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TRIANONBA KÖLTÖZIK PÉTAIN?

Olaszország Nizzát, Korzikát és Tuniszt 
követeli Franciaországtól —Élesen 
támadják a vichy-i kormány tagjait

A (Wb.dG berlini
tudósítójának teleionietentéee

Berlin, jan. 17.
Parisból érkező hírek szerint a né

met-francia ellentét, úgy látszik, elsi- 
mulóban van, viszont más jelentések 
szerint a Pétain-kormány kebelében 
még mindig nem sikerült tisztázni a 
súrlódásokat és véglegesen megálla
pítani a kormány politikai irányát 
Hir szerint

a Pétain-kormány a közeljövőben 
mégis csak átteszi székhelyét Ver- 

saillesbe.
E célból előkészületek is történtek: 
a trianoni Palace-Hotelt, valamint egy 
'magánpalotát már berendeztek az ál
lamfő, a kormány és a diplomáciai 
testület részére.

A németek ugyanakkor megkezd- 
z ték Versailles kiürítését.
Ug.y hallatszik, hogy Versailleson kí
vül egy területrészt is kiürítenek és e 
réven szabad összeköttetést biztosíta
nak a Pétain-kormánynak a többi 
meg nem szállt területtel. Párist azon
ban az egész nyugati tengerparttal, 
valamint a fővárostól északra és ke
letre eső területtel együtt továbbra is 
megszállva tartanak.

Más értesülések szerint egyelőre 
csak arról van szó, hogy Pétain tá
bornagy tegye át székhelyét Versail- 
lesbe, míg a kormány többi tagja 
Vichy-ben marad. Hir szerint a kor
hiány már Amerika miatt som akar 
olyan helyzetbe kerülni, hogy olyan 
látszatot keltsen, mintha nem rendel
keznék teljes függetlenséggel.

Feltűnést keltett, hogy Mareel Déat, 
az Oeuvre főszerkesztője, aki Laval 
Menesztésével egyidőben fogságba ke
rült, majd szabadobocsájtották. és az- 
°U is vezeti az Oeuvre-t, legutóbbi ve- 
a3rcikkeiben ismét

élesen támadja a Pétain-kormány 
több tagját,

akiket titkos angolbarátsággal és 
Monarehista törekvésekkel gyanúsít.

Alikért igazságiigyminiszter ellen 
valóságos kampányt folytat a Pá. 
ris grófjával, az orleanista trón
követelővel való találkozás miatt.

Ri-bert nevelésügyi minisztert szintén 
állandóan bírálja a baloldali, szociá- 
iista és népfrontpárti tanügyi köze- 
9ek üldözése miatt. Ugyancsak tá- 
hladja Déat a belügyminisztert és 
Mindazokat a tényezőket is, amelyok- 
* a kormány támaszkodik, így az 
fPiház és a hadsereg vezetőit. Ha 

Bontóképpen bírálja a kormányt tehe
tetlensége miatt a Paris Soir is.

Feltűnést keltett egy Párisban meg
jelenő olasz lap, az Italia Nuova egyik 
cikke, amelyben

francia nyelven bejelentette Olasz
ország igényét Nizzára, Korzikára 

és Tuniszra.
Ez az első eset, hogy a német megszál
lás óta Olaszország területi követeléseit 
Franciaországban a sajtóban meghatá
rozzák. A félhivatalos orgánum mind 
a három esetben a földrajzi összefüggés
re hivatkozik, de hangoztatja, hogy 
azoknak, akik franciák akarnak ma
radni, megadják a lehetőséget arra, 
hogy visszavándoroljanak Franciaor
szágba.

fa. angol-török 
vezérkari megbeszélések

Ankara, jan. 17.
(Reuter.) Inonü elnök csütörtökön 

fogadta a török vezérkarral jelenleg 
megbeszéléseket folytató angol megí 
bízottakat: Sir Howard Kelly tenger
nagyot, Marshall Cornwall tábornokot 
és Elmhurst légügyi tábornokot. A fo-

A Popolo d’ltalia élesen 
támadja Rooseveltet

A ÖRj&áfi milánói 
tudósítójának íelejonjelentés

Milánó, jan. 17.
Angol hadijelentést kfizöl ma első 

oldalán minden olasz újság: a 9000 
tonnás Soutkampton cirkálót az 
olasz—német légiakció folytán elszen
vedett sérülése‘ miatt a saját legény
sége kénytelen volt elsüllyeszteni.

A szárazföldi frontokról az olasz 
vezérkar két hete nem jelent egyebet 
tüzérségi és járőrtevékenységnél, va
lamint a görögök eredménytelen helyi 
akcióiról számol be.

Albániában, mint a Corriere della 
Sera egyik tudósításából kiderül, 
általános újjászervezést hajt végre 
a nemrég megváltoztatott olasz 

főparancsnokság.
Az újjászervezés keretében többek

A Párisban maradt követségek tagjai 
egy legutóbbi német rendelkezés értel
mében csak a főváros körül elterülő 11 
megyében közlekedhetnek szabadon. A 
rendelkezésnek valószínűleg katonai 
okai vannak, hogy engedély nélkül a 
tengerpartot meg ne közel íthecsék.

A német sajtó hosszú cikkekben fog
lalkozik Hull külügyi államtitkárnak 
a kongresszus külügyi bizottságában 
tartott beszédével. A lapok cikkeinek 
vezérszólama általában az, hogy

Amerikában kísérteteket látnak

és úgy akarják Amerikát háborúba 
sodorni, hogy úgy állítják be a dol
gokat, mintha Németország fenye
getné az amerikai földrészt.

gadáson jelen volt Knatehbull Huges- 
sen angol nagykövet és Szaradzsogiu 
török külügyminiszter is. Az angol 
tisztek először szerdán találkoztak a 
török vezérkar tisztjeivel. Pénteken 
valószínűleg újabb megbeszélések lesz
nek. ..1

közt az eddig olasz hadosztályok közé 
beosztott albán csapatokból is önálló 
egységeket alakítanak.

Politikai téren Hull beszédével kap
csolatban változatlanul Roosevelt te
vékenysége áll az előtérben, noha olasz 
lapjelentések szerint annak megsza
vazását még egyáltalán nem kell biz
tosra venni. Feltűnő a Corriere delta 
Sera washingtoni értesülése, mely sze
rint az elnök üzenetet készít a kon
gresszus számára és ebben „az értel
metlen vitától" való tartózkodást kéri, 
ellenkező esetben minden fontosabb 
kérdésben a Fehér Ház önhatalmú
lag (?) lesz kénytelen eljárni.

Luigi Barzini, a hosszú időn át Ame
rikában élt olasz szenátor és közíró a 
Popolo d‘Italia hasábjain

rendkívül heves támadást intéz 
Roosevelt ellen,

aki „saját személyében már be is lé

pett a háborúba, még ha a semleges
ség páncéljába burkolózik is“.

Szemére veti Rooseveltnek, hogy 
már most embereket küld Angliá
nak, „megengedi az önkéntes tobor- 
zást és eltűrte hogy Sasok elneve
zés alatt kizárólag amerikai piló
tákból álló teljes légiosztagot szer

vezzenek".
A^ Egyesült Államok elnökének tulaj
donítja Barzini a Laval-válságot isi 
szerinte Roosevelt figyelmeztette Pé- 
taint, hogy az Egyesült Államok meg
szállják, illetve elkobozzák Guyanát, 
Martiniquet és aa összes tengerentúli 
francia birtokokat, ha a vichyi kor
mány hadihajókat és repülőgépeket 
engedne át Németországnak, vagy azt 
bármiféle háborús támogatásban ré
szesítené.

Györgyi Miklós

Csak az ágyúk 
szólnak az albán 
harctér kegyetlen 

telében
Skoplje, jan. 17.

(KH) A hegyi ösvényeken és szoro
sokon Albánia felől érkező gyérszámú 
utas — főleg gyalogszerrel közlekedő 
pásztornép — elmondja, hogy a kér
lelhetetlen balkáni tél most már úgy
szólván teljes mozdulatlanságra kár
hoztatja a szembenálló feleket. Mind
két részről csupán az ágyúk nem né- 
múltak el: az északi arcvonalszaka
szon bevetett tüzérségi erők műkö
dése erősen hallható az Albániával ha
táros jugoszláv területeken. A leg
utóbb eltelt huszonnégy óra során 
még a tengerparti sávban is csupán 
járőrcsatározások folytak.

Angol gépek 
Németország felett

Berlin, jan. 17.
Mint a NTI értesül, az angol légi

erő néhány gépe a péntekre virradó 
éjszaka első felében berepült a biroda
lom területe fölé. Az angol gépek 
Észak-Németországban néhány bombát 
dobtak le, ezek azonban csak épületek
ben okoztak károkat. Katonai vagy a 
hadigazdálkodás szempontjából fontos 
célpontokat nem ért találat Egy vá
rosban egy iskolára gyujtóbombákat 
dobtak le. A tüzet már eloltották. Em
beréletben kár nem keletkezett (MTI)



LJ- n&i
Cordell Hull beszéde 

az amerikai semlegesség 
végét jelenti'

Washington, jan. 17.
(Ééut&r) Az Angliának nyújtandó 

kölcsönjavaslattal kapcsolatban leg
inkább azt kifogásolják, hogy a javas
lat túlságosan nagy hatalmat bizto
sít egyetlen embernek: az elnöknek. 
Sokan úgy vélekednek, hogy Cordell 
H"’i bp^-tede az amerikai semlegesség

a

NRGY NRPOK,
KIS HÍREK

Hősi halált halt a görögök elleni harcok
ban gróf Amadéi római egyetemi tanár. 
Az egyetem a gyáazbeszéd elmondására 
gróf Pássá van ti professzort kérte fel. Pas- 
eayanti, aki a legmagasabb vitézségi ki
tüntetések birtokosa, nem szavakkal, hanem 
tettekkel akar hódolni a hősi halott baj
társ és professzor-kolléga emlékének: enge
délyt kért és kapott a Duóétól, hogy át
vegye az albán fronton azt a zászlóaljat, 
amelynek élén Amadéi gróf elesett.

Zuhanóbombázók támadtak a szicíliai 
csatornában a Southampton nevű 9100 t. 
angol cirkálóra. A hajón kiütött tűzzel nem 
tudtak magbirkózni, azért a hajót legény
sége elsüllyesztette. A cirkálót eredetileg 
Polyphomosnak nevezték, 1936-ban épült a 
könnyű cirkálók Birmingham-osztályábau. | 
Fegyverzete 12 drb 15 cm.-ts, 8 drb 10 
cm.-es ágyúból, 6 torpedóvetőcsöből, 3 kata- 
pultos repülőgépből állt. Legénysége hadi
létszámon 700 fő. ;

A brit közegészségügyi minisztérium el
rendelte, hogy valamennyi 14 éven aluli 
angol gyermeket el kell szállítani London
ból.

A szombathelyi kereskedők egyhangúan I 
elhatározták, hogy üzleteiket további intéz. I 
kedésig, d.. u. 5 órakor zárják; A - fűszer-< és. | 
élelmiszerüzletekben továbbra is a régi zár- I 
órát tartják be. j

A Newyork Times szerint az egyik hí- I 
resmagy londoni parkot használják rom- és I 
törmelék-lerakodóhelynek- Minden bombá- I 
zás után emelkedik az óriási fa, tégla, kő, | 
beton-halom. Jelenleg hét méter magas.

Henry Ford, a világhírű autógyáron hosz- 
szabb beszédet mondott a helyzettel kap
csolatban. Beszéde során kijelentette, hogy 
mind ő maga, mind a vezetése alatt álló 
vállalat az Egyesült Államok és Roosevelt 
rendelkezésére áll. Ennél az elhatározásnál 
az a gondolat vezeti, mondotta, hogy minél 
előbb s minél többét teljesíthessen az USA.

A háború előzményeit és drámai fordu
latait nem csak filmek, hanem gramofon
felvételek is megörökítik. Az angolok ezek 
bői a gramofonfelvételekből érdekes, de 
erősen tendenciózus rádió-revüt állítottak 
össze, amely angol fordításban részieteket 
idéz Hitler, Benes, Lebrun, Daladier, Mus
solini, Eeck, Reynaud, Roosevelt és Cham
berlain beszédeiből. A rádió-revüt Dick 
O’Connor rendezte.

