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RObSEVELT ÚJ FORML"’ÁJA:
KÖLCSÖNBE AD FEGYVERT ÉS HADIANYAGOT

Berlini telefon Vichyről 
Londoni távirat ardiáről

z Washington, jan. 7.
érdeklXr/^ hétfőn tartotta nagy

Zart besz®dét az amerikai 
íizivih"^^1, hlnök a következő 

— m<a fordult a . törvényhozókhoz: 
höz atnöTÍ pillánabban beszélek Önök- 

kifeji
a történelem folyamán az Egyesült 
Államok biztonsága kívülrőlurna 
soha olyan veszélyeztetett nem ”OR 

mint ma. ’
—jsevelt beszéde további során ki 

jelentette, hogy arra akarja kérni a 
kongresszust, hogy az Egyesült Álla
mok fegyvert és mindenféle hadianya
got kölcsönözzön Nagybritanniának s 
ugyanakkor arra akarja kérni a kon
gresszust, hogy

még nagyobb lehetőséget adjon az 
Egyesült Államok fegyverkezésé

nek megvalósításához.
A fenyegető veszélyt mindenképpen el 
kell hárítani. Az Egye6ült Államok 
biztonsága szeinpontjábói nem enged
hető meg, >mgy o.yan bé;.e jöj-ön létre, 
amelyet a tamadóli diktálndnak, Az az 
új reu1;’ n™u 'yet a támadó hatalmak 
®e{/lránp z valósítani, sokkal rosz- 
^versaillesi J-gázságtalanabb, mint 

fézmények1 a dem'°kratiku8
JX. Egyrészt aP?Út .m°st .» 
propaganda útj(i^ve^ “as,reszt 
?ékés országon ’ k'^relkk me^> hö^ 

Egyesült áh ^yseget megbontsák. A‘’S,kl61A“®>»k J5r«te»l bizton- 
6 ' „ível- mo az eseményektől függ, 
gf játszódnak ej az amerikai földrész- 
1 - irkeznek Ie- W világrészben "fSntaíf a demokratikus né- 
ri kidm őJ’ oz a vedekezas meg- 

Sa^ £’.-épa, Afrika, Ázsia, 
kerSZÓland 8 ^°ZteSCk 

PE-^esültbAuéde további folyamán 
fisát a* m- arnok politikai maga- 

gíaltu ös4:°VefkezS hár°m PODtba 

^e^t^k^t Amerikai Államok 
^mzetvédel2a^ukat> r°0d- * *S 
% Áz P et építenek ki. 
Zilálták aaTÜlt Államok magukra 
„ világod ° kötelezettséged, hogy 
azokat a *. ^ndenütt támogatják 
Aékkal ^ket. amelyek a tama
d . állást fo!tlalnak'

Ljgyesült Mafílok kötelező

nek tartják magukra nézve, hogy 
akár etikai, akár más okoktól ve
zetve, sohasem ismernek él olyan 
békét, amelyet a támadók diktédná- 
nak. ■ •_ v,

Ezek után Roosevelt hangsúlyozta, 
hogy a legutóbbi választásnál.

az amerikai nép megmutatta, hogy 
nemzetpolitikai kérdésekben nin

csen ellentét soraiban,
Az amerikaiak mindig gyors cselek-, 
vést követelnek, mert a veszedelmet 
tisztán látják. Az Egyesült Államokat 
akkor lehet a legjobban megvédeni, 
ha azok a demokrácia arzenálja lesz
nek, amelyből mind az Egyesült Alla- 
m<jk, mind a többi demokrata népek 
erőt meríthetnek. Azok a hatalmak.

yek a, támadással szembo fordul- 
eS ^nai seyitséyet,

ném7éflknTt moadhatjuk ezeknek a
’ hangsúlyozta Roose

Vicítytöl függ 
o német-francia 
alakulása

fíoplíins szerepe Londonban
alakul a francia politikai viszony 

a Német Birodalomhoz.
Olyan hírek hallatszanak Vichyből. 

hogy Laval és Pétain között továbbra 
is elleptétek állanak fönn és nlíg La- 

jyal^siirgetí a francia politika szoros 
ihozkákapcsolődását a birodalom érde- 
^keihez és az- ebből folyó .következmé
nyeknek a'Cselekvés terére való átül 
totósét, addig Betömi továbbra is azt 
az álláspontot f öblíti ja el, hog /először 
á francia-német együttműködés elmé
leti kérdéseit kell részletfkbé’j is tisz
tázni. Laval gyors és aktív politikájá
val szemben Pétain tejlát a megfon
tolt ás halogató politika híve. Az ősz 
tábornagy egyik támasza Weygand 
tábornok, aki jelenleg Afrikában tar
tózkodik.

Német politikai körökben ezzel kap
csolatban rámutatnak arra, hogy

A S^^berhni 
Pornójának Meonieme

■Pé*íin, jan. 7.
. Vichyben egyik minisztertanács' a 
másikát éri, komra uihkeket . adnak "ki 
a francia állam átszervezést,ék egye# 
mozzanatairól, miniszterek mondanak 
!e és újabb lemondásokról terjesztenek '■ 
"■íreket. Mindez árra mutat, hogy

a francia belpolitikában valami 
forrong.* •

P^’linben fokozott, érdeklődéssel figye- 
w-m ,vmhyi eseipényeket ’és mint a
... a®^»strasseban .kijelentették

ez aI>an vannak’ azzál, hogy 

ánaranFía kormányerőkben fenn- 
kéraz^éz» trések főleg akörül a 

körül forognak: hogyan

velt, — adjátok meg magatokat, mert 
ti azokat a fegyvereket, melyekre fel
tétlenül szükségetek van, nem tudjá
tok kifizetni.

- Roosevelt ezután megindokolta, hogy 
miért, választotta a kölcsönadás mód
ját Szerinte

a most leszállított hadianyagokat 
az illető országok a békekötés után 
zárt® határidőn belül eredetiben 
szolgáltatják majd vissza, — nem 

pedig pénzzel egyenlítik ki.
A továbbiakban az elnök hangsú

lyozta, hogy az Egyesült Államoknak 
latba kell vetniük minden szervező 
erejüket és ki kell meríteniük minden 
segélyforrásukat, hogy., Nagyb'ritan- 
niát megsegítsék.

Amerika feladata, hogy hajókat, re
pülőgépeket, tankokat és ágyúkat szál
lítson. Ebben az elhatározásában .nem- 
mi sem rendítheti meg, még a hadüze
net sem. Amerika ereje a céltudatos 
egységben rejlik.

nőm. marad fenn kétség aziránt, 
hogy a francia nép kívánja az 
együttműködést Németországgal 
és méltái^rolta Hitler nagylelkű 
gesztusát, amellyel házaszállíttatta 

Napóleon fiának hamvait,

hogy az Invalidusok dómjában, atyja 
érckoporsója mellé temethessék. Ép
pen így kétségtelen azonban, hogy 
Franciaországban még mindig hallat
ják hangjukat olyan körök, amelyek 
a francig népnek ezt a kívánságát, a 
német—francia együttműködést, sza
botálni szeretnék. A. Wilhelmstrass'én 
nyomatékosan hangoztatták, hogy

mindenesetre a vichyi események 
kimenetelétől függ a német—francia 

politika további kialakulása.

Jólértesült körökben .úgy tudják, 
hogy Baudouin államniinisztor után 
ldelin munkaügyi miniszter is'kiváilk 
w Pélain-kormányból. Belin máris be
nyújtotta lemondását Pétainnek, de 
végleges távozása még függőben vau, 

Berlin érdeklődéssel tekint, továbbá 
Leahy tengernagy, új amerikai nagy
követ vichyi szerepe elé. Leahy már 
hétfőn kihallgatáson jelent meg Flan- 
din külügyminiszternél és ez alkalom
mal átnyújtotta neki megbízólevelé
nek másolatát. Valószínű, hogy

Petain tábornagy is rövidesen fo
gadja Leahyt, aki tudvalévőmé 
Roosevelt személyes üzenetét hozta 

a francia államelnök számára.

Nagy figyelmet szentelnek német po
litikái körökben Roosevelt másik,. 
Európába készülő küldöttjének. Hop- 
kins volt., kereskedelmi miniszternek 
is, aki mint az amerikai elnök szemé* 
lyi megbízottja érkezik Londonba. Kü
lön hangsúlyozzák Washingtonban, 
hogy

Hcpkins nem mint Kennedy nagy
követ utóda megy Londonba, sőt ha. 
marosan sor kerül a londoni ame

rikai nagykövet kinevezésére

Hopkins csupán két hetpt tölt a brit 
fővárosban, amíg az újonnan kin<A e- 
zendő amerikai nagykövet el'nem fog
atja állomáshelyét Hovkins egyik 

legbizalmasabb barátja fíoosevellwk, 
az rdgytrö-^“t taajgj k"zé tartozik, 
teh ;t az T.'SA el löké.lek legszűkebb 
baráti köréhez számítható.



A Szózat revíziója
Diadalmas súgással nyitották meg 

&Z újévét a szilvfeszter-éjféli rádióban 
a kolozsvári hárangok és nemes érc
verettel csendültek a Szózat strófái 
Tár óv Ferenc ajkán. De a nyomukban 
támadt felemelő érzést egyezerre csak 
megingatta, bántólag érintette valami, 
ami most nem lehet magyar szívnek a 
megnyilatkozása: az a nirvánát je
lentő két versszák, amely így szól:

Fö.ov jöni fog. ha jöni W
A nagyszerű halál, 
Hol a temetkezés fölö'l 
Égy ország vérben áll.

S a sirt, hol nemzet süllyed, el, 
Népek veszik körül,
S az ember millióinak 
Szemében gyászkönny ül-

Ez a. hang nem. jöhet ma szívünkből, 
ezért ajkunkon sem szabad hangza- 
nia. ’ Költői, művészi alkotások ttieg- 
nyírtálását, önkényes módosítását nem 
helyeslem, de a két strófáról szóló íté
letemben maga Vörösmarty a legsrő- 
sebb és legllletékesebb támaszom. „Mi 
dőli a forradalom árja élzúgott, — ’'rja

Angol 
légügyi jelentés

, 5 London, jan. 7.
(Reuter.) A légügyi'éá belbiztonság

ügyi minisztérium jelenti kedden reg
gel: •«, .

