........ Dajbukát Ilona
Erdély 1-Kárpát-produkeíii

SZOMBATON PREMIER!
.
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Tísárnayi 1/.4, <’47 és 9 órak»r.

MA ESTE
1/2l0-kor díszbemutató!

---------- 1 LAPZÁRTA ,----------------Egy olasz bombavető belseje

Átázott a kábel,
megszólaltak a budai
légvédelmi szirénák
Ma délelőtt Buda egyes vidékein
váratlan időpontban megszólaltak a
légvédelmi szirénák. Négy-öt másod
percig vijjogott a sziréna, az emberek
felfigyeltek, de miután a szirénák
mindjárt el is hallgattak, arra gon
doltak, hogy műszáki hiba történhe
tett. Nemsokkal utóbb újból megszó
laltak a szirénák s ekkor már szabá
lyosan jelezték, hogy „a légi veszély

elmúlt". A közönség köréből megindult
a telefonálások áradata.
A 8 Órai Újság is érdeklődött ille
tékes helyen és azt a felvilágosítást
kapta, hogy a nedves időjárás miatt
több helyen átázott a kábel és az így
beállott zárlat következtében szólaltak
meg a szirénák. A délelőtt folyamán
szerelők láttak hozzá a hibák kijaví
tásához.

Nincs elég munkás
a budapesti jégpáncél
eltakarítására

Leégett
egy sonkafüstölő

A Köztisztasági Hivatal két nap óta
folytat küzdelmet a Budapest utcáit
borító jégpáncéllal. Tegnap a hivatal
állandó munkásai dolgoztak a kor
csolyapályává változott fővárosi út
vonalakon, az éjszaka azonban már
rendkívüli munkáscsoportokat is al
kalmaztak. Megnehezítik a Köztiszta
sági Hivatal munkáját, hogy nem je
lentkezik kellőszámú alkalmi munkás.
Az éjszaka 1500 klsegitőmunkást akar
tak felvenni és mindössze 700 jelent
kezett. A ma reggeli jelentkezés még
rosszabb volt, mindössze 350 rendkívüli
hómunkás állott munkába. Ha délután
nagyobb munkáslétszámmal tud dolgozni a Köztisztasági Hivatal, to"
holnap reggelre Budapest utcáit meg
tudják tisztítani a jégkéregtől.

Soroszalos
líéz- ésláblörés
a síkos gárdán
Ma már megindult az általános ol
vadás, de so<k helyen még ma is jég
páncél borítja a járdákat, ami ismét
számtalan balesetet okozott. A mentők
összes kocsijai állandóan kint vannak
a városban, hogy a baleset áldozatait
elsősegélyben részesítsék, vagy kór
házba szállítsák. A csúszós járdán ma
láb- vagy kéztörést szenvedtek a kö
vetkezők: Szabó Gyula kocsis, özvegy
Horváth Imréné, akit a Bercsényi
utcából szállítottak kórházba, Beleszki
János napszámos, akit az Üllői-uton
ért baleset, Kapza Pál munkás, Besenyei István napszámos, aki a Diós
árok-utón esett el, Schillinger An,talpé újságkihordó, aki a Rózsa-utcá
ban szenvedett balesetet és Horvát
Márton földmíves.

Mára virradó éjszaka az Üllői-út 53.
számú bérházban, ahol a háztulajdo
nos, Dudás Antal hentesmester füstö
lőt rendezett be, a füstölő ismeretlen
okból kigyulladt. Nagyon sok sonka
és más húsnemű elpusztult A kár
összegének és a tűz okának megállapí
tására megindult a vizsgálat.