A Kanadába áttelepített angol gyerme
kek számára az angol rádió hetenként egy
szer programot ad. Mint emlékezetes, a 
B. B. C. kanadai gyermekfélóráját Erzsé
bet hercegnő rádióüzenetével nyitották 
meg. A program nagyobb részét az Ang
liában élő szülők üzenetei töltik ki.

A görögök elleni harcokban hősi halált 
halt Caetani herceg, Sermoneta ura, ár 
kászhadnagy — jelenti Rómából a Völ- 
kischer Beobachter. Az ifjú olasz herceg
gel kihal a római Caetani hercegi család, 
amely évszázadokon át két pápát, számos ' 
nagy államférfit, politikust és hadvezért I 
adott Itáliának.

A svéd Dagens Nyheter szerint a londoni 
gázlámpákat homokzsákokkal vették kö 
rüí, éjszaka a taxik és autóbuszok szintén 
homokzsákokat visznek magukkal. Mindez 
azért van, hogy gyujtóbómbák okozta tü
zek eloltására mindenütt kéznél legyen a 
homok.

Német bombavétők szá'ltak el a? angol 
szigetország keleti partvidéke fö’ött ésg?á- 
mcé helye® bambákat dobtak le. Bombáz
ták S tengerparti kikötővárosok egész so
rát, valamint a Mid'ands városait. London 
Wött is megjelentek s gyújtó, valamint

véget jelenti. Legjobban jellemzi c 
helyzetet Hull miniszternek a követ
kező kijelentése: „kein engedhetjük 
meg, hogy a semlegességgel elkábítsa
nak minket és megakadályozzanak 
abban, hogy megtegyük a védelmünk 
szempontjából szükséges intézkedése
ket."

romboló bombákat dobtak az angol fővá
rosra. Az angol légierő a líbiai Eengázlt. 
a keletafrikai Asszabot, az eritreai Aszma- 
rát, a nyugateurópai Wilhelmehavent, Em- 
dent, Brestet és Rotterdamot támadta.

Kolozsvár területén 18 állami népiskola.
2 állami gyakorlóiskola, 4 római katolikus,
7 görögkatolikus, 4 református, 1 unitá
rius, 1 németnyelvű evangélikus és 2 zsidó 
elemi népiskola nyílt meg, amelyekhez 2 

i tanonciskola és 1 kereskedő tanonciskola 
| járul. A tanulók száma az elmúlt évekhez 
I viszonyítva, nagymértékben emelkedett. 
I Hú. om álarcos ember csütörtökön beha- 
I tolt a Transocean Press nőmet sajtóügy- 
I nökség ecuadori, quitoi központi irodájá- 
1 ba és az iroda berendezését teljesen szét 
| rombolta.
I A román petróleumtcrmelés •— csütörtö- 
I kön közzétett kimutatás szerint — 1940 no- 
I vemberében 593.700 tonnára esett, az előző 
I havi 415.503 tonnával szemben. Az 1940. év 
1 termelése — december hónap kivételével — 
I 5.363.416 tonna volt. A raktáron levő tar- 
I talékmennyiség 3ÍO.OOO tonnát tett ki.
I Az európai útra induló Wendeil L. Will- 
I kié mosolyogva újságolta a newyorki sajtó 
I képviselőinek, hogy ezideig több mint 800 
I sürgöny érkezett hozzá, amelyekben az 
I USA legkülönbözőbb vidékeiről üdvözlik 
I őt azért, mert volt ellenfele: Roosevelt 
I fegyverkezési politikája mellett szállt 
| síkra.
I Most Szentelték fel Addis-Ábeba új kopt 
I templomát, amelynek építését már húsz 
| évvel ezelőtt megkezdték, de á négnis ural. 
I kodása a.att a vontatottan folyó munkála

tokat nem tudták befejezni. A felavatási 
szertartás nagy ünnepélyességgel ment 
végbe.

j A Bounty lázadói — emlékszünk még 
rájuk Verne Gyula regényéből és a pár 
év előtti filmből — a Pitcairú szigeteken

I találtak menedéket. Az elhagyott szigete
ken ma is csak 200 ember él, de a brit pos
taminisztérium elhatározta, hogy egy há
rom értekből álló bélyegsorozátot engedé
lyez a magányos óceáni szigeteknek s a 
bélyegeken megörökíti a Bounty hős ka
pitányának tetteit.

A német propagandaosztagok teljesítmé
nyéről tanúskodik az a jelentés, amely sze
rint a német hadsereg filmhaditudósítói 
az eddig lefolyt háborúról 800.000 
filinfelvételt készítettek.

Emelkedett a férfiak 
szemben Németországban 
17-iki statisztika adatai 
1939-ig a férfiak 
38,752.000-re emelkedett, ami 
léi meg. A nők száma 
40,612.000-re, azaz 8,2%-kaI

méter

száma a 
az 1939 
szerint, 

száma

nőkkel 
május 

1933-tól 
37,090.000- ről 

4.5%-nak fe- 
39,351.000-rőí 
emelkedett. 

I Ezek után Németországban 1000 férfire már 
I csak 1048 nő esik. A birodalom egyes ré

szeiben már ma is nőhiány mutatkozik, 
míg természetesen az ország többi részében 
még nőtöbblet van.

A német halfeldolgozó iparnak sikerült 
egyes tengeri halaknak, mint a tengeri la
zacnak és tőkehalnak a borát olykép pre- 

I parálni, hogy a halbőr simulékonysága és 
erőssége divatcikkek céljaira is megfelel
jen. Az idei lipcsei vásáron szerepelnek 
először halbőrből előállított divatcikkek: 
kesztyűk, övék, esernyőtokok, sőt nyakken
dők. Mivel a lazaobőr huszonnégyféle szin-> 
árnyalatban állítható elő, különösen alkal
mas színes nyakkendők gyártására. Az új
fajta nyakkendő síma felülete 
ben kévést bő piszkolódik és 
nem gyűrődjk.

Kalandos üldözés után végre 
fogni Dulansky Jan többszörös 
kost, aki. az utóbbi időben Szlovákia egész 
északi részét rettegésben tartotta. Du
lansky már karácsonykör kizrekerüJti a 
zsolnai pályaudvaron egy rendőr fellérnéirto 
és bár reve!ver!Evésekkel védekezett, e|-, 
fogta. Néhfny nap múlva rzenban meg
szökött a fogházból és újra megkezdte rab

követktzté- 
egyál talán

sikerűit el- 
rablógyil-

lásainak sorozatát. Aki ellenkezni mert, azt 
revolverével nyomban leterítette. Most az
után Nyitva városában egy rendőr újból 
ráismert és több katonával, valamint rend
őrrel egyetemben üldözőbe vette. Dulansky 
megint revolverlövésekkel tartotta magától 
távol üldözőit, de rajtavesztett, mert ami
kor át akart jutni 
kon, a jég betört 
tehetetlenül — az

A németországi
sának látható jelei azok a hirdetmények, 
amelyek a Völkischer Beobachter hivata
los részében jelennek meg. Legutóbb 15 
hirdetményben szólított fel dr. HönigI un- 
terdonaui birodalmi helytartó 15 ismeret
len helyen tartózkodó nikolsburgi zsidó 
földbirtokost, hogy ingatlanaikat adják el 
s egyúttal kijelölte a zsidó birtokok szá
mára a megbízható gondnokokat is.

„Branmk" néven alakítják meg a bolgár 
ifjúsági állami szervezetét.

Elvesztik érvényüket ez év június 30-án 
a szlovák-francia szövegű útlevelek. A po
zsonyi kormány javaslatára új szlovák út
leveleket adnak ki, szlovák-német szöveg
gel.

Népszámlálás lesz január 31-én Dobrudzsa 
területén.

Négyszeres halálítéletet mondott ki a 
magdeburgi különbíróság a 31 éves Plou- 
dzew Károlyra utcai rab’ás miatt.

Ujabh 57.069 német tér haza Litvániából, 
Lettországból és Észtországból.

Kivégezték Erich Mambrey essoni lakost, 
aki részint nyereségvágyból, részint ellen
séges érzületből Németország iránt, anar
chista terrorcsapatot szervezett, amely szá. 
n.os német polgár lakását kifosztotta. 
Ugyancsak kivégezték Anton Zizka eisen- 
bergi illetőségű lakost, 
dott két nővel.

A moszkvai történelmi 
ben a napokban nyílik 
híres cári liadvzér, „az 
emlékére rendezett kiállítás. A muzeum 
bán ez alkalomból kiállítják Szuvarov em
léktárgyait, diszegyenrúháját, brilliánsok- 
kal és ékkövekkel kirakott diszkaTdját, 
amelyet Nagy Katalin cárnötől kapott 
ajándékba. A kiállítás legérdekesebb tár 
gya a 11. Fonogoriszkij cári gránátos ez
red hadilobogója. Az ezred, amelynek a 
nagy hadvezér első parancsnoka volt, ké
sőbb Szuvarov nevét viselte.

A horvát szocialista szervezetek gyűlésén 
a népiskolák orvosi tanácsadója bejelen
tette, hogy a horvát bánság területén 70.000 
iskolásgyermek éhezik, mert mindössze 
17.ÖÓ0 gyermeket tudnak a meglévő kész-

a befagyott Nyitra-pata- 
alatta és ő — magával 
üldözők kezébe került.
zsidótörvény végrehajtá-

aki erőszakosko-

niúzenm épületé- 
m,eg a Szuvarov 
orosz Hannibál'*

létekből rendesen élelmezni — 
Völkischer Beobachter zágrábi

Hazakerült Németországba a 
német telepesek visszatelepítése 
105 éves asszony is, aki még az első tele
pesekkel ment Csemovitzba. Özv. Turnén, 
né a neve s mint 5 éves leányka ment ki 
annakidején apjával Beszarábiába.

Megható munkástemetés volt a minap 
Kolozsváron, Bazsó Ferenc 29 éves torda- 
szentlászlói földmívest temették, aki né
hány héttel ezelőtt országutjavíási mun
kálatok során egy lezuhanó szikladarabtól 
megsebesült s akin a tordai kórházban nem 
hajtották végre idejében a román orvosok 
a szükséges operációt. A fiatal Bazsó tud
ta, hogy menthetetlen, arra kére azonban 
hozzátartozóit, vigyék Kolozsvárra, mert 
szabid magyar földön szeretne meghalni. 
A tordaszentlászlói menekültek életük koc
káztatásával átmentek Romániába és az 
erdőben hevenyészett saroglyán átcsem
pészték beteg földijüket a határon. A ko
lozsvári klinikán meg is operálták Bazsót, 
de már nem lehetett segíteni rajta, vér
mérgezésben meghalt.

Egymillió német leány fog már az idén 
résztvenni a hároméves kötelező munka
szolgálatban.

Az athéni görög hadi jelentés mindössze 
helyi ütközetekről ée néhány hadifogoly
ról ad hírt.

Hollandia németbirodalmi biztosa elren
delte, hogy Hollandiában minden zsidó je
lentkezni köteles. Az intézkedés további lé
pést jelent, jelenti a Német Távirati Iroda, 
a Hollandiában is égető zsidókérdés megol
dása felé. A rendedet értelmében valameny- 
nyi zsidónak jelentkeznie kell január 24-ig. 
A jelentkezés szándékos elmulasztásáért 
büntetés jár.

A Pandora nevű angol buvárhajó 1929- 
ben épült, alámerülve 2040, vízszínen 1475 
tonnás, 1 ágyúja, 2 géppuskája, 8 torpedó
vetőcsöve van s 50 főnyi legénysége.

Stockholm egyik kórházában színes fény
képfelvételeket készítettek Olivecrona tanár
nak, a híres svéd agyssbésznek egyik mű
tétéről. A hat óra hosszat tartó nehéz és 
kényes műtét során Olivecrona egy agydú- 
ganatot távolított el. A színes fényképek — 
a maguk nemében az elsők — kitünően si
kerültek. Készítőjük, Gerring, a neves szak
ember, 60.000 lumen erősségű mesterséges 
fénnyel dolgozott.

