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UMBERTO TRÓNÖRÖKÖS
FŐPARANCSNOK LESZ SZ AFRIKAI FRONTON!

Olasz ellenoffenzívát várnak Albániában
London flottasegítséget kért Washingtontól

Elsötétítés! gyakorlat — Hewyorkban
Milano, jan. 18.
ellenfelei közül először a gyengébbet osztályán felülire teszi a repülőkkel
(Stefani) A Corriere della Sora ve sújtani, hogy azután a másik ellen ■és tengerészekkel együtt. A Gazzetta
zércikkében ezeket írja:
fordulhasson. A harcok súlypontjának dél Popolo, miközben megemlíti ennek
Anglia azzal, hogy főhaderejét a Olaszország irányában való eltoló a hírnek görög’ cáfolatát, nyolc-kilenc
Földközi-tengerre
összpontosította
ezer főre becsüli a „megszálló , angol
dása azonban valószínűleg
csapatokat" Közülök 1500—2000 vesz
Olaszország ellen, gyökeresen felfor
lesz az angolokra, annál is inkább,
gatta szokott hadviselési rendszerét.
részt a tulajdonképpeni hadműveletek
mert az a szoros katonai együttműkö
A valóságban Anglia ma a szigeteken
ben, a többi műszaki, és kisegítőszemegelégszik a védekező harcmodorral dés, amelyet a tengely nemrégen a mélyzet.
és ugyanakkor több-kevesebb sikerrel Csatornán megteremtett, most még
Közben Cavatlero vezérkari főnök
támadó hadjáratot vezet a Földközi gyorsabba.ii és még nagyobb méretek személyes irányításával tovább folyik
tenger területén. Ezzel Anglia minden ben valósul meg a háború déli szín az albániai átszervezés és az előkészü
bizonnyal azt reméli, hogy sikerül terén is (MTI)
let a tavaszi akcióra. Római körök
ben
Newyork, január 18.
a legközelebbi hónapokra feltétle
Szombatra, virradó éjjel jelentették a Rómában élő amerikai hirlaptudósítók, hogy a nap folyamán nagyobb német légelhárító csapatok yonultak át az olasz fővároson. A tengely összefogásának újabb bizonyítékát
látják a tényben az amerikai újságírók, akik a tudósításaikban megjegyzik,
hogy a német légelhárítók még a pénteki nap folyamán déli irányban foly
tatták útjukat Rómából.
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milánói
tudósilójának telefonjelentés

Milánó, jan. 18.
Mintegy adott jelre, a legtekintélye
sebb olasz sajtóorgánumok megint
Olaszország
hadicéljairól
kezdenek
cikkezni. A külügyminisztérium részé
ről a Relazioni Internazionali szólal
meg és többek közt

tiltakozik az ellen a beállítás ellen,
mintha a tengelyhatalmak közül
bármelyik is európai egyeduralom
ra törekednék.
A fasizmus és a, nemzetiszocializmus,
ahogy együtt vállalja a küzdelmet, úgy
egyenlő mértékben osztja meg a hatal
mat is. A Chigi-palota félhivatalosa
kijelenti még, hogy a tengelyhatal
makra ráfogták, hogy „támadók*', ami*kor pedig Olaszországot és Németor
szágot érte a szó legszorosabb értelmé
ben támadás az angolok és szövetsége
seik részérőlA Popolo dfltalia örömmel konsta
tálja, hogy vérmérséklet, faj tekinteté
ben annyira különböző népek, mint az
olasz, német, japán, spanyol, magyar,
román és orosz közös antiplutokrata
és angolellenes frontba tömörültek.
Végül a Corriere della Sera azt han
goztatja, hogy

Itália nem mutat engedékeny

séget, sem pedig a szövetségesének
segítsége nem csökkent.

London újra flottasegítséget kért
az Egyesült Államoktól.
Ezt az angol kérelmet azonban, úgy
mond, politikai okokból titokban tart
ják.
A két „szárazföldi' hadszíntér jelen
tősége olasz szemmel nézve eltörpül
most a tengerek frontja mellett. Az
angolok azonban, úgylátszik, inkább
az előbbiekre fektetnek súlyt. Leg
alább is erre vall a Stefani ügynök
ségnek az a jelentése, hogy

Szalonikiben és Athénben tekinté
lyes angol gyalogsági és motorizált
egységek szálltak partra.
Számukat az olasz félhivatalos ügy
nökség információja már egy had-

Továbbá, azt is hallani, hogy a nerúrég hadtesttábornokká előléptetett

Umberto trónörökös átveszi vala.
melyik fronton a főparancsnoksá
got.
Ez a hírforrás Albániáról vagy ÉszakAfrikáról beszél, miután azonban Al
bániában éppen most hajtottak végre
fontos személycseréket; a második
kombináció látszik valószínűbbnek.

