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Berlin: „A német-orosz paktum az utóbbi idők legnagyobb gazdasági egyezménye**
A ŐBUMSiS berlini | 

tudósítójának teletonjetentése \

Berlin. jan. 11.
■A német birodalom és a Szovjet

unió között január 10-én aláírt négy 
egyezmény berlini politikai körök vé
leménye szerint világos bizonyítéka 
annak, hogy a német-szovjetorosz po
litikai és gazdasági együttműködés 
emelkedő irányzatot mutat.

Az áj, kibővített gazdásági egyez
mény áz eddigi árucsereforgalom több
szörösét jelenti és 1942 augusztusáig 
rendezi Németország és a Szovjetunió 
gazdasági viszonyát. Míg az 1939. 
augusztus 19-én kötött némete-szovjet- 
orosz gazdasági szerződés csupán 200 
millió márkás keretet írt elő, addig a 
mostani szerződés az azóta már kibő
vített keretnek a többszöröséről intéz
kedik. Ezért nyugodtan állítható, hogy 

az utóbbi idők legnagyobb gazda
sági egyezményéről van sző.

A szovjet elsősorban gabonát és ta
karmányt szállít majd Németország
nak és így biztosítja a birodalomnak 
a legfontosabb élelmiszerekkel való el
látását. Német politikai körökben rá
mutatnak arra,' hogy

Berlin és Moszkva együttműködése 
meghiúsítja Angliának a blokád

hoz fűzött minden reményét.
Az új határegyezmény, amely szo

rosan az 1939 szeptember 29-en kötött 
barátsági és határszerződéshez kap
csolódik, figyelembeveszi a balti álla
moknak a Szovjetunióba való beol
vasztásával előállott helyzetet és a Né
metország, valamint Litvánia és Len
gyelország közötti korábbi határt 
veszi alapul. Végül az áttelepítési 
szerződések értelmében sor kerül ez
után a Litvániában, valamint a még 
Lett- és Észtországban visszamaradt 
németek visszatelepítésére. Ezzel

a Szovjetunió országaiból ’ vissza-^ 
településre kerülő nagy német 
népcsoportok áttelepítési akciója 

befejezést nyert.

Berlini politikai körökben hangoz
tatják, hogy Mclotov berlini látogatása 
tainden bizonnyal hozzájárult a tegnap 
aláírt szerződések eléréséhez. A kvl- 
ügyi népbiztos berlini tárgyalásaival 
kapcsolatban a legkülönbözőbb híresz
telések keringtek. A most aláírt egyez
mények mutatják, hogy a berlini meg
beszélések. során sok olyan kérdést sl- 

íwMm atnalyeket véyérvény^ 

sen rendeznek a mostani egyezmények.
A francia belpolitikai helyzettel a 

lapok közül egyedül az esseini Natio- 
nal Zeitung foglalkozik. A lap gúnyos 
hangon idézi á meg nem szállt Fran
ciaország lapjainak állításait, ame
lyek szerint Franciaország is egy 
térségnélküli nép. (Volk ohne Raum.) 
A Natúrnál Zeitung hangoztatja, hogy

De Gaulle propagandája, úgy lát
szik, teljesen megzavarta a fran

ciák gond olkozásmódjá t.

M robbantási 
szaftéptö vallomása

Kovarcz Emil nyilaspárti ország
gyűlési képviselő és társai bűnügyé
ben tegnap az ötöstanáes végzett a 
vádlottak kihallgatásával és a mai 
folytatólagos főtárgyalásra tanuképen 
beidézte dr. Harasztiig Vince és dr. 
Juhász László rendőrkapitányokat, 
Magyar Mária rendőrségi gépírónőt, 
valamint Szentannay Lázár katonai 
robbantási szakértőt.
■ Tíz órakor nyitotta meg Héthelyi 
tanácselnök a tárgyalást. Vitéz De
meter Lénárd ügyvéd, Kovarcz Emil 
védője újabb indítványokat terjesz
tett elő. A honvédtörvényszéknél lévő 
iratokkal kívánja igazolni, hogy 1938 
október elején Kovarcz nem lehetett 
abban a helyzetben, hogy azAndrássy- 
út 60. szám alatti nyilasházban Völgyi 
vádlottal tárgyaljon, mert hiszen eb
ben az időben még a Ludovika Aka
démia tanára volt. 1939 február és 
márciusban pedig

Kovarcz a Margitkörúti katonai 
fogházban volt letartóztatva, 

ha ez az iratokból mégsem derülne ki, 
úgy kéri megkeresni a Ludovika Aka
démiát és a Margitkörúti katonai fog
házat. A védő hangoztatta, hogy dr. 
Csorba Ferenc volt újpesti yárosi- 
tisztifőügyész neve nagyon sokat sze
repel ebben a» .bűnperben. Mint inon 
dotta, ha ma élne, Cserba is vádlottja 
lenne ennek a bűnügynek. Éppen ezért 
fontosnak tartja a védelem, szempont
jából annak a körülménynek tisztázá
sát, miképpen halt meg Csorba Fe
renc, aki, szerinte, az úgy mártírja. 
Kéri errevonatkozólag a rabkórház 
megkeresését..

Buzássy Lajos királyi ügyész feles
legeseknek tartotta a védő indítvá
nyait. Utána Balogh József vádlott 
védője terjesztett elő szintén újabb in
dítványokat a bizonyítás kiegészítése 
tekintetében, mire az elnök kijelentet
te, hogy ezek fölött Js később dönt a 
törvényszék-

. Dr, Üaraszthy Vince rendŐrkapitáay

A továbbiak során a lap hangoztatja, 
hogy

az angol rádió francia nyelvű 
adásai lényegesen hozzájárulnak a 
francia mentalitás megmérgezésé- 

hez
és egyáltalán nem ellensúlyozza ezt az 
a tény, hogy az angliai francia adá
sokkal szemben francia kormánykörök 
csupán vállukat vonogatják. Az angol 
adók hazugságait a francia adóknak 
azonnal vissza kellene utásítaniok.

kihallgatására került volna ezután a 
sor, aki. azonban, rögtön kijelentette, 
hogy

Flandin osztja szét 
a külföldről érkező 

élelmiszert
, Viehy, jan. 11.

Péntek este megalakult a francia 
élelmezési bizottság, amely a külföld
ről érkezett élelmicikkek felosztását 
szabályozza. A bizottság elnökéül a

Amerikai visszavándorlás
Japánból

f if

való tért vissza az Egyesült Álla
mokba. A jelenlegi...helyzet szerint
még mindig 1200 amerikai állam*

• Washington, jan. 11.
A külügyminisztérium pénteken 

közzétette, hogy-‘áz elmúlt három hó
nap alatt, — amióta külügyi részről 
figyelmeztették ' az amerikai áll'm- 
polgárokat, hagyják el. a Távolkcle- 
tet, —- Japánból 6800 amerikai alatt

i ’)

Vád alatt 
a bukaresti Carlton- 

szálló építői
Bukarest, jan. 11.

A vizsgálóbíró pénteken elké-

a hivatalos titoktartás alól felmen> 
test nem kapott, tehát kénytelen 

megtagadni a vallomástételi.

Az elnök erre kijelentette, hogy még a. 
délelőtt folyamán intézkednek a titok-. 
tartás alól való felmentés érdekében.

Szentannay Lázár katonai robban^ 
fási szakértőt szólította ezután • maga 
elé áz elnök, aki mindenekelőtt a szák* 
értői esküt tette le és utána véleményt 
mondott a lefoglalt három darab kézi; 
gránátról. Előadta, hogy ezeket a grá
nátokat régebben használták a had
seregben, 1937-ben kivonták a hasznú* 
latból. Kettő közülök nem alkalmas a 
felhasználásra, mert bizonyos alkatré
szek hiányzanak belőlük. Ezeket a kézi
gránátokat a katonai raktárakban 
gyutacsfelszerelés nélkül szokták .el
raktározni, tehát nem használatra ké
szen. Egyébként felszerelt állapotban. 
25 méter körzetben hatnak és alkalma
ink- emberélet kioltására, valamint 
pánikkeltésre.

kormány Fián din külügyminiszteri 
jelölte ki. A kormányhoz közelálló 
körökben úgy tudják, hogy egyéb köz
ellátási cikkek szétosztására vonat
kozó bizottságok is rövidesen meg
alakulnak.

polgár él Japán területén .és 6000 Kí
nában. Jellemző a helyzetre, hogy 
még az elmúlt évben egyedül Kíná
ban 7000 amerikai állampolgár lakott.

szította a vádiratot a november 10-iki 
nagy földrengés következtében romba* 
dőlt Carlton-száUó ügyében. Az épíile* 
tét tervező építész és az építést végző 
vállalat két vezetője és négy alkalma
zottja ellen gondatlanságból okozott 
emberölés címén emeltek vádat. A vád- 
lóttak továbbra is fogságban marad
nak. (MTI.)



Roosevelt felhatalmazása
Washington, jan. 11. ’

- Pénteken Roosevelt elnök a képvi
selőház és a szenátus vezetőivel hoz- 
szas megbeszélést folytatott. A be
nyújtott törvényjavaslat értelmében 
®z elnök korlátlan. felhatalmazást

kap, mint ismeretes, arra, hogy Nagy- 
brit.anniának fegyvert, hajót, repülő
gépet és hadianyagot kölcsönözzön 
vagy bérbeadjon. Az Egyesült Álla
mok kincstári hivatala folytatólago
san feljegyzi az ilyen szállítmányok 
számla összegét

Fegyelmi büntetések 
o ?©möR hadseregben

Bukarest, jan. 11.
.. (NST.)A hadsereg államtitkársága 
ismét feltűnő fegyelmi büntetésekről 
B?;ámol be. A román hadsereg 12 al
tisztjét a fegyelem megtagadása

miatt háromtól 5 évig terjedő kény
szermunkára ítélték. Annak a csapat
testnek parancsnokát, amelyhez a 12 
elítélt tartozott, elmozdították, a fe
gyelmezetlenségért felelős tiszteket pe
dig fegyelmi büntetéssel sújtották.

épü- 
holt-

Ar»

Vad aktusok miatt 
felfüggesztették 

Bralla rendőrfőnökét
Bukarest, jan. 11.

(Magyar Távirati Iroda) 
Braila város rendőrfőnökét, Mazilu 

rendőrkapitányt, a belügyminisztérium 
azonnali hatállyal felfüggesztette ál
lásától és vizsgálatot indított ellene, 
mert hallatlanul nagy terrorizmust 
fejtett ki és vad aktusokat követett el 
a lakossággal szemben.

Földrengést éreztek 
Romániában

Bukarest, jan. 11.
(Magyar Távirati Iroda)

Mint a lapok közük, január 9-án esté

8 óra 15 1
gés volt erezhető Bukarestben is, kö
rülbelül CSŐ—700 kilométer 
bői. A rengés már inkább 
volt Bariad városában, ahol 
sodpercig tartott-

perc 8 másodperckor földren-

C50—7CO kilométer távolság
érezhető 

több má-

internáltak
egy rémhírterjesztő 

gaiaci ügyvédet
Bukarest, jan. 11.