Dr. Molle, német főkormánytanácsös a 
BeiChSarbcátsblattban beszámolt a háború 
következtében' fokozott mértékben korláto
zott munkahelyváltoztatási lehetőségek 4s a 
sz&kmtfnkáshiány nyomásának következmé
nyeiről.

jelenti aÉ 
tudósítója, 

beszarábiai 
során egy

A Községi Takarék 
1940. évi zárszámadása

A Budapest Székesfővárosi Községi Ta
karékpénztár Rt. ma tette közzé múlt évi 
zárszámadását, amely céltudatos és kemény 
munka szép eredményeit foglalja össze. 
Ezt azért is érdemes kiemelni, mert dr. 
lAptay Lajos vezérigazgató a legszélsőbb 
mértékig és következetesen érvényesíti 
azokat a szilárd irányelveket, melyeket a 
székesfőváros takarékpénztáránál különös 
szigorral kell szem előtt tartani. Ennek 
természetes hatása viszont a bizalom állan
dósága. mely a múlt évben is erőteljesen 
táplálta a terjedelemben is egyre gyara
podó üzletágakat, a köztük különösen a be
téteket. Olyan érték ez, mely egyik legfőbb 
tényezője az intézet élénk fejlődésének és 
gyarapodásának.

Az igazgatóság megállapította az 1940. 
üzletévre vonatkozó mérleg- és eredmény
számlát. Ezek szerint a takarékpénztár 
mérlege az előző évi 9c6.756.29 pengővel 
szemben 1,018.570.46 pengő tiszta nyereség
gel zárult. Efinek felosztására az igazga
tóság a közgyűlés elé azt a javas’atot ter
jeszti, hogy osztalékra változatlanul 1.5 
százalék, vagyis részvényenként 1-50 pengő, 
összesen 300.000 pengő fizettessék ki, 100.000 
pengő a Takarékpénztár elismert nyugdíj- 
pénztára javára fordittnssék. a fennma
radó összeg pedig a rendes tartalékalaphoz 
csatoltássák, miáltal az intézet rendes tar
talékalapja 2,349.614.28 pengőre emelkedik.

A mérleg élénken tükrözi az üzleti for
galom és a szélesebbkörű üzleti tevékeny
ség kitűnő eredményeit, melyek a vagyon- 
t étetek tekintélyes emelkedésében is kifeje
zésre jutnak. Az üzletágak adataiból 
kiemelkedik az, hegy a takarékbct't ji.s 
millió és a folyótzdm'abetét Ít.í millió, te
hát « betéfiU'ómdny összesen, rí millió, mj 
eb ző évi 115.4 millió pergővel szemben, 
Figyelembevéve a főváros 4 milliós betét-

osökkenését, a tiszta magánjellegű betétek 
emelkedése 20% volt, még pedig olyan év
ben, amely nem volt éppen kedvező a be
tétképződésre.

A fővárossal való hitelkapcsolatban be
számol a jolentés az új központi városház 
építése céljaira nyújtott 22 milliós kölcsön
zői, amelyből a betétektől elválasztva 17.8 
millió külön van a mérlegben kimutatva. 
A takarék az 1937. évi 30 mil lióval együtt 
eddig a fővárosnak 52 millió pengő hosszú
lejáratú kölcsönt folyósított. Emellett éven
ként a költségvetés lOé’b-ét, tavaly tehát
17.6 millió pengős forgótőke hitelkeretet 
tartotta főváros rendelkezésére

A takarékpénztár nemcsak a főváros, de 
az állam és a magángazdaságok felé is tel
jes mértékben megfelelt magasabb hivatá
sának. A függő állami hitelekben való 
részvétel 20.1 millió pengő és külön szere
pel 4.3 millióval az állami kötvényadósság. 
— Váltótárcája 6Í (+2.6) millió, éhez kell 
sorolni, hogy mobilitásának további ténye
zője: készpénz- és bankári követ e’ése
15.7 (+ 0.7) millió, az adósok tétele 31.2 
(+1.2) millió, ami mellett azonban lénye
gesen nagyobb az üzleti forgalom a vissza
fizetések újabb folyósításává'.

Az érdekkörébe tartozó Budapest Székes
főváros Al’atvdsdri Pénzforgalmi Rt.-gnl 
123 millió pengő vásári forgalmat, vagyis 
25%-nl többet bonyolítóit le, mint tava’y. 
Az ezzel járó nagy hitelezési tévékenyfág- 
bftl kiemelendő a főváros vállalatának, a 
Nagytétényi Sertéshíz’alánok az év folya
mán nyújtott többmilliós hitel. A Park
város Rt. kielégítő eredményeket ért el 
úgy a főváros által átadott, mint saját in
gatlanok kedvező értékesítésével.

Az eredményszám la főösszege 4.8 millió 
pengj, ame'yből k'addsclt: adóit O.C-7, «se- 
mélyzeH Mndááolf 193, k''M»íg«ít 1-07, |Ú- 
lrásnii 0,13 és nyereség 1.02 mllí-’ó p?pgő. 
r>-,. tisrta kamatjövedelem 8.28,‘jú‘a-

ir'-n'Tnn- és eiryéb jövedelemi 1.53 mil
lió pergő. -



Észak-Erdély 
hazatérése

a norvég sajtóban
Oslóból jelentik:
P. M. Röwde, norvégiai magyar fő- 

konzul hosszabb tanulmányt írt a. 
norvég közönség tárgyilagos felvilá
gosítása céljából a keleti és erdélyi 
fészek visszacsatolásáról. A tanul
mány behatóan ismerteti a történelmi 
előzményeket, a visszacsatolt részek 
néprajzi viszonyait és gazdasági té
nyezőit, a területgyarapodás kereske
delmi és gazdasági jelentőségét, a 
.visszacsatolással kapcsolatban felme
rült gazdasági és szociális kérdéseket 
«s befejezésül kiemelte, hogy a magyar 
kormány minő engesztelékeny és mél
tányos politikát követ a nemzetiségi 
kérdésben.

A cikksorozat azzal a megáll apítáasal 
végződik, hogy 19 F) szeptember 19-én- 
azon a napon, amelyen Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója, Kolozs
várott, az ősi Szent Mihály-templom 
falai tövében az erdélyiek hűségeskü
jét fogadta — Magyarország történe
tiben sokatigérő új korszak r.y'lt meg 
A tanulmányt teljes terjedelmében 
közölték az oslói lapok — tey az Af~ 
tevposten. a Dagbladet, a Morgenbla- 
det. a Morgenposten — é.s átvették a 

télyesebb vidéki lapok is.
*"x*nw»«w*<www»«#w»****w«***«<**>**'***í10

Vjalztt sssUnelre 
megy a Hűlsk

A kormánypárt régebbi elhatározása 
alapján januárban országos propa
gandát indított. Az első gyülé ssorozat 
tudvalevőleg a múlt héten volt, ami- 
koris a miniszterelnök vezetésével a 
kormány majdnem valamennyi tagja 
és az államtitkárok kara vett részt 
á gyűléseiken, s mondottak nagy beszé
deket. A mostani vasárnapra is több 
gyűlést tűztek ki, de a vasúti személy
forgalom korlátozása miatt ezek a vi
déki gyűlések elmaradnak.

A kormány tagjai ma délután gróf. 
Teleki Pál miniszterelnök einöklésé- 
vel minisztertanácsot .tartanak,. ame
lyen a Ház munkarendjéről döntenek. 
A jövő héten ugyanis a képviselőhaz 
Megtartja karácsonyi szünet utáni 
®hő ülését, amely csak formális lesz 
®s napirendjén a további teendőkről 
Váló határozathozatal szerepel, hír 
sprint azonban a Ház újabb néhány- 
^apos szünetre megy s csak azután 
kezdi meg érdemleges munkáját. Hogy 
helyek lesznek azok a törvényjavas
latok, amelyeket elsősorban fognak 
tárgyalni, azt még a beavatott kor
mánypárti köröük sem tudják-

150.000 spanyol 
menekült francia 

földön
Newyork, jan. 17.

, Franciaország megnemszállt részé
ben —■ a Newyork Times csütörtökön 
kiadott vichyi jelentése szerint — még 
mindig százötvenezer olyan spanyol 
menekült tartózkodik, akik vonakod
jak attól, hogy visszatérjenek Spa
nyolországba. Néhány hónappal ez- 
,,°tt a francia kormány megállapo- 
jst kötött Mexikóval, amelynek 

papján a mexikói kormány kötelezte 
magát arra, hogy ezeknek a menekül
őknek hajlékot ad. Most került volna 

a menekültek átköltöztetésére. A 
kormány valóban kiadta a 

„ obanforgó személyeknek a kiutazási 
hgedélyt, de a közlekedési eszközök 
eanálló hiánya következtében a spa- 

,Fol menekültek még mindig nem 
agyhatták el Franciaországot.

fessen a „PENGŐS HIRDETÉS", 
ben! Biztos eredmény!

ferencjózsef
KESERÜVI1

Átalakul a Pétain-kormány
Vichy, január 17.

A meg nem szállt Franciaország székhelyén diplomáciai körökben pén
tekre virradó éjjel az az értesülés vált ismeretessé, hogy a Pétain-kormány 
a legközelebbi napokban újból átalakul.

Csak be kell jelenteni 
a háztartási feleslegeket
Beszolgáltatásra csak később kerül sor

Szendy Károly polgármester ma 
hirdetményben közölte a főváros kö
zönségével, hogy miként kell végre
hajtani a vasárnap kiadott élelmiszer
korlátozó rendeletet. A hirdetmény 
szerint nem kell a fölös élelmiszer
készleteket a Községi Élelmiszerüzem
hez, vagy a Köztisztviselők Fogyasz
tási Szövetkezetéhez vinni, hanem el^ég 
azokat a Községi Élelmiszerüzemtől, 
vagy a Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezetétől kapott űrlapokon fel
tüntetni és az űrlapokat nyolc napon 
belül ez üzemek üzleteibe visszajut

Kedvezőek 
javaslat

Washington, jan. 17.

Beavatott politikai körökben pén
tekre virradó éjszaka az a vélemény 
alakult ki, hogy az Angliának nyúj
tandó segítségről szóló törvényjavas- 
Ihí" kilátásai kedvezőek. A. sáenátús' 
bizottsága természetszerűen meghall
gat ja áz elszigetelődés híveit is, mégis 
úgy gondolják, hogy a szenátus vég
leges határozata fölött nem lehet két-

így támadták az elmúlt napokban 
német és olasz zubok az lllustrioust

Lisszabon, jan. 17.
(Stefani) A. News Agency tudósítója az 

Illustrious fedélzetén tartózkodott, amikor 
az olasz-német légihaderők az elmúlt na
pokban támadást intéztek a repülőgép- 
anyahajó ellen.

Iszonyatos robbanás rázkódtatta meg az 
egész hajót — írja beszámolójában —, mi
kor egy 10CO kilós bomba a parancsnoki 
híd közelében felrobbant A hajó légelhá
rító ágyúi szakadatlanul ontották lövedé
keiket, a támadó repülőgépek azonban ezzel 
nem törődtek ás zuhanó repüléssel oly ala
csonyra ereszkedtek le, mintha a hajó fe
délzetén akarnának leszállni. Közben a 
hajót azok a bombák is megrázkódtatták, 
amelyek közvetlenül a hajó közeliében 
csaptak be. A tudósító csodálattal beszél a

■ es. '■* ne. «■>! ■»>

A Nemzeti Bank új fiókokat állít fel
A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa teg

napi ülésén Qandt .Richárd vezérigazgató 
előterjesztése alapján jóváhagyta a Bank 
mérlegét, valamint & nyereség- és v&szteség- 
számlát. A Nemzeti Bank 1ÍW. évi tiszta 
jövedelme 5,725.000 pengő volt. Ebben az év
ben is 6.5% osztalék fizetését (részvényen
ként P. 7.53) fogják javasolni a február 3-án 
tartandó közgyűlésnek.