Nincs semmi jelenteni val&M'í'L.)

z

Tilos < 
szoretetadományt 
kivinni Svájcból

Bázel, jan. 7.
(NST) Svije élélmiszérellátásáúak 

állapota megkövetelj,. hogy a széretet- 
adományok kivitelében további kor- 
látófcásokat léptessenek életbe. Most 
megtiltották külföldi magánemberek 
számára mindenféle szeretetadomány 
kivitelét, még a hadifoglyok számára 
küldött egyes adományokat is. Kül- 
földöú tartózkodó svájciak számára 
havonta legfel jehbb .égy két kilogram
mos bruttósúlyú élelmiszercsomagot 
leltet küldeni.

a váci fegyház 
szökött tegyencét

o "Néhány nappal ezelőtt a váci fogy* 
házból megszökött Szabó Pál fegyone. 
Tegnap délelőtt az újpesti piacon egy 
detektív tílzkőárust fogott és előállí
totta * kapitáhyságra. Kihallgatása 
után a tli^kőárus lakásán házkutatást 
taftötták. Mikor bözörgéttek a lakásba, 
egy férfi nyitott ajtót, aki oly gyanú
sán viselkedett, hogy bevitték a rend
őrségre- Itt áztáu kiderült, hogy nem 
volt más, mint a megszökött fegyene- 
Szabó Pált ma délelőtt visszavitték a 
váci fegyházba.

RMaiwás, Székely Ödön, a kolozsvári 
kereskedEÍml bank vólt cégvezetője, e hó 
4-én Kolozsvárt elhunyt.

Ma éltétől

SfÓtá^i 
új műsorral a 

pMiisette. 

Gyulai Pál, — Vörösmarty alig talál
kozhatott valakivel, ki azt ne mon
dotta volna néki: a jóslat teljesült, a 
nagyszerű halál bakiivetkőzött, A költő 
mindig elkomorult ilyenkor, ingerül
ten mondó: A jóslat még nem telje
sült, ez "még nem halál, nem ily halált 
értett. Gyermekeinek ama vers szakok 
híján kellett meglanulniok a Szózatot."

Vörösmarty tehát maga, megtagad
ta. maga némlétezönek tekintotte az 
időzött strófát. S amit ő saját gyer
mekeinek ajkára nőm adott, arra ,mi 
tanít rak gyermekeink ét, azzál mi tép- 
(lessük az ifjú nemzedéknek, a nemzet
nék egy jobb kor után epedö remé
nyeit és jogos bizalmát? Nem mon
dom, hogy Vörösmarty műveinek tel
jes kiadásából töröljük ezt a megsem
misülést is feltételező s nemzeti' ön- 
érzöt’inket bántó gondolatot, . de kö
vessük Vörösmarty rendelkezését s ne 
engeljv.lt, hogy ez a két versszak he
lyet találjon az if júságnak szánt köny
vekben, hogy ismét elhangozzék nem
zeti ünnepeinken. Salus rei publicae 
suprema lex esto!

Csengery János

Hadbíróság elé kerülnek 
a török hangulatrontók

Isztanbul, jan. 7.
(NST.) A Tan című láp ankarai je

lentése szerint megszigorították a rém- 
hírterjesztők és hangul atrontók elleni 
rendszabályokat. A rendkívüli nemzet
közi helyzetre váló tökintettel, ezek 
ügyeiben a jövőben kizárólag katonai 
törvényszékek ítélkeznek majd.

Ratkovszky Ferenc lesz 
az Elektromos Művek 

új vezérigazgatója
A székesfőváros elektromos művei

nek vezetésében a közeljövőben nagy
jelentőségű változás történik. Plósz 
Pál, a mostani vezérigazgató nyuga
lomba vonul és helyére az üzem élén 
Ratkovszky Ferenc, a üanz-gyár ügy
vezető igazgatója, kerül. Ratkovszky 
Ferenc ismert egyénisége a magyar 
ipari életnek s mint egyetemi magán
tanár, élénk tudományos munkásságot 
fejt ki.

Az Elektromos Művek vezetésében 
történő nagy jelentőségű változást vá
rosházi körökben azzal magyarázzák, 
hogy a mátravidéki centrálé felépíté
se és a kelenföldi Orőműtelop kibőví
tése oly nagyszabású programot jelen 
fenek, melynek lebonyolítására az 
Üzemnek új vezetőre van szükségé, 
annál is inkább, mert Plósz Pál már 
régebben nyugdíjazását kérte és 1941 
jújius 1-én mindenképpen megvált 
volna az Elektromos Müvektől.

— Pásztóy Ámon és Fráter Iván kineve
zése. A kormányzó a belügyminiszter elő- 
terjesztésére miniszteri tanácsossá nevezte 
ki dr. Beszterczey-Jacobi Bolondot, dr. 
Pásztóy Ámont, a Keokh vezetőjét és Szent 
Királyi Andort. Dr. Perenczy, Ferenc, dr. 
Nemes Tibor, dr. Szalóky Kálmán és Szi
lágyi Béla miniszteri osztálytanátíscs lett, 
dr. földvár# Béla, dr. Fráter Iván és dr. 
Nagy Géza pedig miniszteri tanácsosi címet 
és jellegét kapott.

— Házasság. Nemes Klári, az „Amerikai 
Cipőüzlet" beltagja és Benedek Károly a 
mai napon, házasságot kötötték.

— Eljegyzés. Balázs Blockner Klára és 
dr. Egyedi László jegyesek.

Tisztítsa
még szervezetét • bólékban 
felhalmozódott salaktól. hé 
nincs la éppen székrekedése 
Jó tisztító 
hashajtó a

NAGY NRPOK, 
KIS jilREK

Leahy, az Egyesült Államoknak a Viöhy- 
kormány mellé rendelt új nagy követe ezer, 
dán adja át Boosevelt személyes üzenetét 
Pétain marsallnak.

Újjáépítési minisztérium felállítását ter
vezi Churchill. A minisztérium feladata az 
lesz, hogy előkészítse a háborús gazdálko
dásról a békegazdálkodásra Való áttérést. 
Az új minisztérium ügykörével Összefüggd 
kérdések tánulmányozására Arthur Graen- 
wood, az angol kormány munkáspárti mi
nisztere kapott fnegbízúst.

A világháborúban ANZAC néven rövidí
tették az ausztráliai és ujzéla.ndi expedí- 
ciós hadsereg teljés névét (Australián ánd 
New Z?aland Auxiliary Corps). Az Ausztrá
liaiak Flandriában és a Dardanelláknál 
harcoltak. A mostani háborúban Afrika 
földjén küzdenek az ötödik Világrész hflt 
csapatai és az „Aussiek" resztvettek a líbiai 
Bardia ostromában is.

A Katsonis nevű görög buvárhájó 1926- 
ban éptilt, alámerült állapotban 778 tonna 
vízkiszorítású, két ágyú és hat tórpedó- 
vetőeaő a. fegyverzete. Legénysége 41 ten
gerész.

Száz kilométer á távolság Bardia és Tob- 
ruk között. Utóbbi líbiai városban van 
Gyártani tábornagy főhadiszállása.

Olaszországban január 19-én ünnepük a 
„gabonaesata" napját. Nincs kizárva, hogy 
Mussolini ez alkalomból beszédet fog mon
dani.

Károly román exkirály Szilveszter éjsza
káján levelet irt volt feleségének, Helena 
anyakirálynénak, valamint fiának, Mihály 
királynak, azonkívül még több levelet irt 
a volt uralkodó a szevillaá szálló magá
nyos szobájában. Hír szerint Károly Lisz- 
tzabonOú és Newyörkön át Kanadába akar 
utazni, ahol földbirtoka van. Magával vin
né Lupescunét is.

A román rádió németnyelvű hírszolgálata 
szerint a Deuteehe Aügetm-.ine Zeitung meg
írta, hogy a román közvélemény teljesen 
megbízik a vasgárdista légiós mozgalom és 
a tengely vezetőiben s az ország mindenben 
csatlakozott a tengelyhez.

Magyar nevű németek „visszanémotesí- 
tősére" kért rendelet törvényt a bukaresti 
kormánytól a romániai német népcsoport 
vezetősége, jelenti Meggyesről a kolozsvári 
Keleti Újság. Meggyesen egyébként meg
alakult a romániai német nttnretitáóciaifsta. 
munkáspárt.

13.006.000 M» frank Belgium anyagi kára. 
A háromhetes háború után csaknem ugyan
annyi, mint a négyéves világháború Végén.

A görög trónörökös végigjárta az albániai 
front egyes szakaszait, majd sebesülteket 
látogatott meg a janinai és korical hadi
kórházakban. Katalin görög királyi her
cegnő az athéni kórházakban ápolt front
harcosokat látogatta meg.

Rydz-smigiy, volt lengyel mamii,, aki 
tudvalévőén megszökött a romániai intét- 
nálótáborból, megérkezett Istánbnlba.

Filov régi gyomor
ba jára keres gyógyulást Eppinger híres 
gyomorspecialista tanárnál. Szófiában úgy 
tudják, hogy Filov bécsi tartózkodása so
rán találkozott báró Ribbentrop német kül
ügyminiszterrel.

Enrico Bicéi, olasz nemzeti tanácsos, aki 
a papír, és nyomdaipari korporációban a 
könyvnyomtatási ipart képviselte, á líbiai 
harctéren december 9-ég gépfegyvergolyók
tól találva, elesett. Bicéi tüzérőrnágyként 
teljesített szo’gálatot az olasz hadseregben.

Az Aphis angol ágyúnaszád, amely mint 
a földközitengeri flotta egyik egysége, né. 
hány könnyű Veszteséget jelentett a kar
diái ostrom során, tulajdonképen a folyami 
monitorok osztályába tartozik, 625 tonnás, 
a Világháború alatt épült, három ágyúja 
van, legénysége 6fl fő.

El Hasszán városa Albániában a Tirana éa 
Dúrazao felé vezető főútvonalak
Ezt a rendkívül fontos hídfőállást az óla
szók minden eszközzel megerősítették.

15 NAPOS TÁRSASUTAZÁS 
A JUGOSZLÁV ALPOKBA 

j a n u ár 26 — február 9. 

BLED.... 500 M 
PLANICA. . 1000 M 
POKLJUKA 1300 M

Jélébtiiezéá. ValA’kűlötilség nélkül, janűár 1ő-!g 
•JUGÖMART, Bp. V.. Dörottyá-u. 8. T : 183-216 

Megváltozott a francia hivatalos lap eíjBA 
A „Journal Óffiűiel de la Ropnbliquö Frán- 
éaise“ cím helyett „JoúrKal Officiel de 
l’État Francais“ címmel fog megjelenni.

A római Palazzo Vehenia tetejéré légvé
delmi gépfegyvereket szereltek fel.

Bardia ostrománál 5M halottat veaateítek 
az ausztráliai csapatok.

Német harci repülőgépek bombázták 
Londont, a főváros környékét, Wolwer* 
hampton vidékét és a midlandsi grófságo
kat, Hull, Clhélmsford, Colchester. Darling- 
tón és Lincoln városokat.

Betlehem és Jeruzsálem között arab BZa- 
badcsapatosok merényletet követtek «l két 
katonai teherautó éllen. Egy angol katona, 
meghalt.