Györgyi Miklós

Tüzérségi párbaj
Tobruk körül

A lap ezt a következtetést vonja le a
Zürieh, jan. 18.
Földközi-tengeren
legutóbb
történ
Az
északafrikai
hadműveletekben
tekből.
A hadicélok mellett különben éppen mintha némi szünet állott volna be je
lentik a svájci lapok tudósítói. Most
az olasz—német légierők újabb
Tobruknál folytatódik az. ostromló,, an
nagy sikereiről
gol sereg és az olasz helyőrség tüzér
beszélnek a mai vezércikkek. Mindez,,
ségi párbaja. Nagyobb csapatéi tolások
írják, nem tekintendő epizódnak, ha
nem döntő súllyal bíró eseménysoro angol részről nem észlelhetők.

zatnak a háború végső kimenetele
szempontjából. A Popolo d'Ianlia newyorkj tudósítója például azt kábelezi
lapjának, hogy a Földközi-tengeren
elszenvedett csapások miatt

nül egy nagy obbarányú olasz ellen,
offenzívat várnak Albániában.

Az olasz hadseregnek nyugatra lev3
legközelebbi egységei és Tobruk kö
zött semmiféle olasz hadmozdulatok
nem tapasztalhatók. Pénteken az észak
afrikai Derna és a szicíliai Catania
felett nagyobb légicsata zajlott le. A
német Stukák is erős támadást intéz
tek Málta ellen, a bombák a kikötő
épületeiben károkat okoztak.

A dakari flotta kifutott
a Mendoza védelmére
Róma, jan. 18.
t Magyar Távirati Iroda)
Mi ni a Messaggero Monté videóból
jelenti, a délamerikai, lapok értesülé
se szerint a dákari francia hajóraj
útban van Montevideó felé, hogy vé
delme alá vegye a Mendoza francia
gőzöst, mely a francia kormány uta
sítására az angol zárlaton áthaladva,
Marseillebe akar befutni. A Mendozát
— amely az uruguayi felségjog alá
tartozó vizekről már a brazil vizekre
haladt át — napok óta egy angol segédeirkáló követi.

Ix>ndon, jan. 18.

A Reuter-Iroda jelentése szerint a
Málta ellen intézett csütörtöki légi
támadás rendkívül nagy pusztítósí:,
okozott. Egy községnek majdnem va
lamennyi
utcája
romokban
hever.
Egy másik k">. ./jen a ház:,’, ru íja
sok embert maguk alá temettek. Ez 4
légitámadás volt idáig a legheveseb<
és legnagyobb mindazok között, ame
ly :\- -; Málta a háború óta szénre
dett. (MTJ)

MTI-jeíentés
Chorchill «jtasg©wi
beszédéről
Churchill miniszterelnök pénteken
este Glasgowban mondott beszédében
többi között a következő kijelentést
tette:
— Olyan veszélyek előtt állunk,
amelyek, hogyha félvállról vesezük,
romlást hozhatnak ránk. Még sok hó
napig el kell viselnünk városaink és
iparvidékeink
bombázását
anélkül,
hogy arra ugyanolyan erővel válaszol
hatnánk. Szenvedések és gyötrelmek
Várnak ránk.
_ Churchill beszéde további során ki
jelentette, nem akarja azt állítani,
hogy a háború további folyamán ne’n
lesznek még bonyodalmak. Afelől

a® Egyesült .Államok-légihaúereje is hasz
I Knox ezredes, az USA tengerészet? mi->
nálhatja.
>,
I nisatere szerint eddig Anglia őrizte Euró
Az angol kezekben lévő, amerikai érték- pának az Atlanti-óceánra nyíló három ki

papitok megvásárlására tett javaslatot az
Egyesült Államok pénzügyminisztériuma,
nak az egyik nagy amerikai banktröszt.
Hozzávetőleg 600 millió dollár értékről van
szó. Ha a terv megvalósul, ez lesz a viiág
legnagyobb értékpapírüzlete.
.

