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VÁDOLÓ KIÁLTVÁNY

ANTONESCU ELLEN

A romániai titkos rádióállomás vérontást jósol
Gayda cikke négy angol hadihajó eltalálásáról 
Angol-török katonai tárgyalások Ankarában

Heves harcok Albániában Tepelini körül és az indokínai 
Kambodzsában

Villámtámadás London ellen
Belgrád, jan. 13.

Vasárnap Bukarestbe^ beérkezett je
lentések szerint feltehetően Maniu kö
vetőihez tartozó ismeretlen tettesek
kiáltványt juttattak el Antonescu tá- 
homokhoz, akit azzal vádolnak, hogy 
segédkezet nyújt Románia tönkretéte
léhez és elpusztításához. „Országunkat 
forradalom és összeomlás felé sodor
ják**, __mondja a többi közölt a kiált
vány. Az eddig beérkezett jelentések 
szerint Antonescu tábornok szigorú in
tézkedéseket tett anhak megállapítá
sára, hogy kik küldték címére az ira
tot.

A titkos román rádióállomás — 
amelynek működése már régóta nyug
talanítja a román kormányt — leg
utóbbi híradásában arról beszélt, hogy

Kézdivásárhely, jan. 13.
Háromszék megye felső részéből 12.000 székely férfi gyűlt össze Kézdi- 

vásárhelycn, hogy tiltakozzék a románok rágalomhadjárata ellen. A felszó
lalók felháborodottan tiltakoztak az ellen a román állítás ellen, mintha a 
székelyek bármilyen tekintetben román eredetűek lennének. A román uszító 
hadjárat ellen tiltakozó és a gyűlés által egyhangúlag elfogadott határozati 
javaslatot megküldték az illetékes magyar tényezőknek. (MTI-)

a leöíelexő fegyelemről, 
a környező veszélyeikről 
és nemstell önérzetünkről

Caky Dezső a romániai helyseiről
Vasárnap az ország tizenkét helyén 

rendezett a kormánypárt úgynevezett 
vezetőségi értekezletet. Miskolcon gróf 
y eleki Pál miniszterelnök mondott 
fcagy beszédet. Bevezetőben megálla-

»Bomániában rövidesen újabb vér 
fog folyni.**

A bemondó szerint a nagy leszámolás 
már megkezdődött és Antonescuék 
mindazokat a román hazafiakat, akik 
az igazi Romániáért harcolnak, kom
munistának bélyegzik és börtönbe 
vetik. „Bennünket is üldöznek** — 
mondotta a szpíker — „és lehet, hogy 
néhány napig nem fogunk tudni je
lentkezni. Hal gatóinkat azonban arra 
kérjük, hogy mindennap a szokott idő
ben és a megszokott hullámhosszon 
keressenek bennünket, mert ha leadó
állomásunkat fel is fedezik, majd a 
tartalékállomásokról jelentkezünk.'*

A bemondó a következő szavakkal 
fejezte be hírközlését:

— Bátorság, román testvérek, a harc 
megkezdődött!

pította, hogy ma nálunk is nehezebb 
az élet de mi még most is nyugodt 
életet élünk a világ szerencsétlensé
gei, bajai és zavarai közepette. Másutt 
sokkal nagyobb nehézségek vannak, 

Spanyolországban például csak min
den második embernek van cipője, 
Franciaországban pedig hideg szobák
ban ülnek és dolgoznak az emberek. 
Az elmúlt év területeket szerzett ne
künk, eke túl könnyen jutottunk hozzá 
és aggodalommal tapasztalja, hogy 
könnyelműen fogjuk fel ezeknek a te
rületeknek visszatérését. Nehezebb 
azonban megtartani valamit, mint 
megszerezni. Téved, aki azt hiszi, hogy 
a sültgalamb ezután úgy fbg a szánk
ba repülni, mintha a szájunk valósá
gos galambdúc lenne. Még forr á vi
lág és bennünket is mindenféle előre 
nem látható veszély környez. El keil 
készülni arra az embernek, hogyha 
bármi veszéllyel találkozik, szembe 
tudjon nezni vele. Ennek egyszerű 
módja az, hogy

magyarok legyünk, magyarságunk
ból ne engedjünk,

ne legyünk kishitűék és kishitűségből 
ne hódoljunk be semminek és senki
nek. Az is igaz, hogy éppen a veszedel
mek előtt vesztünk össze mindig a leg
jobban. így volt ez Muhi és Mohács 
előtt is, pedig Muhi és Mohács, a mai 
körülményekhez képest, míg elég 
könnyű problémák voltak, bár Isten
kísértésnek látszik, ha ezt mondja az 
ember. A tatárok messziről jöttek és 
hamar elmentek. Ma nagyobbak a ve
szedelmek, nemcsak külsők, de belsők 
is. Nem ijedtem meg sóba a belpoliti
kai veszedelmektől, most sem fecsére
lek szót rájuk. Lelkiek azok a vesze
delmek, amelyek Európát szaggatják- 
Nekünk a nemzetet együtt kell tarta
nunk, fejlesztenünk* kell és önmagára 
kell ébreszteni.

A miniszterelnök ezután arról be
szélt, hogy új külső és belső feladatok 
előtt állunk, nemcsak állami gépeze
tünket, de

egész életünket át kell formálni.

Kifelé a legfőbb feladatunk az ön
álló magyar állam képviselete.

Történnek dolgok, amelyek nemzeti 
büszkeségünket és nemzeti önérze
tünket tülködéiről kezdik érinteni.

A kérdés az, hogy valaki mennyire 
vállalja a nemzet munkáját, mennyire 
érez e nemzettel és mennyire áldozat
kész. A tervgazdálkodás természetes 
dolog, mert ma alkalmázkodunnk kell 
áz ‘átmeneti körülményekhez. Az egyes 
iparok között is különbséget kell ten
nünk, fontosság- szempontjából.■ Kü
lönbséget kell tennünk azok között, 
akik a nemzeti feladatot vállalják cs 
akik nem vállaljáki ezt. A miniszter
elnök részletesen felsorolta, hogy a 
kormány az elmúlt <idő alatt milyen 
munkát végzett. Hosszasan szólt a 
közigazgatás kérdéséről, majd a szo
ciális kérdésekről s végül újra a terv
gazdálkodás problémáját fejtegette. 
Végül is kijelentette, hogy ezt a rette
netes háborús időt megfelelő fegye
lemmel, a nemzeti munkálat vállalásá
val és megfelelő beletörődéssel kell 
vállalni a jobb jövő érdekében..

Laky Dezső Kaposváron mondott 
beszédet, amelyben leszögezte, hogy’

Romániában ma forradalmi állapot 
van, a román kormány nem ura a 

helyzetnek

és sok olyan ténykedést hoz, amely azt 
mutatja, hogy’ nem fogja fel: teljes 
mértékben a bécsi döntés kötelmeit. 
Mi ugyan magunkra kötelezőnek tart
juk a bécsi döntést, de ez nem jelenti 
azt, hogy meg ue történjék minden íny 
tézkedés abban a tekintetben, hogy '■■

jogos érdekeinken semmi csorba 

ne essék.

A magyar kormány tudja, hogy mik 
a kötelességei, sohasem fog egy pilla
natig sem habozni, hogy a szükséghez 
képest teljesítse is kötelességét



„Az erőszakos reformok
mindig magukban hordják
II egölő reakciójuk csíráit"

Puky Endre beszéde a Szent Korona tanáról

A Közigazgatási Bíróság ma délelőtt 
tartotta évnyitó teljes ülését dr. Puky 
Endrének, a Közigazgatási Bíróság el
nökének elnöklete alatt

Az elnök évnyitó beszédét a Magyar 
Szent Korona, tana méltatásának szen
telte. Ez a tan — kezdte az elnök a be
szédét —- a szenti stváni gondolat er
kölcsi tartalmából annak egyik hajtá
saként sarjadt és lett a magyar köz
jog fejlődésének alapja. Történelmünk 
mutatja, hogy a nemzet önmagát és 
minden megerősödését mindannyiszor 
a szenti stváni gondolatban és a Szent 
Koronának alkotmányrendszerré tere
bélyesedett tanában találta meg. Eb
ben a tanban egyéni sajátosságai mel
lett olyan egyetemes értékek csillog
nak, amelyekben anyagától elvonat- 
koztatottan tökéletes tudományos rend
szart, tökéletes közjogi rendszert és 
olyan tisztult ethikai felfogást talá- 
lírck, amely utóbbi folytán a'kotmá-
nyűnk

méltán nevezhető a keresztény 
erkölcs alkalmazott rendszerének.

Államformát, még kevésbé alkot
mányformát nem lehet docltrinair ala
pon mesterségesen alkotni vagy meg
változtatni, hanem az mindig törté
nelmi fejlődés eredménye. Ezért van 
az, hogy az erőszakos, a történelmi 
fejlődés eredményével számot nem 
vető reformok mindig magukban hord
ják megölő reakciójuk csiráit. Az al
kotmányváltoztatásnál a beavatkozás
nak az egészséges fejlődés akadályai 
elhárításán, túl nem szabad terjednie.