A szovjet négy évre emelté fel a ketonai 
ezoígálatj időt.

Az ír kórújánj- megszüntette á. szabadsá
golásokat a hadseregben. A csapatokat harc- 
eaerüen összpontosítják. Írországban, hír 
ézerint, újabb angol csepattestekét szállí
tottak partra.

A MTI berlini Jelentése szerint a wilhelm. 
strassei Bibbentrop-külügyi hivatalban 
megállapították, „hogy nem lehet kétség 
afelől, hógy a francia nép kívánja a Né
metországgal való együttműködést".

Ansaldo- olasz közíró a Telegrafoban, az 
MTI jelentése szerint, megállapítja, hogy 
az ostromolt brit szigetország helyzete tra
gikus, mindamellett azonban elővigyázatos
nak kell lenni, különösen az újságírónak, 
hogy a hírek közlése közben akaratlanul is 
fél né dicsérje az Angolok „kemény ellen
állását". A szerző felvilágosítja olvasóit, 
hogy az angol tömegek, amelyek esténként 
lészállnak a légoltalmi óvóhelyekre, nem 
hősökből, hanem sonrakb* beletörődő em
berekből állnak...

Július S-lk» óta fekszik ogy nagyváradi 
kórházban Friss Sándor 35 éves nagyváradi 
kereskedő, akit, Kolozsvárról Nagyváradra 
ijyeke«ve, Bánffyhnnyad őe Csúcsa között 
remin terroristák kiraboltak, majd kidob
tak a teljes sebességgel rohanó gyorsvonat
ból. Friss Sándor mjndkéit lábát eltörte, 
bordái is betörtek. Most már túl van nx 
életveszélyen és Nagyváradon társadalmi 
«kció indult, hogy n. aaerémy anyagi körül
ményók között élő kereskedőt budapesti 
ortopéd kórházba szállíthassák, ahol mű
téttől teljesen meggyógyíthatják.

Tobruk, amely mostanában olyan gyakran 
pzotepel az ószakafrlkai hadi jelentésekben, 
az olasz Marmarika főváros®. Százhúsz ki- 
lométemyiro van Kardiától nyugatra éski- 
Stője olyas tágas, hogy 1937 távmwAn pél- 

ttl. a Öúeé iátogatáéa alkáltnával, 20.006 
tonnás csatahajók tt könnyen Mozogták 
benne. Graziaúl hadseregének mórt Tobruk 
a fő támaszpontja. 1011-ben, amikor áz ola
szok megszállották, még CSaik néhány be
duin viskót lehetett a parton látni. Azpta 
3000 lakosú várps keletkezett esen a helyen 
repülőtérrel ós számos katonai épülettel.

Szenzációs tudományos felfedezést tett a 
Washingtoni egyetemi klinika egy profesz- 
szora. Az úgynevezett tobozmirigyből olyan 
anyagot yont ki, ámelyúek listására gs 
emberi ázom éjszaka épp úgy lát, mint fé- 
uyes nappal. Eúzel az anyaggal beoltott, 
ember számára fölösleges az utcái Világí
tás, dé fölösleges például az íróaáZtállámpa 
ís, mert épp, úgy iát a sötétben, mint a 
macska. A felfedezésnek beláthatatlan je
lentőségé és jövője van, írják az áiherikai 
lapok.

Zenélő, sőt beszélő káiáesokát lóhót 
kapni egy brooklyni cukrááz üülétóbéú. 
Élőezör Olyan ünnepi kalácsokat síi tört, 
ámélyektón rejtett zenés ezélenée mrótalt 
meg. amint felvágták a süteményt. Most 
pedig olyan kalácsokat „kreált".- amelyek 
HZülotésnápi vagy más ünnepség, alkalmá
val szerencsét kiváltnak a jubilanisnák.

„magyar észjárás*
címmel tart előadást Karácsony Sándor 
csütörtökön, jáúüár 9-6n az EyyesUlet- 
közi Egj/fíttmilkMésnck a Gellért-Wállóban 
este 8 órakor kezdődő baráti vacsoráján. 

Milesz 
holnapután ? 
AxösxtAlyíotájüWk IV-osztályának 
hákása! Udtea meg tehát AZ0NNAI a 
aorsfedyM. n-ert k'SIOnhm nen ’átfíhat

engeljv.lt


A londoni City nincs többé
Stockholm, jan. 7.
(Német Távirati Iroda)

A svéd lapok jelentéseiből kitűnik, 
hogy —- mint az egyik tudósító mondja 
— még csak gondolni sem lehet arra, 
hogy a legújabb nagy német légitáma
dás során elpusztított Cityt újjáépít
sék, hanem le kell rombolni az egész 

Hailé Szelasszié fogadónapot tart

városrészt. A .City — amely semleges 
tudósítók szerint egyenlővé vált a föld
del és ahol már egyetlenegy ház sem 
á-b — 1%—2 négyzetkijométer kiterje
désű terület. E. nagy területen, az an
gol birodalom gazdasági és pénzügyi 
középpontjában — mint a Svenska 
Dagbladet londoni levelezője írja — ki
halt minden élet. (MTI.) 

kor már a második vádlott is a szemébe 
mondja, hogy együtt tárgyaltak. Nem em
lékszik. Úgy tesz, mintha ebben az életben 
sohasem látta volna, elnéz fölötte, fel a pla
fonra. Majd szúró tekintete rátapad az 
ügyészre, onnan sorra a tanács tagjaira, az 
elnökre, do végül is mindig szorgalmasan 
visszafordul az újságírói asztal felé. Bizto
san sokért nem adná, ha belenézhetne 
egyik-másik jegyzetbe, vagy még hozzá va
lamelyik hanyagul az asztalon felejtett leg
frissebb újságba.

A másodrendű vádlott Kábái János. 
MÁV-kalauz volt. A képviselőkkel legin
kább csak annyiban állt összeköttetésben, 
hogy azok leszállás előtt neki adták a ke
leti pályaudvaron vásárolt és már kiolva
sott újságokat. — Vigye, jó ember! ö meg 
vitt?. Lőhet, hogy megártott neki az a 
sokféle komplikáció, arái magával a poli
tikával járt. Nem szokta meg a természe
te. Ki is derült, hogy amikor megfigyelés 
alá került, már szívesen szabadult volna 
mindentől. Párttól és „vonal“-tól egy
aránt. Mondta is, hogy visszavonul, de a 
„vonal” megmarad. Örült volna ö már an
nak, ha nyugton hagyják és lesz, ami lesz 
azzal a fránya politikai vonallal, csak a 
beosztását, az életet, családjának kenyeret 
jelentő hivatali, szolgálati és egyetlen, 
igazi „Vonalait” hegyták volna me.g neki. 
Későn volt. Komolyarcú, őszcs hajú' em- 
bor. Talán a legidegesebb .mind között. El
lentétben Kovarcaeal, mindig feszültón 
figyel. Lesi a szavakat, a mozdulatokat. 
Amikor meg egyszerű, jogilag pallcrozat 
lan esze úgy véli, hogy kihallgatott vádlott 
társa terhelőén nyilatkozott, akkor feláll 
és tisztelettudóan megkéri a bíróságot, eh- 
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gedje meg,, hogy S is kérdést, tehessen fel. 
ügy véli, menti a menthetőt. Máskor uj
jaival játszik, szeretne közbwaólni, de nem 
lelhet, mert már beszélt, amikor baszáft.®* 
tótt, amikor kérdezték.

Bodonyi Oszkár Máv hordár harmadik
nak került oda Kőváréi mellé. Szühőéra 
pedert bajuszával játszik és a legkomo
lyabb pillanatokban is, amikor mindenki 
sápadt, — mosolygós az arca. Olyan beál
lítású a ' tekintete. Utána egy másik hor
dár következik. Cseh Kálmán, akinek a ba
jusza is kisebb. Cseh szinte merev, nyílt 
szemével fölösen néz az elnökre. Mintha 
felelőtlen gyermek lenne, gyakran hangoz
tatja, hogy mennyire félt a rendőrségen 
attól, hogy a detektívek megverik. Ott 
azért vallott töredelmesen. — így mondja.

A „hatalom átvételét” Boek Adóm ke
reskedelmi utazó, a negyedik vádlott fej
tette ki bőségesen. Szóbősége alighanem a 
foglalkozásból való adottság nála. Lelkes 
szervező volt és vallomása szerint minden 
fölsőbb utasítás nélkül művelte a politikai 
akvirálást, százával gyűjtötte a tagokat, 

hogy majd csak jó lesz a ne.gy létszám 
később...

A mesóboli vágy, a nagy álom: a „Hata
lom” erőknek az embereknek a legtátkol- 
tabb, legféltettebb mozgatóerejük volt. 
Kitartás! És Bátorság! — biztatták egy
mást. El kell, árníf Menteik, rohantak előre 
szegényes fantáziájúk és néhány ködös 
„megnyilatkozás”, agyrögség nyomán és 
nem vették észre sem a gátat, som .a mély* , 
séges árkot, amely a reális valóság és ál
maik között húzódott.

Hal aló m helyett
— a vádlottak padja

Szuronyharcot vívtak
ardiában

Vázlatok a büntetőtörvény szék esküdtszéki terméből
A Markó-utcai törvényszék hátaimmá tár-- 

^yatótennőben még akkor is égnek a két
karú villany-lámpáik, amikor odakint süt a 
nap. Ebben a barátságtalan és a törvé
nyek komor súlyától megnehezedett leve
gőjű teremben már napok óta tart a má
sodik monstre nyilas-per tárgyalása. A te
remszolga minden reggel fél kilenc körül 
benyit, megvizsgálja a fütőszerkesaetet, víz
zel tolt kanosét és poharakat tesz a bírói 
emelvényre.

Mi, újságírók csaknem elsőnek érkezünk 
ide. Gyakran már háromnegyedkor, mert 

bár minden lapnak csak egy belépője
gyet adtak —■ sokan vagyunk és a későn- 
jövőknek nem jut hely a két asztal körül. 
A későn jövők az ajtóban áesorognak, 
hagy a vádlottak padja mögé telepednek s 
a terduikre fektetett papírra írnak, jegyez
nek.

A per egyébként - újságírói szempont
ból — lassan-lassan hivatalszerü jelleget 
olt: bekísérik a vádlottakat, akik pózoló 
karlendítésseil köszöntik a védők sorait, be
vonul a bíróság, előáll a kővetkező ki
hallgatásra kerülő vádlott, vagy tanú és 
így tovább. Annak a rejtélyes és feszült 
izgalomnak, amelyet az első pernél lát
tunk, amikor Wirthék kerültek sorra - 

sincs. A vádlottak a legegyszerűbb 
™*ten védekeznek: tagadnak. Jogukban 

Lohol egyetlen csirája sem a bátor ki
állásiak. Gondolják: a bíróság dolga az 
igazságnak megfelelő elbírálás és döntés 
Így is van!