járatát. Ha ezek német kézbe kerülnének,
megnyílna az út a nyugati félteke felé s
az első célpont Délamerika lenne, Ezért
kell az. Egyesült Államoknak hadihajókat
építeni, haditengerészeket toborozni, erős
honvédelmet szervezni s elsősorban: Ang
liának segítséget nyújtani.

azonban, hogy majd hogyan végződik,
Devoitolna. volt autó-, és repülgépgyárost,
a_ legcsekélyebb kétség sem
lehet. akit az áf-aui biztonsága ellen elkövetett
A saarbrückcni rádió intette hallgatóit,,
Utalt az Egyesült Államoktól várt se merénylettel vádolnak, Bellevokinből Touhogy a túlzottan igénybevett orvosokat
gítségre, majd heves szidalmakba tört lonseba szállították át, A bellevoisini fog
csak komoly szükség esetén vegyék igény
ki Németország ellen, de elismerte, ház most már teljesen üres, miután tizenöt
be s az orvosi rende’.őórákon is szabják
hogy Európa nagy rézzé Németország politikai foglyát Aúbenasba vitték, míg a minél rövidebbre látogatásaikat, hogy ezbirtokában van és hogy hadseregét többi letartóztatottat Vals-Ies-Bains-ben he
zel is tehermentesítsék az orvosokat.
csaknem az egész szárazföldön tet lyezték el,
Fokozottabb
Ütemű
n é vszlovákosítást
szése szerint viheti ide vagy oda.
Sinelair, légügyi miniszter, pénteken Lon
Beszéde végén Churchill a követke donban beszédet tartott, amelyben közölte, sürget a Hlinka-gárda lapja, a Gárdista,
zőket mondotta:
hogy az utóbbi időben harcbavetett éjsza- j Hiba. írja a lap,, hogy olyan vélemény is
Remélem, hogy ennek az évnek kai vadászgépek Defiant-tipusúak voltak. van. hogy bizonyos szlovák emberok visel
a végén vagy a következőnek a kez Ezek a gépek már régebben, különösen te magyar vezetéknevek nem magyarosí
detén már sem a szárazföld ön. sem Dünkirchennél, igen hatásosaknak bizo tottak. hanem állítólag eredetiek. így pélI dául azt mondják, hogy az olyan vezetéknem ^e9aönX hátrányban. nyultak. Ezt a kétmotoros angol vadász- |I neveket, mint Szomolányi, PÖstyéni, Fairgéptípust a jövőben tovább modernizálják II kas. Kálay, Vérfy, Szolnoki, Árvay, Szeés megjavítják- Sinelair miniszter ezt a I
I herényi, Adámy, Pólyák, Ravasz, Földes
nyolc gépfegyverrel felfegyverzett vadász- I
|I stb. nem kell elmagyarosított neveknek tegépet
a
világ
legjobb
vadászgépének
mon.
A népszerűség útjára jutott magyaros
I kinteni. Nem akarunk tudományos fojtegoöltözködés ezután ismét tovább hódított. dotta.
| lésekbe bocsátkozni ezt illetően, folytatja
Tegnap délután rendezte meg a Corvin Egyszerűségében is nemes és a legválaszFranciaországban tovább folyik „a kom- j
Aruház egy hétig tartó dívatrevű-soroza- tékombb ízlésnek is megfelelő toalettdarab munistáktól való megtisztítás" akoiója és II a. Gárdista, az idők szelleme és a szlovák
tának első felvonulását, Erdély javára jaival hamar megtalálja majd az utat, a egyre nagyobb méreteket ölt. Toulcuseban I nemzet törvénye azonban azt kivánja, hogy
minden ilyen vezeiéknevű szlovák vagy
tzplgá'.ó teadélután keretében. A Jsagyszabású bemutatót a. megjalent előkelő közön jóízlétóről híres, magyar hölgyek szívéhez. most tizenöt volt vezető kommunistát le- I térjen vissza eredeti vezetéknevéhez vagy