Azt fejtegette ezután, hogy az alkot
mány tartalmát a hatalomátruházás 
inérteke és feltételei, az alkotmány 
formáját pedig a hatalomátruházás 

. mikéntje határozza meg. A történe
lem folyamán Európa országai közül 
ott, ahol a hatalomét: -ás biztosíték
nélkül történt, az aí..A.nányt az el
fojtott erők gyakran és könnyen szét
feszítették, míg ahol a hatalomátru
házás biztosíték mellett történt, az al
kotmány a belső tartalomnak megfe
lelően formálódhatott és mindig hű ki
fejezője volt a korszak erkölcsi érté
kének és színvonalának.
^A Szent Korona tana szerint a Szent 

Korona a hatalom minden elemét ma- 
gábanfoglaló egység. Ugyanúgy fór 
rása az egyént megillető politikai 
jogoknak és minden hatóságnak, mint 
magának a királyi hatalomnak. A 
Szent Korona tana tehát a hatalom
átruházásnak a beteljesülése. De 
ugyanúgy teljes tökélyét nyújtja a 
hatalom átruházói részéről kikötött 
biztosítékoknak. Gondoljunk csak arra, 
hogy a Szent Korona tanában mind 
az egyes politikai jogai, mind a ható
ságoké, mind a királyi hatalom átru
házottként jelentkezik; gondoljunk 
esak arra, hogy mind a nemzetnek, 
mind a királynak a hatalmát, jogait 
és jogkörét a Szent Korona legfőbb 
akarata szabja meg; gondoljunk arra, 
hogy a közhatalom legfontosabb funk
ciója, a törvényalkotás, meg van 
osztva a nemzet és az uralkodó kö
zött, minekfolytán

a törvény nem az uralkodó egy
oldalú akarataként, hanem a Szent 
Korona akarataként jelentkezik.

Avagy nem látjuk-e az alkotmánybiz
tosítékok valóságos rendszerét a ki
rályi hitlevélben, a miniszteri felelős
ségben és ellenjegyzésben? Nem tarto
zik-e ide az a tartalmi átalakulás, 
amelyen a koronázás az egyházi ava

SZELECZKY ZITA te JÁVOR PÁL fal tengető bohózata |

Sok hűhó Emmiért
kizárólag Hollywood!

gtrékák
IV. KÉR., PÁRISLuTcA 3~SZ.

Iiolél'ók
nagy választékban

tástól a koronázás közjogi aktusáig 
átment, vagy amelyen a családi ék
szerből az avató erővel felruházott 
„szent" korona lett? E biztosíték-iend- 
szer meglétéből azt az érdekes követ
keztetést vonta la dr. Puky Endre, 
hogy a magyar nép társadalomerkölcsi 
fejlettsége és értéke az Európában 
vele együtt élt népeké felett állott.

De a Szent Korona tana mint tudo
mányos rendszer is abszolút érték, 
mert a jognak olyan egységes és át
fogó szemléletét nyújtja, mint amilyen 
az egyes vallásböleseleti rendszerek
ben az egy Istennek a megtalálása. A 
Szent Korona tana olyan tudományos 
rendszer, amely minden lehető köz
jogi tudománynak alapjául szolga 1- 
h" <na.

A Szent Korona elméletét a magyar 
nép géniusza teremtette meg, önmagá
ból termelte ki, mint a görögök vagy 
a finnek egyetemes értékű nagy nem-

NAGY NRPOK,
KIS JilREK

A három vezető nagy amerikai autógyár, 
a Fúrd. a Generál Motors és a Chrysler 
honvédelmi szindikátusba tömörültek s el
határozták, hogy futószalagon fognak ka
tonai repülőgépeket gyártani,

A német—orosz visszavándorlási paktum 
értelmében Litvániából 40.000, Lett- és 
Észtországból xii—15,000 német fog vissza
térni Németországba.

50.901 pengő érkezett Szeged polgármes
teréhez az árvízkárosultak házainak újjá
építésére az Országos Nép- és Csalá ideí
rni Alap részéről. Az építkezést még sem 
lehet megkezdeni, mert Szegeden nincs ele
gendő mennyiségű tégla.

önmaga fölött ült törvényt a minap 
Naestved dán rendörminiszter a napokban, 
saját ügyének megvizsgálása után bűnös
nek nyilvánította magát és ki is szabta a 
szokásos büntetést. Vétke az volt, hogy 
nem tartotta be pontosan az elsötétítési ren
delkezéseket. A miniszter ugyanis egy este 
társaságot látott vendégül lakásán s egyik 
vendége ez alkalommal meggyujtott egy 
olyan villanylámpát, amely nem volt er
nyővel eltakarva. A miniszter megállapí
totta, hogy ő maga követett el mulasztást, 
mert nem gondolkodott megfelelő lám-a- 
ernyőről, illetve nem vette elejét annak, 
hogy egy ilyen lámpa a vendégek keze- 
iigyébe jusson.

A világ legértékesebb bélyege az egyet
len példányban meglévő karminvörös Bri
tish Guayana, 1 centes bélyeg, amely 18541- 
ból származik és ma már meglehetősen 
rossz állapotban van. Értéke ma 60.000 dol-

PÉCHY TIBOR NY. ÁLLAMTITKÁR 
TEMETÉSE

Dr. péchujfalusi Péchy Tibor ny. 
államtitkár temetése január 13-áa, hét
főn délután 3 órakor lesz a Kerepesi- 
úti temető halottasházából, a római 
katolikus egyház szertartása szerint 
Az elhunyt államtitkár földi marad
ványait kedden Balatonkenesére szál
lítják és a családi sírboltban helyezik 
örök nyugalomra. Az engesztelő szent
mise áldozatot január 20-án, hétfőn 
reggel 9 órakor mutatják be a belvá 
rósi főplébánia templomban. 

zeti eposzoikat. A Szent Korona tana 
nagy nemzeti eposzunk helyett 

nemzetünk jogi eposza.
A Szent Korona tana mentette meg 
hazánkat mind a hűbériség depresszió
jától, mind a szélsőséges rendi dualiz
mustól és az államot felszívó uralko
dói abszolutizmustól.

Külön foglalkozott ezután Puky el
nök az alkotmánybiztosítékok legmo- 
dernébbikével, a közigazgatási (köz
jogi) bíráskodással, amelyet a Szent 
Korona tan biztosíték-rendszere szer
ves továbbépítésének mondott.

— A Szent Korona tanának megvan 
az a rugékonysága, hogy a „nemzet" 
fogalma a, nemességtől az állampol
gárságig tágulhatott, s hogy magába 
foglalhatott nemre, fajra, vallásra te
kintet ré'kul e hazában mindenkit. A 
nemzet a Szent Korona tanában olyan 
biztonságosan konstruált hajót épített 
mayának, amelyre a világ tengereinek 
leóféktelenebb háborgásában is önma
gába vetett hittel és nyugodt lelki
ismerettel bizhatja mai és jövendő 
sorsát.

— Jó tudnunk ezt különösen ma, as 
idők méhében érő atkotmányrpf ormok 
előestéjén,

Végül az elnök számokban mutatta 
be a közigazgatási bíróság működését. 
Ezután megválasztotta a teljes ülés a 
kebelbéli egyes tanácsok tagjait.

lár körül van. Mikor tulajdonosa, Ferrari 
gróf 1914-ben meghalt, végrendeletében a 
berlini birodalmi postamúzeum részére ha
gyományozta a bélyeget. A francia kor 
mány 1922-ben a jóvátétoli alap javára le
foglalta a ritka példányt, akkor a mintegy 
8 millió aranymárkát kitevő egyéb német 
javakkal együtt elárverezték. 3590 francia 
frankért egy amerikai milliomos szerezte 
meg a guayanai bélyeget. A milliomos öz
vegye legutóbb 40.060 dollárért továbbadia. 
azóta azonban már ennél sokkal nagyobb 
összegért is akadt rá jelentkező.

Ma kezdődik az északamerikai kongres’/.- 
szusban a Roosevelt-féle kölcsön- és bér- 
törvény tárgyalása.

Az USA katonai hatóságai felszóiítoitták 
a különböző szakmérnököket; hogy vegye
nek részt a polgári lakosság légvéd-olmó 
nek munká'ataiban.

A világ legnagyobb viecgyüjtllje kétség
kívül G, Attebcrry amerikai állampolgár, 
aki évek óta viccek gyűjtésével foglalko-

MOZI
253-707): Erdélyi kastély. (Vr4, 

‘tó-kor ifi) — ALKOTÁS (355- 
('tó, V<6, Víg, ’/zJO, vasárnap
ANDP'SSY (124-127): Aleazár.

d. e. ’IM, •1,12. 2. 4, 6, 8, 
)■ Aleazár. (V<4, ‘/,6. 'tó, 

ÁTRIUM (153-034): Az 
(tó, VilO, sz., v. */i4-kór is)

ADMIRÁL (3.53-707): 
'M, 'tó, '/ilO, v. *■ '’ 
374): Aleazár. 
'712-kor is) — 
(“tó, »/:6, ’tó, '.'<10, 
10) - ASTRA (ú 
VdO, v. ‘tó-kor is; 
eladó birtok. (’tó. '.tó, V:10, sz-. . . . ....
— BELVÁROSI (334 503): A Itotschlld-család. (4. 
0, 8, 10, v. jobb t. 2, 4. 0, 8, 10, bal t. 3, 5, 7, 
9) — BELVÁROSI HÍRADÓ (181 -2441: Láttáé 
már Budapestet télen? Különkiadás ,a mű- 
korcsoly ázóversenyekröl. Rajzos Híradó 104(1. 
eseményeiről. Színes Rajzfilm. Magyar, _ Ura, 
Luce és Főz híradók. (Folyt. 10 . óráig) —
BÉKE (291-038): A gorodi fogoly. (5, 7. 9, v. 
V<2. V>4, ‘tó, V«3 VslO) — BODOGRÁF (140510): 
Hollywoodi varázs. (‘tó, ‘tó, ‘tó, VslO, v. ‘tó-kor 
ie) — BROADWAY (422-722): Broadway Melody 
1S40. (V:4, 'tó, ‘tó, VslO. sz., v. ‘tó-kor is) — 
BUDAI APOLLO (351-500): A láthatatlan em
ber visszatér. (Hétk. ‘tó, V<7, 9, vasárnap
Vs2, ‘tó, 'li6, 'tó és VslO-kor) — CAPITOL 
(134-337): Hazajáró lélek. (‘tó, ‘tó, 'tó. VslO, V. 
‘tó-kor is) — CASINO (383-102): A notrcdamel 
toronyőr. ('tó, 'tó, VslO, ez., v. 3-kor is) — 
CITY (111-140); Repülő ördögök. (V<6, 'tó. VslO. 
sz. v. 'tó-kor is) — CORSO (18-28-18): Udvari 
bál. ('.tó, ‘tó, VslO, sz., v. 'tó kor is). - CORVIN