A bíróig. tagjai, élükön az elnökkel, a 
legszigorúbban alkalmazkodnak az előírá- 
w&hoz, a Törvényhez, amely — hála Is
tennek — módot ad mindenki igazának

pcb'izönyifásárd. Az ügyész ‘igazának 'ép
pen úgy, mint a vádlottakénak!

A teremben már csaknem mindenki is
meri egymást. Úgy látszik, hogy a közön
ség részére fenntartott karzaton egyeseknek 
„foglalt” helyük van. Különösen a női láto
gatók jönnek el napról-napra szorgalma
san, kitartóan. Minap mutatták, hogy ott 
ul Hubay Kálmán felesége is. Olykor a sze
méhez kapott' zsebkendőjével és elmorzsolt 
néhány könnycseppet. Megható élményt je
lenthetett számára a tárgyalás. Néhány 
képviselő is állandó látogatója a tárgya
lásoknak. Elsősorban is druber „testvér”, 

aki azonnal felismerhető a fekete védő
vel lekötött félszemeről. Rendszerint meg, 
jelenik Mokcsay ny. ezredes, a másik „kép
viselő-testvér”, de ott szokott ülni nyitás- 
tól-zarásig Horváth Géza, az Imrédy-párt 
illusztris képviselője is. Rendkívül nagy 
érdeklődést tanúsítanak a per minden moz
zanata iránt. '

A vádlottak padján a legelső sorban, ott 
is a legelső helyen Kovarcz Emil ül. Pedáns 
embernek látszik. Mindig kínosan, ügyel 
arra, nehogy véletlenül hozzáérjen a kísérő 
fogházőrhöz. Még a kabátját is állandóan 
begoinbolja. Mindenképpen uralkodni akar 
a viselkedésén, csak amikor szembesíté
sekre kerül sor, akkor ugrik fel nagyhirte- 
len, mintha kihallgatáson jelentkezne és 
várja az elnök kérdéseit. Összeszorított fog
sora gyakran kivillan, azután ismét össze
húzza a száját. Akaratos álián játszanak 
az inak ée az izmok. A legtöbb amit meg
tesz, hogy olykor odanéz az éppen valló 
vádlottra, egyébként látszólag nem is 
ügyel. Némelyik társát gyanakodva nézi 
egy darabig és érthetetlennek tartja, ami-

London, jan. 7.
(NST) Biardía elestével kapcsolatban 

Londonban azt gyanítják, hogy az 
ausztráliai gyalogság mellett az angol 
tankok is .nagy szerepet játszottak az 
erődrendszer elleni támadásnál. A

A berlini sajté méltatja az 
olasz katonák hadierényeit

Berlin, jan. 7.
(Stefani) Az esti lapok kiemelik 

Bardia védőinek hősies ellenállását és 
az olasz katonák hadierényeit s ezekre

Amy Johnson, 
a híres angol repülőnő 
lezuhant és a tengerbe 

fulladt
London, jan. 7.

(Reuter) Amy Jotnjson 32 éves híres 
angol repülőnő eltűnt, valószínűleg a 
tengerbe fúlt. Vasárnap a Themse tor
kolatánál ugrott ki gépéből, de az an
gol légihaderő egyik helyszínre siető 
motorcsónakja nem találta meg. Mint 
a segédszolgálat tagja, repülőgépeket 
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tankok áttörése után sikerült as 
ausztráliai gyalogságnak a város be-, 
vételét kikényszeríteni, miközben sú
lyos srfúrönyhare '4"WW<'‘; a!öfelyte!« 
ember ember ellen küzdött. A város 
csaknem teljesén röntolsbin hever.

utaíva, újból kifejezik bizalmukat, 
hogy Olaszország szerencsésen fogja 
°w-v ni- ncm®t 6zöve(ségeíie oldalán 

váív'baJS ösakie ÉJ-Wémmel 
végződhetik. (MTI) 

veretett megjelölt helyekre. Vasárnap
in ttok, amint az általa vezetett gép a 
tengerbe zuhant (MTI)

------- . -a. tl.T

Szovjetcáfolat
Maáiekva, jan. 7.

Azzal, a külföldi sajtóban többízben 
felmerült állítással szemben, hogy 
Lawrentiew bukaresti szovjetorosz 
követet Bukarestből visszarendelték, a 
Szovjetorosz Távirati Irodát felhataL 
mázták annak közlésére, hogy ez a hír 
puszta kitalálás. (MTI)

Csak felnőtteknek! 
Sí a CSOKOK tmzében 
SAVOY * PÁTRIA



Egyetlen színházi esemény van 
ezen a héten:

ACyRANO FELÚJÍTÁSA

Hét évi szünet után a Nemzeti Színház 
- szombaton este felújítja Kostand romantikus 

versssdrámáját, a Cyrano de Bergeracot. 
. Ez a repriz lesz ezen a héten, az egyetlen 

színházi esemény, annál is inkább, mert a 
Neaizéti Színház részben új. szereposztás
sal, új rendezésben,. új díszletek között és 
■új kosztümökben hozza
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színre ezt a müvet.

Kiss rerene

- Cyrano alakját ezúttal

T. Mátray Erzsi

- Cyrano alakját ezúttal is Kiss Eeréné, Ilo- 
-■xÁöét T. Mátray Erzsi 'játssza. Christióné- 
rban pedig Ungúúr?/ László .mutatkozik be.
Uj-szereplője :: darabnak Kovács Kár.oly :s: 
Guiehe. hereeg-t alakítja .5 cPtí Adprjan 
utódaként. Kageneau szerepét . megtartotta 

" Bodnár Jenő, Valvert vicomte-öt. viszont 
' először játssza Srabó Sándor. A darab többi 
főszerepe nagyrészt a régi kézbén maradt. 
A játékmester Táray Ferenc, a díszletter- 
'vező Borváth János. Mindketten a Comedie
Francaise stílusához alkalmazkodnak, úgy 
hogy a felújított Cyrano a francia előadás 
hagyományait fogja megmutatni rí mdgyar 
közönségnek. A színpadi-képeket is a fran
cia díszletek szerint állítják be, így például 
a harmadik felvonás erkélye a hátsó dísz- 
leti’alon lesz, nem úgy, mint eddig, a bal
oldalon. Ezt a híres jelenetet Parisban is 
így játszcttólr. A premierszámba menő fel
újításból a Nemzeti Színház pénteken 'dél-

- előtt féltizenegykor nyilvános főpróbát tart.

BEUGRÁSSZERÜEN EÖRY KATÓ JÁT
SZOTTA DILI CIGÁNYLÁNY SZEREPÉT 
az O c sic ay br igadér os szombati elő
adásán a Városi Színházban. A szerep ere
detileg Lukács Margitra volt kiosztva, ö 
azonban vendé gszerepelni Vidékre utazott s 
így Dilit helyette Eőry 'Kató alakította. 
Abeugrásszerű alakításnak igen nagy sikere 
volt, a közönség melegen ünnepelte a mű
vésznőt, aki egy nap alatt tanulta meg 
a nehéz szerepet., . . - , ,

BáSILIDES MÁRIA ÉNEKLI A MEG
BETEGEDETT STIGNANI EBE HELYETT 
Azueena szerepét a „Trubadúr11 holnapi 
előadásán az Operaházban. A művésznő 
szerdára hirdetett Sdiubert-estjét ezért 
január 28-r a halasztották.

BEFEJEZTE UJ ZENEKARI MÜVÉT, a 
„C antus Vita e“-t Doh n á n y i Ernő. 
Az új zenemű szövegét Dohnányi Az ember 
tragédiájából állította össze. A kompozíció 
bemutatója április 3-án lesz az Operá
ban, a filharmonikus zenekar előadásában.

MA DÉLUTÁN KÉT ÓRAKOR TEMETIK 
a Korepcsi-temetőben dr. Bródy Istvánt, 
« kiváló színházi szakembert, áz Uj Színház 
egykori igazgatóját.

„SZERELMES KIRÁLYOK" címmel szép 
prózai műsort állított össze vasárnap este 
a rádióban Liszt Nándor. Az esten elő
ször Asztalos' Miklós „Altér e g o“ 
című darabjának egy résziét? került mikro- 

.fon elé Tőkés Anna és Ab onyi Géza 
előadásában, utána eljátszották Galamb 
Sándor „Első diád a 1“ című müvének 
egy szép jelenetét, majd Lope de Ve ga 
„V^fíám szüret" című játékából adott 
elő egy részt Szeleczky Zita helyett So
mogyi Erzsi, továbbá Ab o n y i Tivadar. 
A három jelenet három király szerelmét ele
venítette fel romantikus színekkel: Mária 
Teréziáét, Mátyásét és Zsigmondét. A szel
lemes összekötőszövegeket Greguss Zol
tán mondta el.

R RHD1US JELENTI:

ÉGY ASSZONY
HAMM ÉLETE

SSSaiéS ♦» Km BBWS

A román kézen maradt 
Erdélyben 

életveszélyes a magyar szó
A vasgárda sanyargatja a magyarságot

Marosvásárhely, jan. 7.
Román' terűiéiről ismét újabb me

nekültek érkeztek Marosvásárhelyre.. 
A menekültek elmondották, hogy egy
re zsúfoltabban futnak a .vonatok 
Brassó felől a háromfzéki határát
lépő állómtisok felé.’A menekülteknek 
el kellett adniok minden ingóságukat 
és ingatlanukat' éK ááok árát lététbe 
kellett helyezniük. Bukarestben a ma
gyarok élete rendkívül nehéz. A bécsi 
döntés után a. vasgárdisták fejszéit-, 
tollak niindeií ' gyárat, cégét, sőt a 
magánosokat is, hogy .

azonnali hatállyal és minden kár
térítés nélkül, bocsássák el magyar 

alkalma^ottaiikat.

A vasgárdisták kiadták á jelszót, hogy 
inkább zsidót kell alkalmazni, mint. 
Diagyart. Több munkaadó nem akart 
engedelmeskedni a felszólításnak, mire 
a vasgárdisták . nemcsak a magyar 
munjíá’Sokát, hanem, a munkaadóból is 
véresre verték. ........ . ,

Bukarest utcáin magyarul hszélni 
egyszerűen élet veszedelmet jelent.