ség zajos tetszésnyilvánítással jutalmazta. Ez a felvonulás nemcsak Tüdős Klárát dl- tartóztattak. Ezenkívül felfedeztek egy I vegyen fel megfelelő szlovák vezetéknevet.
Tüdős Klára jólismert, kitűnő ízlését di tzéi'i, hanem sikere a Corvin áldozat', a kész nagy titkos nyomdát is, A nyomdában sok I| Hallatlan tünet az, folytatja, hogy még
csérő szebbnél-szebb ruhadarab, az egy- vezetőségének is, mert együtt bebizonyították propagandairatot foglaltak le, valamint I olyan emberek sem szlovákosítják vezeték
cséjö szebbnél szebb ruhadarab az egy- tegnap, hogy az áruházi ruha, is lehet di nagy élelmiszerkész’.eteket. Clermont-Fer I nevüket. akik fontos helyet töltenek be a®
háig, egészen komoly élményt jelentett/ '
vatos, úri és ízléses.
randban ig nagy razziát rendeztek, dél
állami életben és így rossz pá'dát mutat
csupán egy letartóztatásra került sor. Ez- I
nak. A GardUta ezek után rámutat arra,
zol szemben számos' letartóztatás történt a I hogy a szlovák sportolók között is rendet
muíf év folyamán nem kevesebb, mint száz
öröm-megyei Romans városban. A kom- I kell teremteni e téren. Jó lesz, á'lapítja
hatvan hajót emelt ki a spanyol vizeken munisták elleni bünperek is tovább foly- I tneg a lap, ha eltűnnek az ilyen és hasonló
. a tenger fenekéről. Ezeket a hajókat apui- nak, mint Lyonból, Toulouseből és Marséit- j vezetéknevek: Ballay, Csiliagy, Korbélyi,
gáriiáburu idején süllyesztették el Spanyol léből jelentik. A francia sajtó és közvéle
Ruttkay. Kubányi. Ormay. Hajósy, Hajország keleti partjain. Többek között két meny nagy megelégedéssel kiséri ezt a dóczy, Szántó. Eperjesy, Szi’.vay, Noskay,
hadihajót, kilenc kereskedelmi gőzöst, öt tisztogatási akciót.
Zelenay, Pá’.may, Csipkey, Csányj stb.
vitorlást, két vontatózajót és számos kiA svájci kormáhy kibérelte a Glória pa
I’J élelmlc’kkek Hintek fel a meg nem
•k«wet bombavetek erős támadást intéz. sebb bárkát sikerült kiemelni.
namái fehérhajót, amely Svájc számára
tek Bristol városa ellen. A ledobott gyujtóMég mind g bi onytalan, mi történt Bér-, amerikai árucikkeket szállít Newyorkból szállt Franciaország piacain: a mókus-, a.
és robbanóbombák a város több pocijánj gonsoli ta-bomokkal, a bardiai olasz csa- Genovába, Onnan Olaszországon át vasúton bol'ó- és a varjúhús. Egy hólló 10 frank,
tüzeket idéztek elő ég jelentős károkatt patak parancsnokával. Egyes vélemények szállítják tovább az árut. Egy. másik pa egy mókus 12, e.gy varjú 15 frankba kerül,
okoztak épületekben. Német bombavetők; szerint elesett vagy megsebesült, más ver- namai tekergőző?, a Calanda, már szintén
A vasárnap megtartott szovjet választá
működtek Északskőeia fölött is. Az angol: Ziók szarint sikerült megmenekülnie az el svájci szolgálatban áll és jelenleg útban sok eredményeinek megállapítása során,
királyi légierő a szieijifti Cataniát, a líbiai lenség, elöl, A legutóbbi római sajtókonfe- van Newyork felé svájci árucikkekkel kiderült, hogy a lembergi helyőrség kép
Barmit, a német Emdent és Wlhelmsliavent, . reneiáp erre vonatkozóan, katonai okokra megrakva.
viselőjeként a legfelsőbb szovjet tanácsba
Valamint a francia invázióé kikötőket tá hivatkozva,- x> ö- den felvilágosítást meg