(Magyar Távirati Iroda)
A belügyminisztérium Calavre Joan 

galaci ügyvédet riasztó hírek terjesz
tess miatt internálta. Az ügyvéd 
ugyanis azt a hírt terjesztette, a kará
csonyi ünnepek alatt, hogy Szilveszter 
éjszakáján a légionáriusok le fogják 
gyilkolni a volt politikai pártok min
den vezetőjét

, Kigyulladt 

szövőgyári 
műhely

Aa jéjszáka a Petneházy-utca S8-as 
számú házban lévő Star-szövőgyáx 
egyik műhelye kigyulladt. A riasztó
jelzésre több tüzoltóőrség vonult ki 
és kétórai munka után elfojtották a 
lángokat. Ma délelőtt tűzvizsgálatot 
tartanak a gyártelepen.

Halálos gázolás 
-a Kálvm-térenj

Halálos gázolás történt az éjszaka a 
Kálvária-téren. Egy személyautomo
bil, amelyet Szőke Sándor vezetett, 
előzni akarta a téren haladó lovasko
csit és közben elütötte 'fiún Lőrinc 71 
éves magánzót. Az elgázolt öregember 
szörnyethalt az autó kerekei alatt.

; őrizetbe

I
 Szőke Sándort a rendőrség 
vette.

NRGY NAPOK, 
KIS HÍREK

Vöröskereszt és a ju- 
társaságok között szerző

A nemzetközi 
goszláv hajózási 
dés jött létre, amelynek értelmében a jugo
szláv hajózási társaságok kereskedelmi ha
jókat boesájtanak a Vöröskereszt rendelke
zésére s ezek a hajók vöröskeresztes lobogó
alatt szállítanak élelmiszert és gyógy
szert egyes európai országok részére. Az 
első tíz jugoszláv teherhajó már a napok
ban elindul Lisszabonba, ahol a Vörös
kereszt megbízottai átveszik őket. A közel
jövőben további jugoszláv hajókat kap a 
Vöröskereszt, A megállapodás megkötése 
nagy örömet keltett a jugoszláv tengerészek 
körében, mert már több mint egy év óta 
munkanélküliek voltak.

A jugoszláv államvasutak vezérigazga
tósága közli, hogy az ország vasúti forgal
mának január 15-én életbelépő nagyfokú 
korlátozása csupán átmeneti intézkedés. A

vasútigazgatóság bejelenti, hogy az általá
nos viszonyok javulásával visszavonják a 
korlátozó rendelkezéseket.

Vichyben aggódó figyelemmel kisárik a 
német és olasz sajtó magatartását Francia
országgal Ezomben. A Pétain-kormány 
ugyan változatlanul azon a határozott ala
pon áll, hogy továbbra is kitart az eddigi 
politikai vcnajvezcté3 mellett, mégis szá
mos nehézséggel kell megküzdenie. Ezeket 
a nehézségeket különböző politikai csopor
tok támasztják, amelyek különböző s egy
mástól teljesen eltérő véleményt nyilvání
tanak. A politikai egységes arcvonal létre
hozatala tehát rendkívül nehéznek látszik. 
Ehhez járul még, hogy a kormány óriási 
erőfeszítései ellenére a kommunista agitá
ció változatlanul folyik, sőt a legutóbbi 
időben további terjedéséről érkeztek jelen
tések. Pétainnek az az igyekezete, hogy 
totális államformát vezessen be, ez azon
ban a lakosság széles köreiben ellenállásra 
talál és rendkívül megnehezíti a kormány 
helyzetét. Ezenfelül Pétaln igyekezete bő
ségesen szolgáltatott alkalmat a kommu
nista agitációnak, amely kihasználja 
körülményt is a propaganda terén.

A varsói rendőrség kénytelen volt 
ostromolni egy épületet négy, régen 
sett bandita elfogása céljából. A
búvóhelyo a varsói belvárosban volt. A 
rendőrség körülzárta a házat s amikor a

ezt r

meg- 
kere- 

rablók

kereskedelmi hajókat 
dokkokba lehet majd

Magyar Szó a buka-

ben ■ sérültek meg. Ezeket a küldeményeiket 
külön bélyegzővel látják el, amelynek szö
vege a következő: „Ellenséges, támadás 
folytán, később kézbesítve".

Jugoszlávia vadállománya az utóbbi 
időben tetemesen meggyarapodott, ami az, 
albán—görög határon folyó háborúnak a 
következménye. Az itteni hegyekből ugyan
is a vaddisznók és farkasok az állandó 
ágyudörgéstől megrémülve, tömegesen me- 
nekülnok. jugoszláv területre. A határon 
fekvő Ohrida-tónál is azt a tapasztalatot 
tették, hogy a. hadszíntér közelébe eső nyu
gati partról a vadkacsák és egyéb szárnya
sok a békés keleti partra költöznek át.

A német szakemberek újabban jelentős 
szerepet játszanak a finnországi bányák 
kiaknázásában. Legutóbb a Deutsclie 
Niokelwerke . A/6. mérnökei látogatták meg 
Petsamot. A Krupp és a Mansfeld művek 
szakemberei Nivulo és Outokompu bányáit 
tekintetitek meg. .Nagyszabású kibővítési 
terveken dolgoznak s ezek alapján tnár jövő 
nyáron nagy arányokban fog- megindulni a 
réz. és a bauxit bányászat

A spanyol polgárháborúban elesett két 
román vasgárdista,, Motza és Marin halá- 

, Iának negyedik évfordulójára a román 
posta két emlékbályeget ad ki.

Felmentette a hivatalos titoktartás kö
telezettsége alól a Quisling-koruiány rend- 
őrminisztere, Jónás Líe a norvég lelkésze
ket, orvosokat, ügyészeket, posta- és táy- 
íróhivatalnokokat. A rendőrség kiváltsá
gára ezek a bizalmi emberek a jövőben kö
telesek a hivatali titok pecsétje alatt rá
juk bízott közléseket a rendőrség rendel
kezésére bocsátani. A rendelkezésre a nor
vég politikai bűnösök ellen Indítandó el
járás adott okot. Azok a papok, orvosok 
stb, akik nem' engedelmeskednek énnek a. 
rendeletnek, háromhónapi fogházig terjedő 
büntetést kapnak.

Felemelte a pápa a vatikáni alkalmazot
tak fizetését a drágaságra való tekintettel,,

UJ módszerrel gyógyítják a náthát a 
philadelphiai Tomple-egyetem orvosi klini
káján. A betegek orrnyákhártyáját sós víz 
és. klorofil keverékével kenik bo s ez a 
módszer kitűnő eredménvcKre vezetett.

A francia haditörvényszék felmentő íté
letet hezott de Gaulle egy hívének, Róbert 
lovasszázadosnak ügyében, akit azzal vá
doltak. hogy Bizerta és Malta kikötőjében 
fölszólította' a francia hajók személyzetét, 
álljanak de Gaulle szolgálatába. A hadi
törvényszék a beismerésben lévő vádlottat 
eddigi érdemeire való tekintettel felmen- 
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Tízéves a KEOKH
Február 1-én lesz tíz esztendeje, hogy 

a belügyminiszter az országba érkező 
külföldiek ügyeinek intézésére és el
lenőrzésére a munka gyorsításának és 
leegyszerűsítésének céljából elrendelte 
a Külföldieket Ellenőrző Országos 
Központi Hatóság felállítását. A 
Keokhot Pásztóy Ámon tervei alap
ján szervezték meg s Fofy/ovich József 
vezetésére bízták. Négy ' évvel később 
dr. Pásztóy Anion min. tanácsos vette 
át a hivatal vezetését e elgondolásai 
alapján teljesen kifejlesztette a hiva
talt, amely egyike a legjobban bevált 
különleges intézményeknek.

banditák többszöri felszólításra sem vol
tak hajlandók megadni magúkat, a rend
őrök acílslsakkal és golyóálló páncéllal 
felszerelve, rohamra .indultak: az épület el
len. Kétórás tűzharc fejlődött ki a rend
őrök és a banditák között, A jói elsáneolt 
rablók hozzáférhetetlenek voltak1 és lő
fegyverekkel m’tsem értek el velük szem
ben. A rendőrök erre néhány gyujtóbom- 
bát dobtak az épületre. Az egyik rabló me
nekülni akart Ó3 égő ruhában kiugrott az 
ablakon, de több golyó érte és holtan ro
gyott össze. A másik három bandita benn 
maradt az cgő házban és tovább folytatta 
az ellenállást. A tűz eloltása után az 
létben megtalálták megszenesedett 
testüket.

Szcvjetdslegáeló indul legközelebb
gentinába. A küldöttség előbb Washing
tonba utazik és onnan megy Délamerikába.

A washingtoni képvlselíiház és szenátus 
egyidejűleg veszi tárgyalás alá Roosevelt 
javaslatát, amely, ha törvényerőre emelke
dik, szinte korlátlan felhatalmazást ad az 
elnöknek, hogy Anglia, Görögország és 
Kína számára egyre növekvő mennyiségben 
adjon „kölcsön" repülőgépeket, hajókat és 
mindennemű hadianyagot. Az Aid ford Bri- 
tain Bili (így hívják népszerűén a javas
latot Amerikában) egyik általános megle
petést keltő pontja, hogy Amerika javító 
munkálatokat is vállalhat a segítségben ré- 
szesítettt országok számára. Ha tehát a ja
vaslatból törvény lesz, úgy ezentúl a meg
sérült angol hadi- és 
kijavításra amerikai 
küldeni.

A marosvásárhelyi
resti rádió uszításaival szembeállítja az 
alábbi esetet: Jáni Tódor görögkatolikus 
nyárádkaráesonyfalvi román nemzetiségű 
földműves a világháború előtt mint a ma
gyar esendőrseg tiszthelyettese teljesített 
szolgálatot, 1918-ban azonban megrokkant 
és ekkor nyugdíjazták. Az uralom átvé
tele után a román, hatóságok megvonták 
Janitól a nyugdijat és huszonkét éven át 
Jáni Tódor egyetlen fillért sem kapott s 
rokkantsága miatt csak nehezen tudott 
megélni, A bécsi döntés után Jáni levelet 
írt a magyar hatóságoknak, elpanaszolta 
szomorú sorsát és újév napján a magyar 
postás kézbesítette neki a múlt év október 
1-éig visszamenő nyugdíját. Ilyen a kisebb
ségi sors Magyarországon, írja a maros
vásárhelyi lap. 4 ||

’ „Sidiel DarranI, Bardia, Koritza, Argy-' 
-roeaslro -esak- kis - cpIzódoks^JíOT*égiával,j 
Hollandiával, Belgiummal,- Duukerquc-kel 
és Franciaországgal összehasonlítva — írja 
a Popolo d’Italia pénteki száma. Ha elkö
vetünk hibákat, azokat ki fogjuk javítani. 
Ha kis balszerencsénk volt, legközelebb 
szerencsésebbek leszünk."