SZÍNHÁZ
OPERAHAZ: Walkür (’.'.T). — NEMZETI:

Téli zsoltár (*ÓB). -- KAMARA: Kalánd (3/«8). 
— MADÁCH; Négy aeswwiyt .szőrietek (’/<8). -- 
VÍG: Egy fillér (VJI). — MAGYAR: Gyergyoi 
bál MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA:
O«*ay..brigadé«» (7). - FŐVÁROST OPERETT: 
Ilyenek a férfiak (’/Jl). —_ANDRASSY: Baj 
van Salotneyal (’/‘8). — PÓDILM (a Pesti 
Színházban): Tekinietjét arra... (Vtí). — 
ERZSÉBETVÁROST: . Ezüsttükrös kávéimban 

8). — JÓZSEFVÁROSI: Gólyaszanatórium 
(VíS, 8). — KISFALUDY: Névtelen asszony 
8).‘ — KOMÉDIA ORFEUM: Ne gyerékeékeü- 
iünkt (’/<9). — KAMARA VARIETÉ: Hurrá, 
IMI! (’/«)• — ROYAL VARIETÉ: Royal Trött (9).

BZDIÖ
1.941 JANUÁR 7, KEDD 

BUDAPEST Xi:,
IS. 14: Ruszin hallgatóinknál:. .Közvetítés

Ungváriéi. — 14.45: Időjelzés, idő járás jelentés, 
hírek. _ 1T: Hírek szlovák'és ruszin nyelvén. 
— 17.15: Hanglemezek. — 17.45: „Arioeto nem 
megy Magyarországra." Irta Váczi Lajos. — 
18.15: A. Rádió Szalonzenekara. — IS: Hirea 
majzyar, német Ós Tom-áii nyelve>n. 1S.20: 
Szabó Kálmán tánczenekara..- — 1S.4S: ..Talál
kozásom a száné sszel.',1 Jávor Pateeloadása.. — 
24.05: A Palestrina-korus. — !0 4l: „Nautaa.
Előadja . Somogyi ErZsi és önody Ákos. — 
21.19: „Ködből a napsugárba." Hanglemezek. — 
21.42: Hírek, időjárásjelentés.. — ®: Cigány
zene. — 23: Hírek német, olasz, angol és fran
cia nyelven — 23.24: Hanglemez. —• 40.45. 
Hírek. ' t
ITLT.~LT1V~1~~~~~

A KELETI FŐÚTVONAL 
AZ ÚJJÁSZÜLETETT 

„MAGYAR ÉPÍTÖMÜVÉSZET--BEN

Negyvenedik’ évfolyama . küszöbén jelen
tős és örvendetes meglepetéssel szolgai a 
mag5’ar építőművészeti szakirodalom egyik 
tiszteletreméltó folyóirata, a Magyar Építő
művészet (vitéz /rsj/’László közmunkata
nácsi alelnök felelős szerkesztésében, Kaffka 
Péter, Réczey Miklós és Zsitva Tibor «®n- 
vonalat jelző közreműködés<»vel). Újjászü
letés. ment végbe a szövegben és képben 
egyformán feltörekvő, nemes kultúrszán- 
dékú, ízlést és ötletet művészien tálaló ja
nuári füzedben, amely vezérgondolatként, a 
visszacsatolt országrészek és a keleti főút- 
vonal ország- és városrendezést kérdéseit 
tárgyalja. Az új szerkesztői gárda sikerét 
hozta a bemutatkozás. Érdeklődéssel vár
juk a februári számot, amely az árvrzélr és 
árterületek nemzeti fontosságú, országren
dezési, várossKabályozási és építészeti kér- 
dósoit kívánja felölelni.
4 ♦ t 4 < ♦ ♦ »4 ♦ ♦ ♦ ♦ »♦♦ + ♦♦♦♦♦♦♦♦

_ Igen mulatságos műsort és rendkívüli 
sikerű hangverseny volt tegnap este a Vi
gadóban. A Pécsi öregdiákok legjobb szá
maikkal szerepelték, Szabó ‘Kálmán-inűvész- 
trió hangulatos műsort játszott és az ünnep
lés középpontjában állottak a tangóharmo- 
ndka-számok is. A hangverseny rendezője, 
Mamiié Frigyes, minden elismerést meg
érdemel.
- Magyar Gábor esoUöestJo jan.19. Z. ’/jS-

Tangöharmoniká, 
gramofon

sr-

StérrtbWÖ
■.

Ha valaki magyarul beszél, megverik. 
Nem szűnt meg a báksis rendszer sem, 
a vasgárdisták nyíltan, szabott áron 
dolgoznak: minden esetben megmond
ják, hogy mennyiért intézik el a kér
déses ügyet.

Az árak hihetetlen mrétékbm
. emelkedtek.
Bictóöszentmár Ionban a románok 
lepecsételték a magyarok tulajdo
nában lévő rádiókészülékeket, hotsy 
így megakadályozzák a budapesti 

rádió hallgatását.

A dicsőszentmártoni híres üveggyárat 
a vasgárdisták nacionalizálták s a ma
gyar tisztviselőket és munkásokat el
bocsátották. Hasonlóképpen történt a 
nitrogéngyárban is. Az elbocsátott 
tisztviselők a legjobb .esetben egyhavi 
fizetést kaptak még akkor is, ha már 
tíz-tizenöt évet; szolgáltak a gyárban. 
A magyarság Dicsőszen tmártonban 
teljesen visszahúzódva él, még a 
templomot is a, mellékutakon át keresi 
fel, mert az utcákon is veszedelmes 
magyarul beszélni.

MOZI
ADMIRÁL (353-ÍW): Trenk, a pandnr. ('/tó, 

’/tó, ‘/tó, VdO. v. '/fi-kor is) — ALKOTÁS (355- 
374): Nlck Carter nem téved. ('/»4, ’/tó, ’/tó, 
v. >/<0-k:>r i6) — ANDRASSY (124-137): Bel 
Ami. (‘/tó, ‘1,6. "/tó, ’/dO, v. d. e. ’/<10, </<12, 2, 4,
6, 8, .10) — ASTRA (154-432): Bel Ami. ('/tó, ’/tó,
'/tó, '/d0, v. ‘/fi-kor is) — ÁTRIUM (153-O34): 
Az eladó birtok, ('/tó, ’/tó, ’/dO, ez., v., ii.
'/>4-kor is) - BELVÁROSI (384-563): Aleazár. 
(4, 6, 8, 10, v. jobb t. 2, 4, 6, 8, 10, bal t. 3, 5,
7. 9) - BELVÁROSI HÍRADÓ (181 244): Ma
gyar. Ufa, Luce és Fox híradók. Így játsztok

"11! összekötövasút a Székelyföldre. Vissza
pillantás 1144-re. Színes Walt Disney .film. 
Rajzos híradó Észak-A trikóról. (Folyt. 10—24 
óráig) — BÉKE (291-038): Asszony és a múltja. 
(5, 7, 9, v. ’/fi, ’/tó, ‘/tó, ’/tó, ’/dO) — BODOGRAF 
(140-510): Trenk. a pandúr. CM, '/tó, ‘/tó, '/d,0) 
— BROADWAY (423-720): Broadway Melody 
1941. (‘/tó, '/tó. '/tó, >/d0, sz., v., ü. ’/tí, ‘/tó. ’/tó, 
’/tó, >/d0) — BUDAI APOLLO (351-500): Trenk. a 
pandúr. ('/s5, */<7, 9, v. ’/fi, ‘/tó, ’/tó, '/tó, '/dó) — 
CAPITOL (134-337): Hazajáró lélek, ('/tó, '/>6. 
’/tó, */d0, v. ’/42-kor Is) — CASINO (383-102): A 
notredamel toronyőr. ('/<6, ’/tó, ‘/<10, ez., v„ ü. 
3-kor is) — CITY (111-140): Repülő ördögök, 
(’/tó, ’/tó, »/d0, sz., V.. ü. ’/tó-kor is) — CORSO 
(18-28-18): Eddv Nelson, Hajmássy Ilona: Bala
lajka. (’/tó. ’/tó, ’/<10, sz., V., ii. ’/tó, '/tó. ‘/.8,
----- CORVIN (138-988): A pepita kabát.

'/tó, ‘/d0, v. '/.2-kor is) — DAMJANICH 
Hazafelé, (‘/tó, ‘/tó, ‘/tó, ’/dO, v„ ü. 2, 
10) — BÉCSI (125-952): A fekete

(■/tó. ’/tó, ’/dO, sz... v„ ii. ‘/tó, ’/tó. ’/tó, 
.......— ADÓ (133-171): Erdélyi kastély.

 ii. 2-kor is) — ELIT (114-502): 
Óz. (4. 6, S. 10, v. 2-kor is) 
pest, 146-702): Cserebere. (*/<5, 7, 9, v., ti. ‘/fi, 
‘/tó. ‘/a’6. '/tó. '/<10) ................... . ...........
Madár, (’/tó. ’/tó, •/.10, sz., v.