V,

JEAN GABIN és SIMONÉ SIMON
meghódítottak mindenkit: A FEKETE ASSZONY: siker

PROLONGÁLTA: BÉCSI 

(138-9.18): Egy királynő szive. (Vs4, VsO, 'tó, VslO, 
v. Vs2ís) - DAM JANICH (425-644): A RotsebUd- 
család. (‘tó. ’tó, 'tó, VslO, v. 3, 4, 6, 8. W) — 
BECSI (125-952): A főkefe asszony. (Vs6. 'tó, 
V-10, sz., v. 'tó, Vsfi, '/tó, 'tód) - ELDORÁDÓ 
(133-171): Z a fekete lovas. (4, 6. 8. 10, v. 2-kor 
is) — ELIT (114-502): Óz. a csodák csodája. (4, 
8, 8. 10, v. 2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 146- 
7tÖ): Egy királynő szive. (*/<}, 7. 9. v. V<2, V<4, 
’tó, 'tó, V.10) - FÓRUM (109-543): Kék Madár, 
('tó, ‘tó, V.10, sz., v. 'tókor is) - HÍRADÓ 
(222-499): Így Játsztok tit Különkiadás a mű 
koresolyázóversenyekről. Rajzos Híradó 1949

zik. Egyelőre kizárólag azokat a vicceket, 
gyűjti össze, amelyeket amerikai filmkö
rökben meséltek el. Munkatársainak jelen
tékeny tábora eddig több mint # milliói 
ilyen viccet szállított neki. G, Atteberry a 
vicceket hatalmas kartotékokban oszályoz- 
za, szakterületek szerint csoportosítva,

Churchill ötlete a foszforos gyujtólemez, 
amelyet az angol repülők a múlt évben, 
tömegesen dobtak le német területre. Chur
chill ugyanis, mint a Deutscho Allgemeine 
Zeitung írja, Kuba szigetén látta, hogy a, 
lázongó benszülöttek viaszba foglalt fosz
fort erősítettek az elfogott, majd újra sza- 
badonbocsátptt kigyók farkára. A. kígyók 
a cukoTnádíiltet vényekbe menekültek r a 
nap hevétől lángbaborult foszfor felgyúj
totta az ültetvényeket.

Eltűnt a kolozsvári múzeumból Bolyai 
Farkas 1899 ben készített kerékpárja. A ke
rékpár a románok kivonulásakor tűnt el.

Hét bombázó repülőgépet szállított Bra
ziliának az amerikai gyáripar.

A ruzsozásról írt cikkét a Deutsche 
Zeitung női rovata. „A mi jelszavunk ez 
legyen: — írja — ne rúzsozzunk! Kedves 
olvasónő'nk, önök talán az első pillanatban 
fel fognak kiáltani: ez prűd dolog... Pe
dig nincsen csúnyább és természetellene
sebb, mint a ruzsozás. Kinek ízlik a csók 
egy ruzíos szájról, brrr... És tudjátok 
azt, kedves olvasónőink, ki vitte a piacra 
a rúzst! Mint párisi divatujdonság, tette 
meg az útját. Szük-
ségtek van erre nektek, német asszonyok- 
nak, árja nőknek? Nem és ezerszer nem!"

Műegyetemet kért Nagyvárad a kormány
tól.

Nem felel meg a valóságnak az a hír, 
írja a Mir című szófiai lap, hogy Moszkva 
ultimátumot küldött volna Bukarestnek, 
-.melyben a Duna torkolatánál speciális 
helyzetet és támaszpontot követelt volna.

Olasz nyelven jelentek meg legutóbb 
Nyirő József, a kiváló erdélyi író legszebb 
novellái. Az olasz fordítók, M. T. Papalar- 
do é>3 Tóth László, az elbeszéléseket a szer
ző „Kopjafák", Józusfaragó ember" és „Ha
vasok könyve" című kötetéből válogatták 
össze.

Szent László lovasszobráit, állítják fel 
Nagyvárad főterén. A város pályázatot 
hirdet a lovusszobor elkészítésére.

Budapesten találkoznak a magyarországi, 
a szlovákiai, jugoszláviai és romániai né
met népcsoport vezetői az idei úgynevezett 
Sváb-bálon, amely a magyarországi német
ség reprezentáns bálja — jelenti a Trans- 
kontinent Press.

eseményeiről. Színes rajzűlm. Magyar, Ufa, 
Luce és Fos híradók. (Rolyt. 9—24 óráig) — 
HOLLYWOOD (2Ü5-O06): Sok hűhó Emmiért. 
(‘/«1, >/>(>, >/»8, ‘A10, v. ‘/«2.kor is) — HOMEROS 
(293-178): Hollywoodi varázs. (’/<5, 7, '/ilO. sz. 
•/:4-től folyt., v '/tí-t/l folyt) - IPOLY (292- 
®u): A táncosnő. (‘/:4, J/«6, ‘/rö, ’/:10, v. '/í2 is) 
— JÓZSEFVÁROSI (134-644): A gorodi fegoly. 
(‘/:4, >/«6, V«8, */»10, v. >/r2-ltor is) - KAMARA 
(423 9011: Ilétszllvafa (11. 2, 4. 6. 8, 10) — 
KORONA (353-318): Aleazár. (Hétk. ’/»4. */t6, 
'/»«, ‘/ilO, v. */:2-kor is) — LLOYD (111-994): 
Csintalan férjek. (l/i4, VtG, '/:8, V:10, v. 'tókor 
ifi) - NYUGAT (121-022): Gül Baba. ('1,5, 7. 
‘/•10, sz. 4. 6, S, 10, v. 2. 4, 6, 8, 10) — ODEON 
(422-785): Mindenért fizetni kell. ('/<5, ’h7, >/<10, 
sz. */»4, >/í6, ‘tó, ‘/íio, V. 'tó is) — OMNIA (130- 
12.,): Az eladó birtok. (5. 'tó. */:10, sz., v 4. 6, 
8, 1€‘| — ORIENT (114-996); A két tökfej.
(’/<5. V<7, *'<10, v ‘tó, '1:1, ‘tó, 'tó. '/ilO) —

M K kS Z I La V A FA 
A legjobb magyar vfgjátéksztárok filmje. 

Prolongálta KAMARA

OTTHON (146-447): Z, a fekete lovas. (‘/<4, «/<6. 
'/<8, '/<10, V. ‘/<2-kor Is) — PALACK (221-222): 
Igen, vagy nem? (11, 2. 4, 6, 8, 10) — PATRIA 
(115-673): Nápoly a csókok füzében. (4, 6, 8, 10, 
v 3 kor Is) — PHŰNIX (233-242): A gorodi 
fogoly. (11. 1 3. 5, '/<8, ’úlO) - RADIUS (122- 
09ts): Egy asszony három élete. (’/:5, 7, 'A10, sz., 
v. 2-kor is) — REX (298-090); A postamester. 
(’/:5. ‘1,7. 9. sz. */:4. 'tó, ‘tó, '/»10, v. ‘tó-kor isi
- IÍIALTO (224-443): Z. a fekete lovas. (11, I, 
3. 5, */<8, ’/ílO, v. 10, 12, 2, 4. 6, 8, 10) - ROYAL 
APOLLO (222-OIÍ2): Balalajka. ('/<6, ‘tó. ‘/.111. 
sz.. V 3-kor is) — SAVOY (146-(.4t)): Nápoly a 
esókek tflzéhen ('/:4, '/;6, ‘tó, '/rlO, v. ‘tó-kor 
is) — SCALA (114-411): Árvíz Indiában. í'tó, 
'tó. ’/<10, SZ, v. 3-kor is) - SIMPLON (268- 
099): Egy királynő szive. ('/«4. 'tó. 'tó, ’AIO, v. 
'tó kor is) — STEFÁNIA (Kispest, 349-338): 
A szerelem nem szégyen. (Hétk. 5, 7 ée 9, 
vas. 1/:2, ‘/»4, '/s6. '/:8. ’/riO) — STÚDIÓ (225- 
2 6): Jsmeret’en o'lenfú. (]j, g. 4, 6, b 10) — 
TIVOLI (225 602): Mindenért fizetni kel’, ('tó, 
7. ‘/»’.O. ez '/<4. ’/<6. ‘tó, ’/dO, v. ’/<3 Is) — TÚRÁN 
(130-093): Erdélyi kastély. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is)
- URÁNIA (146-046): Vigyázat, kém! (5. ‘tó, 
VslO, ez., v. ’tó-kor is) ■— ZUGLÓI (296-309): 
Trenk. a pandúr. (5. '/<8, VilO, ez. ’4, 6, 8, 10. 
v. 2, 4. 6, 8, 10)



Weygand tárgyalása 
Murphy nagykövettel

A német légierők harcbavetése 
a Földközi-tengernél

a mostani csak bevezetése és ki
indulópontja volt azoknak a soro
zatos légitámadásoknak, amelyeket 
brit hadihajók és északafrikai be- 
rendezésk ellen a közeljövőben in

téznek.