Elhatározta a főtanács, hogy Kolozsvárt, 
Máramarosszigeten, Marosvásárhelyen, 
Nagyváradon, Szatm'.rnóm:tiben fióklniézB- 
tet állít fel. Besztercén, C-’íkszercd.'n, Dlscn, 
Sepsiszeatgyörgyön, Széke1'yudvarhslyen, 
Szi'lágysomlyón és ZilahOn kirendeltségeket 
tartanak fenn. Később határoznak, hogy a 

tatni. Arról, hogy a bevallott, illetve 
felajánlott élelmiszerfeleslegeket mi
kor kell eladásra beszolgáltatni, arról 
időben hivatalos értesítést kap Buda
pest közönsége.

A polgármesteri hirdetmény tehát 
megkíméli a főváros közönségét attól, 
hogy már most elvigye a Községi Élel
mi szeirüzemhez, vagy a Köztisztviselők 
Fogyasztási Szövetkezetéhez, mert 
elég, ha azolkat csak felajánlja és a 
kitöltött űrlapokat az üzemekhez el
juttatja.

a Roosevelt- 
kilátásal
ség. Számolnak ugyan azzal is, hogy 
a törvényhozás két háza bizonyos tör
léseket eszközöl majd a megsegítés 
tekintetében, azonban Roosevelt a ja
vaslatot olyan módon állította össze, 
ljogy már eleve számolt ezzel a lehető
séggel. Ennek következtében — mond
ják beavatott politikai körökben —■ 
akkor is sikerül hatékony segítséget 
juttatni Angliának, ha a tervezeten 
módosításokat eszközölnének.

német és az olasz repülők merészségéről.
A támadás után a parancsnok azt mond

ta: „Életem leghosszabb öt percét töltöttem 
ezen a helyen." Gyorsan megvizsgálták a 
robbanás okozta károkat és megállapítot
ták, hogy egy résen át víz nyomul a ha
jóba. A sebesülteknek a lehető leggyorsab
ban segítséget nyújtottak. A. nyugalom 
azonban csak rövid ideig tartott. Tizenegy 
repülőgép újból megközelítette. a hajót, da
colva a félelmetes záró<tüzzel. A támadás 
következtében az Illustrious a merülési 
vonal alatt és feleit is károkat szenvödét't. 
Ugyanezen a napon estefelé újabb táma
dás következett légi torpedókkal. A csata 
csak a sötétség beálltával ért véget. A ki
kötőbe érkezve, a sebesülteket azonnal kór
házba szállították.

kirendelést székhelyeken fognak-e új fiók
intézeteket létesíteni, Veszprémben is új 
fiókot létesített a tanács.
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— A Hungária Magazin, Pilótás Lili ide
genforgalmi lapja, a téli Budapest érdekes
ségeit ismerteti. Mindenről, amit „Buda
pest télen" nyújt, pompás fényképekkel 
illusztrált beszámolót közöl a lap, amö'y- 
pek tártaim’ból ki-eme’jük az Idegenfor
galmi ritkaságok éjs 4 $úz:umi séták A 
cikkeket. Ezenkívül kitűnő •ziuházi, divat
éi konyharovat teeii változatossá a januári 
Szám tartalmát.
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Oltárt küldött a Duce 
Göring születésnapjára

Berlin, jan, 17

(NST.) Alfieri, ólasz nagykövet átnyúj
totta a 48 éves Göring birodalmi marsall
nak a Duce születésnapi ajándékát, az 
úgynevezett Sterzingi oltárt. A Sterzingi ol
tár a középkori német képzőművészt egyik 
legszebb alkotása. Nyolc nagy festményből 
és néhány fa-szoborból áll. XV. századbeli 
nőmet festők munkája.

A lóhús-szalámi 
sikere .

A községi lóhús üzent lóhúsfogyasíz- 
fása az utóbbi hónapokban ugrássze
rűen emelkedett- Jelenleg 2000 lovat 
vág az űztem havonta és a lóhúsból 
készült áruk egyik legkeresettebb köz
élelmezési cikkek lettek Budapesten. 
Különösen a lóhússzalámit kedveli a 
főváros szegényebb néprétege, úgy, 
hogy az üzem nem is tud annyit gyár
tani, amennyit a piac fel ne venne. A 
nagy népszerűségre emelkedett lóhús- 
gyártmányokat most az a veszély fe
nyegeti, hogy a községi lóhúsüzem a 
lóbeszerzés terén nehézségekbe ütkö= 
zik és gyártmányai mennyiségét nem 
tudja foko-zni„ mert egy lóhúserport- 
vállalat van alakulóban, amely kivi
teli célokra akarja felvásárolni azo
kat a lovakat, melyeket eddig a ló
húsüzem kapott meg.

Umberto trónörökös 
hadsereg-tábornok 

lett
Róma, jan. 17.

'i fi.;; r,/;-... •■■■■ ,

(NST) A trónörököst hadsereg
tábornokká nevezték ki. A Duce ebből 
az alkalomból táviratot intézett a 
császár-királyhoz és kifejezésre jut
tatta azt az örömet, amely a hadsere
get eltölti ez után a kin evezés után. A 
császár-király a Dúcéhoz intézett vá? 
laáztávjratában bensőséges köszönetét 
rnópóétt Mussolini és a hadsereg sze- 
rencsekívánatniért.

HERCZEG FERENC mondja: 
„A hosszú élet titka a rendetlen életmód*

TAMÁSI ÁRON 
„Vitéz lélek" című darabjának 

legérdekesebb jelenete

SZABÓ LŐRINC
Ax én oldalam

WLASSITS GYULA báró
a „Magyár film új útjai'-ról

*
EGYED ZOLTÁN

nagy riportja a Jogászbálrál

MOLNÁR C. PÁL
Cyrano-illusztráciái

EDELSHEIM GYULAY ELLA
mozilevele

JÁVOR PÁL heti naplója
*

BOZZAY MARGIT postája
Farsangi dlvatrevü

Friss hollywoodi tarka.barka 
óriás keresztrejtvény

SserkesS.lt BQYED LQLTAN 
ma magjelent számába*.
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Hunyady Sándor
KÉT EMBERÖLTŐ"

címmel új darabot ír
L"ég ebben az évben bemutatja 

a Vígszínháat
A nyáron beszámoltunk arról, hogy Hu- 

■nyady Sándor Amerikában elkezdte új da
rabja megírását, sé'r munkájával annvira 
előrehaladt, hogy a darab első -felvonását a 
Clippercn szándékozott elküldeni a Vígszín
háznak. A kitűnő író azonban, mint ismere
tes, Amerikában megbetegedett, kénytelen 
volt abbahagyni munkáját s csak most, fél
évvel az amerikai ka’and után, fogott újra 
a darab megírásához. Úgy értesülünk, hogy | 
Ilunyady a darab befejező jelenetein dolgozik 
s az első két felvonás már a Vígszínház 
birtokában van. A címe valószínűleg „Két 
emberöltő" lesz, műfaja vígjáték, témája 
két nemzedéknek, szülőknek és gyermekek
nek érdekes konfliktusa. Hunyady Sándor 
új darabja egy-két héten belül elkészül s 
még ebben az évben színre kerül a Vígszín
házban.

EGÉSZ KÜLÖN ROVATOT LEHETNE 
NYITNI a SZÍNHÁZAK BETEGEI SZÁ- 
.MÁBA, mint egy kórtermet. Most össze
gyűjtve az összes betegeket, egyszerre adunk 
róluk bulletint: Törzs Jenő mór jobban 

. van, bár még mindig kórházi ápolás alatt 
áll. Az orvosok szei int azonban 10—12 napon 
belül felgyógyul, Mezey Mária rekedtségé
nek már az emléke is elmúlt, ma már fil
mezik és Sala Domokos is valószínűleg 
szerepelhet holnap a rádióban, ahol Nyirő 
József egy elbeszélését olvassa fel. Viszont 
még middig alig bír mozdulni- a hexen- 
schusstól Szabó Sándor, úgy hogy szere
pót a Cyranoban még mindig Kenesse'y 
játssza. Uj influenzás betege a színházi vi
lágnak Abonyi Géza, akinek szerepét a 
TM zsoltárban Nagy Adorján veszi át és 
magas lázzal játszotta végig a „Nehéz ma 

. férjhezmenni" tegnapi. előadását a kis F e- 
l e k y Sári. Már-már úgy volt, hogy darab
változást kell csinálni. Pataky Miklós 
ugyancsak hűtésével bajlódik, de nem fekhet 
ágyba, mert Törzs Jenőt kell helyettesítenie 
az Andrássy Színház Meano-vigjútékában. 
Itt említjük meg, hogy a Nemzeti Színház 
színpadán megsebesült P al o t ay István ál
lapota mára jelentősen javult s nemsokára 
elhagyhatja a szanatóriumot.

VÁNDORÚTRA KEL KÉT SZÍNDARAB; 
Foké te István „Hajnalodig" című 
Ezínmüvo és Vaszary Gábor „Az ördög 
rom alszik" című bohózata. A jövő hé
ten ez a két darab, amely a Magyar Szín
házban került színre, átköltözik az 
Andrássy Sz inházba s régi szerep
lői itt játsszák el néhány estén.

MA DÉLUTÁN TEMETIK a Hunnia-film- 
gyár hősi halottját, a tragikus baleset áldo
zatául esett Vincié Mártont. A szertartás 
félnégykor kezdődik a Kerepesi-teme- 
tőben.

A KAMARASZINPADRA ALKALMA
ZOTT EMBER TRAGÉDIÁJÁT játsszák el 
a Nemzeti Színház művészei 20-án és 21-én 
pécsi vendégjátékuk alkalmával.

UNGVÁRY LÁSZLÓ LESZ RÓMEÓ ÉS 
SZÖRÉNYI'ÉVA JÚLIA, mint már megír
tuk, a Magyar Művelődés Házában nemso
kára felújításra kerülő Sliakespearc-tragé- 
diában.

Amié Oh aiszik 
a Dánról dolgozik. Nyugodt 
alvását nem zavarja, mégis 
meghozza reggelre az enyhe 
és fájdalmatlan kiürülést. 
Kellemes ..

1 hashajtó:

Magyar cserkészbúcsú
Bi-Pi-től

min
iéi.

A „Magyar Cserkész", a magyar 
cserkészmozgoiom hivatalos lapja, 
most megjelent új számában így bú
csúztatja lord Badcn-Powell of Gil- 
wellt, a cserkészet'megalapítóját, a 
mindenkitől szeretett „Bi-Pi"-t: 

egész világ' gyászoljaAz 
embert, a ZGcniáliö szervezőt 
leg'szívü katonát.

A magyar czerkészfiú is 
gyászolók között. A nagy 
középén, mely csak azért követkéz le
tett be, mert ::z országok felelős veze
tői nem fogadták lelkűkbe a Bi-Pi-től 
állandóan hangoztatott „megértést a 
nemze ek között", — gondolatban mi 
is egy-egy virágszálat helyezünk a 
messzo airikai eírrá, imádságos lélek- 

gondolunk mozgalmunk nagy ala
pítójára, aki széppé tetto íiúéletünket.

Mi magyar czerkészzk, kiket mily 
isteni: ’ m ós izzó hazaszeretet jelle
mez, meg külön hálásak vagyunk 
neki, mert olyanná alapította a cser
készetet. olyan fogadalomszöveget al-

'a nagy 
és a me-

dr.
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BUDAPEST I.:
15.18: „Magyar helyesírás." Fekete Miklós 

eloaa.á&a.^—■ Utána; Ifjúsági k*özl©mény.e‘k. 
16 45: Időjc.lzós, idő járás j&lcn.tó3, hirok. — 
Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: 
Rádió S®al<MMK>nokara. — 17.13: ,.Kárpát- 

művtódési történ-cte-k.“ Marina Gyula 
eLSadá^a. — 13: Cigányzau-e. — Köz- 
Sport közu-e-m^ny ok. — 19: Hírek ma- 

német, cs román nyelven. , — 19.20: Az
....................................  — J$:A,.Ka- 

Volly István 
: Hí rali. ídíí- 
— 2?: H í r ok 
nyelven. —

17: 
A 
aljai __ 
kánoné’.: 
bon 1.8 39 
gyár, ................. .... ...... .. ___
Operaház műsorából. Hangfelvétel, 
tora vagyok én, ország őrizője." 
előadása hanglemezekkel. — 21.49: 
járásjelentés. — 22: Tánelomozek. 
rémet, olasz, angol és francia 
22.2#: Cigányzene. — 24: Hincik.