»/j10) —
(*M. >/■«, 
(425-944): 
4, < 6, 8, 
asszony. . . ........... .. __ .
■ÓK)) — ELDORÁDÓ (133-171): Erdélyt kastély. 
(4, 6. 8. 10, v„ ü. 2-kor is) — ELIT (114-502): 
T_. I, -- 7,-— Yi FLÓRA (Kis
pest, 146-70t2): Cserebere. (*/<5, 7, 9, v., ti. ‘/<2, 
>04. ‘/<6. >/<8. >010) — FÓRUM (189-543): Kék
Madár. (’/:6. ’A8, */»10, sz., v., ü. ’/<4-kor is) — 
HÍRADÓ (222-499): Magyar, Üfa, Lnee és Fox 
híradók. Fehér hegyek katonát. összekötőTasút 
a Székelyföldre. Visszapillantás 1944-re. Színen 
Walt Dlsney-fllm. Rajzos híradó Észak-Afriká
ról. (Folyt. 9-24 óráig) — HOLLYWOOD (225- 
003): Óz. (‘/rf, >/>6, ■/««, */«10. V. 0,2-kor is) — 
HOMEROS (295 178): A postamester. (’hS, 7, 
‘Ö10. sz. V»4-t61 folyt., v. V>2-töl folyt.) — 
IPOLY (292-836): Bel .Ami. (V«4, */«6. ’/"8, Vi10, 
v., ti. Ve-kor is) --JÓZSEFVÁROSI (134 644): 
Aleazár. (’/:■!, ’.'-6, '!íS, ’/slO, v. ’/^-kör is) —
KAMARA (423-901): Hétszllvafa. (11, 2, 4. 6, 8, 
10) — KORONA (353-318): Lángoló határok. ('/:4, 
','-5, l-éi, VdO, v. UsB-kor is) — LLÓYD (111-994): 
Arnnyváros. (2. V<6, ’/»8, ’/dO) — NYUGAT (121- 
C22): Te csak pipálj, Ladányi. (’/s5. 7, ‘/«10, sz. 
4,- 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 10) — ODEON (422-785): 
Hollywoodi varázs. (*/*5. E/<7, >/<10, sz. ‘/rf, */«6, 
‘/tó, ’MO, V. ’/tó is) — OMNIA (100-125): Az eladó 
birtok. (5, ‘/tó. ‘/slO, sz , v. 4. 6, 8,10) — ORIENT 
(1H-926): A miniszter barátja, (’/tó, !/,7, >/JÓ, 
vasárnap, ‘/fi, ‘M, ‘/tó, ‘/tó, */»i0) — OTTHON 
(146-447): Lángoló határok. (>/4, ‘/tó, ’/tó, >L10, 
v. ‘/tó-kOT is) — PALACE (221-222): lsen, vagy 
nemi (11, 2, 4, «, 8, 10) — PATRIA (145-673): 
Nápoly a csókok tözében. (4, ti. 8, 1(1, v. 2 is) — 
PHŐNIX (223-242): Csak egyszer élünk. (11, 1. 
3, 5, ‘/tó, ’/ílO) — RADIUS (122-098): Tóparti 
látomás, (‘/tó, «/tó, */<l0. sz., v., ti. ’/M-kor is) — 
REX (228-020): Lángoló határok, (‘/tó, */<7, 9, 
sz. ‘/:4. ’/tó, '/tó, VilO, v. ‘/fi-kor is) — RIALTO 
(224-443): Alearár. (líl, 1, 3, 5, ’/tó, ‘/>10, v. 10, 12, 
2, 4, ti, 8, 10) - ROTÁL APOLLÓ (322-002):
Balalajka. (Hajmássy Ilona, Nelson Eddy.l 
(‘/tó. ‘/tó, 'MO. ez., v.. ö. S-kor is) — SAVOY 
(146-040): Nápoly a csókok tiizében. (‘/»4, ‘/tó, '/tó, 
‘/VO, v. 'Ití is) — SCALA (114-41:1): Arviz Indiá
ban. ('/tó, '/tó. ’/UO, sz., v., ü. 3-kor is) — 
SIMPLON (268-999): Erzsébet királynő. (’/:4, 
‘/tó. '/tó, 'M0, v„ ü. V.2-kor1 is) - STEFÁNIA 
(340-338); Buldog Drummond titkos szolgálat
ban. (Előadások kozd, hátik. 5, 7, !>, vasárnnp 
Vg2, ’/«4, '/tó, '/tó, ‘Ó10) - STÚDIÓ (226-276): 
Ismeretlen ellenfél, (ti, 2, 4, 6, 8, 10) — 
TIVOLI (225-602): Hollywoodi varázs. (Vrö, 7, 
V.10. sz. "7.4, «/<6, ’/tó, «/U0, v. ’.‘<2 kor is) —
TUKÁN (120-003): Aleazár. (4. 6, 8, 10, v. 2-kor 
is) — URÁNIA (146-046): Vigyázat, kém! (5, 
'/tó, '/d0, sz.. v., ü. «/tó-*or is) — ZUGLÓI (29ti- 
300): Lángoló határok. (5, ‘/tó, '/dö, sz. 4, IS, 8, 

-I», v. 2, 4, 6. 8. 10)

Megnyertük 
a három város versenyét

A három város jégspo-rt-mérkőzését Csak 
szombaton késő este kezdték meg, inért a 
vendégek az esti bécsi vonattal firtották, be 
Budapestre. Szombaton a Budapest—Berlin 
jéghokkimérkőzést és a műkorcsolyázók kö
telező gyakorlatait tartották meg, vasár
nap pedig befejezték a műkorcsolyázó ver
senyt és lejátszották a Budapest—Bécs jég- 
hokkiméikőzéát. A Berlin—Bécs mérkőzé-t 
majd Becsben tartják meg, tekintettel arra,® 
hogy a vendégek már visszautaztak s a 
meccset itt neon lehetett lejátszani.

jéghokki eredmények: Budapest—Berlin 
3:.t (2:1, 1:0 0:2). — Budapest—Becs 4:0 .(1:0, 
1:0, 2:0).

A női mükorcsolyázásban: 1. Musilek 
(Becs) 3—757.60 páni. 2. Bolond György (Bu- 
dapes) 7—734.05 p. 3. Mülüer (Bécs). 4. 01- 
briciht (Berlin). 5. Saáry Éva (Budapest).

A férfiak műkorcsolyázó versenyében: 1. 
Rada. (Bécs) 4—753.30 p. 2. Kuhn (Berlin) 
9—738.93 p./3. "Nfay (Bécs). 4. Király Edo 
(Budapest). 5. Zeller (Berlin). 6. Kállay. A 
műkorcsolyázó pontversenyben Bécs győ
zött 40 ponttal. 2. Budapest és, Berlin 22—22 
ponttal. A jéghokkitornának eredményét 
figyelembe véve, a három város vrsenyé- 
bc-tr Budapest győzött 44-5 ponttal. 2. Bécs 
40 ponttal. 3. Berlin 29.5 ponttal. Ha. a ber
lini hokkizók is legyőzik a bécsieket, akkor 
setn előzhetik meg Budapestet.

éfi

Meglepetések az ökölvívó 
csapatbajnokságban

Hatalmas érdeklődés mellett tartották 
meg az ökölvívó csapatbajnokság első for
dulóját, amelyben számost meglepetés kő 
zött a legnagyobb, hogy Énekes II.
Szabó Gyula Európabajnok kikapott el
lenfelétől. Énekest Váczi, Szabót Sze'.ezsán 
győzte lo pontozással. A BVSC egyébként 
10:6 arányban legyőzte a WMTK csapatát, 
a BTK ellenben csak döntetlent (8:8) ért 
el az MPSE-vcl szemben. A második for
dulót vasárnap rendezik.

A BBTE BÉLY—DEMÉNY VÁNDORDÍ
JÁÉ SICSAPATVERSENYÉT kitűnő por
havon futották a Svábhegyen. A 15 km-es 
pályán a MAC (Deseő, Harangvölgyi, Kiss, 
Hulónyi, Németberta, Belloni, Cseh) győ
zött 7 óra 07 p. 49 mp. összteljesítménnyel 
a BBTE (7 ó. 28 p. 58 mp.) és a Postás 
(7 ó. 44 p. 54 mp.) előtt. Az egyéni ver
senyre kiírt Rapaich-vándordí jat. Petri 
(BBTE) nyerte 59 p. 12 mp. teljesítmény
nyel. 2. Emődi (BBTE) 59 p. 55 mp. 3. Kő
vári (Boszkárt,) 1 ó. 00 p. 07 mp. Az ifjú
ságiak 11 km-es versenyében Mayer (GSE) 
győzött 42 p. 43 mp. idővel.

A BKE LEVITZKY KAROLY GYORS- 
KORCSOLYÁZÓ EMLÉKVERSENYÉN La
dányi Gedeon győzött 153.280 ponttal. 2. 
Hidvéghy 153.753 p. 3. Gündlseh 154.853 p. 
A három futam eredménye: 5000 m. 1. Int- 
dányl Gedeon 9 p. 03.8 mp. 2. ILdvéghy 9 p.
14.2 mp. 3. Enyedi 9 p. 21.5 mp. — 500 m.: 
1. Hidvéghy 47.1 mp. 2. Ladányi Gedeon
47.3 mp. 3. Gündlseh 47.7 mp. — 1500 m.: 1. 
Gündisch 2 p. 31 mp. 2. Ladányi Gedeon 2 
p. 33 mp. 3. Hidvéghy 2 p. 33.7 mp.

A SZEGED LABDARUGÓ CSAPATA va
sárnap Szabadikán mérkőzött a Bácska csa
patával, amelyet 2:1 (0:1) arányban legyő
zött.

A MOTOROSOK vasárnap Is versenyeztek 
a jeges-havas nagyrákos! réteken. A nap 
legjobb teljesítménye ismét Dómján nevéhez 
fűződik, aki 200 kcm.-es kis gépével az egész 
mezőnyt maga mögé utasította s 1 P- 38 
tnp.-es tcjjesítményévl a legjobb időt futotta.

BOGÁTHY ERNA nyerte a ^ÉtBTE női 
tőrvívó versenyét, miután a döntőben holt
versenyben végzett Horváth Katóval, de az 
első helyért vívott 
arányban revánsot 
mán szenvedett 3:4 
Bartha (BBTE). 4. 
Buehwaid (BBTE).

asszóban Bogáthy 4:1 
vett a verseny folya- 
arányú vereségéért 3
Marvalits (Postás). 5
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A vasutas milícia 
tervéről vallanak ma 

a nyilasterrorlsta-perben 
Hogyan akarták megszervezni a vasutasrendőrséget ?

Kétnapos szünet után ma reggel 
folytatta a büntetőtörvényszék ötös 
tanácsa, mint különbíróság, Kővárén 
Emil nyilasképviselő és 24 társa ál- 
lamfolforgatási bűnügyének tárgyalá
sát. Negyed tíz órakor vezették elő a 
fogházőrök a. letartóztatásban lévő 
vádlottakat. A hallgatóság számára 
fenntartott helyek is csakhamar meg
telnek. Ezúttal is a hölgyérdeklődők 
vannak, túlsúlyban. Fönt, a nők kö 
zött a levenduiaíllat, lent a parterren 
a zöld szín dominál. Fél tiz órakor 
vonult be az ötös tanács. A tárgyalás 
megnyitása után Völgyi János MÁV 
főtiszt állott a bíróság elé.

Völgyi — magas, tagbaszakadt f'atal- 
en’bcr, — tagadta bűnösségét. Elmon
dotta, hogy 3938 áprilisában lépett be 
a , hungarista-mozgalomba. Belépése 
után K ozmovszky Tibor „értelmiségi 
széktartóhoz" irányították, akinek az
tán elmondotta elgondolásait, Koz- 
niovszky megbízásából a. Nyrgáti-pá- 
lyaüdvaron kezdte meg a tagok tobor
zását és így jutott érirtthezásbé An
gyal István MÁV intézővel, aki akko
riban írt levelet Hubay Kálmánnak, 
felajánlva ebben szolgálatait.

A továbbiakban elmondotta Völgyi, 
hogy Kozmovszkj' íré bán kérte tőle 
az elgondolásait és ezt ő át is fidte. 
Később pedig öt példányban saját 
részére készített egy dolgozatot, ez 
azonban nem a nyilvánosság számom 
készült. Éréket később á rendőrség a 
lakásán lefoglalta.

A elnök
egy térképet mutat fél, ,

amelyet szintén a vádlottnál találtak 
és amelyben különféle jelzések,. yan- 
ligk bejegyezve, ezekre vonatkozólag 
Völgyi .kijelentette, l:ogy gzokaf á 
helyeket jelölfe. .nieg, ..aliol taíig.yőlíbr 
tömegű vasutasság dolgozik és ezeket 
a szervezkedésnél óhaj otta volna 
figyelembe, venni.
-'."T ön-éb^en' * dolgozatban vasúti 
milictaról is ír, ki lett volna ez? ~ 
kérdezte az elnök.-

— I'astWá rendőrségéé gondoltam.cz 
a gondolat azonban nem volt törvény
tejen. Speciálisan kiképzett emberek
ből állott volna ez a rendőrség, amely 
az államrendőrség szolgálatát helyet
tesítette volna.