Ezekkel a hatalmas bombákkal támadják az olasz repülők a hadászati cél
pontokat

Hústalan napokon is lesz hús

Az erdőgazdálkodás számottevő jö
vedelme a vadértékesítés, amelynek
csökkenése érzékeny veszteséget jelen
tett. A tavalyi nagy hideg következ
tében erős kár érte az erdőbirtokoso
kat, amit a lőtt vad magasabb árával
igyekeztek pótolni. Ezt megint a hús
Gaál Anna háztartási alkalmazott
talan napok ellensúlyozták, mert sű
1938 októW.- 8-án kilenchónapos leányrűn kellett igénybevenni a hűtőháza
gyermekét a Városi Színház hátsó kat.. Az erdőbirtokosok, miután meg
bejáratának a küszöbére letette. Az
állapították, hogy a hústalan napok
apróság mellé elhelyezett egv papír
lapot* amelyre ráírta gyermekének a tulajdonképpen a háziállatok fogyasz
tásának csökkentését célozták és nem
nevét, és hogy azért tette ki kislányát,
a vadhúsfogyasztásét, most
mert nagy nyomorban van. beteg, dol
a kormányhoz fordultak azzal a ké
gozni képtelen: Arra kérte a jószívű
réssel, hogy hústalan napokon is
megtalálót, hogy gondozza és. nevelje
engedje meg a nagyobb vadak bu
ártatlan kisleánykáját,
sának kimérését.
A síró gyermeket hamarosan meg
találták és bevitték a rendőrségre. Az Ez azzal az előnnyel jár, hogy hústa
anyát kinyomozták és Gaál Anna el lan napokon a szarvas, őz s egyéb
len családi állás elleni bűntett miatt vad húsa verseny nélkül kerülhet
eljárás indult. A büntetőtörvónyszóken piacra s így az értékesítés is kedve
megtartott főtárgyalás után a beisme zőbb lenne. A 8 Órai Újság értesülése
résben lévő vádlottat hathónapi bör szerint a kérést valószínűen
tönre ítélték. Fellebbezés folytán a
kedvezően intézi el a kormány.
budapesti királyi tábla dr. Majoros
Arról
is értesültünk, hogy egyidejűMihály tanácselnök vezetésével tár
gyalta ezt az ügyet és a törvényszék lég
a libalms árusítását is mgengedik
ítéletét helybenhagyta.
hústalan napokon.

Ezzel az intézkedéssel nem annyira a
libahús, mint a zsírtermelés fokozá
sát akarják elérni, mert így egyéb
zsírfélék használatát lehetne csökken
teni.
Zsírollátásról lévén szó, megemlít
jük, hogy a ■ sertéshizlalás állásáról
téves adatok kerültek forgalomba. A.
dolog úgy áll, hogy

Csecsemő
a színház küszöbén

— Halálozás. Rosta Ödön posUfőeWenőr
január 1-én hosszas szenvedés után Buda
pesten meghalt. Temetése
január
4-én,
szombaton délután 3 órakor lesz a Kerepesi-úti temető halottasházából. Az elhuny
tat felesége, gyermekei és fivére, Rosta
János dr. fővárosi tanácsnok gyászolják.

CIP
ölesón

levegő előretörésével és havazással kell
Továbbra is
számolni. Z. I. A
+
°
veszélyesen
A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
V.» Dorottya-utea 9. Tel.
sikos marad
tése: Élénkebb szél, sók helyen további eső,
havas eső, az északi és nyugati megyékben
A hideg és meleg levegő küzdelme a Kár havazás. A hőmérséklet alakulása bizony
pátok medencéjében változatlan erővel tart. tálán.
egyenruhákért óriási árat
Az ország nyugati és északi határszélén hi
tizetek. Spiegel, Térés-körit 2. I ».
HÓJELENTÉS:
Telefon: 224-842.
deg van, nagyarányú ónos esővel. Délen
Az olvadás még az egész magas hegyekés Erdélyben még enyhe az idő és erősen re is kiterjeszkedett. A hóréteg
Megjelenti
BARNA ELEK:
legtöbb
olvad. A főváros a meleg és hideg levegő helyen erősen el van jegesedre. A budai
határterületén fekszik.
Az időjárási határhelyzet egyelőre meg hegyeken 5—10 centiméter, rendkívül je címfi rajíOF könyve. Ára: P 4.10
ges hó fekszik. A Mátrában Kékestetőn
marad és így lényeges változásra nincs is
Kapható a 8 Órai L’jsAg kiadó
24, Gallyatetőn 16 cm, a rozsnyókörnyéki
hivatalában. VI., Andiásíy it 47
kilátás. Sokfelé lesz további eső, ónos eső
hegyeken 40 cm, Kárpátalján 1 méter kö
és havas eső. Kövideson azonban a hideg
rüli a hótakaró. A hegyeken újabb hava- BALRA, rSXtilŐRf
van
divatos Irakk ez^okinj. köleséin 5 P
Viselt ruhák vétele. RóTH KÁROLY.
fai
tükhA
ul \ádiá
VB.. Alréefa-n. fi
T • 224-751.