A Berliner Börsenzeitung vezércikke 
ismét rámutat arra, hogy a némofek 
hamarosan szét fogják tépni az ango
loknak a javukra dolgozó időről köl
tött mithoszát.

Ugyanez a lap

megemlékezik Magyarország új 
•gazdasági terveiről, az erdélyi 

út- és vasútépítésekről.

A német—francia viszonyban a leg
utóbbi 48 óra alatt sem állott be vál
tozás.

Kemény harcok Tepeiini 
környékén

•4 ’ÍaILííÍ berlini 
tüdouto'áriak tele on/eiemese

Berlin, jan. 13.
Weygand tá 

bornok, a francia kormány északafri- 
Imi főmegbizoftja megbeszélést folyta
tott Murphyval, az USA franciaor
szági ügyvivőjével, aki a francia Uj a- 
gat-Afrikában tartózkodik.

A vasárnapi német sajtó első olda
lon Göring birodalmi marsall nagy be
szédét közli, amelyet a bányászokhoz 
intézett, a hétfői lapokban pedig nagy 
cikkekben foglalkoznak az Olaszor
szágba küldött német légihaderő első 
harcbavetésével a Földközi-tengeren 
és kiemelik a német-olasz együttmű
ködés .sikerét. Egyúttal bejelentik, 
hogy

Belgrád, jan. 13.
A szombat déli Pravda részletesen 

f oglalkozik a Klissura élésta után elő
állott albániai helyzettel. A lap sze
rint változatlanul folynak a kemény 
harcok Tepslini környékén, ahol az 
olaszok mindenütt megerősítették ál
lásaikat- Pénteken egészen késő éjjelig 
Pbii'úbiét részről újább csapatösszevo- 
íiaáök folytak. Az olasz jobbszárhyról 
szintén élénk harcokat jelentenek. Chi- 
marától északra az olaszok a straté
glái.ag fontos pontokat mind kezük
ben tartják. A legnagyobb, csaták itt 
Lungara helység körül folynak. Ahol 
a terep.megengedi, mindkét fél gépesí
tett egységeket is használ, A görögök

Bulgária
békés űton igyekszik elérni 

többi revíziós igényeit
Szófia, jan, 13.

A „töretlen nemzeti lélekkel alkos
sunk és haladjunk" jelszava alatt 
megindított kormánypárti propagau- 
dahadjárat sotán tegnap Filov mi
niszterelnök mondott nagy beszédet 
Krszcsukban. A kormány tjöbbi tagjai 
é» vezető képviselők is beszéltek szerte 
az országban. Valamennyi beszédben

a béke fenntartásának és a bolgár 
létérdekek megóvásának szükségét 

hangoztatták.

■z-itol°V - békaparancs fokd-
bontasaról. Déldcbrudzsa

Willkie
Angliába utazik 
tanulmányozni 

a helyzetet
Washington, jan. 13. 

(Reuter) Willkie, a Roosevelti^]. 

nek közelharc után sikerült egy ma 
gaslati pontot és három falut elfog 
lalniok s most Dzsori felé nyomulnak 
előre.

A szombat este Belgrádba érkezett 
hírek szerint mindkét fél erősítéseket 
von össze s rövidesen újabb nagy csa
ták várhatók.

Erős olasz ellenállás 
Klisszuránál

Belgpád, jan. 13.
(Búd. Tud.) Klisszurától északba, mint 

a Vreme jelenti, a görög csapatok 
erős olasz ellenállásra találtak.

visszaosatolásáról szólt és hálásan em
lékezett meg a tengelyhatalmak és a 
Szovjetunió támogatásáról. A bolgár 
nép boldog lesz, ha a többi igazságta
lanságot is, amelyekben része volt, 
ugyanilyen békés revízió utján teszik 
ismét jóvá. A miniszterelnök ezután 
arról beszélt, hogy Bulgária nem utár 
nozhat idegen kormányrendszereket, 
hanem

csak a saját, történelmi és népi 
fejlődésén alapuló rendszert követ

heti,

amelynek első célja a belső rend, a 
nyugalom és a közösség jóléte.

szemben alulmaradt köztársasági el
nökjelölt vasárnap bejelentette, hogy 
rövidesen Angliába utazik, mert sze
mélyesen akarja tanulmányozni Ang
lia helyzetét és jobban meg akarja 
ismerni a nemzetközi kérdést. Angliai 
tartózkodása két-három hétig tart. 
Kijelentette, .hogy visszatérése után 
magánügyekkel kíván foglalkozni. 
(MTI)

Szálas! meghirdetései 
és a szegedi elmeklinika

Érdekesen helyezi cl a Virradat e. 
nyilaslap mai száma két cikkét.

Egymásután közli, hogy „Saálasi Fe
renc meghirdette a párt és a mozga
lom 1941-es feladatú nyomban utána 
pedig: „Szegeden új , lmsklinika épül. 
Jó, — a bolondokat így már csak el 
tudjuk helyezni valahogy, — de hova 
tegyük az okosakat 1...“

Zöldzászlős gépkocsin érkezett 
Nagyváradra az új román konzul

Nagyváradi-ól jelentik: A nagyvá
radi városháza előtt tegnap délelőtt 
sok bámuló ja akadt egy bukaresti 
rendszámú gépkocsinak, amelyen a ro
mán nemzetiszínű zászlócska mellett a 
vasgárda zászlója is ki volt tűzve. A 
vasgárda zöld zászlóján kereszt lát
ható, fekete rácsba foglalva (az a fe
kete lács voit a vasgárda választási 
jele, Codreanu életében).

A gépkocsin Jurchescu, az új nagy
váradi román konzul érkezett meg és 
tisztelgett dr- Soós István polgármes 
térnél. Az új konzult az eddigi kon
zul, Miau mutatta be a polgármester 
nők.

A főispánnál, és a polgármesternél 
tett látogatás után az új román kon

magyaros és mondáin báliniiiák, 
továbBá farsangi jelmezek, 

melyek a bemutató kisasszonyokon a kö
zönség szeme láttára estélyi ruhákká 

változnak.
Az összes modelleket kizárólag áruházunk 

számára Tüdős Klára tervezte. 

Asztalfoglalás január 13.-tól 145-056 telé- 
fonszámon. Beléptidij P -.40, kötelezi, 
uzsonnaiegy P -80. A beléptidijat teljes 
egészében a Zöldkeresztmozgalom 
falusi gyermekkonyháinak adjuk.

zni Schuster ezredes, nagyváradi né
met konzulnál tett látogatást.

A svájci vezérkar 
Jelentése

Bem, jan. 13.
(Német Távirati Iroda)

A vezérkar közli: Mint a megelőző 
éjszaka, január 12-érőI 13-ára virradó 
éjszaka éjfél és hajnali 5 óra között 
is, többizben megsértették felségterü
letünket Svájc nyugati és keleti ré
szén, va’amint Graubündenben. Négy 
helyen légiriadót rendeltek el. (MTI.)



Slökéssüle'hen:

1. „VITÉZI LÉLEK”
2. „A SZŐKÉKKEL

MINDIG BAJ VAN"

Ezen a 
össze két 
bak: a Nemzetiben és a Vígben. A furcsa 
tünet azt jelenti, hogy a pesti színházak az 
évad kellős közepén jól mennek, nincsenek 
míisorgondjaik s a Nemzeti is s a Víg is 
csak azért készül újdonságra, ment az első 
a bcrletrendszerre való tekintettel minden 
két hátban kénytelen bemutatót, vagy fel
újítást tartani, a másikban pádig már ka
rácsony ellőtt óta nem volt premier.

A NEMZETI SZÍNHÁZ most készül 
Tamási Áron „Vitézi lélek" című új szín
művének bemutatójára, aníb’yet a jövő hét 
szombatján, január 25-én tartanak meg. A 
darab női főszereplője Szeleczky Zita, akit 
ebben a szezonban utoljára már elég ré
gen, Ortner „Szent Borbála csodája" című 
drámájában látott új szerepben a közön
ség.
A VÍGSZÍNHÁZ a jövő hét péntekjén, 
február 24-én, szándékszik bemutatni Va- 
szary Gábor „A szőkékkel mindig baj van" 
című dramatizált regényét. A szereposz
tásban van egy érdekesség: Tolnay Klári 
mellett mint vendég a másik főszerepben 
Somló Valéria. lép fel, akit a Magyar Szín- I 
ház erre a darabra átengedett a Vígnek. Ez I 
3, szereplés lesz a fiatal színésznő bemutat- I 
kozása a Vígszínház színpadán.
A TÖBBI SZÍNHÁZBAN egyelőre a I 
regi műsordarabok kerülnek színre, tekin- I 
tettel a nagy sikerre. A Magyarban a | 
„Gyergyói bál", a Kamarában a „Kaland", I 
a Madáchban újabb ötven előadásra a I 
„Négy asszonyt szeretek", az Andrássyban I 
a „Baj van Sálomeval"' és a „Nehéz ma | 
férjhszmenni" felváltva és az Oporettszin- I 
házban az „Ilyenek a férfiak". I

héten egész Budapesten mind
színházban folynak majd a pró-

IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA MŰVÉSZI 
HAGYATÉKÁNAK gyűjteményét á.litja Jel 
gróf Almásy-T eleky Éva művészeti 
intézete, a volt Ernst-múzeum. Alig emléke
zünk arra, hogy élvezetesebb, de egyben 
meghatóbb múzeumban bolyonghattunk 
volna az utóbbi időben, Iványi-Grünwa.d 
Béla művészete a legsajátosabbak egyike: 
egyformán szereti képét az avatatlan és a 
hozzáértő. Az ö ecsetje, csodálatos színpa
lettája viatathalatlanul bizonyítják, hogy a 
művész és a néző között nincs szakadék. 
Soha nagyobb poétája a magyar természeti 
képnek nem akadt. Bármely vászna e.őlt 
állunk meg, mintha dalolni kezdene, mintha 
népdal szólna belőle. Idegenbe vetődött ma
gyarnak egy Iványi-Griinwald-kép úgy meg- ] 
ríkatná a le'két, mint a magyar nóta. Ha 
kellőképp értékelték volna, mer róla is meg | 
ke.lett volna jelenni olyan díszes művészet- I 
történeti könyvnek, mint aminő a nagy I 
francia festők műhelyét kitárja, 
csak így jár minden az ég alatt", 
vagy túlértékeli nagy fiát, vagy