__ l'’etféyy vérzett emberek leltek 
volna, ezek a miliclstákl —- kérdezte 
az elnök. • , • <T ,

■“ Igen, válaszolta Völgyi.

" a nyilaskeresztes párt tagjai
ból állították volna össze ezt a rend
őrséget?
— Nem, kérem, nem ez volt a fon

tos, hanem hogy erre a célra kikép
zett emberek legyenek.

— Hogyan szervezkedtek önök, te
kintettel a 3400-as rendeletre?

— A belépő tagok rendes pártiga- 
zolványt kaptak, ahol a fényképnek is 
helye volt,

de fényképet nem volt kötelező be
adni.

— Az nem felel meg a valóságnak, 
hogy a pártigazolványokra VF. betű
két írtunk volna, — felelte a vádlott.

— Hát miért folytattak önök szer
vezkedést á "490-as rendelet tilalma 
ellenére?

— _ Kérem, méiióságos elnök úr, 
ml jogtalannak találtuk ezt a rendele
tet.

Az c,nök ezután azt kérdezte Völ
gyitől, hogy hogy-n ismerkedett meg 
Kovarezcal.

A ^*íban vasutastagok felől ér- 
dek.oucem es első ízben 193á októberé
ben mutattak be Kovareznak, akinek 
előadtam elgondolásomat a vasütas- 
ság szervezkedéséről. 1 .

A vádlott hangsúlyozta, hogy

Kovarcz helyeselte az ő elgondolá-
. _ sáít,

másodszor 1909 tavaszán beszélt Kó-; 
vaicZcal, azután visszavonult a szer
vezéstől és Angyalnak adta át az 

yck. irányítását. i
A továbbiak során kiderült, hogy 

Angyal letör .jztütásá után ismét 
Völgyi vette át a Nkugati-pályatidva- 
í oh- á szőryezkeüés ''irú?ÍiVíWát;*ÍÉAiér-; 
tettek eg-y jegyzéket, annak, a, táská- 

. ifák.Vi/íá'É aimát, Viiígyí llszo-
hájál áh bűnjelként foglalt le n rend
őrség. Völgyi megjegyzéseket / tett á 
feltárt iratók származására vonatko
zóan, előkerültek névsorok, névjegy
zékek, levelek, jegyzetek. . •

Wpkorfesek jegyzéke. — olvassa 
a jegyző.

— Mik azok? — kérdezte az elnök.
— Blgvigyűzatból jegyzéket készí

tettünk a népkortesekről, nehogy eze
ket is beszervezzük a pdrtbd.

Ezután a vasutasrendőrség szerve
zetének elgö ídoláaáyói készített jegy- 
zeteket olvasták fel. Völgyi kijelentet
te, hogy nem párttagokat kívánt ebbe 
,jesz?rvezni.

Ó3U1W5ÜG

Modern lU.ótfAMló, A ka- 
zípontáiy háztartásában 
már jöíormán csak Ilye- 
Héket láthatunk. Alakja 
eU«r á régi kávéd,ráták 
tértiért formájától és a Atal 
modern konyhabútorhoz 
Igazodik, ügyég tórma, 
rátekinteni is kellemes.

agy

kell a kávéfőzéshez. Az egyik az, amely* 
lyel a kávét megdaraljuk. A lég■egy.

Ö'TÖ'? gszerűbb háziasszonynak is nélkülözhet 
? tétlen segítőtársa ez.

A másik az a kávédaráló, amely | 
a ^Frandl - kávépótlék jólismert kék
barna dobozán látható. Ez is ajánlatos, í 
mégpedig minden kávéitalhoz! Ez adja 
szép, sötétbarna színét, különleges, i 
tökéletes ízét és azt a kiváló zamatét,

Alispánt beszámoló
Pest vármegye közigazgatási bizott

ságának mai ülésén Bgrcsay Ákos fő
ispán megnyitója után vitéz Endre 
László alispán számolt be ezután n 
vgríiiégyé elmúlt havi közállapotáról. 
Az élelmiszerellátást nehézségek — 
hangzott a jelentés — nyomott hangu
latot keltettek a vármegyében, melyet 
csak fokozott 0 korai hideg és a nö
vekvő munkanélküliség. A zsírhiány 
enyhült, de a. hentesek még most is ke
vés zsírt kapnak. A megye egyes ré
szein a kormány lisztrendeletét félre
értették és a gabonakészleteket a gaz
dák feloröltették, úgy, hogy y

jelenleg líszfhiány lépett léi.

A tűzi fafr onton Javulás tapasztalha

LEGKÖZELEBB!!!

uacieií
MkftcsHH 11. Telefoni 143,073. Világvárosi HssflMllrt JM Mla, vftnr 
Halász Edlth a magyar Glnger feogers énekel, táncol, 
Hoffmann Mária műsorbemondó.

tó, ellenben a szénellátás még mindig 
zökkenőkkel történik. Tejben, takar
mányban, szappanban hiányok mu
tatkoznak. A csizma ára tavaly óta 
duplájára emelkedett. A munkanélkü
liek stóma növekedett, mórt a pestkör
nyéki gyárak cgyrésze csökkentett 
üzemmel dolgozik. A politikai életet 
szémsend. jellemzi, mindössze a nyilas
keresztes párt tart gyakorta vacsorázó 
dsszejpveteléket, a németajkú közsé
gekben pedig a Volksbund fejt ki erős 
tevékenységet.

Nagy gondot okoz az erdélyi mene
kültek foglalkoztatásának kérdése is. 
Felmerült az az élgottdolás, hogy a 
százezernyi erdélyi menekült 
egységes telepítés körmében öldiák 
meg.

amely mindennapi kávénkat előttünk 
olyan kívánatossá teszi. Ha csak ragon* 
dőlünk, máris érezzük pompás illatát.

gondoltam.cz


Roosevelt fegy ver kölcsönzési terve 
háborúba sodorhatja az USÁ-t?

Miért nem

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

London, jan. 7.
Bardia eleste, annak ellenére, hogy 

már két nappal előbb szinte bizonyos
ra vették annak bekövetkezését, igen 
nagy szenzációt és érthető megelége
dést keltett Londonban.

A lapok elismeréssel írnak az olaszok 
hősies ellen  fóliásáról

és különösen arról az elszántságról, 
amelyről az egész ostrom ideje alatt 
tanúbizonyságot tettek. Bardiát már 
napókkal előbb teljesen köiülkerítette 
Wawel tábornok nílusi hadserege, úgy 
hogy áz olaszok semmiféle meg erősí 
test, vagy más utánpótlást nem küld 
hették' a védőknek., A támadók sike
rét- főleg azzal magyarázzák, hogy a 
királyi légihaderő gépei 'három napol- 
és két éjszakán keresztül irtózatos és 
szinte szüntelen bombazáport zúdítol 
fák áz erődre s közben a tengerről a 
hajóhad óriáságyui i® lőtték a meg 
erősített várost.

Néhány repülőgép irányította a 
hajóágyuk célzását

és ezért a brit flotta egységei óriási 
pusztítást tudtál- végezni. A gyalog
sági hadműveleteket ausztráliai csapa
tok vezették; ‘ ugyanazok - az egységek, 
amelyek _már két nappal előbb az első 
rést ütötték Barilia védelmi övezetén.

Az angolok Bárdiéban 25.060 fog
lyot ejtettek, köztük Berganzoli p&- 
rancsnokló ' ÍAborffokot és négy másik 
tábornokot. A jelentések nagymeny- 
nyteégű hadianyag zsákmányolásáról 
is beszélnek, többek között ágyúkról 
és 45 könnyű és 5 középnagyságú tank- I 
ról. I

1
 Két másik eseményre is figyel fel 
az angol közvélemény. Az egyik Roo
sevelt költségvetési beszéde, a másik a 
Balkánon várható akció. Roosevelt 17 
milliárd dollárt kér fegyverkezésre és 
belügyi célokra és olyan tervet ter
jeszt a kongresszus elé, - amelyben t

fegyvereknek és hadianyagnak 
Nagybritannia részére való köl

csönadását javasolja.

angol fővárosban bizonyosra ve- 
hogy minden oldalról a legtúl- 

hozzászólások fognak elhang- 
Igy lesznek szenátorok, akik éle-

Az 
szik, 
zóbb 
zárni._  „ _
sen ellenzik a tervet, annak kijelenté
sével, hogy ez. a háború, nem, Amerika 
háborúja és felesleges az LSA-nak 
ilyen veszélyes ösvényekre való lé
pése- A másik oldal túlzói viszont azt 
kívánják, hogy az Egyesült Államok 
né csak fegyvereket adjon. Angliának, 
haderő hajóhadát is bocsássa ábiit bi
rodalom rendelkezésére.

A Névtyork Héráid Tribüné támo
gat ja. az elnök ■ tervét, annak ellenére, 
hogy nem tartja lehetetlennek, hogy

a lépés háborúra fog vezetni az 
Egyesült Államok és Németország 

között.

Az Amerikában sikerrel működő véle
ménykutató . intézetek közlése szerint, 
az ország közvéleményének 60 száza
léka támogatja Roosevelt fegyverköl- 
oeönzási tervét. —z

A hétfőre virradó éjszaka . , .

a német légihaderők Londont 
bombázták. ‘ 11-ü ?-*«<-

A támadás nem volt nagyon súlyos, de 
több kisebb tűz keletkezett és sok épü
let megrongálódott. ' ' * ' ’

Mikes György

Kóma, jan. 7.

(NST) A Popolo di Roma állást!’og- 
lal Rooseveltnek a kongresszushoz in
tézett .üzenetével kapcsolatban. Meg
állapítja a lap, hogy Roosevelt ismét 
segítséget ígért ' Az a mód, ahogyan 
Roosevelt el akarja kerülni az áru
szállításokkal kapcsolatos készpénzfi
zetést,- -megmutatja Roosevelt teljes el
méleti ellenséges magatartását a totá-

lis államokkal szemben. Felmerülhetne 
a kérdés, miért nem üzen hadat Roose
velt a tengelyhatálmaknakl Nem ne
héz válaszolni erre a kérdésre. Ha 
ugyanis az angolok szolgálatában az 
Atlanti-óceánon áthajózó amerikaiak 
a tengelyhatalmak jogos ellenállásába 
ütköznek, akkor Roosevelt könnyen su
galmazhatná az északamerikai népnek, 
hogy.) provokálatlan támadás érte az 
Egyesült Államokat.