A hivatalos olasz közgazdasági lap, a 
„Sole" közli, hogy rövidesen sor kerül ‘Itá. 
liában ruz autógumi 63 mindenféle egyéb 
guruiból való gépkocsialkatrészek összeírá
sára. —

A svájci főváros pénteken délben élte át 
első nappali riadóját. A szirénák délután 
1 óra 20 perckor szólaltak meg Bernben.

Jacsyba egy 103 főből álló repatriáló cső. 
port érkezett Beszarábiából, javarészt gyer
mekek. A gyermekek arcáról lerí a nyo
mor és az éhezés. A román fogadóbizott
ság bonbonokat osztott ki a szerencsétlen 
gyermekek között, akiknek jórésze egyál
talán nem is tudta, hogy mi az a bonbon. 
A menekülők nagyrésze borzalmas állapot
ban van. hiányos ö’.tözetüek és kiéhezettek.

Kcnoye herceg, japán miniszterelnök 
több magasrangu tisztviselőt magánlevél
ben szólított fel lemondásra. Miután ezek 

■ a hivatalnokok a miniszterelnök barátsá
gos felszólítását figyelmen kívül hagyták, 
a kormány erélyesebb randszabályokhoz 
nyúlt. Az új intézkedések látható jele ed
dig az, hogy néhány napon belül 34 rend
őrfőnököt felmentettek állásától.

A nagy londoni gyujtóbombatámadás 
érdekes utóhatásáról számolnak be az an
gol lapok. Kiderült ugyanis, hegy a le
égett házak omladéka i mintegy 30 posta
ládát is maguk a’á temették. A posta ezek
ből csak most tudta kiemelni a leveleket. 
A küldemények nagyrésze elszenesedett. A 
londoni főposta kü'.un szakértőket alkal
mazott a megmentett levelek fe’dolgozásá- 
nái. Ezek a külön szakemberek igyekeznek 
megállapítani az eredeti címzést azoknál 
a leveleknél, amelyek csak kisebb mérték

RÁDIÓ
1841 JANUAR 11, SZOMBAT 

BUDAPEST I.:
16.10: „Diákok közt az intézetben." Közvetí

tés Gödöllőről. Hangfelvétel. — 16 43: Idő
jelzés, időjárásjelentés, hírek. — 17: Hírek 
szlovák ós ruszin nyelven. — 17.15: Cigánv- 
zenő. Nyári Józsi tárogatóezámaiva.1. — 18: 
Rádióposta. — 18 M: Hanglemez. — 13: Hírek 
magyar, rémet és román nyelven. — 19.£9s 
„Szép Ilonka.** Vörösmarty versét elmondja 
Abonyi Géza. — 18,35: Közvetítés a Magyar 
Színházból. „Gyergyói bál." — Az I. félv. 
után kb. 23.48: Hírek. — A II. felv. után kb. 
22: Hírek, időjárásjelentés. — Az előadás után 
kb. 22.45: Tánclemeze-k. — 23: Hírek német, 
olaaa, angol és francia nyelven. — 23.20; Ci
gányzenét— 24: Hírek.

BUDAPEST II.!
17.15: „Két kl'Á élőhal.'* Thury Zsuzsa el- 

bezzv.ése. — 17.48: Első Budapesti Cíterákiir. 
— 18.10: Tánclemezak. — 18.30: A földmívelés- 
iigyl minisztérium mezőgnzlasági *c óráin.
19; Szórakoztató hanglemezek. — 20: Hírek. — 
20.10: ■Ügetőversenyeiw'lmények. — 29.fO; Ci
gányzene. — 21.10: Hanglemez. — 21.40: Idő
járásjelentés. . ■
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Gyógyítható-e a tüdőbaj?
Mindazok, akik asztmiba.i. Kdőcsicchurutban. idült 
küldésben. elnyültórodfsban. régjta tartj rekedt- 
síqben. níthfba.i szenvednek és eddig nem talál
tai gyógyulást, kapnak tölünk, felvilágosítás 

Báljából -
tojásán ingyen és bérmentve 
egy könyvet sok ábrával, a kővetkező címmel: 

„Gyógyltható-a a tüdőbaj ?“ 
trl* meg agy ífl flllórrai . bérmentesített leve- 

lasálapTa a pontos eírati a küvetkotó névre-
PUHLMANX & Cj., Berlin 433 Mijjeistr. ts«s:a
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I Péchy Tibor
ny. államtitkár 

temetése
Péchújfalusi Péchy Tibor dr.. ny. 

államtitkár temetés© • hétfőn, január 
13-án lesz. A beszentelést a r. kát. egy- 

I ház szertartása szerint, végzik a Ke- 
repesi-temstő halottasházában. Az el
hunytat másnap Balatonkenesére szál
lítják és családi sírboltban helyezik 
örök nyugalomra. Engesztelő 'Szent- 
níisóáldozatot január 20-án, hétfőn 
reggel 9 órakor mutatnak be a belvá
rosi f ő pl éh ám a templo mb an

őrmesterből 
—polgármester

Algeciras, jan. 1L
(Német Távirati Iroda)

Gibraltár városi közigazgatását a 
katonai hatóságok vették át. Polgár
mesterré a gibraltári helyőrség egyik 
őrmesterét nevezték ki. (MTI.)

Végzetes tévedés 
dittériaméreggel: ■ 
6 gyerek meghalt

Bern, jan. 11. 
(Svájci Távirati Iroda) 

Mint a „Liberté" című freiburigi lap 
jelenti, egy hivatalos orvosi labora
tóriumban történt tévedés folytán egy 
intézet növendékeit, akiket 15 nappal 
ezelőtt először oltottak diftéria-ana- 
toxinnal, másodszorra io Kiírnál oltot
ták be. A végzetes tévedés következté
ben 6 gyermek már meghalt, a többi 
rendkívüli súlyos állapotban van. MTI

100.000 lakosa van
Vichynek

Viehy, jan. 11 
(NST.) Viohyben új, erélyes rend

szabályokat foganatosítottak az ideig
lenes francia fővárosban élő idegenek 
és franciák ellenőrzésére. A kis fürdő
hely, amely hirtelen fővárossá lett, 
igen túlnépesedett és jelenleg 100.000 
lakosa van. Hir szerint a szigorú 
rendőri intézkedéseket a kormány kí
vánságára vezették be, mert a kor
mány tudni óhajtja, milyen elemek él- 
nek szomszédságában. ■ -

£gy diplomata-feleség 
szerencséje

Madrid, jan. 11.
(NST.) Most vált ismeretessé, hogy Gosta- 

rica madridi követének felesége nyerte a 
spanyol karácsonyi sorsjáték egyik főnye
reményét. A diplomata neje másfél millió 
Pesetát nyert sorsjegyén.
*™»wowiTirvv"rjr."rv- n

Nem kapott bifszteket 
egy newyorki polgár

Newyork, jan. 11.
(NST.) Egy Londonból most háza

dért newyorki polgár a newyorki rá
dióban beszámolt európai tapasztala
tairól. Elmondotta, hogyan próbálko
zott meg hiába azzal, hogy a brit vi
lágbirodalom fővárosában egy adag 
beofstéak-hez jusson. Erre irányuló 
fáradozásai végig hiábavalónk marad
tak. Érdekes választ kapott egy lon
doni vendéglőben, amikotr emiatt pa
naszkodott. Azt mondották neki, hogy 
a húsfeldolgozó gépeket bevontaik és 
agyúkat készítettek belőlük. Az előadó 
végül elmondotta, hogy Londonban 
minden élelmiszerben, különösen azon 
bán vajban nagy a hiány.

Hirdessen^ a „PENGŐS HIRDETÉSE 
beoS Biztos «r«d2néjtjrJ

——

Élesen visszautasítja 
az olasz sajtó a fennhéjázó 
ausztráliai nyilatkozatokat

Róma, jan. 11.
(Magyar Távirati Iroda)

A. lapok igen élesen válaszolnak 
Mensies ausztráliai miniszterelnöknek 
és Spender hadügyminiszternek, akik 
mindketten oly értelmű nyilatkozatot 
tettek, hogy Olaszországot hat hóna
pon belül el fogják intézni és ezek 
után sokkal könnyebb lesz az angol 
ellenállás a németekkel szemben. Eze
ket a nyilatkozatokat az olasz sajtó a

Olasz adatok
a görögök nagy számbeli 

és fegyvertúlsúlyáról
Róma, jan. 11.

A Síefani-iroda diplomáciai szer
kesztője írja: A brit hírverés sértő 
feltevéseire az olasz nemzet törhetet
len harcos szellemmel és minden harc
téren kifejtett fokozott tevékenység
gel válaszol. Albániában eddig a gö
rögök nagy számbeli és hadieszközök
ben való túlsúlyban voltak, amiből 
szintén látni, hogy a Metaxasz-kor- 
mány régóta támadásra készült a 
görög-albán határ egcsz hosszában. 
Az epiruszi arcvorialon a hadműve
letek kezdetén az arány 1:3 volt a gö
rögök javára, egyes helyeken pedig 
még kedvezőtlenebb volt az olaszokra; 
így azon a helyen, ahol a 84. gyalog
ezred élén Zacco ezredes hősi halált 
halt, a görög csapat az olasszal szem

Az élelmiszer- és szén
felhozatal csökkenését 
jelenti a polgármester

Szendy Károly polgármester távol
létében Bódy László helyettes alpol
gármester számol be ezúttal a főváros 
dacemberi közigazgatási állapotáról. 
X jelentés válaszol Nagy Lászlónak az 
erdélyi menekültekről elhangzott leg
utóbbi felszólalására és közli, hogy a 
főváros kénytelen volt a menedékhe
lyeken elhelyezni őket, ezidőszerint 
azonban már csa/c huszonhat férfi tar
tózkodik e helyeken, a többieket vidé
ken helyezték el és a jövőben is vi
dékre' fogják irányítani.

Az egyes ügyosztályok működésével 
kapcsolatban elmondja a jelentés, 
hogy decemberben a városrendezési és 
magasépítési ügyosztály. 10 egyemele
tes, 13 kétemeletes, 2 háromemeletes, 5 
négyemeletes, 6 ötemeletes és 2 hát
emeletes új ház építésére adott enge
délyt. Az összes közlekedési vállalatok 
bevételei emelkedtek decemberben.

A főváros élelmiszerfelhozatala 
decemberben tovább csökkent.

baromfiból, zöldségből, burgonyából és 
gyümölcsből érkezett kevesebb, de 
visszaesett a borjú- és sertés felhajtás 
is. A tejfelhozatal kétmillió literrel 
csökkent az előző évhez képest.

A megélhetési index száma 115, az. 
előző évi 93.8-al szemben.

A hatósági inségenyhítés keretében 
naponta 3200Ű ebédet és decemberben 
több mint egymillió jótékonysági utal
ványt osztottak ki.