Amerikainál

lasznált férfiruhákért

tytiten láttam

Felelős szerkesztő és kiadó:

DR. HALASZ SÁNDOR
Alapította:

DK NADÁNYI EMIL

szmoking,
öltöny

s ezek mellett támogatja a kormány
— többnyire kötött árutakarmány biz
tosításával — a közellátást szolgáló
rendkívüli hízlalási akciókat. Ily cél
ból

bérhizlalásra 28.080 darab sertés
van Iskötve.
A bányák 40.000 darab sertést hizlal
nak s egyéb hadiüzemekkel G000 da
rabra van megállapodás. További 30—•
35.000 darab sertés hizlalásáról még
tárgyalások folynak. A Magyar Állat
értékesítő Szövetkezet 20—25.000 darab
sertést hizlal. Ezzel a mennyiséggel te
hát számolni lehet, nem is szólva ar
ról, hogy a tétényi hizlaló kapacitá
sát 40, de esetleg 50.000 darabra emelik.

_a

RUHA

|| sportmellénj
|| bőrkabát

Ami a történelembörkimaradt.

S

esőkabát

Ara díszes egész vászonköfésbon
P 5*60. Kapható: a 8 Órai Újság;
kiadóhivatalában. Andráesy-út 47.

Qk

Egyes pórok

érintetlenül fut a gazdák rendes
scriéshízlalása

legolcsóbban

Márton

Szász

Bálvány-utca 3. Címre figyelni.

Mindenki Jogi tanácsadóba
Összeállították• dr, Özepesy Mihály
és dr. Krivoss Árpád ügyvédek.

újságárus,

Áras 4.50 I*.

Kapható a 8 Órai Újság kiadó
hivatalában VI., Andrássy-út 47.

E*ál

Kaivin-tér kötepén.
BRILIÁNST

Néhány darab

aranyat, eafistöt, legmagasabb napi
úrban veszek. Rózsa, Dohíny-utca Vb
'6J hát) Telefon: 220-150.

Baross-ntoa 59.

Hasznáít férfi és nőir kit
leqpbbet tbytelt. Ékszerekért, szőnyeg
vairó-éa írógépért egrs há -tartásokért

Gersli G.. Erasébet-krt 32 T : 421-868

PINOKKIO

úrifni, angol,
néniét nyelvtudássá*,, bármilyen el
foglaltságot keres. „Ügyvéd4* jeligére

kiadóhivatalában VI , A odráig-fc 47

Vörös

In. hrohát paplan
kis hibával OLCSÓN. Reschotazky

cia. Nagymeaő-n. 43. n. 7/a. 329-330.

80’ élB fabábn csodálatos kalandjai

VESZEK

Pesti Hírlap regényeket ée egyéb
tiszta könyvelte:. Levélhfvásra
hárhor megyek.

kölcsönzése óriá s i választékban.
Sebestyén,'VI. Királ ly-u.50. T.425-611

Ara: P 1.45
Et. Szer Irta: C. Collodl.
it). Kiadó: Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG

IX-

Nyelvtanárnű német, angol, fran

JómegJelenCsíí

Fiatalasszony megbújható, bejá
rónőink ajánlkozik. III. Lnbló>u. ö.
v
' cipész m.

Irta: dr. Bródy Ernő
Ara: P 1.—
Kapható a 8 ÓRAI UJBAO Kiadóhivatalában vú. Andróssy fi1 17 sz.

D. K. W. Front
Bpecial, Jó állapotban, olcsón eladó.
BLITZ MIKSA börkéreslredö,
Paujay Ede-ntca 4«,
Házvezetőnő iiossaú blaönyítványnyal felvétetik. Mérleg-n. 3. II. 1.
Reggel 9-10 óra WizHtt
•’egyzetmás-tós 12 íltlcriöí
100 soks orosflAs 1.60 Taxigópirás

fordítások N a gy Iboivánál. TerézStl 29. 326-618.

Nyomatott -a Pallos Irodalmi és Nyomdai £< körforgógépein. (Felelős: űyörv AJadár lffazgatéJ
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