. ' A

Róma, jan. 7.
A Giornale dTtalia brüsszeli 

tudósítója figyelemreméltó cikkben 
számol be Angliának Írország elleni 
előkészületeiről. Belfastben, Ulster fő
városában állandóan apgol csapatok 
szállnak partra. Decemberben egy to
vábbi angol hadosztályt hajóztak ki 
„Belfastban, 40 páncélk'ocsival és 48 re- ' 
pülőgéppel.

Málta bombázása
Rónia, jan. 7.

(NST) Az olasz légihaderő az elmúlt 
hetek során a Földközi-tenger középső 
részén fegyveres felderítésekre szorít
kozott. Ez a felderítés arra szolgált, 
hogy előkészítse a bombázók fám ádá
zait angol támaszpontok ellem A bom
bázók főleg a máltai Miabba melletti 

munkálatait'e' I légikikötő helyreállítási 
| zavarták.

PENGŐS
Ha még 
teljes választékot találj 
legolcsóbban, a világ 
1 ég j óbb zongoráiból; I 
részletre lat

r. t. Magyarország legnagyobb zon- 
goratemeu Erzsébet-körút 19. Ki- 

fiWöUi zongorák 600-tól Bérlet!
VÉTELI e«« ’ StóHit.'sl Hangolási 

Telefon: 222-616.

J. G. Winant lesz 
az USA londoni követe ?

Washington, jan. 7.
(NST) Rendszerint jólérleeült wa- 

shintgoni politikai körökben újabb 
jelöltet emlegetnek a Kennedy le
mondásával megürült londoni ameri-' 
kai nagyköveti állásra. John Gilbert 
Winant az újabban emlegetett jelölt. 
Winant nem újonc az amerikai poli
tikai életben. Az 52 éve® politikus a 
világháborúban mint repülő vett 
részt. Egyideig a genfi nemzetközi 
mtíhkaügyi hivatal igazgatója volt, 
majd köztársasági programmal meg
választották képviselőnek.

Befana tündér ünnepe 
Itáliában

Róma, jan. 7.
(NST.) Január 6-án Olaszországban meg

ünnepelték a jóságos Befana tündér ünne
pét, aki megajándékozza az Öregeket és fia
talokat. Az idén Befana ünnepe az olasz 
haza és az arcvonalban- küzdő seregek lelki 
egységének hatalmas tüntetése volt. A ka
tonáknak bebizonyították ezzel, hogy a haza 
gondolatban küzdő fiainál van. A rengeteg 
ajándékcsomag egyúttal a nemzet győzelmi 
akaratának kifejezője.

CIPŐK)
: Egyes pórok Igen ■

olcsón I
Amerikainál I

VEGYEM márkás 
használt gramofont! 
S’agy választék. Tánc és mdvéss-
lemez, használt

' LEMEZCSERE.

gp ■ RUHA
Ikv H sptrtmllhf 

H bőrkabát 
B esőkabát

Márton Szász
Bálvány-ntcn 3. Címre ügyéfdl.

Csalogányfészek HRihiií
II. Csalogány-uten 8. ..

Nyitás 9-kor, záróra 2-kor Hangulatos 
cigányzene, olcsó, árak. Tulajdonos:

Mórlcx Sj&ndor80 fillértől.

vagy legázoltak a Fogaskerekű kör
nyékén egy borzas, barnafejti,- lábú, 
szürkehátu Yorkshirei-terrier kis
kutyát, nov. 28-án este. Jegye: 
1219. sz Nyomravezető Is 1OO 
pengő jutalmat kap. TT.. Trom- 
bitás-út 26. Telefon: 85®—126.

Használt fértiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek. Spiegel, Terék-körút 2. 1 9.

Telefon: 224-842.

PERZSA=
Swmare safios’nél, Er?sébet-körút 3®. 

második emeleten.
Gyűjteményt, tömeget, soro« 

kát, mindent, ami bélyeg 
jó áron vesz:Kaszab, Károlv-HIrffTa.

BALRA, ESKOVÖRE 
iliratoa frakk szmoking, kölcsön 5 P 
Viselt ruhák vétele. RÖTH KAROLY. 
V1I., Akóefa-n. e T.: 224-751.

M A t: H

TAXIGÉPIRÓ
vállalat óránként P 1*SO Tel
V423-501. 323-338

Fiatalos estélyt 
ruhák

Ferda Manyinál

Perzsaszönyeset 
“ww* ueS7ek 189-148 '°.^“"
BRILIÁNST
aranyat, ezüstxH, legmagasabb napi 
irkán veszek. Rózsa, Doh nv-utca 10 

<új nézi Telefon 226-ISt:.

» iii — iimniiimi" !>■■■ ■■! ■

1
O Nem változik 

az idő
Az elmúlt kettős ünnepen hidegebb 

köszöntött be, megszűnt ez olvadás, a
idő

___________ „. . .. . . - hő- 
mérséklet fokozatosan csökkent és az esőt 
országszerte havazás váltotta fel. Az idei 
téj rtíarmadik hideghulláma ez. A havazás 
következtében jelentős fordulat állott be a 
hegyek hóviszonyaiban. A sportlehetőségek 
mindenütt megjavultak. Ma dékíőt.t ország
szerte —1 és —2 fok körüli a hőmérséklet.

Lényeges változás időjárásunkban nem 
várható. A. borús, ködös jelleg tovább tart, 
néhány helyén lőhet kisebb ködsáitá’ás, ha- 
vaáesö vagy havazás. A hőmérséklet fagy
pont körüli maradi Z. I. A. i

— Orvosi hír. Drz Róth István (Vé, Pan
nónia -u. 9) isinét rendel.

■. . . - . • A.’. .■ ’ '' ''
I ' -,l

” ' ' ' ■ ■ ■ -■ ■■ .. 1 .
'■ j . .■ Ó - •;? -

A Meteorológiai Intézet hivatalos időjel
zése: Mérsékelt szél, töhb helyen köd, egyes 
helyeken ködszemergélés, vagy kisebb ha
vazás. A hőmérséklet a Tisza vonalától ke
letre alig változik, nyugaton kissé emel
kedik.

Használtruháért mindenféléért#! 
legtöbbet fizetőnk Schmergel ruha- 
Qxlet, Rottenbiller-n. 37. Telefon;

422 289. Hívásra jövünk.

Kisebb iparvállalatot 
||nanszfrpznék. Ajánlatok 
„Nycgdijas tisztviselő*' jeligére 

Blöóknerhez, Városház-utca 10.

Papirhereskedfih! 
saját gyártmányú BzerpentÍD-MlaMa- 
konfettí Alfa papirüzem Bpest, Kis- 

diófa-u. 1. Klaazál-tér sarok.

Felelős szerkesztő és kiadó:
OK IIALASZ SÁNDOR

Alapította; . i
OK NADANY1 EMIL

Kiadja a 1 órai Újság Lapkiadó Rt. Szer 
köeztőség: Honvéd-u. 10. Tel,: Kiadó:
Andrásey-út 47. Telefon: 22 42 32. 23-42 33, 22-42 3-i.

HÉT SZILVA FA
TURAY IDA K/IMADA CSORTOS GYULA

VESZEK 
it«l Hírlap regényekéi él egyéb 
Ülni, könyveket berdltlváera 
báshor megyek

-VÖ*»ÖS
uf.ó Járna
 KaiviR-t4r Kózepén.

Téli alma' Príma téli a’ma. min
den legjobb fajta 29.kg-os láda tiszta 
jonatán boádon.-vagy bőralma 18.20 
közönséges vegyes fajta 14.20 másod- 
reÁdfi 10.30 ab itt. Fuchs Pere ne 
gyŐmölcgkeresk.KőkéhytB (Kárpátalja) 
_________Téli csomagolás.
Francija, német sneciílis, gyors 
> nyelvoktatás. 42t--O1g. 
Egy pengőért óránként (rágó- 
jemmel lakására megyei Este is 
nezo Margit 8zaet István körút b 

127-eif.
I.I.. ■■ il f •............. ......... .

Használt félti és női/X 
legtöbbet fizetek. ékszerekért, szőnyeg

. varró-és Írógépért egész háztartásokért .
Gerstl G.. Erzsébet-krt 32. T : 421-868

BRIEF-KONYHÍ»»
Elsőrendű anyagokból készüli ebéd
menüt házhoz szállít. Telefon 121-048 
Egy adag (2 szeletes) . .. 1.78 P 
Nagy adag (3 szeletes) 2.5» P. 
Csatád) adag <4 szeletes!.. 3.30 P

v . l A cfMA a
Üzlet-, nagylakás- és

üzemhelyiség-
közvetítő PELLNER 120...124.

kodénak alkalmas lakás délelőtti 
vagy délutáni időre. Zongora hasz
nálat. egyéb zene, énekgyakorlási 
___ lehetőség.. Tel. :■ ,114-881..___

JegyzetnMts"Ms~ 12 llllértö. 
100 soks lorofltós 1.50 Taxigéplrás 
fordítósok Nagyibolyánál. Toráz- 

krt W. 826-518.

~---------r"*----------”lj-' ...... . ....... ' -■ .-------- ■■.■■■■■■! ,r, , ; ----------——-.................. .................... -------------------------- ---------- ------- --------------

Nyomatott a, Pollas Irodalmi és NyoöSdai >.4. W8főrgógépeinvíyeleiá»;'rGyőiy A u.lír igazgató.) ;

H1IQ7IIAIT ruhákért, minden^ 
. II.MwAll.ll Ll nemft tárgyakért 
legtöbbet fizet, la. szövetre becséről;

Tel.: 141-467 
IlmatörfényképezÉst 

tanít a világ egyik legismertebb 
tény Wnésa-lapil! usztrátora Telefon: 

161-575.
Irágúpemmel magyarul, németül 
leveleaelr, fordátok óránként 1.- pan- 

gőért, bármikor. 120—217.
Elegánsan bótoro-ott MUlnbe á-- 
ratn utcai Kanba ftlrdöszobával. tele- 

fonnál kiadó. Rudolf-tér B. II. 8.
Kezdő író, rajzoló, zencuíaoraő mun
káival jelentkezhet seorkesztöségben.

Ilesseffffy-utea 'liő-' HalJ-nr. ■
Németet, angolt, tanít gyakorlott 
nye l v tanár női-- Telefon: lftft-675.
KözpontlIBtésés vagy rnelog- 
vikés szobát keresek Keletihez közel 

ármegjelöléssel „Pontos"
Kárpitos liázakho. legolcsóbban 
ajánlkozik. Bzabó. Viola-utca »8 ez. 

Háúelüg-elönéi
Londoni angol tanúr speciális, 
gyors rendszerrel tökéletes kiejtéssel 

Unit 421^016
Ápoló több éves kórházi és privát 
gyakorlattal elhelyezkedne , 

képzett, jeUgér'e.