Wanda Waszlljevszkát, az ismert lengyel
Tobruk előtt a helyzet változatlan.
madta.
tagadtak.
Az Ankarában időző angol katonai kül írónőt választották meg.
Az egy re nyomasztóbb tüzelőanyag hiány
Spanyó’.oi szagban nagyobb' az éhség és döttség tegnap megkezdte érdemleges tár
arra készteti a francia hatóságokat, hogy a kétségbeesés, mint Európa bármely más gyalásait. A bizottság a tanácskozások beminden lehetőséget megragadjanak a hely államában, írja az egyik nagy newyorki fejeztéig a török fővárosban marad.
zet enyhítésére. A legújabb megoldási t;rv lap. Suner legutóbbi beszédéből is azt ol
Az albániai arcvonalon pénteken csak
alapján a fák lehullott leveleiből brikettet vassa ki az amerikai sajtó, hogy Spanyol
kisebb tevékenység folyt. Az arc vonal
I. Ica „papi rsánsz". Magnézium vagy
préselnek.
országban éhin3ég fenyeget. Az amerikai egész hosszán rendkívül erős volt a tüzér
Ébredő lehet helyezve.
Málta elten néniét Ju 87 és 88, valamint lapok szerint Anglia csak akkor enyhíti ségi harc, mert a rossz időjárás minden
II. Ohio—Little Tich fogat, Viki—Caill^r
Caproni 42 típusú vegyes tengely-légiraj álláspontját a spanyol partok blokádja más. hadműveletet megbénított Az újon fogat.
tekin-tetében, ha Spanyolország újra sem
III. Dusán, Urilány, Zarándok kedvez®
intézett erős zuim-íúmadást.
4
nan érkezett olasz csapatok egyébként már
felállításhoz jutott.
A pánamerikai guinlönellátís biztosítása leges, nem pedig , nem hadviselő" állam elfoglalták új állásaikat,
IV. Vlica Wiltshire kezében jól fog sze
Céljából a Ford Motor Co. újabb hatalmas lesz.
A jugoszláv pénzügyminiszter rádió repelni. Rozmaring, Zlvatar D. ellenfél,
Leahy tengernagy, az új franciaországi beszédben cáfolta meg azt a hírt mintha Elemértől első startjára nem várunk fór■Ültetvényterületet szerzett meg Brazíliában
a Tapajoz-folyó méretén.
Ford 1928-bap amerikai nagykövet bronhitisben megbete Jugoszláviában pénzhigftás, infláció volna. mát.
ugyancsak ezen a vidéken megkezdte két gedett.
V. Bajnok S., Demetra, Tilly,
Albániában a középső frontszakaszon
VI. Baronesz múltkori futása nem wzAkiterjedt ültetvényen az „amerikai gumi"
Kommunista konvent ülésezett a minap
mit. ennél többet tud. Erzsiké, Adóm, a kö
termelését. Az amerikai kontinensen ter Londonban. A konvent két határozatot fo van csak mozgó háború:
Darlan tengernagy, francia tengerészeti vetkező sanszok.
melt gumiimennyiaég Bzidwzerínt mintegy gadott el. Követeiik a szociális állam fel
VII. Carthagót a legutóbb nem erőltet
40 millió kilóra rúg.
miniszter
pénteken reggel díszegyenruhá
állítását, az ipar államosítását, a Szovjet
ték. Crerebogár és sima versenyben, Detto
Az angol Lloyd-társaság tengeri biztosí unióval való együttműködést és békét a ban elhagyta Vichyt. A tengernagy Pá ellenfél.
tásokkal foglalkozó osztálya érdem rendet munkásság számára. Mintegy 2500 delagA riába utazott. Itteni politikai körökben
Vili. Fekete Bo át kitűnő formában van.
alapított a kereskedelmi tengerészet tiszt tus vett részt a gyűlésen s az angol, kom úgy tudják, hogy Darlan utazása a fran Tilly TI., Makkfílkó.
IX. Urpéter, Andatgó. Ella..