A főváros idegenforgalma az erdélyi 
részekről történő utazásokkal kedve
zően alakult s a szállodák foglaltsága 
85 százalékig növekedett. A Vízmű-

— Halálozás. Böck István Gépgyár Itész- 
vénytársaság igazgatósága, fájdalommal je
lenti, hogy a vállalat ügyvezető-igazgatója, 
Farkas Adolf, január 8-én, 6" .éves korában, 
a vállalatnál eltöltött szolgálatának 34, évé
ben, rövid szenvedés után, elhunyt. 

legélesebben visszautasítja, fennhéjá- 
zóknak nevezi és azt kérdezi, hogy 
mire alapítják az. ilyen alja-s feltéte
lezéseket. A lapok ehhez még hozzá
fűzik azt is, hogy újabb angol rende
let szerint 18 éves kortól 45 éves 
korig fogják behívni az embereket, 
szintén a földközitengeri . helyzettel 
kapcsolatban, mert oda Ausztráliából, 
Kanadából és Délafrikából csapatokat 
akarnak szállítani.

ben tízszeres .túlerőben: volt-: E nagy 
számbeli aránytalanság ellenére a 
görög csapattömegeknek nem sikerült 
az olasz vonalakba behatolniok. Ami 
pedig Marmarieát illeti, az angolok 
ott több mint 250.000 embert, 800 harci 
kocsit és 1000 repülőgépet összpontosí 
tottak. A bardiai erők , ezt az erőcso
portot közel egy hónapig feltartóztat
ták. Az ellenállás most . törhetellenül 
tovább tart minden helyen. Közben az 
olasz hajóhad és légifegyvernem sem
miféle fegyverszünetet nem ad az el
lenségnek. Egy brit csatahajót elta
láltunk, két brit tengeralattjárót el
süllyesztettünk. Mindez bizonyítja az 
olasz erők harcos szellemét és azt, 
hogy elszántan végig harcolják a hábo
rút a teljes győzelemig. (MTI) 

veknél félmillió, az Elektromos és Gáz
műveknél 5—5 millió pengővel nagyobb 
az üzemi bevétel, mint az előző év ti
zenegy hónapjában. A jelentés . részle
tesen foglalkozik a Gázművek szénel
látásával és közli, hogy a ruhrvidéki 
szállítás decemberben kielégítőnek in
dult, de később arról értesítették a Gáz
müveket, hogy aknaszenet egyelőre 
nem tudnak szállítani. Ugyancsak a 
szénnel foglalkozik az Elektromos Mű
vekről szóló jelentés is, mikor meg
állapítja, hogy

az Elektromos Művek a hiányzó 
szénmennyiséget külföldi szén 

igénybevételével pótolták.

A gödöllői koronauradalomból 1000 
vágón, akácfát vásárolt a főváros és 
azt a fogyasztóközönség rendelkezé
sére bocsátja. Decemberben 7.2 millió 
pengő értékű közmunkát adott válla
latba a fővárds.
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Urúguayban
Montevideo, jan. 11.
(Aémet Távirati Iroda)

Az uruguayi főváros közelében fek
vő Colonia Sanatorial Gustavo Saint 
Bois tüdőbeteg-gyógyintézetbéu izgal
mas viszály támadt. A betegek —- 
tiltakozásul a ki nem elégítő táplálék 
és a nemrégiben csökkentett húsadag 
miatt •— fellázadtak. A tüdőbetegek — 
köztük az asszonyok és a gyermekek 
is — nem akartak élelmet venni ma
gukhoz és elhagyták a szanatóriumot, 
amennyiben egészségi állapotuk vagy 
az ápolók ebben meg nem akadályoz: 
t.ák. A tiltakozás jeléül 70 beteg egy 
köztéren telepedett le és küldöttséget 
menesztett a város egészségügyi ha< 
lóságaihoz, panaszt emelve a gyógy* 
intézet állapotai, miatt.

Uruguay fővárosában -nagy izgaL 
mát keltett az eset. Uruguayi, körök
ben rámutatnak arra, hogy míg Uru- 
guayból nagymennyiségű húst. szállí
tanak ki külföldre, — főleg Angliába, 
— addig az' országban, igen érezhető a 
húshiány. (MTI).)

Légbőlkapott hírt 
cáfol a szovjet

Moszkva, jan. II.
(NST.) Az egyik amerikai hírszoígá. 

lati iroda bukaresti levelezője azt a 
hirt röpítette világgá, hogy kilenc 
szovjetorosz hadihajó Sulina előtt, a 
román felségvizek közvetlen köziében 
tartózkodik. A. félhivatalos orosz 
Tass-irodát felhatalmazták arra, hogy 
ezt a légből kapott hírt megcáfolja.

Szaporodnak 
a vagyonos 
budapestiek

Zentay Dezső most megjelent 19-1L. évi 
népszerű zsebkönyvében érdekes táblázatok 
mutatják, be, mit vesztett és mit szerzett 
vissza Magyarország. A kötet második ré
sze Budapest vagyoni arisztokratáiról közöl 
érdekes adatokat. Míg öt évvel ezelőtt még 
264 milliomosa volt a fővárosnak, múlt év
ben az ennél kisebb vagyonnal rendelkezők 
száma szaporodott jelentősen, amennyiben 
az öt óv előtti 96 helyett most 293 fővárosi 
adózónak van százezer pengőt meghaladó 
és az év előtti 35 helyett 78-nak ran 200.009 
pengőt meghaladó évi jövedelme. Az élen, 
egy ismert áruháztulajdonos szerepel, egy
milliónál nagyobb évi jövedelemmel.

Négy öngyilkosság 
Nyíregyházán

Nyíregyháza, jan. 11.
.Nyíregyházán. szerdán négy öngyil

kosságot jelentettek be. Kelten meg
haltak, kettőt pedig kórházba, szállí
tottak. Közülük ketten. megmérgezték, 
ketten pedig felakasztották magukat, 
közöttük egy 15 éves leány.



FRICZI, HOL VAGY?

Hemwti Színház:Hemzeh Színház:

CYRANO DE BERGERRCCYRANO DE BERGERAC
A közönséges halandó átéli, a költő át- 

áimodja, & ha vérbeli poéta, _________
szavaiéba foglalja az életét és a szerelmet. 
A költő szivéből fakadó dal milliókat segít 
boldogsághoz, míg ő maga — „Lázár a 

csókok lakomáján*' — a háttérben marad s 
hűvös homályban, gyakran 
gúnyban boldogtalanul telnek földi napjai 
A költők örök tragédiáját szólaltatja meg 
Rostand romantikus szinjátéka s ezért lett 
maga, is, ha talán nem is örök, de mara
dandó cletü. (Ha nem ez a szimbólum ma
gasodna fel a romantikus történet hátte
rében, az egész nem volna egyéb a nagy
orrú goscognei lovag psziohoanalítikai és 
plasztikasebészeti problémájánál, s joggal 
mondhatnék: 
nézi *) A szárnyaló rostandi dráma Ábrá
nyi Emil csodálatos fordításában ma, is 
csaknem oly friss, mint veit négy évtized 
dél ezelőtt a bemutatója idején, bár az idő 
itt-ott kikezdte már s világosan látni — 
különösen egy gyengébb előadás választó 
vizének tükrében — mi benne a költői, a 
maradandó, s ml a mesterség bravúrja: a 
grandiózus szerep egy nagy színész (Co- 
quelln) számára.

A Nemzeti Színház új előadása, sajnos 
nem éppen sikerült. A rendezés kissé fakó, 
néhol vontatott, a szereposztás túlnyomó
részben nem Szerencsé. Hibátlan és tündöklő 
fényben egyedül Eoxane alakja ragyog, 
akit T. Mátray Erzsi személyesít meg úgy, 
amint Kostand elképzelhette gyöngéd és 
elkényeztetett hősnőjét: sugárzó szépen, I 
asszonyt szívvel, finom bájjal, kecses neg- | 
édesoággel és hamisítatlan franc’a szel- I 
lemmel. Kiss Ferenc új Cyrano-alakítása | 
érvényre juttatja mindazt, ami © parádés | 
művészi feladatban szerep és színészi bra- I 
vur. Az új szereplő, Ungváry László csak- i 
nem mindvégig hamis hangot ütött meg í 
Christian szerepében. Nem sokkal szeren 9 
csésebb alakítás Juhász József Ligniére-je | 
és Bodnár Jenő Kagueneau-ja sem. Kovács | 
Károly (Guiohe gróf) és Lánczy Margit í 
(Liza) jók. Horváth János díszletei szépek. I

KE. L

örökkévaló

keserű ma-

,Tant de bruit pour un —

SÚLYOS INFLUENZÁBAN MEGBETE
GEDETT Harsány i Zsolt, a kiváló Író, 
« Vígszínház népszerű igazgatója. Egy da
rabig lakásán ápolták, két nappal ezelőtt 
■azonban szanatóriumba szállí
tották, mert állapota állandó orvosi fel
ügyeletet tett szükségessé.

TICHAIilCH ZDENKA volt <a tegnapi fil
harmóniai hangverseny szólistája. Debussy 
zongorára és zenekarra írt fiatalkori Fan
táziájának zongoraszólamát játszotta olyan 
eleven temperamentummal, erős szuggeszti- 
vitássaj és azzal a virtuozitással, amellyel j 
csak hangszerének kivételesen nagy meste
rei rendelkeznek. A hangversenyen elő
adásra került többek között Weiner Leónak 
remekbe sikerült Baoh-átirata a C-dur toc
catából és fugából. A közönség őszinte, j 
nagy lelkesedéssel ünnepelte a zenekar élén 
Dohnányit és az összes szereplőket.

A KÖZÖNSÉG FIGYELMÉBE! Azokon a 
vasárnapokon és ünnepnapokon, amelyeken 
este a Cyrano kerül színre a Nemzeti Szín
házban, a délutáni előadások a szokástól el
térően, nem félnégykor, hanem három 
órakor kezdődnek, mert az esti előadások 
kezdetének időpontja félnyolc helyett hét 
óra.

KÉT JUBILEUMBA készül a Nemzeti 
Színház két test várszínháza, a Kamara és 
a Madách. A Kamarában csütörtökön ad
ják századszor Márai Sándor „Ka
land" című drámáját, a Madáchban pedig 
vasárnap este kerül színre ötvenedezer 
Bókay János „Négy asszonyt szóró
ié k“ című darabja.

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

SZERZŐI MATINÉT rendez holnap tizen
egykor a Zeneakadémián Újvári Sándor. 
A gazdag műsorban Ladomerszky Margit, 
Somló Valéria, Túrái Ida, Szeges Lia, Dé
nes— Pethes, Tapolezay. Baló Elemér, a 
Póesi Cregdidkek és Gábor Zsuzsa, « kivd-ó 
énekesnő lép fát

— Magyar Gábor esiEóestje jan. 19. Z. 
Jegyek teú 139-531.