BUDAPEST II.:
17.4J: Balázs Gyula magyar nótákat zongorá

zik. — 18: Gyorsírótanfolyam. — 18.3): Frank 
Lajos gordonkázik, zongorán 
László.
— 20: Hírek. — 2)10: „e____
Radnóti István dr. előadása. — 
lemezek. —■ 21.30: Időjárásjelentése

MOZI
-t “sí r- ®-14): Mtnlcnei-t fizetni kell. (>/<4, >/<6, >/<8. ’/<10 
V. ’/;2-kor is) — ANDRÁSSY (134-127): Gorodí 
fogoly. (s/;4, 8/<G, 8/:8. VilO, v. cl. e. ’ólO ’/<12 

’2, ?’ c-,:8, 10) — ASTKA (194-4*2) 1 Gorodl föl 
ífOly. (>/<4, '/<6, >/,8, '/<10, v. ‘/,2-kor is) .—
ÁTRIUM (153 034): Dankó Pista. (‘/tS, >/A '/H0 
kz-’ Is' - BELVÁROSI (384.5G3):
Sarokuzlet. (4, 6, 8, 10, v. jobb t. 2, 4. 5 8 10 
S S' K BELVÁROSI HÍRADÓ
(181-244): A bolcsStlI az iskolái?. A Rajzos 
Híradó visszapillantása 194# re. (II. rósz ) Rész
letes beszámoló a Jogászbálrói. Magyar. Ufa, 
Luco es Fox híradók. (Folyt. 10—24 óráig) — 

Ef®1''51’et királyné. (5, 7. 9, v. 
i?2, - BODOGRÁF (149-510):
Erzsébet királyné. ('/:4, ’/:6, >/:3, '/:10, v */»2-kor 
is) — BROADWAY (432-722): Zárt táravalás (>M, >03. •«. ■/:». sz., v. ’/:2-kor í) - BUDAI 
APOLLÓ (351-500): Erzsébet királyné. (>/«5 
’hl, 9. v. ’/zS, ‘/il, ’/:6, ’/A >/:10) — CAPITOL 
(134-337): Hazajáró lélek. (‘b4, >/s6, VtS, >/,io v 
’/zS-kor is) - CASINO (383-102): Egy csók és 

(/l5’ ,/<8- ’/,10> sz- V. ‘ól-kor is) — 
CITY (111-140): Frankenstein fia. (’/<<>, *,',8. ‘/dO, 

1*> - CORSO (18-28-18): Udvari 
bal. (V:5, ‘.ós, VslO, sz., v. ‘/rf-kor is) — CORVIN 
(lo3-9-8): Cserebere. (*/»4. '/:5. ‘/s8, ’/slO, v. '/& 
órakor is) — DAMJANICH (425-644): Rohanó 
elet. ('ó4, ’/sS, */s8, '/:10, v. 2. 4, 6, 8, 10)   
BÉCSI (125 952): Egy csók és más semmi. ('/i6, 

, A?’ „fiz- v- ’ól-kor is) — ELDORÁDÓ 
(133-171): Z, a korbácsos ember. 14, 6, 8, 10, v. 
2-kor is) — ELIT (114-502): Cserebere. (4, 6, 8, 
10, v. 2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 146-702): 
Egy királynő szive. (’/<5. 7, 9, v. ‘/<2, ‘/<4, ‘/«6. 
’/<8, ‘ÓIG) — FÓRUM (189-543): Kék Madár, (‘/.fi, 
‘/<8, ’/<!«, EZ., v. ‘/.4-kor is) — HÍRADÓ (222- 
4&9): A bölcsőtől az iskoláig. A Rajzos Híradó 
visszapillantása 194#-re. (II. rész) Magyar, 
Ufa- Luee és Fox híradók. (Folyt. 9—24 óráig) 
- HOLLYWOOD (225-093): Sok hűhó Emmlért. 
('/sl, ‘/ifi, '/s3, ’ólO, v. ‘02-kor is) — HOMEROS 
(236-178): Hófehérke és a hét törpe (‘/.á 7 
Ató. V. ’tó-töl) - IPOLY (29->-636): Hollywoodi 
varazs. (‘/s4, ‘/ifi, ‘/s8, ‘ólO, v. ‘/i2-kor is) _
JÓZSEFVÁROSI (134-644): Erzsébet királyné. 
/ló-’o-m3’ W8-’* ,/n!’’ 1'J!2‘kt>r is) ~ KAMARA
(423-991): Hetszilvafa. (11, 2, 4. 6 8 10) —
KORONA (353-Ö13): örökké. . . (‘/.I, ‘/A «/,8
’/sW. v. '/s2-kor is) — LLOYD (111-994): Nápoly 
a csukok tiizében. ('/«4. 'M, ‘/>8, ‘/:I0, v. >/>2-kor 
is) — NY’UG'AT (121-022): Erzsébet királyné. 
('ó5, 7, '/»10, ez. 4, fi, 8. 10, v. 2. 4, 6, 8, 10) — 
GDEON (432-785): ”—•• ■ _
’/.ll, rz. ‘/il, ‘/i3 
OMNIA (130-125):
ez., V. 4, 6, 8, 10) - ORIENT (114-925): Holly
woodi varázs í'/<5, >/<7, '/<10, v. '/s2, '/ti, ‘/-6 
>/t3. ’/tlG) - OTTHON (146-447): Z, a korbácsos’ 
ember. (‘/.4, ‘/.G, ‘/<8, ‘/.10, v. ‘/.2-kor is) — 
PALACK (221-222): Igen, vagy nemf (11. 2. 4, 
6, 8. M) - PÁTPtlA (145-673): Csintalan férjek. 
(4, G. 8 10, v. 2-kor is) — PHÖNIX (2B 242): 
Erzsébet királyné. (11, 1, 3. 5. ’/.S, </tl0) — 
RADIUS (122-C98): Egy asszony három élete, 
(‘/tá, 7. ‘/:10. sz.. v. 2-kor is) — REX (228-029): 
Erzsébet királyné. ('/t5, ‘/17. 9. sz. ‘M, '/ifi, >/>8, 
‘/«10, v. ’/i2 kor is) — RIALTO (234-443): Z, a 
korbácsos ember. (11. 1. 3. 5. ‘/.8. ’/tlO, v. 10, 
12, 2, 4 fi, 8, 10) — ROYAL APOLLO (222-002): 
Danltó Pista.. U/zS. ‘/t3, ’/<10, sz.. v. 3-kor is) — 
SÁVOY (146-040): Csintalan férjek. ................
’/»3. ’/tlO. v. '/ű-kor is) — SCALA 
Arvít T*d‘ában. (‘/.6. ‘/tS, */.10, sz., v. 
— STMPLON (268-999)': Cserebere. 
'/s3. ‘/.IO, v. >/s2-kor is) — STEFÁNIA 
"49 33")- A szereiéin n~.m szégyen, r 
'/fí. ’/tl. '/t5, ‘/:8. '/t'O) — STÚDIÓ (225-276):
Mlnd-!v':l márt szeret. (11. 2. 4. 6, 8, 10) — 
TIVOLI CKÖ-6C2): Erzsébet királyné. (‘/O, 7; 
‘/tlO. sz. >/<4, »/<G. «/.8, «/.10, v. «/«2-kor Is) — 
TÚRÁN (120 003): Egy kirílynő szive. (1, fi, 
8. 10, V. 2-kor Is) - URÁNIA (U6-046): öröm
apa. (5, sz., v., •/fiúkor ia)

— ,18.50: ______
_.................. . . „__ kí&éri Nováki
— 19: A Székesfővárosi TüzoltózeiMkar. 
Hírek. — 2110: „Erdély háziipara."

20.40: Tánc- 

■' úiíwíg.b-f ű tóísmvhi'
Bankó Pista

4I

200. magyar fílml Rendkívüli ünnepélyes- 
______ dr_ _ ___ l seggel, a Kormányzó je
lenlétében mutatta be tegnap este a Royal 
Apollo a 2ű0-ik magyar filmet, a „Ddnkó 
Pisla" című valóságos kis remekművet, 
amely finom rendezési eszközökben, mesé
ben és játékban messze túlszárnyalja a 
megelőző száakilencvcnkiiercet. A cigány
származású szegedi magyar nótaköltő sze
relemmel, dallal, muzsikával és szomorú 
kalandokkal szegélyezett élete sír föl a 
vásznon, mint egy árva hegedű, 
Pista
lelke szárnyal és csapong a jelenetek kö
zött, 
szóló
nyomorúságon ós hirtelen felivelő dicsősé
gen át az oroszországi kalandos turnéig és 
tragikus itáliai hattyúdaláig vezet el ez a 
Jegén dús, gyönyörű cigányéiet és magyar 
művészsors. Legpoétikusabb pillanata á 
filmnek, mikor Dankó szivében kinyílik a 
szerelem egy szőke úrikisasszony iránt, 
hegedűjén fei’zokogtatva 
karcsú lányalakot látja 
minden zúgában, amint 
vonuló felhőkig röpül 
keringő dallamára. Ez 
rendezés többi kitűnő momentuma Kalmár 
I4szló érdeme, míg a színészi játékért a 
duhaj-bús Jávor Pált, a törékeny, bájos 
Simor Erzsit, a csupatűz Lukács Margltot, 
a kedves Tompa Pufit. Rózsahegyit és 
Kürthy György remek Pósa-maszkját illeti 
dicséret. Gyászoló szívvel láttuk szegény 
Vincze Márton néhány szép díszletét. A 
forróban gúla tű bemutató ci’őtt Ba’rmh 
Lfsz’ó tartott színes előadást és többek közt 
megor-ilíkezert „a nagy magyar fllméjsza- 
káról“ is.

Bankó 
nótákkal és vágyakkal csordultig tőle 

mint egy magasan repülő, szépen 
daru. A kis szegedi putritól a pesti

s
a harcikat ezt a 

az alföldi éjszoka 
a fák lombjától a 
egy ódra Dankó- 

a finom ötlet s a

Az örömapa
bo- 
ka-

Erzsibct királyné. ('/«5, ’/«7, 
'/IS, '/:10, v. '/i2-kor is) — 

Az eladó birtok. (5, ‘/<8, ‘/«10,

('Iá, •IV, '/.’0,

(Vd4, ’/.G, ‘/<8, '/.lő.

(’/rf, ’/rf, 
(114-411): 
3-kor is) 

‘/tó, 
--- (Kisooct, 
<5. 7. 9. v..

Német film I Két házasságkörüli 
------ -——I nyodalom kacagtató__ 
valkádja az Uránia új vígjátéka. K’ang- 
hofer Flóriánt (Hans Moser), a derék al
pesi krajzlerost, a lánya frigyére áldást 
vívó atyai szíve sodorja falucskájából a 
nagyvilági Becs családi perpatvarába, ahol 
váratlan megjelenése a fólreesúszott he’y- 
zetek és tévedések viharos szövevényét 
időzi elő. Hann Moser, a komikum csúcsán 
járó parádés alakításával, a mulattatá? 
művészetének moliéri ötvözetét nyiijtju. 
Meictte Dórit Kreysler, EUfriede Datzig és 
Hans Qlden játszanak sikerrel.-

kötött, amelyre, mint magyarok, 
dig teljes lélekkel esküdhettünk .„. 
„Becsülettel fogadom, hog-y teljesítem 
kötelasség-eimet. melyekkel Istennek, 
Hazámnak és embertársamnak tarto
zom." Ez a fogadalom 30 év előtt ép
pen olyan büszkén hangzott el az első 
magyar cserkészek ajkáról, mint ami
lyen magabízón kiáltja világgá a mai 
ujoiiiceserkész.