jei és legénysége számára. Az új vitézsígi munisták élénken helyeselték, amikor az cia—német viszony küszöbönálló tisztázá
X. A favorit Fátyol kimagasló esély, Fii
éremre, mely jelentős évjáradékot biztosít egyik szónok elitélte az imperialista há sával kapcsolatos.
A Toledo környékén és az Alcazarban mar D-t fogadós nélkül frátere Indítani.
tulajdonosainak, azok tarthat«jak igényt, borút.
Helyre Pezsoő
nkik bátorságukkal kitüntették magukat a
Egy brit pilóta házasodott a minap Lon végzett újjáépítési munkálatok során most
tengerhajózás szolgálatában.
donban: egy világhírű táncosnőt vett d. megtalálták 72 spanyol nemzeti vértanú
Kék lámpákkal keli megvilágítani a ház A lakodalmi ünnepséget a menyasszony földi maradványait. A Nuestra Benőre de
jPasdruap lígeiő
számtáblákat a bécsi rendőrfőnökség leg házában tartották, noha néhány nappal az Sagrario-temetőben, Toledo világhíres teI. S. Irmus munkáiban minden tempót
újabb rendelete szerint.
előtt egy • német repűlőbomba erősen meg metkezőhelyén helyezik őket örök nyuga
lomra, A 72 halott között volt Luis Mos- bír, ha akarják, elől végrz. Kovács II. nüTemesváron megalakult a német népcso rongálta ' a házat.
lasztottja a következő sansz.
port nemzeti szocialista tanítóinak szerve
Gazdag antimon-, magnezit- és ónix eardo holtteste is. Luis Moecardo Alcazar
II Amatőrverseny. Léva S., Móric &.
zete.
lelőhelyekre bukkantak Szlovákiában Fe- legendás védőjének, Moeeardo tábornok Bob s ha itt indul, Detto is esély.
III. A’i, G. ti. Robinson, Bébi. lUrilány).
Súlyosan elítéltek öt vajdiágítót Berlin nyőkosztolány és az Oszlány mellett lévő nak második fia volt. Nemrég szállították
IV. Kiirdelém lesz Koma Déva II. és
ben. A főbűnöst négyévi fegyházra ítélték. Radóe község között, illetve a Breznóbánya Toledoba a tábornok első fiának, Jósénak
koporsóját. Luis Moscardot most bátyja Jésná kötött. Esély Kangor,
A „Nieuwe Rotterdamsche Courant" el melletti Bacuehovon és a murányi Hosszú- mellé temették. Moscardo tábornok, a fe
N. Dawsi, Csapiáros, E'sőm. Bajnok 8.
ítéli a Hollandiában még erősen megnyil völgyben.
lesége és három életbenmaradt gyermeke itt is sánsz,
vánuló várakozó magatartást és rámutat
Májusban kezdi meg működését az új
VI. Étre folytathatja győzelmeit. I^nka,
jelen volt a gyászszertartáson.
8zo köles.
annak szükségességére, hogy Hollandiának ■szlovák rádió
nagyadóállomás, amely
I
VII. Cserebogár itt is nagy sansz, 'eiser
is együtt kel! működnie az új Európa fel Nagykoeztolányban épül.
hajtás, és Aprópénz.
építésére, anélkül azonban, hogy saját ér
Az új esztendő első nyilvános ChurchillVHL Kovács fi. hajtás, Egyes, Magné
dekeit, vagy méltóságát háttérbe helyezné, beszéde tegnap hangzott el a skóciai Clydezium
A spanyol hajókiemelő társaság az el- vidéken. Az angol miniszterelnök a pol
IX. Alom, Anctalgó, LiseMta D,
gári honvédelmi szervezet tagjai előtt be
X. Sunyi, Légyott, Vilma..
szélt és ismét azt a meggyőződését han
goztatta, hogy ebből a háborúból Angija
kerül ki győzelmesen. Chnrchillt erre az
A Oapnol hashajtó* irtánaz
Január 13. és 13-én
fl y4 3 9 V l« •
rák. Upyaljen, mer* minden
Útjára eljkaérte Harry Hopkins. Roosevelt
ól 3 í . c h otaWMtán a „DARMOL"
bizalmasa is.