A képen látható fehér kutyus: Friczi, a
zseniális puli, és pincsi-keverék. Hogy még
ma is Friczi-e, vagy csak volt Friczi, azt
csak nálunk magasabb hatalmak tudják.
Ki tudja, nem kimúlt ku)tyus-« jelenleg,

mert Friczi, hófehér bundáján egy tenyér
nyi barna folttal, eltűnt és gazdái nem tud
nak ráakadni. A gazdái: egy artista há
zaspár, — a híres neves Benjamino és fele, 
sége. tehát Friczi is artista kutya. Négy év 
alatt, amíg kiképzése tartott, mindent meg
tanult Friczi, ami a magasabb kutyatudo- 
m,ány tárgykörébe tartozik. Tud táncolni, 
ugrani, újságot hozni, mondhatnánk; írni, 
olvasni is tud, de nem mondjuk, mert úgy 
sem hiszi el senki. Tudományát megfitog- 
tarta Európa majdnem minden cirkuszában 
és most is Szófiából érkezett haza egy va
lódi elsőosztáiyú kofferben, amikor várat
lanul, mondhatnánk tragikus hirtelenséggel 
eltűnt gazdái közeléből, a.kik számára, 
mondhatjuk, ő volt a családfentartó. Most 
Bertjeminoék kétségbeesetten, éjt-napot ál
landó izgalomban töltve, lesik-várják, jön-e 
hír Frlcziről, ellopták, vagy valami szeren
csétlenség történt vele? Gondolni is rossz 
rá. A kéltségbeesett emberek esdve kérik a 
jószívű és esetleg becsületes megtalálót, 
hogy egyetlen kincsüket és boldogságukat 
juttassa el Magdolna-utea 44. szám alá, 
Benjámin István nevére, ahol egy artista 
anyagi erejét messze meghaladó jutalom
ban részesük.

mert Friczi, hófehér bundáján egy tenyér
nyi barna folttal, eltűnt és gazdái nem tud
nak ráakadni. A gazdái: egy artista há
zaspár, — a híres neves Benjamino és féle
sége, tehát Friczi is artista kutya. Négy év
alatt, amíg kiképzése tartott, mindent meg
tanult Friczi, ami a magasabb kutyatudo
mány tárgykörébe tartozik. Tud táncolni,
ugrani, újságot hozni, mondhatnánk: írni,
olvasni is tud, de nem mondjuk, mert ügy
sem hiszi el senki. Tudományát megfitog-
tatta Európa majdnem minden cirkuszában
és most is Szófiából érkezett haza egy va
lódi elsőosztáiyú kofferben, amikor várat
lanul, mondhatnánk tragikus hirtelenséggel
eltűnt gazdái közeiéből, akik számára,
mondhatjuk, ő volt a családfentartó. Most
Bertjsminoék kétségbeesetten, éjt-napot ál
landó izgalomban töltve, lesih-várják, jön-e
hír Frlcziről, ellopták, vagy valami szeren
csétlenség történt vele? Gondolni is rossz
ró. A kéltségbeesett emberek esdve kérik a
jószívű és esetleg becsületes megtalálót,
hogy egyetlen kincsüket és boldogságukat
juttassa el Magdolna-utea 44. szám alá,
Benjámin István nevére, ahol egy artista
anyagi erejét messze meghaladó jutalom
ban részesük.

FTC. . BVSC
és Beszkárt-H. Poszté
A bokszoló csapatbajnokság második for

dulóját .holnap délután 6 órakor kezdik a 
Városi Színházban. Ebben a fordulóban 
már az FTC és a Beszkárt csapata is sze
repel, azt JTC-nek a ö. Vasutas SC, a 
Beszkárí-nak a M. Posztó ta, ellenfele. Az 
FTC—BVSC mérkőzés döntő jelentőségű, 
mert a két bajnokjelölt mostani eredmé
nyét már a döntő körben is számításba ve. 
szik. Az FTC legerősebb csapatát állítja ki 
erre a morkőzésre, de a múlt vasárnap 
győztes BVSC is más összeállításban sze
repel s nagy bizakodással veszi fel a küz
delmet a bajnokcsapattal. A küzdelem nyílt 
s nem lehetetlen, hogy a csapatok meg
osztoznak a pontokon. A Beszkárt—M. Posz
tó mérkőzésen valószínűen a Beszkárt csa
patának jut a győzelem.

SZÍNHÁZ
„ ®PeKAHÁZ: A cigánybáró (’M). — NEM- 
Zhlí: Cyrano de Bergerae (7). — KAMARA: 
Kaland (Vi8). — MADaOH: Négy asszonyt 
szeretek ChS). - VÍGSZÍNHÁZ: D. u.: Szil- 
ye-zteri kabaré CM). Este: Egy fillér (kezd. 
/ó8). —. MAGYAR: Gyerffyói bál P/í") MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: M^oros balett- 

FŐVÁROSI OPERETT: Ilyenek a 
f.rflax ('<8). — ANDRÁSSY: Nehéz ma férjhez 
menni (’/<8). - PÓDIUM (a Pesti Színház
ban): Tekintettel arra... (‘A9). — ERZSÉBET- 

Gójyaszanatórium CM, 8). — JÓZSEFVÁROSI: Névtelen asszony ('/ifi, 8). _  KIS-
FAÍJ-?SX,!^P2ÜS'ttül!ri?s Wvéházban ... ('/<6, 8). 
- KOMÉDIA ORFEUM: No gyerekeskedittnk! 
Có9). - KAMARA VARIETÉ: Hurrá 1941! 
C/:9). - ROYAL VARIETÉ: Royal. Trott (9 .

színházán ncn mosom
X" Í’ Ni,usi legenda. Cop- 

Csárdapeleneí (3). V. este: Travlata 
v-^í- . K’« Lakmé. Sz.:Fideiiu. Cs.: Szoktegs a, raerályból. P.: Aida. 
Sz.: Bánk bán (lfj. előadás, d. u. 4-kor). V. 
d. n..- PUangókiSasBZony. V. esté: A cigány
báró. H.: Nincs előadás. K.s Eigoletto.

V; **- 0,: Ócekay brlgadéros
Í.X* ’ , r?te: újra-"* de Bergerae (7). Egészhéten minden este: Cyrano de Bergerae (7 órá
kor). V. d. n.: Téli zsoltár (3 órakor).

I kX- d- 1- ?s “‘í8 Kaland (>/.4,
délUnrKalan^

j MADÁCH: V. d. n. és este: Négy asszonyt 
! szeretek CM, V«S). Egész héten minden este 
I es vasárnap délután: Négy aszón”1. szeretek.
j VÍGSZÍNHÁZ: V. <J. n.: Egy fillér CM). V.
I este: Szilveszteri kabaré (’/<8). H.: Szilveszteri
I kabaré. K-: Egy fillér. Sz.: Szilveszteri ka- 
I báré. Cs. P.: Egy fillér. Sz.: Szilveszteri ka

baré. V. d. a.: Egy fillér. V. este: Szilvesz
teri kabaré.

MAGYAR: V. d. u. és este: Györgyöt bál 
(’/rl, '/s8). Egész héten minden este és vasár
nap délutón: Györgyéi bál.

MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: V. d. n.: 
ökölvívó bajnoki mérkőzés (6). H.: Hangver
seny (*/í8). K. Sz : Nincs előadás. Cs. P.: Ke
let, felé (filmelőadás, 5 és 7 órakor). Sz.: ököl
vívó bajnoki mérkőzés (8). V. d. u. Hangver
seny, Dani bá‘ és balett (5 órakor).

.FŐVÁROST OPERETT: V. d. n. és este: Ilye
nek a férfiak (’/>4, a/<S). Egész héten minden 
este és vasárnap d. u.: Ilyenek a férfiak.

ANDRÁS3Y: V. d. u.: Nehéz ma férjhez 
menni CM). V. este: Baj van Baloméval C/.8), 
H.: Baj van Salomeval. K.: Nehéz ma férjhez 
menmi. Sz ; Baj van Salomeval. Cs.: Nehéz ma 
férjhez menni. P.: Baj van Salomeval. Sz.: 
Nehéz ma férjhez menni. V. d. u.: Nehéz ma 
férjhez menni. V. este: Baj van Salomeval.

PÓDIUM (a Pesti Színházban): V. d. u. és 
este: Tekintettel a.rra... ('/e5, ’/j9). Egész hé
ten minden este és vasárnap délután: Tekin
tettel arra...

ERZSÉBETVÁROSI: V. d. n. és este: Gólya
szanatórium CM, ‘M, ’/<9). Csütörtökig minden 
este: Gólyaszanatórium.

JÓZSEFVÁROSI: V. d._________ ________
asszony ('/»4, */«6, ’/<9). Csütörtökig minden
este: Névtelen asszony.

KISFALUDY: V. d. u. „ ___  __________
kávéházban ... CM, ‘M, ’/<9). Csütörtökig min
den este: Ezüettükrös kávéházban ...

MOZI
Á-tyUVJ-L (353-707): A gorcdl fogoly. (’/«4, 

,/'10, v‘ '/íS’k0T 16) — ALKOTÁS (355- i-74): Hollywoodi varazs. (*/<4. '/(6, '1.8, '/.M, v. 
'/3‘?;k0.5-is), ANDRÁSSY (124-127): Aleazár. (’/»4, */«6, sl.8, ’/<10, v. d. e. ’/<10, s/il2, 2. 4, 6. 8. 
10) — ASTRA (154-422): Aleazár. (’/.4, '/.6, '/.8, 
'/M, v. '/.2-kor is) — ÁTRIUM (153-034): Az 
eladj birtok. C/iS, Vt8, V:10, ez., v. Vt-l-kor is) 
—- BELVÁROSI (384-563): A gorodi fogoly. (4, 

8, 10, V. jobb t. 2, 4. 6, 8, 10, bal t. 3, 5, 7, 
9) - BELVÁROSI HÍRADÓ (181-244): Láttáé 
mar Budapestet télen! Különkiadás a mű- 
koresolyázóverzanyekröl. Rajzos Híradó 1940. 
eseményeiről. Színes Rajzfilm. Magyar, Ufa, 
Luce és Főz híradók. (Folyt. 10—21 óráig) — 
BÉKE (291-038): A gorodi fogoly. (5, 7, 9, v. 
.‘/ű, >/:l, «/:5, ‘/.3, VtlO) - BODÖGRÁF (149-510): 
A gorodi fogoly. (>/»4, ‘/rf, >/i8, >/«10, v. >/:2-kor 
£• - BROADWAY (422-722): Broadway Melody 
1S4X CM, '/xS, i/s8, V:10, ez., v. T/a2-kor is) — 
BUDAI APOLLO (351-500): A gorodi fogoly. 
(’/«j, ‘1.7, 9, v. l/i2, 'M, 'M, '/s8. '/M) — CAPITOL 
(134-337): Hazajáró lélek. ('/i4, "/ifi, 'h8, 'A10, v. 