Mint magyar fiúk aaért is hálával 
és nagy szeretettel gondolunk rá, mert 
minket, mag varokat különösképpen 
szeretett.. Meleg szerenesekivánatait 
fejezte ki, mikor a magyar cserkészek 
a nemzetközi versenyeken sikert arat
tak, támogatta törekvéseinket, mikor 
a megszíllt területek magyar cserké
szetéért harcoltunk s nem utolsó sor
ban neki köszönhetjük, hegv a IV.

Gödöllőre ke-

Sót hintenek 
a rossz szellemek elűzésére 

a japán! birkózók 
Megkezdődtek a híres sumó=t>írkózások

vHágjambpree hozzánk 
riilt.

Lord Buden-Powell,
mert meghaltál, d 
ogtez életedben ..’ _____ __
Emléked sokmillió fiú szívében "él.

gyászolunk, 
nem siratunk, mert 

-ió munkát" végeztél.

SZÍNHÁZ
éretek . VÍG: Egy fillér (V<8). — MAGYAR-

- MAGYAR MŰVELŐDÉS 
OPERETT ™71Kn4 7 ’t."s 7\- - FŐVÁROSI 

AWnű uelNH«Z.: Lyonok a férfink («/<S). 
pat>tttíJ?RAzSSYí, B.a3 va.” Salomoval (•/$). — 
PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintat‘^1 
orra... (</rf) - ERZSÉBETVÁROSI: Névte-
len asszony ('ólt, 8). - JÓZSEFVÁROST: Emirt- 
tu.Árcs kávéhozban ... ('/.6, 8). — KISFALUDY- 

.<’/<«• «)• - KOMÉDIA OR- 
8I0.-ffá,at! ('tó) _ KAMARA

„Hu™- hWU — ROYAL
t AIIIETA Royal Trott (9).

Jómódú 
cgy-cgy kis vagyonija 
egész napot ott töltik, 
hogy egyetlen küzdői
éi.
kövérek, simák és fe-

' Tokió, jan. 17.
(NST.) A japán fővárosban most kezdő

dött meg az ezévi első nagy birkózóver
seny. Ezeket a sumo-nak nevezett birkózó- 

1 versenyeket minden évben kétszer, január, 
bán és májusban rendezik és tizenöt napig 
tartanak. Tokió egész lakossága lázas iz
galomban 61 és a 30.000 nézőt befogadó 
Kokugikan-cirkusz kora reggeltől késő es
tig tömve van, sőt még a cirkusz előtt is 
óriási embertömegok táboroznak.
családok kibérelnek 
kerülő páholyt s az 
sőt ott ig alusznak, 
met se mulasszanak 

A japán birkózók 
hérek. Kora ifjúságuktól erre a hivatásra 
nevelik őket és különleges táplálkozásuk 
háromszor olyan naggyá és súlyossá teszi 
őket, mint normális honfitársaikat. A gé
sákhoz hasonlóan a sumo-birkózók is igen 
konziervaitivek, szilárdan kitartanak a régi 
szokások és babonák mellett. A birkózók 
viseleté is ősi és a küzdőkön szabályai szi
gorú etikettel és szertartásokkal függnek 
össze. Maga a küzdelem villámgyorsan zaj
lik le. Csupán néhány percig, sőt másod
percig tart. Az egyik birkózó rövidesen ki
repül a ringből s ezzel a küzdelem eldőlt. 
Mielőtt azonban a birkózók megragadnák 
egymást, egész sor „előkészületet" tesznek. 
Sót hintenek maguk elé a rossz szellemek 
elűzésére, egymás .előtt szertartásosan meg
hajolnak, stb. A két birkózó ezután a küz
dőtér egy-egy sarkába vonul és ökölbeszo
rított kezét a talajra támasztva, guggolva 
fordul szembe egymással. Ezután hirtelen 
egymásnak ugranak, do legtöbbször' újra 
szétválnak, mert valami nincs rendben. 
Túlkevés volt a. só, vagy valami rossz jel 
mutatkozott, úgy, hogy a birkózás elölről 
kezdődik.

Á küzdelmek kora reggeltől késő estig 
tartanak. Két nagy csoport, a keleti és 
nyugati tábor küzd egymás ellen, ezután 
következnék a kiesési küzdelmeik és végül 
a bajnokságért való harc. A sumo-birkózái 
országos bajnoka óriási népszerűségnek 
örvend Japánban. A szokás eredete igen 
régi.

Az évezredek folyamán az ősi japánt bir
kózást gondosan ápolták és kifejlesztették. 
A sumo Japánban a, nyíllövés mellett a 
legelőkelőbb sport. Sok japán császár maga 
is kiváló sumo-birkózó volt, így például 
legutoljára a mostani mikádó nagyapja, a 
híres Meiji császár is trónörökös korában.

Csepel 
meglepetésre készül

A csepeli TFÜfTK lázas izgalommal ké
szülődik a holnap esti csapatbajnoki mér
kőzésre, amelyben a bajnok FTC-t akarja 
legyőzni. A WMTK győzelme hatalmas 
meglepetés lenne, de nem valószínű, hogy 
a papírforma annyira csődöt mondjon s a 
múlt héten oly nagyszerűen szerepelt fe
rencvárosi bokszolókat legyőzzék a csope 
liek. A WMTK csapatában o’sőizben szere
pel Bandi Európa-bajnoik, aki a BVSC csa
patából került át a csepeliekhez. A másik 
mérkőzésben a BTK és a Beszkárt találko
zik.

A Sí SZÖVETSÉG holnap és vasárnap á 
Mátrában rendezendő síversenyét a vasúti 
korlátozások ellenére is megtartják, mert a 
versenyzők nagy része már Mátraházán tar
tózkodik. A többiek, valamint a német ven
dégek a ma délben 1 órakor induló külön 
autóbusszal utaznak Mátraházára.

A MAGYAR—SVÉD válogatott fedettpá' 
Iya tcnnlszniérkőzés ma kezdődik Stockholm
ban.

LADÁNYI GEDEON ÉS HIDVÉGE# 
LÁSZLÓ beadványával ma este foglalkozik 
a BKE igazgatósága és valószínűen hozzá
járul ahhoz, hogy a két versenyző starth®2 
áilhasson a holnap és vasárnap döntó?r° 
jutó gyorskorcsolyázó bajnokságban.

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG vasár
nap d'lelőtt 10 órakor n Tvimvo éa 
zában tartja 34. évi rendes közgyűlését. A 
czövjtsíg vezetőségében több változta vá-' 
ható.
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„fingé t át 
megöltem

—vádolta magát továbbra is 
Dávid István

Segjol sem f.al.á'Sjú.lí a fioltíesleí 
és a gonosz mostohái

Füzetes ponyvaregénybe illő rém
történetben nyomoz tegnap este óta a 
főkapitányság bűnügyi osztálya. A 
bonyolult történet hőse egy tizenki- 
lencéves nyurga fiatalember, Dávid 
István kereskedősegéd, aki gyilkos
sággal vádolja magát. Az áldozat a 
titokzatos Angéla, vagy Marika, a 
rejtélyes mese sugárzó szépségű hős
nője és szerepel még a történetben a 
sátánlelkű mostohaapa is, aki hatal
mában tartotta Angélát és behálózta, 
a bűn útjára vitte Dávid Istvánt...

Tagnap este a sűrű hóesésben dúlt 
arcú, sápadt fiatalember állított be a 
7-es számú őrszobára:

— Nem bírom tovább... — dagodta 
a rendőröknek- (

— Gyilkoltam... Megfojtottam 
Angélát, tartóztassanak le!

Leültették, megnyugtatták, mire Dá
vid István mesélni kezdett. Elmon
dotta, hogy kint Zuglóban január 9-én 
a Telepes-utca bolgárkertjei között 
megfojtotta szerelmét, akiről nem tud 
mást, csak annyit, hogy- Angélának, 
vagy Marikának hívják. A lány mos
tohaapja felfedezte a tettet, a. holttes
tet a környék egyik kútjába dobta és 
őt azzal fenyegette, hogyha nem teszi 
meg azt, aniire kéri, feljelenti a rend
őrségen.

Az esetről, a zavaros történetről 
jegyzőkönyvet vettek fel, azután Dá
vid István átkerült a főkapitányságra, 
ahol randöroirvos vizsgálta meg min
denekelőtt, majd a fogdába zárták. A 
rendőrorvosi vélemény szerint Dávid, 

bár feltűnően ideges, de teljesei^ 
beszámítható.

és így még az éjszaka megindult a 
furcsa ügyben a nyomozás. Még az 
éjjel reflektorok fénye mellett, sűrű 
hóesésben tűzoltók vizsgálták végig a 
Telepes-utca nyolc kútját, de a holt
testnek nyomát sem találták. Nem ta
lálták az eset harmadik szereplőjét, a 
mostohaapát sem. Ma délelőtt azután 
részletesen kihallgatták Dávid Istvánt, 
aki teljesen megnyugodva, fantasz
tikus történetet adott elő.

Dávid István mindössze tizenkilenc 
esztendős, nemrégiben került fel Nagy
kanizsáról Budapestre és itt a Holló
utca 14. számú házban vett ki magá
nak lakást. Amint elmondotta, még a 
nyár folyamán Kanizsán, ahol egy 
fűszerüzletben dolgozott, megismerke
dett egy feltűnően szép lánnyal, aki
ről csak annyit tudott,' hogy Angélá
nak hívják, hosszú ideig Becsben élt 
és mostohaapjával jelenleg a város
ban tartózkodik.

Sokat sétáltak együtt, Dávid bele
szeretett Angélába és egy szép napon 

v találkozott a mostohaapával is. aki 
rábírta arra, hogy

írjon zsarolólevelet egy dúsgazdag 
Deutsch nevű kereskedőnek és fe
nyegesse meg azzal, hogyha néni 
fizet húszezer pengőt, leányát 

szemcláttára lövi agyon.
Két ilyen levelet írt a mostohaapa 
biztatására, de rajtavesztett a kalan
don, mert a rendőrség elfogta, letar
tóztatta ■ é» a törvényszék háromhónapi 
fogházra ítélte, amit ki is töltött. A 
törvényszék előtt nem keverte bele az 
ügybe Angélát és a moetohaapjút, ma
gára vállalta a bűnt Amikor kisza
badult, újból találkozott Angélával, 
de elhidegült közöttük a viszony és ő 

mivel szógyei te fogházbüntetését, 
testre jött.

FERENCJÓZSEF
KESERÜVI1

Itt nem tudott elhelyezkedni és most 
január elején elhatározta, hogy haza
megy Mocsoládra szüleihez. Január 
8-án történt ez és amint elindult a 
Keleti-pályaudvar felé, váratlanul 
szembetalálkozott a kanizsai szerelem
mel, Angélával. Hosszú beszélgetés 
után Dávid elhatározta, hogy itt ma
rad és január 9-én Angéla találkozót 
adott neki Zuglóban a Bosnyák-táren. 
Itt kézenfogva sétálgattak s egyszerre 
csak felmerült előttük Angéla mos
tohaapjának alakja. Egy ideig hár
masban mentek együtt, majd a mos
tohaapja elbúcsúzott tőlük. Közben 
észrevette, hogy a férfi nem Angelá-

MARSEILLE
MAI ÉLETE

Lisszabon, jan. 17.

Egy utas, aki most érkezett ide 
Marséi lleből, elbeszélte, milyen most 
az élet Délfranciaország nagy nem
zetközi kikötőjében.

Marseille, mondotta, most, a fegy
verszünet ldojcn is folytatja látszólag 
régi vidám, gondatlan életét. A város 
most is éppen olyan festőién piszkos, 
mint valamikor volt és a híres Can- 
nebiéra kávéházai ma is zsúfolták a 
nap minden órájában. De ha kissé 
mélyöbbre iíézünk, észrevesszük, hogy 
a jókedv látszólagos ragyogása mögött 
nyugtalanság rejtőzik.

Olasz-német fegyverszüneti bizott
ságok működnek Marseilleben. Az ut
cán nyüzsgő nép csendes, magába zár
kózott, a közállapotokról senki sem 
mer hangos megjegyzést tenni, mert 
félnek a,z állítólag mindenütt leskelődő 
titkos rendőröktől. Az antiszemita 
propaganda máris érezteti hatását. A 
zsidóüzletek kirakatait betörték és a 
zsidó külsejű embereket nyíltan bán
talmazzák az utcán anélkül, hogy a 
rendőrség beavatkozna.