Divathét Erdélyéit

NAGY NAPOK,
KIS HÍREK

Ogetö

Fáraóit?

Vi9yáxa+ f

gban kórja

A repülő táma zpontok egész sorozatát
tervezi Kanada az Egyesült Államok ha
tára. és Alaszka között. A támaszpontokat,
mint’ az ottawai kormány közölte Wa
shingtonnal, nem csupán Kanada, hanem

teMdittí

I é« IL oMtátyú
női és férfi
thwrmélgésfikéék
Kédosztályok.

Életmentés a zajló Dunán

13 halottja van
a Nagyvárad melletti
repülökatasztPófának
Míég nem

Tizenhét munkás került tegnap életveszedelembe a csepeli Dunapart közelében, a fa.
lyam zajlé jégtorlaszai között. A katonaság szerencsésen kimentette a munkásokat,
akik csónakon merészkedtek a zajló Dunára

Laval a német-francia
kapcsolatok minisztere lesz
Viehy, jan. 18.
(NST)
Rendszerint
jól
értesült
vichyi körökben, megállapítják, hogy
kezd tisztázódni a helyzet a francia
kormány székvárosában, még pedig
mind a német-francia viszony terén,
mind pedig a kormány tervezett át
alakítása tekintetében.
Hír szerint Pétain marsall befejezte
a kormányátalakításra vonatkozó elő^Ásaülöteit. Az átalakítás célja az
erők fokozott összpontosítása. Azt ki
bánja, hogy kabinettje csak néhány
'Miniszterből álljon.
Szavahihető vichyi forrás szerint az
átalakítással kapcsolatban visszahív
ják a kormányba Láváit és kinevezik
a német—francia kapcsolatok minisz
terévé. Laval hivatala továbbra is Párisban lenne.
A kormány átalakítása Után csak
Igen kevés miniszterből álló kabinet
iharadna meg és a minisztereknek
számos államtitkár lenne segítségére.
Személyi változásra számítanak a
Pénzügyminisztérium és a gazdasági
te misztérium élén.
Híre jár végül, hogy a kormány át

alakítása után haladéktalanul össze
hívnák a már bejelentett parlament
pótló tanácsadó gyűlést-

Laval nem vállalná
a külügyi tárcát
Handin kormányában

Huszonnégy órán át nyomozott a gár kertekben lévő öntözök utakat meg
rendőrség abban a fantasztikus gyil- pillantva, jutott arra az ötletre, hogy
’cossági ügyben, amelyet Dávid István kitalálja fantasztikus meséjét „Angé
’tereskedötrfígéd jelentett be, önmagát láról", akit a kútba dobott, akinek a
Vüdolva meg gyilkossággal. Még az éj- holttestét azonban tudvalévőén nem
|Mka folyamán kiderült, hogy Dávid. találták meg. Dávid azt remélte, hogy
István meséje elejétől végig valótlan- ezért a gyilkosságért rögtönítélő bíró
A 19 éves kora ellenére elég vi- ság elé kerül, amely halálraítélt s meg
bar°s múltra tekintő fiatalember az váltja majd szenvedéseitől. Dávid Ist
°ss®el jött Budapestre Nagykanizsá vánt most a rendőrség a toloncházba
ul, ahol előzőleg zsarolásért reá rótt utalta át további eljárás végett
áarom hónapi fogházbüntetését töl
tötte ki.

n,S •, segítettek rajta, mire másnap a
afcaí-t ugrani, de a járókelők
> ^zatartották. Az újságban olvasta,
a Bosnyák-téren
valamilyen
. üükaalkalom kínálkozik, de mire kiis elkésett- A környéki bol

A gép kigyulladt és elégett
A szakkörök és a MALERT igazga
tósága tanácstalanul .áll a. szörnyű
katasztrófával szemben. Nem volt el
fogadható feltevés, amely megmagya
rázta volna a szerencsétlenséget. A
katasztrófa körülményeinek kivizsgá
lására dr. Grosschmied István MA
LERT elnökigazgató vezetésével a hir
vétele után azonnal egy négytagú bi
zottság szállt ki gépkocsin Nagyvá
radra.
A bizottság, melynek tagjai: dr. Istvánffy László MALERT ügyvezető
igazgató, Ujváry László pilótakapitány
ugyancsak a MALERT tői, a kereske

delmi minisztérium részéről dr. Sze
gheti István miniszteri tanácsos tegnap
délután részint a csodálatos módon,
megmenekült utasok, részint a nagy
váradi. repülőtér szemtanúinak kihall
gatásával megkezdte munkáját. Majd
a gépcsonk megvizsgálásához 'fogtak,
amelyet azonban a beállott sötétség
miatt a. koraesti órákban meg kellett
szakítani. A bizottság ma korán reg
gel kezdte folytatni a vizsgálatot, de
megállapításaik eredményéről ezideig
híradást még nem kaptunk.
A halálgépen tizenhét utas és há
rom főnyi személyzet utazott. A ka
tasztrófának a helyszínen tizenkét ha
lálos áldozata volt. Számuk az éj fo
lyamán a súlyosan sérült Pártos
Lászlóné halálával

tizenháromra emelkedett
A könnyebben

sebesülteket Hoppért
László kivételével, a nagyváradi kór
házból elbocsátották. Huppert László
első- és másodfokú égési sebeket szen
vedett. Gyógykezelése hosszabb ideig
tart, de állapota aggodalomra nem ad
okot

Tátray István meghalt
Dr. Tátray István miniszteri osztály
főnök, műegyetemi magántanár, a mi
nisztérium állami földmérési főosztá
lyának vezetője, január 17-én elhunyt..
Temetése január 20-án délután 3 óraI kor es® a farkasréti temetőben.