(V<6.^^io,l^);.
CITY (111-140): Repülő ördögök. (*/<6. •AS, ’/<10, 
ez, v. «/<4-kor ie) — CORSO (18-28-18): Udvari 
bál. CM, ’hS, 'M0, sz., v. '/tí-kor is) — CORVIN 
(138-958): Egy királynő szive. CM, 'M, V:8, </tI0, 
V. Vű-kor fe) - DAMJANICH (425-644): Trenk, 
a pandúr. CM, 'M, 'hí, */iM, v. 2, 4, 6. 8. 10) — 
DÉCST (125-953): A fekete asszony. CM. 'M, 
'Mt>, sz., v. Vjt, 'M, ',18, 'Á10) — ELDORÁDÓ 
(133-171): Z. a fekete lovas. (4, 6. 8. 10, v. 2-kor 
i<s) — ELIT (114-502): Óz. a csodák csodája. (4, 
6, 8, 10, V. -2-kor is) - FLÓRA (Kispest, 146- 
702): Garcla futárja. (*/<5, 7. 9, v. ‘/«2, */<4. '/<6, 
V.3, */(10) — FÓRUM (189 513): Kék Madár.
CM, !/<8, ’/tlO, sz., v. '/<4-kor is) — HÍRADÓ 
(222-499): Így játsztok ti! Különkiadás a mű- 
korcsolyázóversenyekröl. Rajzos Híradó 1940 
eoeményeiröl. Színes rajzfilm. Magyar, Ufa. 
Lneo és Fox híradók. (Rolyt. 9—24 óráig) — 
HOLLYWOOD (225-003): Óz, a csodák esodájp. 
(‘/«4, 'M, 'hí, 'M0, v. '/tó-kor is) — HOMEROS 
(.93-liS): Hollywoodi varázs. CM, 7. VilO, az.

öl folyt., v. ‘AS-tél folyt) — IPOLY (292- 
626): Aleazár. CM. 'M, 'M. l/il0, v. ‘/«2-kor is) 
— JÓZSEFVÁROSI (134-644): A gorodi fogoly. 
CM, 'M, */«8, >/:10, v. '/.2-kor is) -- KAMARA 
(423-901): Hétszllvafa. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — 
KORONA. (353 318): Trenk, a pandúr. C/'l, 'l^, 
V:8, */:10, v. V»2-kor is) — LLOYD (111-994): 
Csintalan férjek. CM, 'M, */»8. ’/slO, v. Vsa kor 
is) — NYUGAT (121-022): Gül Baba. CM, 7, 
•/ilO, ez. 4, 6, 8. 10, v. 2, 4, 6, 8, 10) — ODEON 
(422-785): A gorodi fogoly. (V<5, ”1.7, ‘/<10, sz. 
‘M, 'M, V.8, V«M, v. Vű-kor Is) — OMNIA (130- 
125): Az eladó birtok. (5, '/<8, VilO, sz., v. 4, 6, 
8. 10) — ORIENT (114-926): Az inkák kincse. 
(Vi5, V<7, '/<10, v. Vs2, '/i4, 'M, Vi8, V:10) —

A sport a francia újoncok 
kiképzésének alapja

Vichy, jan. U.

Egyre határozottabb formában domboro
dik ki a fegyverszüneti szerződés értelmé
ben engedélyezett új francia hadsereg jel
lege. A francia hadsereg hosszú ideig csak 
önkéntesekből állhat, a legnagyobb súlyt a 
testnevelésre fekteti. A hadügyminiszter 
szerint a sport lesz az újoncok kiképzésé
nek az alapja.

A MÜKOBCSOLYÁZÖBAJNOKSÁGOT ma 
d. u, 3-kor kezdik a kötelező gyakorlatokkal. 
A szabadon választott gyakorlatokat holnap 
este 7 órakor mutatják be a városligeti mű
jégpályán. A bajnokságban kevesen indul
nak, de ott lesznek mindazok, akiknek esé
lyük van a győzelemre.

BALATONKENESÉN ma és holnap, 
Keszthelyen január 18-án és 19-én, Füreden 
pedig február 1-én és 2-án lesznek téli sport
napok, amelyek keretében valamennyi bala
toni téli, sportágban leesnek versenyek.

AZ AMERIKAIAK HÍRES SPOBTDÍJAT. 
a legjobb amerikai sportembernek járó Sül- 
livan-díjat az elmúlt év teljesítményei alap
ján Gregory Rica, a kiváló hósszütávfutA 
kapta. A körkérdéssel eldöntött versenyben; 
Rieö mögött a második helyre az úszó és 
műugró AI Patnik, harmadik helyre pedig’ 
Ray Wo’cott gátfutó került.

n. ée este: Névtelen

és este: Ezüsttükrös

SZŐKE ASSZONY? BARNA ASSZONY? 
Mind megnézi lenn Gabin és Simoné Simon filmjét l 
FEKETE ASSZONY 
ProfomzAfta PÉCSI!

OTTHON (146-447): Z, a fekete lovas. CM, ’/<6, 
V<S, '/dö, v. ‘/.2-kor is) - PALACK (221-222): 
Igen, vagy nemi (11. 2. 4, 6, 8, 10) — PÁTRIA 
(145-673): Nápoly a csákók füzében. (4, 6, 8, 10, 
v 2 kor is) — PHÖNIX (223-242): A gorodi 
fogoly. (11, 1 3. 5, ’/<8, */«W) — RADIUS (122- 
C98): Tóparti látomás. CM. ’hS, ’hlO, sz., v„ ü. 
Vd-kor is) — REX (228-02ÍJ): A gorodi fogoly. 
CM, ‘M, 9, sz. 'M. VsS. */«8, ‘/«10, v. V«2-kor is)
- RIALTO (224-443): Z, a fekete lovas. (11, 1,
3. 5, *Ú8, */»10, v. 10, 12. 2. 4. 6. 8, 10) - ROYAL 
APOLLO (222-002): Balalajka. ('/.6, <h8. ’/.lO, 
ez., v. 8-kor is) - SAVOY (146-040): Nápoly a 
csókok tiizében. CM, 'M, */«8, v. */>2-kor
is) — SCALA (114-411): Árvíz Indiában. (*/<6. 
»/«8. »/:10, sz. V. 3-kor is) - SIMPLON (208- 
999): Egy királynő szive. CM, */«6, ’Ó8„ ‘/ilO, v. 
'/ű-kor is) - STEFÁNIA (Kispest, *349-338): 
Baldog Drnmmond titkos szolgálatban. (5, 7, 
9, v. '!fí. 'hl, 'h6. 'hS. ’/ilO) - STÚDIÓ (225- 
20): Ismeretlen ellenfél. (11, 2. 4, 6, 8. 10) — 
TIVOLI (225 602): A táncosul. (*/:5, 7, VtlO. sz. 
’/<4, ’/«6, «/<3, *010, v. >/.2-kor is) - TÚRÁN (12CI- 
003): A gorodi fogoly. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is)
- URÁNIA (146-046): Vigyázat, kém! (5. 'M,
’/i’.O, ez., v. •M-kor is) - ZUGLÓI (296-309): A 
gorodi fogoly. (5, 'Iá, ’/:10, sz. 4. 6. 8, 10. v. 
2. 4, «. 8. 10) ,

Ma ügető i
I. S, Irmus, ha formát fut, nehezen, 

verhető. Bakancsos jól dolgozik, 
Little Tich sokkal többet tud, mint 
legutóbb mutatott.

II. Vádnál fogat, Kossuth fogat.
III. Paprika, Ohio, Zarándok, Dusán 

itt helyezve lőhet.
TV, Móric S.-tői formát várunk. Rozi 

■maring, Oculi.
V. Galagonya, Bajnok S., Bob.

VI. Feiser hajtás, Napsugár, Apród of 
Pamuk.

VII. Quarnero, Dajka, Urpéter.
VIII. A’i J.. Egyes, Fekete Barát.

IX. Alom, Lucifer, Búfelejtö.
X. Elinor D., Pamuki báróné, Recontra 

Rómeó.

Vasárnap Ugelö
I. Maja némi klasszist képvisel. Jőutfa 

hajtás, Fajankó.
II. Amatőrverseny. Nem jelölünk, 

ÜT. Erzsiké, Bíbor, Maiisi H.
IV. Jósnő kitűnő formában van. Kan- 

gór, Kunó.
V. (Galagonya), Pique 

Demetra.
AT. Fontos, Magnézium, 

VII. Dusán kitűnő és
_ vező, Carthágö. W.

Dame, Siheder,

Rozmaring. 
felállítása köd-

VHL Etrének ftíncs ellenfele. Ébredő, 
Ti’ly II.

IX. Mridy fia ellenfele Tibor. Cifra 
(Ilauserrel) esély.

X. Sunyi, fí. Faló, Jónás Lajos hajtás.

— A Budapesti Kenőért Tangóharmaalk* 
Zenekar vidéki taráéra injait A turné első 
á’lomíaa vasárnap délelőtt a kispesti Royal 
Filmszínház.

Magyar míhrcsolyází bajnokság
szobadgvokorlaloi

Városligeti Műjégpályán
Jopyek # B. K. E. trodájitio, teuton- 3?O-4»S-
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elindult a
Kairó, jan. 11.

Az amerikai haditengerészeti minisz
ter megbízásából közelkeleti tanul; 
mányutat folytat Donovan amerikai 
ezredes, aki a pénteki nap ^folyamán 
megérkezett Cairóba és hosszabb ta
nácskozást folytatott Fisih amerikai 
követtel. A megbízott kíséretében Bro- 
wer ezredes érkezett Cairóba, aki hala

Teleki Mihály
ellenzéki agrárprogramot terjesztett 

a miniszterelnök elé
A kormánypártnak a régi időkből 

még mindig fennmaradt gazdacstr- 
fiortjá, melynek vezetője évéken át 
Blrczay Ferenc, a jelenlegi pártvezér
helyettes volt, gróf Teleki Mihályt 
mindig saját crnbérének tartotta s 
tényleg ő volt a csoport egyik leg- 
agííisabb tagja. ...... . ■ •

Most, hogy a földniivelc-sugyi mi
nisztérium élére báró Banfíy Daniéi 
erdélyi politikus került,- a kormány
pártban úgy látják, hogy ezzel okét 
mellőzés érte. Ebben az ügyben mar 
több bizalmas megbeszélést folytattak 
s ennek eredménye az lett, hogy gróf 
Teleki Mihály elhatározta, hogy nem 
vonul viesza az aktív politikától, ka
nén a jövőben még nagyobb szerepet 
vállal a TnézoaazdcsaQQal kapcsolatos 
Hőnek, tárgyaiéiról. r

Gróf Te’eki Mihály távozásakor a 
min'sztáréi nőknek memorandumot 
adott át és ebben fiO pontba foglalva 
tárta gróf Teleki Pál elé azokat a hi

Kik kaphatnak amerikai 
„szükség vízumot ?“

Lisszabon lett a® USA legtontosabb „európai kikötője**

sz-em-

Lisszabon, jan. 11.
(NST) Az, elmúlt évben 12X01 utas 

szállt hajóra Lisszabonban, hogy New- 
yorba vagy az Egyesült Államok 
más kikötőjébe utazzon. Ezzel Lissza
bon az Egyesült .Államok legfonto
sabb „európai kikötőjévé vált. A 
washingtoni kormány igen nagy 38- 
lentős'get tulajdonit ebből a 
pontból a portugál fővárosnak. Ezt 
igazolja az a tény, hogy az eszakame- 
rikni külügyminisztérium külön el
lenőrző irodát létesít Lisszabonban. 
Az iroda ügykörébe tartozik a mene
kültek bevándorlásának kérdyse. Az 
iroda az ilyen bevándorlási ügyexoen 
messzemenő hatáskörrel rendelkezni.

Bombamerénylet 
Szíriában

Beyruth, jan. 11.