Élelmiszerekben egyre érezhetőbb a 
hiány. Azok a kis szállítmányok, ame
lyek Algírból vagy Marokkóból érkez
nek. hamar elfogynak vagy vasúton 
tovább mennek észak felé. Naponként 
indulnak cukor, rizs, hús, szappan és 
más közszükségleti cikkek észak felé. 
Marseilleben alig marad valami. A 
burgonya teljesen eltűnt, pedig ezen a 
vidéken évenként kétszer is van bur
gonyatermés. Július óta nem lehet va
jat kapni, rizst sem árusítanak az üz
letek és az igazi kávéillat is már csak 
régi szép emlék. A fontosabb élelmi
szerekre és egyéb közszükségleti cik
kekre fejadagot állapítottak meg a ha
tóságok. Amikor informátorunk el
hagyta Marseillet, egy-egy személy 
naponként csak 35 deka kenyeret és 5 
deka húst kaphatott A havi zsíradag 
20 deka volt Egy-egy személy havon
ként legfeljebb 20 deka sajtot és 8 deka 
szappant vásárolhatott.

De még jegy ellenében is lehetetlen 
gyakran élelmiszerhez, illetve fontos 
közszükségleti cikkekhez jutni. Az űz. 
letek előtt mindenütt hosszú sorban 
várakoznak nők, férfiak és gyakran 
hiába várnak- A boltok lehúzott redő
nyei felett gyakran látható egy tábla 
ezzel a felírással: „áruhiány miatt 
zárva".

A vendéglői étkezés sem kielégítő, 
mert a vendég csak akkor kap ebédet, 
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ndk, hanem Marikának nevezi a' 
leányt és ezért felelősségre vonta 
.Angélát".

— Kérdeztem, — mondotta Dávid 
István — miért hazudik1?... Zavarosan ’ 
válaszolt... Ekkor már kint jártunk 
a Telepes-utca kertjei között. Egyre 
izgatottabb lettem... Veszekedtünk..-

— Azután olyat mondott, hogy 
elkaptam a nyakát... Szorítottam ... 

míg Angéla összeesett...
Ekkor újból előtlün7- tér--el' n Ián j 
mostohaapja.. - Mit tettél? — mond
ta. — Megölted a lányt ... Acg . 
sen kétségbeestem, azután Angéla 
apja elküldött azzal, hogy ő majd kút
ba dobja a holttestet, de meg kell ten
nem azt, amire kér, mert feljelent...

Dávid István ezután hazament és 
-egészen tegnap estig ki sem mert moz
dulni lakásából. Tagnap este végre is 
elment és amint kilépett a kapun, 
szembetalálkozott a mostohaapával, 
aki újból megfenyegette:

—- Nem bírtam tovább ... Elmentem 
a rendőrségre... — fejezte be vallo
mását a fiatalember.

A különös történetben a rendőrség 
teljes apparátussal nyomoz, hogy 
megállapítsa, valóban bún törtóut-e, 
vagy ideggyenge fiatalember rém
látása a fantasztikus történet.

vagy vacsorát, ha megfelelő mennyi
ségű kenyér-, hús- és zsirjegyet tud a 
pincérnek adni. Az étrend mindenütt 
sovány, szegényes- Mielőtt kötelezővé 
tették az élelmiszer jegyek beszolgál 
tatását, a marseilleiek néha két-három 
vendéglőt is felkerestek, hogy kielégí
tően tudjanak táplálkozni.

Nagy csapás a marseilleiekre az is, 
hogy a vichyi kormány betiltotta az 
aperitifet. Aki tisztában van azzal, 
hogy az aperitif milyen fontos szere
pet játszott a franciák napi program
jában, az megérti azt is, hogy ez a 
tilalom általános elégedetlenséget és 
elkeseredést keltett. Emellett kávé 
sincs, illetve azt a fekete lőrét, amit 
kávé gyanánt árusítanak, csak dél
után három óra után szabad kiszol
gálni.

A benzinfogyasztás korlátozása 
olyan szigorú, hogy úgyszólván lehe
tetlen benzinhez jutni. A magánkocsik 
használatát teljesen megszüntették. 
Az a néhány taxi, amely még közleke
dik, valami benzin és alkohol keveré
ket használ. Ez a keverék émelyítő 
szagot áraszt. Az utcákon újra meg
jelentek a lovak és régimódi, rozoga 
határok döcögnek a világváros kocsi
útjain. De áz anyagi nélkülözésnél is 
sokkal nyomasztóbb a légkör. Általá
nos közöny, nemtörődömség lett úrrá.

Védjük az állatokat!
A Magyar Cserkészszövetség Állat

védő Főbizottsága és a Magyar Állat
védők Oraz. Egyesülete a tél viszon
tagságaival szemben az állatok foko
zottabb védelmére hívják fel a nagy- 
közönség figyelmét.

A síkos úttesteken a lovak nehezeb
ben húznak és könnyebben is esnek el, 
ezért a kocsik túlterhelése, különösen 
az emelkedéseken kerülendő és a lovak 
éles patkóval látandók el,

A madarak etetésére helyezzünk el 
magvakat ég más, alkalmas madárele- 
delcket a nyilvános tereken felállított 
etetőkben, de gondoskodjunk élelmük
ről más módon, is. Ne adjunk a ma
daraknak kenyérmorzsát, mert attól 
szomjasak lesznek, utána sok vizet isz
nak és a hidegben megfagynak.

— A Magyar Légiforgalmi Rt. értesíti nz 
utazóközönséget, hogy a Budapest—Nagyvá
rad—Kolozsvár—Marosvásárhely légijárat 
minden nap közlekedik.
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Súlyos ítélet 
két szerelmi gyilkosság 

ügyében
A szolnoki törvényszék négy napig 

tartó tárgyalás után ma hirdetett íté- 
etet Elein Zsigmond kereskedő és 
özvegy Szabó Lászlóné gyilkossági 
ügyében. A vád szerint Kiéin, Szá
múé felbujtására múlt év június 26-án 
megölte az asszony férjét, Szabó 
László jászberényi adótisztet. A bíró
ság Klem Zsigmondot bűnösnek mon
dotta ki 'mint tettest gyilkosság bűn
tettében és ezért életfogytiglani fegy- 
házra és tízévi hivatalvesztésre ítélte. 
Szabó Lászlódét a vádtól eltérően 
csak mint bűnsegéd! bűnrészest ítélte 
el a bíróság és pedig ötévi f egyházra 
és tízévi hivatalvesztésre- A vádlottak 
fellebbeztek, de fellebbezett az ügyész
ség is, mert a bíróság mellőzte a ha
lálbüntetés kiszabását.

Ugyancsak ma. hirdetett ítéletet a 
jzolnok’ törvényszék Tar Lajos ben- 
tessogéd bűnügyében, aki múlt év no
vember 13-án egyetlen késszv.rással 
megölte gazdáját, Kovács Sándor hen
test, mikor ez vidéki út járó] váratla
nul hazatérve, segédjét bizalmas 
egnüttlétben találta feleségével és 
ezért felelősségre vonta. A bíróság 
Tar Lajost, aki jogos Önvédelemre hi
vatkozott védekezése során, szándékos 
emberölés címén hatévi /egyházra 
ítélte. Megállapította- az indokolás, 
hogy a vádlott jogos önvédelemre nem 
hlvatkozhntik, miután saját jogelle
nes magatartás a idézte elő a bűncse
lekményt. Az ítélet nem jogerős.
írj—i-—.-—

Elfogtak egy hírhedt 
hamis okmánygyárost
Finom família harmadik tagja ke

rült ma reggel a rendőrségre Méhes 
Zoltán kárpitossegéd személyében, aki 
a hírhedt hamisítónak, Méhes Oszkár
nak a fia. Az apa jelenleg a váci fegy- 
házban tölti büntetését és a letartóz
tatott, már többször büntetett kárpi
tossegéd fivére a szegedi Csillagbörtön
ben ül. Néhány héttel ezelőtt a rend
őrségre bejelentések érkeztek, hogy 
hamis tanúsítványok kerülnek forga
lomba. A nyomozás során kézrekerült 
néhány felhajtó ügynök, akiknek val
lomása alapján elfogták és letartóz
tatták Méhes Zoltánt. Hamis bélyeg
zőkkel és ellopott tanúsítvány-blan
kettákkal dolgozott, ezenkívül hamis 
keresztleveleket is készített, valamint 
több Károly-csapatkcreszt igazolást ha
misított. A házkutatás során rengeteg 
nyomtatványblankettát és hamis pe
csétet találtak Méhes Zoltánnál. Leg
utóbb néhány áruházban is szélhámos
ságot követett el olyan módon, hogy 
bevásárolt, a fizető blokkra pedig rá
hamisította a pénztár jelzését és így a. 
csomagokat magával vitte. Méhes Zol
tánt letartóztatták.

— Horváth Miksa temetése. Ma délben 
ntigy részvét mellett temették el Horváth 
Miksa kormányfő-tanácsáé, vezérigazgatót, a 
Lipótvárosi Társaskör elnökét. A sírnál 
Dési Géza v. országgyűlési képviselő búcsúz
tatta a kör nevében Horváth Miksát és mél
tatta az elhunyt érdemeit, amelyeket a ma
gyar közgazda-sági életben és szociális1 téren 
kifejtett több évtizedes munkásságával szer
zett.

Megjelent a betűsoros

Ad« Kis Kóté
XXI. évfolyam. 1941. évre,

8zerke8»teíUk;
II. SffíSI HiU. UlllL UHU

budapesti ügy ti-4 h. kSayrriasgáló ,

A legújabb adóügyi rendeteteket 
Is felöleló « az ósszes érvényben 
lévő adóügyi jogszabólyokat 
ismertető gyakorlati tájékoztató 

és útmutató.
ÁRA 3 P 80 F.

I Kepheté kledéhivatelHnkbea
1 Budapest, VI.. Andréssy-út 47.
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élet-halát küzdelme 
a zajló Dunán

K.éí csónak a jéglálblálc l&öxé sxorult

Kiknek a kihallgatását 
kérte a nyilasper védelme?

Ma a reggeli órákban Csepelsziget- 
ről, ahonnan még az utóbbi napokban 
is rendszeresen indult egy csónakjárat 
Budafok felé, két csónakban körül
belül 20 munkásember elindult erre 
az útra a zajló jégtáblák között. Nagy 
üggyel-bajjal el is jutottak a Duna 
közepéig, itt azonban

a csónakok a megtorlódott jégtáb
lák közé szorultak,

A csónakban ülők kétségbeesetten ki
áltoztak segítségért. A budafoki par
ton nagy tömeg verődött össze és az 
emberek tehetetlenül nézték, hogy a 
jégtáblák közé szorult csónakokat az 
ár lassan' sodorja Hárossziget irá
nyába.

A tűzoltóság, amelyet értesítettek, 
kivonult a partra, de a zajló jégtáblá
kon át nem tudott hozzálátni a men
tési munkálatokhoz. A távolból nem 
lehetett felismerni, hogy kik és há
nyán vannak a veszedelembe jutott 
csónakokban. Budafokon rémhírek ter
jedtek el és azok az asszonyai:, akik

nek hozzátartozóik rendszerint ezzel a 
csónakkal szoktak munkahelyükről 
hazatérni, összeverődtek a Dunaparton 
és kétségbeesetten sírtak, jajgattak.

A budafoki polgármester telefonon 
felhívta Hárossziget katonai parancs
nokságát és kérte, hogy a katonaság 
vegye kozóbe a mentési munkálatokat. 
A parancsnokság intézkedésére riadót 
fújtak és két század sietett le roham
os ónak okkal a Dunapartra. A helyzet 
valóban veszedelmesnek látszott.