■ csüli meg. Iványi-Grünwald Béla 
lének nem kell hosszú évtizedeket, vagy év
századokat várni ahhoz, hogy a gyűjtök 
túllicitálják egymást érte.

A MADRIDI CASINOBAN HANGVERSE
NYEZETT szombaton este dr. Ember 
Nándor, a kiváló magyar zongoraművész. 
A sikeres koncerten spanyol előkelőségeken 

A kívül megjelent a magyar követ. Ott voltak 
W továbbá a falangista mozgalom vezetői is.

KASSARA MEGY VENDÉGSZEREPELNI 
e hét szombatján Szelecky Zita. A Beth
len Gábor Szövetség estjén lép fel a Schalk- 
házban.

BALASSAGYARMATON IS BEMUTAT
TÁK Zilahi-Farnos Eszter Erdélyi induló
ját. Az Egyesült Női Tábor estjét tegnap
előtt a megyeházán tartották meg és ennek I 
során a kiváló zeneszerzönö és előadómű
vésznő maga adta elő nagysikerű hazafias 
dalát. -

„De jaj, 
■— a kor 
nem be- 
művcsze-

FERENC JÓZSEF
KESERÜV3Z

. BeszenteltéK a ródlikat és síket

tegnap délben a svábhegyi Szent Bcrnát-ünnepen

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Nincs előadás. — NEMZETI- 

Cyrano de Bsrgerac (7). — KAMARA: Kaland 
ísz4ob ~ N'égy asszonyt szeretek
ír.h — -" VÍG: t’zilveszteri kabaré (!/«8). — 
magyabs Gyergyéi tói (*«). — magyar 
MŰVELŐDÉS HÁZA: Zenekari hangverseny 

— FŐVÁROSI OPERETT: Ilyenek a 
férünk (3ő8). — ANDRÁSfiY: Baj van Silómé
val (Vj8). — PÓDIUM <a Pesti Színház
ban): Tekintettel arra... («/»9). — ERZSÉBET
VÁROSI: Gólyaszanatórium (*/<6, [). — JÓZSEF
VÁROSI: Névtelen asszony (Vz6, E). — KIS
FALUDY: Ezüsttükrös kávéliázban . .. ('/:«. S). 
— KOMÉDIA ORFEUM: No gyerekeskedjunk! 
(■/<9). — KAMARA VARIETÉ: Hurrá, J941I

— ROYAL VARIETÉ: Royal Trott (9).

— öregdiákok találkozója. A marcsvásár- 
helyi r/k. főgimnázium öregdiákjainak ba
ráti köre e hő 15-én tartja összejövetelét, 
esti 8 órai kezdettel, az Erdéyi Étterem 
különtermében, (VÍ, -József nádpr-tfr .4..

BDIER
DAVIS

RÁDIÓ
1941 JANUÁR 13, HÉTFŐ 

BUDAPEST I.:
16.15: „Marosvásárhely két nagy fia." (A 

Bi>;yai.-k.f Halász Gyum előadása. _  19.15:
Időjelzés, időjárásjelentís, hírek. — 17; Hírek 
szlovák és ru z'n nye'.Vaa. — 17.15: „Tüt-Ank- 
Amon trombitájától az éterhangr;zerig.“ Vil
lant Itzasj cl adása hanglcmezskkal. — 18: 
Lonlay-Rajner László magyar nótákat énekel 
cilfányzenekrééretfel. — 19: Hírek magyar)
német ér román nyelven. — 19.23: Táncleme- 
zak; — 19.43: „Téli halászat és sportélet a Ba- 
l.;toi’on.“ Hang’ién-k. — ?,i>.19: Az Oneraliáz
Zenekara. — Közben 25.15: „Nem értem a 
klasszikus zenét.“ Ádám Jenő, a ZOTieműwazeli 
1.'"'.-' r'-i tar"rának e’"adásn. — 2149: Hírek, 
időjárásjelentá3. — 22: Szórakoztató zene.
Hangfelvétel. — 23: Hírek német, olasz, an- 
rol, francia éa ce—'erantó nyelven. — 23.25: 
Cigányzene. — 24: Hírek.

—- Házasság. Kovács Erzsébetet (Aszód) 
■^Ije^yezte AAnhart Ferenc m. kir. alezredes.

Műkcrc$c!s;ázőfcajn©köl< §
Györgyi, iCá?!<ay 

és a Szekrén^ess^-pár
Kicsiny, de pompás mezőny indult a mű

korcsolyázó bajnokságokban s a közönség 
állandó tapssal kísérte a szabadonválasz- 
to-t gyakorlatokat. A hölgyek versenyében, 
nagy sikere volt a kis Saá.ry Marikának 
és Saáry Évának, jól sikerült a kürje Hé- 
kessy -Andreának is, a bajnokságot azon
ban. vitathatatlanul nyerte Bolond Györgyi, 
aki lendületesen és művészettel mutatta be 
remekül összeállított műsorát. A férfiak 
versenyében Kállay Kristóf ■ magasan fö
lötte állt riválisainak és fölényesen nyerte 
a bajnokságot. A párosban talán küzdelem 
lett volna a Szekrényessy testvérpár és a 
Zíeríész—KsUassy pár között., de Kertészék 
elbuktak7 s a kitün.'i formában lévő Sne.k- 
rónycssy-pár biztosan gy^uö'.t, A ]-»e’yr:és:

Férfi bajnokság: 1. Ká.llay Kristóf 5— 
402.34 p. 2. Király Ede 10—;:<* 44 p, 3. Bar- 
cza Rottcr. Béla 17—574.55 p.

Női bajnokság; 1. Botond Györgyi 5— 
"97.04 p. 2. Sráry Éva 10—"63.83 p, 3 Saáry 
Marika 16—343.93 p.

Páros bajnokság: 1. Sze.krényessy Attila.
ésés Piroska 5-—11 51 p. 2. Kertész Ferenc 

Szllasgy Nadinka 10—1IiC*3 p.

:4
az FTC

nagy ellen-
az

FTC-BVSC 12
Hatalmas győzelmet aratott 

ökölvívó csapatbajnokságban 
füe, a R. Vasutas Sá fölött. A zöld-fehé
rek remek formában fölényesen bántak el 
a EVSC-vel s valószínű, hogy megvédik 
bajnoki címűket. A mérkőzés nem úgy in
dult, hogy szájmítani lehetett volna az FTC 
nagy győzelmére. A líigsu yba.n ugyanis 
Artner (BVSC) pontozással legyőzte Há
morit (FRC), a harmatsulyban pedig Po- 
dán;/ (BVSC) kiütötte SAineczit (FTC) s 
ekkor 4:0-ra vezetett a BVSC. A pehely
súlyban azonban liubinyi (FTC) győzött 
Szabó Gyula (BVSC) ellen s a többi mír- 

' kőzést is az FTC nyerte. Barinka MHte- 
rerf^Mdntii Szabó J.-t; Gsontos Benőt, Szi
geti Farkast, Homolya pedig Nagyot verte 
pontozással s végül 12:4 arányban győzött 
az FTC.,

A Be'zkdrt—MPSE mérkőzést 10:6 arány
ban a Beszkárt nyerte megérdemelten.

A SZENT BERNÁT VÁNDORDIJAS sí- 
futóversenyt Deseö dr. (MAC) nyerte, aki a. 
12 km.-es távolságot 48 p. 22 mp. alatt fu
totta bo.

EMÖDI (BBTE) győzött a Sí Szövetség 
meghívásos inűlesikló versenyén. A három 
futamban 1 p 27.4 mp Időt ért el. 2. Sza'ay 
(BBTE) 1 p 23.5 mp. A hőig yolc versenyé
ben 1. Iglóihé (MSK) 2 p 13.2 mp.

A SZEGED ÚJVIDÉKEN mérkőzött va
sárnap a Vojvodlna csapatával, amely 5:0 
(2:0) arányban győzött.

A NÉMET VÁLOGATOTT BIRKÓZÓK 
Stuttgartban 5:2 arányban Rígyőzlék az ola
szokat. A. mérkőzést Maliira Mihály ve
zette.

A RÁC kizárásos kardvívó versenyén 1. 
Pesthy (MAC) 7 gy. 2. Hoinoródi (HTVK) 
6 gy. 3. Szilassy (MAC) 6 gy.