Abdul Husszejn emir ellen néhány 
nap előtt merényletet követtek el, a 
pénteken ismeretessé vált hirek sze
rint. A merénylők bombát dobtak az 
uralkodó felé, azonban szerencsés vé
letlen folytán az emirnek semmi baja 
nem történt. A kíséretében lévő egyik 
személyiség azonban életét vesztette.

FERENCJOZSEF
- KESERŰ VÍZ

déktalanul folytatta úját a^nyugati 
sivatagba, hogy a kyrenaikai angol 
frontot tanulmányozhassa. Brower ez
redes a péntek este folyamán vissza
tért az egyiptomi fővárosba. A cairói 
amerikai- diplomáciai képviselet kato
nai attachéja január 1 óta tartózko
dik a nyugati sivatagban és változat
lanul az angol csapatok kíséretében 
van.

bákat és bajokat, amelyeket Ő minisz
tersége alatt a mezőgazdaság ügyei
nek irányítása körül tapasztalt- Me
morandumában rámutatott arra, hogy, 
szerinte, ezeknek a hibáknak kiküszö
bölése nélkül nem lehet eredményes 
mezőgazdasági politikát folytatni.

Az eltávozott földművelésügyi mi
niszter kifogásai, hír szerint, elsősor
ban arra vonatkoznak, hogy a közel
múltban a kormány nem tette meg 
azokat a radikális lépéseket, amelyeket 
Teleki Mihály akart és a földreform 
további végrehajtásánál a kormány 
nem vállalta azt az erőltetett tempót, 
amelyet ő akart, diktálni.

Érdekes, hogy Teleki Mihály kifo
gásait és céljait elsősorban a szélső
jobboldali képviselők, helyeslik é-s 
máris úgy állítják be a dolgot, mint- 

Iha Teleki Mihály eltávozása is a 
szélső-jobboldali front elleni kormány
akciót jelezné.

Ezzel kapcsolatban híre jár, hogy az 
Egyesült Államok kormánya bizonyos 
tekintetben módosítja a bevándorlási 
törvény végrehajtását, Franciaországi, 
hollandiai, belgiumi, luxemburgi és 
svájci születésű egyénekre nézve a be
vándorlási kvótát módosítják, azonkí
vül új „szüks;gvizumokat“ bocsátanak 
majd ki. Ilyen amerikai „szükségvizu- 
mot“ adnak majd különleges érdemek
kel rendelkező, valamint olyan szemé
lyeknek, „akiknek élete Európában po
litikai okokból veszedelemben forog**. 
Természetesen minden egyes ilyen ese
tet a legszigorúbban felülvizsgál az 
amerikai külügyminisztérium lissza
boni kirendeltsége.

1500 svéd ajándékház 
érkezett Finnországba

Helsinki, jan. 11.

Svédország —- mint ismeretes — 1EOO 
házat ajánlott fel a finn hadikárceul- 
taknak. A házakat Svédországban ál
lították elő és hajón szállították Finn
országba. Az épületek — kivétel nél
kül, akárcsak Finnországban — tisztá
ra fából készültek. Az ajándék a pén
teki nap folyamán, érkezett meg Finn
országba és haladéktalanul megkezdő
dött a szétosztás. A bizottság munkája 
végeztévol a boldog új tulajdonosok 
nyomban hozzáláttak a családi ház fel
állításához és be is költöztek új ottho
nukba.

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS"-

Bolgárkertész, 
mint detektív

Betörőfogás a csepeli Dunaparton -r- Megzavart 
páncélszekrény-nyitás

Ma. reggel Csepelen a bolgár kerté
szek telepétől nem messze három mun
kába induló kertészlegény arra lett
figyelmes, hogy a Dunaparton né
hány férfi egy páncélszekrényt igyek
szik felnyitni. A bolgár kertészek kö
zelebb -mentek, erre a szekrényt kala
páló és feszegető fiatalemberek elfu
tottak. Az egyik kertész üldözőbe 
vette a társaságot és néhány járókelő 
segítségével hosszabb hajsza után a 
menekülők közül kettőt sikerült nya 
koncsíp ni, akiket átadtak egy rendőr
nek.

A két páncélszekrényt nyitogató 
fiatalembert bevitték a rendőrségre, 
ahol csakhamar kiderült, hogy egy ré
gen keresett betörőtársaságot lepleztek 
le a bolgár kertészek. A két betörő:

László János és Mihály Kiss Lajos 
harmadik társukkal, a szökésben lévő 
Urlczmyi Zoltánnal együtt, sorra fosz
togatta a Pestkörnyék városainak üz
leteit. Legutóbb az egyik csepeli fű
szereshez törtek be és annak az üzlet
ben lévő pénzszekrényét a fűszeres 
kézikocsiján elszállították. A szekrény 
felnyitásához nem volt megfelelő szer 
sZáinuk és így tegnap betörtek egy la
katos műhelybe, ahonnét szerszámokat 
hoztak magukkal. Ma reggel azután 
nekifogtak a néptelen Dunaparton az 
ott elrejtett zsákmányolt pénzsZek- 
r,'ny felnyitásához. Sikerült is feltép- 
niök az egyik rekesz páncélburkolatát 
és onnét íiO pengőt vettek ki, éppen 
akkor, amikor megzavarták eket 
„munka közben** a bolgár kertészek.

ben! Biztos eredmény!
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Barrikúdok és aláaknázott 
utcák Londonban

Rendkívüli intézkedések egy esetleges 
benyomulás ellen

Newyork, január 11.
(Német Távirati Iroda)

_ A Life amerikai hetilap londoni levelezőjének tollából érdekes jelentést 
közöl az ottani állapotokról. A beszámoló elmondja, hogy Londonban eset
leges benyomulás ellen minden utcát rendkívül megerősítettek és alá
aknáztak.^ A pályaudvarokat, hivatalos épületeket, gyárakat és hidakat ál
landóan őrzik. A város fontos pontjain torlaszokat állítottak fel homok
zsákok segítségével. (MTI)

Philadelphia, jan. J.L
(Német, Távirati, Iroda) latba állították. A naszádokat az Egy.

vontak a forgalomból, újból- szolga-

Húsz világháborús amerikai búvár- 
naszádot, amelyeket már régen ki-

Államok újonnan létesített Atlanti
tengeri hajórajába osztják be. (MTI'.)

A megtévesztések hadjárata 
félyjlc
Síi" - .■< -j-' ú ..■A.l . áí -ízN't-á

: BelKTád, jan. 11.
(ÍSiul. TMáJ-Á.J’öfi«ft.ö“'.í>eriÍúi:. tu

dósító ja szerint a német közvélemény 
érdeklődése egyre iftkább a több oldal
ról érkező hírek felé fordul. A német 
fővárosban megállapítják, hogy a vi
lág ismét a megtévesztések hadjáratá
nak időszakába került, úgy, hogy

mondják Berlinben
nem lehet tudni, az események

' milyen irányt -vesznek.
A vasárnapi bulgáriai, népg-j-illések 

bizonyára világosabbá teszik a hely
zetet. Nemcsak Filov miniszterelnök 
niónd beszédet, ha,nem a lap szófiai tu
dósítója szerint Bagria;íőv minisz
ter is.

CIPŐK
Egyes párok igen s
O A C 5 Ő FS |

Amerikamáii
V., Dorottya-utca 9. Tel. J

Tánc- és tea- 
öltcnyök 

EDELMANN
I\ ’ e Ka nerrnayer Ká-ro'v-utca 3»

WISZAlXíTAg. -CkJMOFOMOK. 
IEM£’CS£»E. ÁBJt<iYtílí}

Súlyos légitámadás 
egy délangliai 

város ellen
Amszterdam, jan. 11.

(NTI.) Az angol rádió jelentette, 
hogy a szombatra virradó éjjel végre
hajtott, német légitámadások főleg 
egy, Anglia déli partján fekvő város 
ellen irányultak. A város súlyos több
órás légitámadást élt át. A gyújtó- és 
robbanóbombák tekintélyes károkat 
okoztak és tüzek keletkeztek. 'Anglia 
egyéb helyein is dobtak le bombákat a 
német repülők. (MTI.)

nyitott a lakásba, erős széngá-íszagot 
érzett. Csakhamar felfedezte, hogv fe
lesége és lányai .eszméletlenek. l?ell:í 
mázta, a házat, rendőrt hívtak, al i ér
tesítette a mentőket a balesetről, líőry 
Árpád feleségét és egyik lányát sú
lyos állapotban vitték a Eókus-kór- 
házba. A rosszul fűtő kályha okozta a 
szerencsétlenséget.

z ———

P£NZ AM. A Í3ÁZMSX, 
ha átnézi régi 6. t«k papírjait. Leg
jobban értékesítheti álíi rá a ^ank- 
nf-.l, V., Nádor-alva 20. T. I2-.3-13.

Értékpapjro’Ta kölcsönt u.vujiiinl .

2 sörös írrt »E;
kölcsön .éso óiiási választót bau.
Se bőst,vén. VI Királ.v-u. 50. T-425-61-

Papirsapka
szerpentin-konfetti-hólabda PAPi.l-JIJX

Budapest;- Klanzái-tér 1B. udvar.

Havazás
- Dalmáciában

< < Belgrád, jan. 11.
■eY.S"/’.) A pénteki napon egész Dalmáciá

ban hó esett. Szokatlan időjárási jelenség, 
hogy Bracs adriaténgeri szígötein szintén hó 
borítja a hegyek csúcsait, holott, a dálmát 
szigeteken emberemlékezet óta-nem esett hó.

ÍV. -' : ----- ' AÁ .PA./

Széng ázmérgezés 
Óbudán

■ Súlyos ^izéilgá%rnér^e2^ytó-rtént Óbu
dáit,- a Távaázr.ufóa 10. számú, házban. 
Itt lakik Eöry Árpád gyárimunk-as fe
leségével és két lányával. A inunk ás 
későn éjszaka tért haza és mikor be-

Az időjárás kedvez 
a mezőgazdaságna k 

-- **- ■).: . • ■ I

A földművelésügyi minisztérium ma 
adta ki legújabb vetés jelenti sét, amely 
megállapítja, hogy a legutóbbi hivata
los: vetés jelentés kiadása óta eltelt 
négy hót időjárása a mezőgazdasápra, 
az utolsó hét kivételével, többé-kevésb- 
bé kedvezőnek mondható. Az őszi ve
tések és őszi mélyszántások a kedve
zőtlen őszi időjárás miatt a legtöbb 
vármegyében igen erősen elmaradtak 
s ezt- az elmúlt négy héten pótolni nem 
lehetett, csupán egy-két uradalom vég
zett az idő enyhülésekor kisebb terü
leten gőzekeszántásokat.

A külső gazdasági munkálatok a 
| még. kintmaradt tengeriszár vágására 
I. és hordására, .trágyahordásra és tere- 
getésre, fakitermelésre és jégvágásra 
szorítkozik.

Az őszi vetések közül a koraiak jól 
megerősödve és bokrosodra kerüllek 
hótakaró alá, a késő vetések -pedig a 
hótakaró alatt elég jól fejlődtek, bár 

' sák 'a gyenge vetés' -is.
*A takarmánykészlet, takarékos be

osztással, szűkösen elegendő lesz.