A zajló jégtáblák közé szorult csó
nakokban az összefagyott emberek 
kétségbeesetten kiáltoztak segít

ségért.
A kivezényelt utászok egy darabig 

tanácstalanul nézték a zajló Dunát és 
a déli órákban rövid tanácskozással 
kidolgozták a haditervet: hogyan kö
zelítsék meg a jégtáblák közé szorult 
csónakokat. Remélni lehet, hogy az 
utászok a rendkívüli nehéz feladatot 
megoldják és a veszedelmes helyzetbe 
került embereket ki fogják hozni a 
biztos partra.

Laval — külügyminiszter
Gcuf, jan. 17.

(NST.) A svájci reggeli sajtó nagy 
szenzációja a francia kormány átala
kításának híre. A „SuiBse“ című genfi 
lap berlini levelezője jelenti elsőnek, 
hogy Flandint miniszterelnökké, Lá
váit pedig külügyminiszterré ne

vezte ki Pétain marsall. A lap öklöm- 
nyi címűMűkkel első oldalon közli a 
hírt. A lap tudósítója kijelenti hogy 
ezzel végétért a hetek óta húzódó 
vichyi kormányválság és az új kine
vezésekkel megteremtődött a német
francia együttműködés minden felté
tele.

Angol légijelentés
London, jan. 17.

(Reuter.) A légügyi és belbiztonság
ügyi miniszteérium jelenti pénteken 
reggel:

A péntekre virradó éjszaka Nyugat- 
Anglia több helységére, valamint 
Anglia ■ délkeleti, déli és délnyugati 
részének egymástól igen távoleső 
pontjára bombákat dobtak. Nyugat- 
Anglia egyik városában több tűz, kö
zülük néhány súlyosabb természetű 
tűz keletkezett. A kereskedelmi és 
egyéb épületekben kár keletkezett- Az 
áldozatok száma nem magas. (MTI)

illetékes köreiben kijelentik, azokkal 
a külföldi hírekkel kapcsolatban, hogy 
Horia Sima a közeljövőben Berlinbe 
utazik, nem tudnak semmit.

Kovarcz Emil és társai államfelfor- 
gatási bűnügyében ma tartott folyta
tólagos főtárgyalást a büntetőtör
vényszék ötöstanácsa. A főtárgyalás 
megnyitása után Héthelyi Ferenc el
nök kihirdette a törvényszéknek azt a 
végzését, hogy elutasítja a védelem 
indítványát, melyben orvosszakértők 
meghallgatását kérte. Az elnök ezután 
felhívta vitéz Demeter Lóránd védőt, 
hogy

milyen részt kíván ismertetni a 
Dohány-utcai merénylet ügyirataiból.

Az ügyvéd előadta, hogy Czobor de
tektív vallomásának ismertetését kéri, 
valamint be akarja mutatni azt a váz
latos rajzot, amely Kovarcz Emil hi
vatali szobájáról készült. Esetleges 
helyszíni szemle elrendelését is kérte.

Kiszely Alajos védő a képviselőhaz 
elnökségének megkeresését indítvá
nyozta, arra vonatkozólag, hogy a 
Vágó-féle interpellációt ismertessék. 
Kérte Vágó Pál tanúként való kihall
gatását is. Arra, vonatkozólag, hogy 
az interpelláció anyaga fedi a valósá
got,

indítványozta Imrédy Béla, Jaross 
Andor, Csáky István, Miktay Ist. 
ván és Rajniss Ferenc tanúként 

való kihallgatását.
Kérte ezen kívül a Nyilaskeresztes 
■párt programjának ismertetését és a 
belügyminisztérium megkeresését
atekintetben, hogy a nyilaskeresztes 
pártot országos pártnak elismerjék.

Enzsöl Sándor védő a Bock Adám- 
féle bűnügy ismertetését indítvá
nyozta.

Dr. Buzássy Lajos királyi ügyész 
válaszolt az indítványokra. Előadása 
szerint Czobor detektív vallomása nem 
tartozik az ügyhöz, tehát annak is- 
mertetősét ellenzi. Nem ellenezte azon
ban a dohány-utcai bűnügy irataiból 
a vádirat esetleges ismertetését. A 
Vágó-féle interpellációval kapcsolat
ban kijelentette az ügyász, hogy az 
nem hangzott el a plénumban, külön
ben pedig ebből az ügyből kifolyólag

önálló sajtópert indítottak és az in
terpelláció ismertetése célzatos volna, 
ezért azt ellenzi.
— A világháború alatt — mondotta 

a többi közt az ügyész —
az akkori kormányok helytelen po
litikát folytattak, amikor megen
gedték, hogy a parlamenti szószé
ket célzatos beállítású híresztelé

sekre használják fel egyesek.
E tapasztalatokon okulva, erről most 
szó sem lehet.

Feleslegesnek találta az ügyész Im
rédy és a védelem által megnevezett 
többi tanú megidézését is- A nyilaske
resztes párt programjának ismertetése 
is felesleges, mert nem az a vád, hogy 
a nyilaskeresztes párt részére tobo
roztak tagokat. A nyilaskeresztes párt 
elismert párt, tehát céltalan a belügy
minisztérium megkeresése-

Rövid tanácskozás után kihirdette 
az elnök az ötös tanács határozatát, 
mely szerint elrendeli a Kovarcz Emil 
hivatali szobájára vonatkozó helyszíni 
rajz ismertetését, a védelem ma előter
jesztett több indítványát azonban el
utasította.

Az elnök ezután megkezdte azoknak 
az iratoknak az ismertetését, amelyeket 
az előző tárgyalásokon rendelt el az 
ötös tanács.

A bíróság ezután még a többi vád
lottnál talált és az ügy szempontjából 
fontos különféle iratokat ismertetett, 
majd szünetet rendelt el és ezután kö
vetkezik az ügyész vádbeszéde.

Huszár Mihály 
képviselő meghall
Huszár Mihály sárvári keresztény

párti képviselő ma reggel 67 éves ko
rában meghalt. A törvényhatósági bi
zottságnak is tagja volt és jelentős sze
repet játszott vármegyéje életében. Te
metéséről még nem történt intézkedés.

Berlin nem tud
Horia Sima útjáról

Belgrád, jan. 17.
(Búd Tud.) Berlinből ideérkezett je

lentések szerint a birodalmi főváros

Amerikai 
gabona és liszt 
a spanyoloknak

Madrid, jan. 17.
(Reuter) Hivatalos közlés szerint 

Roosevelt elnök hozzájárult ahhoz, 
hogy az amerikai Vöröskereszt gabo
nát, vagy lisztet küldjön Spanyolor
szágba a spanyol polgári lakosság 
megsegítésére- Az amerikai Vöröske
reszt megbízottai Spanyolországban a 
spanyol Vöröskereszt tagjaival együtt 
működve végzik majd a küldemények 
szétosztását.

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS**- 
ben! Biztos eredmény!

CIPŐK
Egyes pórok Igen 

olcsón 
Amerikainál 
V., Dorottya-utca 9. Tel.

Használt fértiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel, Teréz-körút 2. I. 9.

Telefon: 224—842.

A Kalevala festője
Ujvfri Béla dr. tanulmánya. Ára: P le

kapható a 8 Órai (Jjság kiadó
hivatalában, VI., Andrássy-út 47.

BALRA, ESKÜVŐRE
divatos frakk, szmoking, kölcsön 5 P 
Viselt ruhák vétele. RÖTH KAROLY. 
VII., Akácfa-n. 8 T.: 224-751.

Nyugaton havazás és 
hideg, — keleten eső 

és olvadás
A hideg és meleg levegő küzdelme hazánk

ban hatalmas arányokban bontakozott ki 
és egyelőre változatlan erővel tart. Igen 
éles az ellentét a nyugati és keleti részek 
között Dunántúl —5, —10 fok mellett hava
zott, majd a viharos szél hófúvásokat okoz. 
Ugyanakkor az Aiföldön és Erdélyben plusz 
2, plusz 5 fok mellett esik az eső és nagy 
olvadás lépett fel. Az új havazás körülbelül 
10 centiméteres friss hóréteget adott a Du
nántúl. a hegyeken és a fővárosban. (A 
Svábhegyen jelenleg 25 em a hótakaró vas
tagsága.)

Az időjárási helyzet további alakulása 
rendkívül bizonytalan. A hideg és meleg 
levegőtömegek küzdelme folytatódik, így az

ország nyugati felében újabb havazásra és 
további hófúvásokra kell számítani. Hazánk 
keleti felében viszont az olvadás tovább tart 
és újabb esőzés lesz. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Elénk, helyenként viharos szél. Sok 
helyen újabb lecsapódások (nyugaton hó, ke
leten havaseső, ónosesö). A Dunántúl hófú
vás. A hőmérséklet alakulása bizonytalan.

VESZEK
szép tiszta Színházi Életet, Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket. 

Levélhívásra háthoz megyek.

Vörös Pál 
otságórus, 

Kálviniéi* közepén.

RUHA 
sporlmellény 
bőrkabát 
esőkabát

legolcsóbban

Márton Szász
BAlvány-utca 3» Címre ügyelni

A csecsemő nevelése és gondozÉsa
Irta: dr. Koboz Pál gyermekorvos 

Ara: P 3. -
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG
kiadóhivatalában VI., Andrássy-út47.

LEGDRÁGÁBB KIÜCSÖKK
z Irta : Paul de KruJL

Ara kötve: P. 6.— 
Kapható a 8 Órai Újság kiadéhiva- 

tatában, VI., Andrássy-út 47..

Ííircszpor 
kapható Szántónénál Pestszenterzsébet 
Jókai Mór-u. 61. Telefon: 347-t95

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thököly-űt IS

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR, HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Gabona minősítő raktárnok, áru- 
kezelő uag.v gyakorlattal, hosszé 
bizonyítvánnyal állást keres. „Gabo 

nás“ jeligére lökiadóba.

Jegyzetmós-láfi 12 llllérttí. 
100 soka'.orosítás 1.50 Taxigéptrás 
fordítások Nagy Ibolyánál. Teréz- 

krt 28. 826-512.

Használt féifi és női khet 
legtöbbet f hetek. Ékszerekért,szőnyeg 
varró-és Írógépért egész háztartásokért 
Gerstl G.. Erzsébet-krt 32. T : 421-868

ELADÓ 
vadonatúj, dupla ablakra való szép 
récéttiggöny. Szinyei Merse- 

utca 23. I. 9. Délután.

írta: Berend Miklósné
Ara: Kötve 6.40. főzve: 4.80 P 
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG 
kiadóhivatalában VI., Andrássy-úr 47.

Téli alma: Príma összes legjobb 
fajták 20 kg-os ládában tiszta .Jonat- 
bán. Londonpepi vagy bőralma 18.30 P 
Közönséges vegyesfajta 14 80 P. Má
sodrendű 10.3Ó P. ab itt, utánvéttel 
FUCH8 FERENC gyűmöleskereskedö. 

Kökényes (Kárpát)

Olaszból és olaszra fordít, tudo
mányos és más munkákat is „olasz 

diplomás4*, főkiadóba.

Billíárdasztai,
szék, evőszer, FRIED vendéglői 
berendező, Király-utca 44. ss

Tarzan a diadalmas
Irta: E. R. Burroughs
Ara:. Kötve P 2.90 

Kapható a8 ÓRAI ÚJSÁG 
kiadóhivatalában VI., Andrássy-út 47.

SZMOKING,
frakköltöny jó állapotban eladó.

Hajós-utoa 11. yáatos.

Solfőr teohnologiát végzett teher- 
saemély. Kétéves gyakorlat. Jelinek 
Remelekerlvírós, Labanc-út huszonhét

E'odrásznöt jó munkást, ki mani. 
köröz is. állandóra felvessek Tóth, 

Semmolweis-utca 14.

Józan gondolkozásé vidéki házas
pár <nö pertekt szakácsnő) kisebb 
házmesterséget vállal. 8oós Ferenc, 

Ercsi, Felsödnnasor.

Kiadja a 8 órai üjság Lapkiadó Rt. Szer
kesztőség: Honvéd-u. 10. Tel.: H-53-60. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon: 22-42-32. 23-42-33. 22-42 34.

Hirdessen a „Pengős1*-ben
iíyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-t. körforgógépein. (Felelő.: Győry Aladár igazgató.)