A MOTOROSOK helyenként tükörsima jé
gen futottak a nagyrákost reteken rende
zett versenyen s bravúros küzdelmet vívlak. 
Az egyes kategóriákban a következők győz
tek: Szabó 2 p 26 mp, Gyuriim 2 p 23 mp, 
Rusovszky 2 p 33 mp, Kiss 2 p 03 mp, Lej- 
ner 2 p 25.5 mp. Oidaikoe isok: 1. Dömék 
2 p 02 mp. Ki nioto osok: 1. Vágni 5 p 26.5 
mp. Katcgóriakiilönbség nélkül- 1. Kiss 4 p 
57 mp. Síjöring: 1. Dómján—Abönyi 2 p 
03.6 mp.

A HTVK tervívóversenyén Henyey 
:HTVI<) győzőit 8 gy őzclemir.el. 2. Balta
zár (Postás) 7 gy. 3. Hitler (BEAC 5 gz. 
■1. Szőcs (BBTE) 4 gy. 5. Mészöly (Pos
tás) 3 gy.

A LIBE1Í-VÁNDORDÍJAS Ifjú ági sí- 
etafétavzrs; nyt n niezűgazditsági közép- 
isko’a a) csapata nyerte az Árpád gimná
zium a) csapata előtt.

SÓS (ÚTÉ) nyerte a Piaristák-DSC 
asztali tennisz versenyét. A dönteben Sí 
dót (WMTK) v rta 3:1 arán-’csn. A férfi- 
púrcezán a Rózsa—Se'irctl p’r győzü’-t.

A MEFSOX sKuXvorsznyőn Mé »i 
(MAFC) győzőit, aki a 10 km.-es távolsá
gon 28 p. 25 mp.-es időt ért el.



„Öld meg
az uramaí!"

Szolnok, jan. 13.
Érdekes gyilkossági bűnügyet kez

dett nia tárgyalni a szolnoki tör
vényszék Zien&euer-Manuc&a.

A vádlottak Kiéin Zsigmond 35 éves 
jászberényi nős kerékpárkeraskedő, és 
özv. Szabó Lászlónó szül. Farkas Ilona 
28 éves jászberényi asszony, akit az 
ügyészség gyilkosság bűntettével vá
dol és pedig Szanónet, mint felbujtót, 
Kdein Zsigmondot pedig, mint tettest, 
mert a vádirat szerint múlt év június 
26-án Kiéin az asszony biztatására hat 
törszurassal meggyilkolta ennek fér
jét, Szabó László jászberényi adótisz
tet. A vádirat szerint a Szabó-házas
pár múlt év márciusában külön költö
zött s az asszony akkor ismerkedett 
meg Kiéin Zsigmonddal. akivel sze
relmi viszonyt kezdett s ezt akkor 
sem hagyta abba, amikor az urával 
újból kibékült. Szabómé állandóan pa
naszkodott Kleinnak férje durva bá
násmódja miatt s rábeszélte a kereske
dőt, hogy végezzen férjével. Elmondta, 
hogy június 26-án Jász-Jakóhalmára 
mennek vendégségbe, ahonnan hazaié 
tőben Kiéin végezhet Szabóval.

A kereskedő tört vásárolt s mikor 
másnap az országúton .hazafelé tartott 
a házaspár, a kereskedő Szabó elé á lt, 
Szóváltásba keveredett vele, majd elő
rántotta cserkész-tőrét, amellyel, hat
szor megszúrta. Szabót. Áz adótűsát 
azonnal, meghalt, mire a gyilkos a holt
testet bedobta a vizesárokba, s azután 
kerékpárján a közben elmenekült Sza
téné után hajtott s közölte vele, hogy 
sikerült férjét megölnie. A rendőrség 
kinyomozta a bűntettet és letartóztatta 
a gyilkosokat.

A mai főtárgyaláson Sz. Tóth Gábor 
ügyész terjesztette elő a vádat, majd 
a bíróság'" megkezdte a tárgyalást, 
amelynek során ötven tanút fognak 
kihallgatni. ítélet szerdán, vagy csü- 
tö-tökön lesz.

Gönng 48 éves
Berlin, jan. tó.

(NST.) Göring birodalmi marsall ma, va
sárnap ünnepli 48. születésnapját. A német 
lapok ebből az alkalomból első oldalukon 
közlik a birodalmi marsall fényképét és 
•nagy cikkekben méltatják érdemeit.

_  Halálozás. Vasárnap délután hosszú 
szenvedés után 27 éves korában elhunyt 
dr. Szalag Sándorné, Szegedi Sachs Edit. 
Az elhunytban dr. Szalay Sándor hírlapíró 
feleségét gyászolja. Temetése kedden félegy 
órakor lesz a rákoskeresztúri ízt. temető 
halottasházából.

Imrédy — két végletben

Bárczay Ferenc éles kritikája
imrédy
Kaposvár, jan. 13.

Bárczay Ferenc, a MÉP pártvezér- 
helyettese vasárnapi beszédében visz- 
szapillantást vetett az Imrédy-kormány 
működésére és, válaszolt Imrédynek 
arra a kijelentésére, hogy nem elég 
gyors a kormány tempója a szociális 
kérdések megoldása terén. A gyorsa
ságról szólva rámutatott aj-ra, hogy 
amit Imrédy négy év alatt akart meg
valósítani, azt a Teleki-kormány egy 
év alatt megtette. Imrédy annakidején

•MMMWWWAMAnnAAlWMMMWHMMai

Villámtámadás 
London ellen

Stockholm, jam 13.
(NST.) Az Allehanda vasárnap dél

utáni jelentése szerint a London el
leni legutóbbi német légitámadás kir 
mondott villámtámadás volt. A légi
riadó már a koraesti órákban elhang
zott és néhány másodperccel később 
már megjelentek az első német bomba
vető rajok az angol főváros fölött. 
Nagy csomó robbanó- és gyujtóbom- 
bát dobtak le. A támadást hirtelen 
abba kellett hagyniok a rendkívül erős 
esőzés miatt. A svéd lap szerint ez a 
támadás különben egyike volt a leg
hevesebbeknek, amelyet az angol fő
város átélt.

Béláról
olyan deflációs pénzügyi, politikát csi
nált, amelynek következménye volt, 
hogy a búza ára 7 pengőre esett le. 
Ezért mentek tönkre a földbirtokosok 
és a kisgazdák. Ma pedig éppen az el
lenkező végletbe esik Imrédy. Épp 
olyan szélsőséges volt az. a politika, 
amely a mezőgazdaság tönkretételét 
eredményezte, mint amilyen szélsősé
ges az, amellyel tönkre akarja tenni 
most a polgári és munkás társadalmi 
osztályt.

Newyork, jan. 13.
(Német Távirati Iroda)

Mint az Mssociated Press Londoa- 
ból jelenti, a hétfőre virradó éjjel is
mét gyújtó- és robbanóbombaeső hul
lott az angol fővárosra. A német re
pülőgépek már korán este érkeztek, 
amikor Londonban még azzal foglal
koztak, hogy eltakarítsák a szombati 
négyórás támadás romjait.

Mint az amerikai tudósítók még je
lentik,_ Liverpool, valamint Dél-Wales 
partjai, továbbá délnyugat- és észak
keletangliai városok felett is jelentek 
meg német repülőgépek. (MTI)

Ima
az éhező finnekért

Az éhező finnekért imádkozott va
sárnap délben a Deák-téri evangélikus 
templom rádióprédikátora. Kemény 
Lajos budapesti esperes. „Mennyei 
édes jó atyánk, könyörgünk hozzád 
testvérünkért,' a finn népért. Adj az 
éhínség között vergődő északi rokon
nak egedet ostromló kérésére irgalmas 
választ. Hallgasd meg ezért esedező 
imádságunkat és az ő imájukat és 
mutasd meg szabadításodat nekik úgy, 
ahogy csak Te tudsz szabadítani..."

A norvég trónörökös 
Kanadában

London, jan. 13.
(NST.) A jelenleg Kanadában tar

tózkodó norvég trónörökös vezető ka
nadai politikusokkal és a kanadai 
kormány tagjaival különböző megbe
széléseket folytat. A trónörökös-pár 
Ottawa közelében, a kanadai főkor- 
mányzó birtokán tartózkodik. A trón
örökös kanadai, tartózkodását körül
belül négy hétre tervezik.

Bi-Pi utóda
Stockholm, jan. 13.

(Német Távirati Iroda)
A cserkész-szervezet elhunyt vezetőjének 

utódjául az 53 éves Somers lordot szemel
ték ki. A főcserkész címet azonban nem 
Eogja viselni. (MTI.)

Heves ütközetek
Kambodzsában

Bangkok, jan. 13.
(Magyar Távirati Iroda)

(Reuter) A sziámi haderők: fő- 
paraucsnokságának legújabb hadi
jelentése szerint a sziámi csapatok 
loiy.atják benyomulásukat Cambed- 
geba. A keleti szakaszon a sziámi erők 
kézrekerítettek újabb francia álláso
kat. A légierők hatásosain együttmű
ködnek a csapatokkal. Heves ütköze
tek za jlanak le.

A hadijelentés nem közöl semmi 
részletet a hadműveletekről, de 
bangkoki meg nem erősített félhiva
talos hírek szerint a sziámi erők 
Cambodge vidékén már nagy terüle
teket foglaltok el. A sziámi bombázók 
Indokína fontos városai ellen hajtot
tak végre támadásokat. (MTI)

Az izgalmak filmje!
A szenzációk filmje! 