Használtruháért mindenféléért 
legtöbbet fizetfiul Schmerrel ruha, 
üzlet, Rottonbfller-u. 37. Telefon: 
. 422^-28'3. ITvásra jövínk.

Napfény másságé 
uj és eredményes, olcsó bérletben 
VERA kozmetika, Néps.inház-utca 22 
________Te’efon.- <37-801.
Uve^-, títyl-, kovácsoltvas és mo
dern, csil I á rok nagy választékban 

Bugyi csillárszalon
VI-Tnréz-ltffrflt 17 Telefon 121-847
Téli ólmai Príma összes legjobb 
fajták 20 1-g-os ládában tískta Jonat- 
l'án. Ijondonpnpi vagy, böralma ir.39 P 
Köfönséges-vegyesfajta 14 80 P. Má
sodrendű 10.3Ó P. ab itt, ntáuvétlel 
El CHS FERENC gyomöleshereskedö,

Kökényes (Kárpát)

VESZEK
szép t>szta Színházi Életet, Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket. 

Levélhívásra házhoz megvet.

Vörös Pák
Újságárus,

Kálvin>iér közepén.
írógépemmel magyarul, németül 
levelezek, fordítok, óránként eg\ 

pengőért. Bármikor 120-217.
Dik tálás, leírás, fordítás olcsón 
Pórtablo írógépemen. Vörösmarty-u. 

42. II. 20. 121-24(1.

Nyelvtanúrno, német, angol, 
francia. Nagymezö-gtea. 43. n. 7/a.

Tol. 823-326.

Északi szél, 
havazás

HÓ JELENTÉS:

Az alacsonyabb hegyeken elég jók, a ma
gas hegyeken nagyon jók a sportlehetősé
gek. A budai hegyeken: Svábhegyen 14, Já
noshegyim 15, Normafánál 13, Hármashatár- 
hegyem 12 cm. Dobogókőn 23, Kékestetőn 26, 
a Kárpátalján 1 méter körüli a hőtakaró 
vastagsága. .

A Kárpátok medeneójót kitöltő száraz 
hideg levegő mára ismét igen erős éjsza
kai lehűlést hozott létre. Sokhelyen a —15 
fokot is meghaladta a lehűlés. Ógyallán 
—17, Balatonkenesén — K fokot mértek. A 
fővárosban —8 fok vo-lt. Kisebb havazást 
csak Erdély és Kárpátalja egyes részeiről 
jelentettek. Az idei tél mostani harmadik 
hideghulláma már egy hete van uralmon. 

Rövid átmeneti enyhülés után az észak! 
légáramlás • megerősödése várható. A derült 
időt felhősebb fogja felváltani és már sok- 
hélyen újabb havazás lesz. Z. 7. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénk északnyugati, északi széL Több l ~
helyén havazás. A hőmérséklet átmenetileg | üjaAír J'?pki,^3í5, ,?*- ,Szer'
VijMuá ortiAHrairHV n-fTwiT esKViaw ! Hocvéd-u. 10. Tfil.i 11-53-60. Kiadó?iMé emelkedik, azután újból csökken. J áníráíey.dt <7. Tejafo-:: ?? 4? ft>. 2?,i?n '2 ;

Felelős szerkesztő és kiadó;
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította;
DR. NADANYI EMIL

KUlönbejáratú elegáns központi 
fütéses szoba úrihelyen kiadó. Gott- 

fried, Fáik Miksa-ntea 28.

Sg RUHA
sporlmellény

II bőrkabátHl esőkabát
legolcsóbban

Márton Szász
{bálvány.ntca 3» Címre ’ürye.'ni

fi Rosttá
& ézf ino in-tíő 

íinomft, 
puhít, 
fehérít, 
nem zsíroz, 
azonnal felszívódik, 
gazdaságos, 
használja Ön >s.

A. „R •ii sít a.** ke {finomító üvegje 
P 1*40, 2*50. Kapható rt íalcÜz le fele
ben és a fortrrlo óba hozónál. HSHr- 
E&ovifcs drogéria. Artdrás/y^it, *7ií.-

2 drb . :ó álla-

Polu' .-Ajkért- Reg-b;

Mindent mejtáUl a

oühööELilO bolt-
bán, V, Mária Yaléria-u. 19. T. 382-473
Vétel, eladás, csere.

Kfildje be hiány]egyzékét I '.'

m:

.iKlTéielezett» fiatal, agilis,, oki. 
ügyvéd, titkári, há::gondnoki, vágy 
bármilyen egyéb irodai elhelyez
kedést keres., Szerény" feitóéío 
• , ' ' fökiadól.a.
Intelligens német kijyáüvoh'fi n« 
nevelfinöi. társalkodönői' állást -keres 
egész-vagy ftlnápra. '.,Seriös’’'jeli- 

gére földadóba.
Keresek kis'.szobát Belvárosiján 

„Gőzfűtés 11153" Bloekner-hez, - - 
Városliáz-utca.

Szahnt-It hét alatt tökéletesen-meg
tanítom. Telefon: 8S7-O4S.I .

l.akótársat keres otthonában Hataí 
iparosi Ar.éna-íit K. II. 4. .

Gözíütéses kisebb szoba üresen is. 
Rákóczi-út 27/a. II 2

Alá még?
teljes választékot találj® 
legolcsóbban, a világa 
legjobb zongoráibólI 
részletre *

B

* Magyarország legnagyobb zón-r
Kora érme : Erzsébet -körúr 19 Ki- 
tiir.ő külföldi. zongOrák 603-tól Bérleti 
VET2L Ccere ’ Sz ilit r’ HangoitsK

Tele’on: 222-t lu.

ölllaUösll(ifiíj?ESel 
SLflöLTJÖZSgP 

rádió- es viEan, előír t?r
Hrnü'iiirök, I'.ckj;?rí;s fífk, 
níeKihango sh erest deze.sek 

és rá-Ufók szckilzente
SZíGiD,S:éoheníi-*'r 9. f. í zem: 25-40

Gyüfte1 ssényi, TV^te^et. s<tr<»-, 
kát, ír-mdent. mini

KOZMETIKA
B,el‘Tn.i(ft Ella ko.-metPmí műtermét 
é.jbél mpgnyilo'ea: Á^Ji-^sy-űt 
53. fsz. 2. alatt. Tanítványolc-siiak- 

• sierií- kiképkésr*..
Egy- vagy kétemeletes

magánvillát, palotát,
vagy 10-12 szobából álló helyi- 
veíiuik.- Ájáhlai 
100» jeligéfo 1

^zent István-

sÓ#et;a yi.~yn. kerti etheu bérbö 
'ltokat _ éösrtzfrom'oYS 

?o Balogh hirdetőbe. 
/ gzent Istyóp-J örfít; fi. kérünk

G ö z k a z á n t 
12 □ tűzfelúlet, 4 ntmoszférás é?u 
centr. prést jÖlcarbán vennék. 
Wt>il,; Forgács-ntca 32, Tel.: 29-12-38.

Jutányosam eladók 

modern efoédlö, 
mely egy nagy és |<is buffetszekrény* 
bői, ovális kihúzható asztalból és 
üvegszekrényből áll, továbbá varró
asztal és nagy, divatszalonba alkal
mas tükör .Megtekinthetők hétfőn 11-1 
óra.kÖAÖft. Bteinbanh. Hollón-r.tca

Mörmeíesiö es KikészílÖ
Weil -W.n> Budapest, Eorgádj-u 22* 
Václ-útnál T.: 291-231. Kis tételeket 

is bállal. '
Ötl. Muhi, (Isaládpénztár| 

szakemberig 
eLoglaltsíigot kerífe. ('Bérelszámoló® 

jeligére a A'ökiadóha.

TRlUMPH
országi vézérk ép viseleté. Kedvező írak 
Díjtalan -bemutatás. ÉDES és DECSY, 
Bpest, VII., Akáofa-U. 13. T. 222-824-.
>l*>gtwtmiís~liiri 12 lillérK.i
100 . söks-corósítás • 1,50 Taxigépiráa 
fordítások Nagy Ibolyánál. Teréz- 

l.-rt 2H. .82B-51S,
E«y ' pengőért ódánként írógé
pemmel InlíAsára megyek. Este is. 
l-uoze Margit Szent István körét 6
 127 941.

Kárpitos -háíakhös- -i-egolesobban 
Ajánlkozik. Szabó, Viola-utcá .%* sz.

Háziul ügyel önéi
,.llun<lstuhl“ mester nagy gya< 
korlattal állást keres. ,,Perf3kt“ 

jeligére főkiadókivatálba.

örök I a k á s, ingatlan, telek
Tisza Kálmán-tér- 
néJ, 350 ölön, príma kis
lak, adóm. 12.000 P. bér. 
átírásmentesen, 95.000 
P-ért eladó! ő5-tel 
áív. I> r. HEGYI 
18-80-83.

Áldás-u.-han, 
autóbuszmegállónál 
300-as ősparkban, 
adóm. Sv'l szobás 
össíkonf. kö ip.füt. 
luxusvilla tó.OOO-ért

eladó! »r. Hegyi. 13-96-83.

Dobogókőn
Cd Illő Társasház 700 m. magas 
alpesi klíma, 1-2 szobás appartemen- 
tek fényes kivitelben. Kedvező fize
tési feltételeklTBl. Berbeadható leg
jobb JSvedolmozöséggel. Leköthetők 
Glock épftöinssternél. Budapest. Vot- 

nir-n. S. Te'e'on 883 - f|9

^Gubernátor-udvar 
25-ik lársasházunk 
a Horthy-híd budai hídfőjénél a 
180 méteres Vltézek-terén 
épül. 25 éves legnagyobb 
adómentesség. Versenyen fö
löli kivitel Príma rentabilitás. 
Amortizációs kölcsön. Garssón, 1 
szobás-hallos cselédszobűs.Srti'obás 
garszón, 2 szobás hallos, és négy-' 
szobásnak is megfelelő hagy 2 
szobás hallos, kívánságra nagyobb 

öröklakások 
tckötlietök Tisztviselő Tár
sas házak Épftú Irodála, 
Horthy Mlklós-üt 33. — Telefon

^88-,M9.. Vasárnap délelőtt

Kertes 
öröklnkfiscií 
Bndagyiinpyénél luxuskivltelü villá
ban 3 sioba-hallqs lakáséit 1'ltapOiiti- 
fütéssel olcsó árakon. Kérjen dí.men.es 

ismertetet I Srajlca, 2E9- -122.

Nyomatott a -Pállá# Irodalmi és Nyomdai jM. köríorgó^épein. (Felelűes Gyözy Aladár igazgató.!

érvilla 
eladó Andrá*»y-ú<r raj-ontafí. l-u 
épftkezés, sürgösenTW.UüiUrt. Bí'da- 
pesti Hfzkerelö r. t. T. 421-8,.w._______ 1.......

BE RB A Z-
IV. etn. sdro.k, ligetben 
300 000-ért. Budapesti
39^

d%25c3%25ad.men.es