A sztárok filmje!

x Főszereplők:

Basil Rathbone 
Boris Karloff 
Lugosi Béla

Gayda biztosra veszi, 
hogy négy angol hadihajót 

találat ért
Róma, jan. 13.

(Magyar Távirati Iroda)

Nz. olasz közvélemény érdeklődésé
nek középpontjában természetesen, to
vábbra is az afrikai események álla
nak, mindenek előtt azonban a szicí
liai csatornában lefolyt tengeri csatá
rozás.

A Voce dltalia-bán Gayda azt írja, 
hogy ez immár az ötödik eset, amikor 
a két angol hajóhad, az alexandriai és 
a gibraltári megkísérli az egyesülést, 
de sohasem szenvedett olyan súlyos 
csapásokat, mint most. Gayda biztosra 
veszi, hogy legalább egy nagy repiilő- 
gépanyahajót, egy 10.000 tonnás nehéz 
cirkálót és két torpedórombolót találat 
ért és ezeknek a sorsa bizonytalan, 
Gayda három fontos tényt állapít meg 
cikkében: 1. Az olasz erők továbbra is 
érintetlenek. 2. Az olasz haderő to
vábbra is ellenőrzi a Földközi-tenger 
középső részét 3, Az új oláSz-német 
együttműködés a Földközi-tengeren 
teljés mértékben folyik.

angolok azt akarták elhitetni, 
az állandó támadások Olaszor 

ellen siettetik a háború kimene 
A tények azonban itt azt mutat-

Az 
hogy 
szag 
telét 
ják, hogy a háborúnak csak egy újabb 
szakasza született meg, anélkül, hogy 
ez az erők játékát befolyásolná. (MTI)

3EMLER
m. kir. udv. szállító 1850 óta férti é* női

divatszövetek 
eli'mert forrása

íekintse meg 12 kirakatunkat

SEMLER-MINŐSÉG FOGALOM!
Bécsi-utca 7. sx.

Elsötétítési gyakorlat 
Bukarestben

Bukarest jan. 13.
(NST) Bukarestben kedden este 

óra 30 perctől 9 óra 40 percig elsötéu- 
tési gyakorlatot tartanak. Az élsöté
títést ezúttal a legszigorúbban ellen
őrzik és sikerét úgy akarják biztosí
tani, hogy a gyakorlat tartama alatt 
a villamosművek központjában telje
sen kikapcsolják az egész város áram
szolgáltatását.
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6 | ÓRahmsáG , LAP Z A R TA
Nem bántottak senkit

a rendőrségen
a nyilas terroristaperben

Kovarcz Emil nyilaskeresztes párti 
országgyűlési képviselő és vádlottár- 
sai ismeretes bűnügyében ma a tanuk 
kihallgatását folytatta a büntetőtör- 
véuyszék ötöstanácsa. Tíz óra előtt né
hány perccel nyitotta meg dr. Hét
helyi Ferenc tanácselnök a főtárgya
lást. Idézést kapott a mai tárgyalásra 
dr. Kozmovszky Tibor ügyvéd, vala
mint Magyar Mária rendőrségi díjnok. 
öt hallgatták ki elsőnek a mai tár
gyaláson. A lány elmondotta, hogy 
Kábái vádlott kihallgatásánál je
len volt és ő írta a jegyzőkönyvet. A 
kihallgatás a délutáni órákban történt, 
Háraszthy kapitány kérdéseket inté
zett Kábáihoz, aki ezekre válaszolt és’

valósággal együtt fogalmazták a 
mondatokat.

■— Amikor Kábáit elővezették, litctt-e 
rajta olyan nyomokat, hogy a detektí
vek esetleg előzőleg megverték?

—• Feny&gette-e valamivel Kábáit a 
kapitány úr?

— Nem.
— Nem láttam és ő nem is panasz

kodott ilyesmiről.
— Mennyi ideig hallgatták ki Ká

báit?
— Több óráig.
— Éjfélig eltartott ez a kihallgatás? i
— Semmiesetre sem.
A továbbiakban Magyar Mária azt |

Angol-török katonai 
megbeszélések 

Ankarában

OH

London, ja ti. 13.
(NST.) Félhivatalos közlés szerint 

hét e'ejcn angol—török katonai meg
beszélések lesznak Ankarában. Ebből 
a óéiból — hír szerint — több brit ka
tonai vezető érkezik a török fővárosba, 
hogy érintkezésbe lépjen a török had
erő egyes fegyvernemeinek parancs
nokaival. Arról beszélnek, hogy angol 
részről .Ankarába küldik Marsihall tá
bornokot, Elmhorst helyettes légi- 
inarsallt, mint a középkeleti brit fő
parancsnokság képviselőit, valamint 
Hoivard Kelly tengem agyat, mint a 
Fö’dközi-tengeri brit hajóhad pa
rancsnokának megbízottját.

a

Lelőtte a betörőt
Véres betörőkaland történt éjszaka 

az Árva-utca 16. számú házban Varga 
János vasesztergályos lakásában. A 
vasesztergályos éjféltájban zajra riadt 
fel. Először azt hitte, hogy gyermekei 
térnek haza, de mikor a zaj tovább 
tartott, felkelt, magához vette revol
verét és óvatosan benyitott a szomszéd 
szobába. Ebben a pillanatban tolvaj
lámpa fénye villant felé, mire Varga 
egymásután kétszer elsütötte revolve
rét. Tompa zuhanás hallatszott, majd 
mikor Varga a villanyt felgyújtotta, 
egy férfit pillantott meg a padlón.

I■
Hogyan hajtják végre 

vallották mai « új készletrendeletet?

adta elő, hogy Kábái kihallgatása 
estefelé ért véget. Az még nem fordult 
elő, hogy olyan hosszú kihallgatáson 
vett volna részt, ami miatt vacsoráját 
is a hivatalban kellet volna elköltenie. 
' — Kábái hogy írta alá a jegyző
könyvet? — kérdezte ismét az elnök.

— A kapitány úr adta kezébe a tol
lat és ő aláírta,

— Nem észlelt ön eközben semmi fel
tűnőt Kabul kezén?

— Egyáltalában nem.
— Ezt azért kérdem. — jegyezte meg 

az elnök, mert Kábái azt mondotta, 
hogy előzőleg, a detektívek előtt tör
tént kihallgatása során giizsbakötöt- 
ték a kezeit és innen vau az, hogy a 
különböző jegyzőkönyveken az alá
írásai elütnek egymástól. Kézé 
ugyanis nagyon reszketett.

— Nem láttam semmi feltűnőt rajta 
— ismételte Magyar Mária.

A védők gyors egymásutánban in
téznek több kérdést a tanúhoz, aki igen 
meggondoltan, minden kérdésre pilla
natnyi gondolkozás után válaszol. Az 
elnök végül is figyelmezteti a védőket, 
hogy óvakodjanak a tanúnak kifeje
zett. zaklatásától. ’

Kábáit szembesítették ezután Ma
gyar Máriával, ez azonban eredmény
telen maradt. :

A következő tanú dr. Kozmovszky 
Tibor ügyvéd volt.

— Megsebesültem, — nyögte a férfi,
— ne bántson, hívja a mentőket.

Varga kiment az utcára, hogy tele
fonáljon, de mire visszatért, a sebesült 
betörő eltűnt. Kimászott a szoba ab
lakán és a Szekszárdi-úti rendőrőrszo
bára. vánszorgott, ahol, A
mentők súlyos haslövéssel vitték, kór-, 
házba. Megállapították, hogy a lelőtt 
férfi Dávid László hentessegéd, :

Lemondott a szlovák 
véderőminiszter j

Pozsony, jan. 13.
(NST) Csatlós tábornok, véderő

miniszter lemondott. Hivatalos közlést 
még nem adtak ki lemondásáról, de 
politikai körökben tudni vélik, hogy a

KEDDEN TEMETIK 
Dr. SZIRMAY ÖDÖNT

A magyar sajtónak ismét nagy gyá
sza van. Néhányhetes szenvedés után 
<59 éves korában, egy tályog következ
tében, vasárnap reggel szanatóriumi 
ágyán meghalt dr. Szirmay Ödön, a 
kiváló újságíró, a Mai Nap felelős ki
adója. Mindenki, aki ismerte, szeret
te nemes egyszerűségű modoráért és 
uagyrabecsülte a világlátott újság
írót. Dr. Szirmay Ödön temetése 
den délután fél 4 órakor lesz a 
kasréti temető halottasházából, 
miniszter távozására közte és 
köztársasági elnök közt támadt nézet
eltérések adtak okot.

ked- 
far-

Tiso

Wo Megerősödött
< r a hideghyliám
A Kárpátok medencéjébe az orosz síkság

ról beáramló száraz hideg levegő xaegerő- 
súe'.to a hideg uralmát. Ma éjszaka Kár- 

. pátalja egyes részein —30 foltig, a Kis- és 
Nagyaiföldön —20- fokig, az ország többi 
részén körülbelül —15 fokig süllyedt a hő
mérséklet. Budapesten —13 fok volt. Decem
ber közepén volt hasonló hideg időben ré
szünk. Kisebb havazás csak az ország dali 
és keleti fölében volt.

A megerősödött hideghul’ám unalma vál
tozatlanul tovább tart, átvonuló fehőzet 
és fokozódó ködképződés mellett. Néhány 
helyen havazás lehet. Egyelőre csak kisebb

mértékben, később azonban nagyobb hava
zásra is kilátás van. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Mérsékelt szél. Egyes helyeken kisebb 
havazás. Sok helyen, köd. A hideg tovább 
tart.

Felelős>'szerkesztő és kiadó:
DR. HALÁSZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt- Szer- I 
kesztőség: Honvád-u. 10. Tel.: 11-53-63. Kiadó:.1 
Andrássy-út 47. Telafon: 22-42-32, 23-42 33. 22-42 31. I

A 8 Órai Újság számolt be elsőnek 
I arról, hogy a kormány rendeleti úton 
| szabályozza az egyes háztartások és 
vendéglői üzemek élelmiszerkészletei
nek kérdését A rendelet vasárnap je
lent meg és részletesen megállapítja, 
hogy a magánháztartásokban és ven
déglői üzemekben milyen mennyiségű 
zsírt, lisztet, kukoricalisztet és száraz
főzelékféléket lehet tartani. Budapes
ten az egyes magánháztartásokban 
tárolható készlet személyenként legfel
jebb 5 kilogram O-ás liszt, 2 kilogram 
bab, borsó és lenese és 3 kilogram 
zsír, háj, vagy szalonna lehet. 1941 áp
rilis 15-től kezdve a rendeletben előírt 
mennyiségnek csak felét lehet otthon 
tárolni, augusztus 15. után pedig a 
múlt évi termésű búzaőrleményféléket 
és szárazfőzelékeket nem szabad tar
tartani. Akinek a rendeletben előírt 
mennyiségeknél több van otthon, kö
teles a Községi Élelmiszerüzemnek, a 
Hangyának, vagy a köztisztviselők fo
gyasztási szövetkezetének a többletet 
nyolc napon belül a hatóságok által 
megállapított készpénzáron átengedni.

A rendelet az egyes törvényhatósá
gok közellátási szervét ellenőrzési jog
gal is felruházza: a hatóságok igazolt 
tisztviselői házkutatásokat is tarthat
nak és karhatalmát is igénybe vehet
nek. A rendelet megszegői 2. illetve 6 
hónapi elzárással büntethetők, a pénz
büntetés maximális összáré pedig 8SOO 
pengő. Azokat a terményeket, melyek
kel a kihágást elkövették, el kell ko
bozni. Azt. aki a kihágás felderítése 
körül különös érdemeket szerzett, a le
folytatott kihágási eljárás során el

kobzott termény vagy termék értéké
nek egyötödrészéig terjedhető juta
lomban lehet részesíteni. A rendelet 
vasárnap életbe is lépett.

Hivatalos körükben tisztában vari
nak azzal, hogy a rendelet végrehaj
tása nagy munkát ró a hatóságokra. 
Különösen az a rész jelenthet nehéz
ségeket, amely a bejelentési kényszer 
helyett az eladási kényszert írja elő, 
mert a sok apró tétel átvétele igen 
komoly munkát róhat a rendeletben 
előirt kereskedelmi szervekre. Ebben a 
tekintetben közegészségügyi szempon
tokat is figyelembe kell venni, mert 
az egyes magánháztartásokban 
pokon keresztül elraktározott 
minősége nem minden esetben 
megütni azt a nívót, amelyhez 
a Hangya Szövetkezet, a Községi Élel- 
miszeriizem, vagy a- Köztisztviselők 
Fogyasztási Szövetkezetének közönsége 
hozzá volt szokva. ’

Hivatalos helyen kívánatosnak tar
tanák, ha a közönség teljes felelősség
tudattal élne a rendeletben biztosított 
feljelentési joggal, annál is inkább, 
mert a feljelentéseket személy szerint, 
illetve névszerínt kell tenni és meg 
nem felelő tények közlése esetén a té
ves, vagy rosszindulatú feljelentés 
konzekvenciákat vonhat maga után.

Hivatalos helyen úgy tekintik a ren 
delet megjelenését, hogy azzal a kor
mány . a jegyrendszer kibővítést 
akarta elkerülni és meg akarta ki- 
múlni, a társadalmat attól, hogy az 
élelmiszerfogyasztás racionalizálása 
érdekében akár-a kenyér-, -vagy-liszt-- 
jegyét bevezesse... ” ;

h ón a- 
áruk 

fogja 
eddig
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Nemkellcukoi: 
nem kell citrom,

Ha fekhelyeit * '

Ma i»égr'
teljes választékot talál 
legotatíbUan. á 
legjobb zongoráiból; wjJW W 
r é sálé t re Is: f 1
> a>k-'i 1

RUHA 
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

legolcsóbban

Márton <■* Szász
B&lvAny-utca 3. Címre figyelni

Használt fértiruhákért 
e g y e n ruhákért óriási árat 
fizetek. Spiegel, Teréz-kÖrát 2. I. P.

Telefon? 224-842.

2 soros ím’J'w
kölcsönzése óriási választékban.
Sebestyén, VI. Király-u. 50. T:425-611

M A <’ H

TAXIGÉPIRÓ
vállalat óránként P 130 Tel.

<23—501, 223-338.

Használtruháért mindenféléért 
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha- 
üzlet, Rottenbiller-u. 87. Telefon: 

422—269. Hívásra .jövünk.

Papirsapka
szerpentin-konf-efti-hóiabda PAPÍR-Jl/X

B.uiapest. Klauzál-tér 1«. udvar.

szép tiszta Színházi Életet. Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket. 

. bevélhívásra házhoz megyek.

Vörös Pál
Újságárus, 

Kálvin>£ér közepén.

Pápai őskutató 
csa’ádi okmányok után nyomoz és 
családfát Jrésrít. Bnfiapest, Andrássy- 

fit 28. fldsa. 5. Fogad: 11—3-ig,
NyelvlanArntí, német, angol, 
francia. Nagymező-utca 43. U 7/a. 
________ Tel. 32 4-326._________  
KezdO író, rajzoló, zeneszerző mun
káival jelentkezhet szerkesztőségben. 

Dessegtív-ntoa 35. Hatkor.
Német kereskedelmi levelezést, for
dítást vállal elsőrangú munkaerő. Ba

ját írógép. Tel.: 1I3-5S3.

t iszom.
L.YRA

G fillér égy csészére va/ó, 
mindenütt kapható.

r. t. Magyaromig legnagyobb zon- 
gora'erma: Erzsébet-kürti Ifi Ki
tűnő külföldi zongorák 600-tól Eírlelt 
VcTELi Csere' Sr'llltfs 1 HancoUe!

Telefon 222-616.

A Rosita 
hézfinomitó 

finomít, 
puhít, 
fehérít,
nem zsíroz, 
azonnal.felszívődik, 
gazdaságos, 
használja ön Is.

A „Rosita" kélfinomító fivegja 
P 1*40, 2*50. Kapható szaküzletek
ben és a forgalonibahozónál. Mar- 
kovits drogéria. Andrássy-út 79.

10 raktárban
100 készítő 
1000 bútora

UNIVERSAL 
mübútorgyár, irodabútorgyár, 

VII, Wesselényi-utca 8. 
Tel.: 223—652, 226—098.

TRIUMPH
orsaági vezérképviselete. Kedvező írek 
Díjtalan bemutatás. ÉOiS és DcCSY, 
Bpest, Vll., Akácía-n. 13. T. 222-624.

Használt félti És nöi tér
legtöbbet íi .etek. Ékszerekért, szőnyeg 
varró-e? írógépért égés: háztartásokért
Gerstl G.. Erzeébet-krt 32 T.: 42I-S68. 
s

Angolt tanítok. Gyakorlati fonetikai 
módszeremmel, angol s liiletésüeké- 
vel megegyez® f ejtés elsajátítható.

T. 366 677
.le 'yzetmés lús 12 Iliiért*). 
lOü so :s oroM’tás 1.50 Tuxigépirás 
fordításon Nagy Ibolvánál. Teréz- 

krt 2« 826-513.
Szabni tökéletesen tanítok e hét 

alatt. Telefon: 38-70-45.

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-L körforgógépein. (Felelöa: Győry Aladár igazgató.)

VEGYEN márkás 
használt gramofont! 
Négy választék. Tánc és művész

ieméi. használt 80 fillértől.
LEMEZCSERE.

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thőköl/-út 18

Perzsabundák 
olcsón Szemere szÖcsnél Erzsébet* 
körút 26. Második emeleten.

Antik Mtarok 
garnitúrák, csillárok, dísztárgya!7, stb 
a Magyar Vacuum Cleaner Beraktározó 
helviségeiben.V. kér.. Visegrádi n.62, 

Forgács műk ereskeués.

UnC7ilAlT ruhákért, minden- illlwl-llllLI nemű tárgyakért 
legtöbbet fizet, la. szövetre becserél;
Nutcvlts Nép- Tfi| , j«j 
stínház-utéa 28. ICl.. 14ia4bí

ÜZLET-. NAGYLAKÁS- és 

üzemhelyiség- 
közvetít® FELLNEK 120—124.

SÜRGŐSEN 
eladó brilliánsait 
mielőtt eladja. KrtstóMér 2.1.8

Rkszermüterem. 12—2. között.
Telefon 182—647.

garniturikat, béléteket veszek, elas’ok.
Weiszmann, KAroly-krt 7. T. *27-174

Téli nlma! Príma összes legjobb 
fájták 20 l-g-os ládában tiszta Jónat- 
l'án. tondonpepi vagy bóra Ima IS.30 P 
Költinséges vegyesfajta 14 80 P; Má
sodrendű 10.30 P. ab itt, utánvéttől 
FICHg FRRRtíO gj-fimölcskereskeóő, 

Kökényes (Kárpát)