(Magyar Távirati iroda)

Mint a Popolo di Roma Berlinből
jelenti, a német fővárosban a francia
kormányválságról elterjedt hírekkel
kapcsolatban teljesen tévesnek mond
ják a Suisse svájci lapnak azt az ér
tesülését, mely szerint abban az eset
ben, ha Flandin lesz a miniszterelnök,
kormányában Laval ismét külügymi
niszter lesz. Berlinben ezzel kapcsolat
ban kijelentik, hogy Lávád csakis ak
kor térne vissza a külügyminiszteri
székbe, ha rendkívül széles hatáskört
biztosítanának számára, és semmieset
re sem lenne külügyminiszter a jelen
legi külügyminiszter elnöklete alatt
álló kormányban-

Akasztóidra akart kerülni az önvádaskodó
Dávid István

. * elhelyezkedni. Január 8-án aszpi
rint yett, be,
a mentök gyomormo-

Abban a tragikus repülőszerencsétleuségben, amely a Budapest—Szé
kelyföld között menetrendszerűn köz
lekedő utasgépet érte, a súlyos ka
tasztrófa körülményeinek pontos meg
állapítására
vonatkozólag,
lapunk
zártáig jelentés még nem érkezett
A döbbenetes tragédia híre a tegnap
délutáni órákban futótűzként terjedte!
a. fővárosban. A JU—52. típusú HA—
JUA tizenhétszemélyes utasgép percnyi
pontossággal indult el tegnap reggel
nyolc órakor a budaörsi közforgalmi
repülőtérről halálos útjára és utolsó
rádiójóin fősét, mely a leszálláshoz való
készülődésről szólt, Nagyvárad fölött
9 óra előtt néhány perccel adta le. Kis
idő múlva inár a nagyváradi repülő
tér jelentkezett a MALERT budapesti
központjánál és megdöbbentő híradás
ban számolt be a leszálláskor szeren
csétlen körülmények között elpusztult
utasgépről.

Róma, jan. 18.

Mese volt a kútbadobott
Angéla halála

a "u óvárosban hónapokon át nem tu-

a s^erencséílenséf?
oledt

ÖRÖM

A szélhámosnő
„bolond, fó szíve**
Beszámoltunk arról, hogy hosszas
nyomozás után Kassán kézrekerült
Dudás Amália, a veszedelmes szélhá
mosnő, aki hamisított cselédkönyvek
kel garázdálkodott és sorra foszto
gatta ki munkaadóinak lakásait. Ma
Budapestre hozták a detektívek és
megkezdték kihallgatását. Az utóbbi
hónapokban összesen iO.OOO pengőt ha
rácsolt össze és ebből alig volt már
400 pengője. Mikor megkérdezték, hogy
hova tette a pénzt, sóhajtva válaszolt:
— Az én bolond jó szívem, az oka
ennek, kérem, fűnek-fának pénzt osz
togattam.

Nagy előkészületek
a tenyészállatvásárra
A magyar gazdasági életnek évről-évre
megiemétlődő nagy eseményét: az orszá
gos mezőgazdasági kiállítást és tenyész
állatvásárt az idén március 29-től április
6-ig, a hnsvétot megelőző héten tartják meg.
A tenyészállatbejelentések január 6-án le
járt határidejéig az ország összes jeles te
nyészetei és a népies tenyészet nevesebb
körzetei Olyan nagy számban jelentették be
részvételüket, hogy a bejelentett állatok
száma jelentősen meghaladja az istállók
befogadóképességét- Növekedő számban jelentfeztek már a visszacsatolt felvidéki és
kárpátaljai területnek a szervezett tenyész
tési munkába bekapcsolódott állattenyésztői.
A budapesti tényé száll atvás áron előre
láthatóan élénk kereslet lesz a jó apaálla
tok iránt. A szüségletet növeli a vissza
csatolt területek vásárlásainak fokozott be
kapcsolódása is. Az apaálltatok jelentős ré
szének pótlásáról gazdáink a tenyészállat
vásár válogatott anyagából kívánnak gondoskodni-
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Háborús Xmas Cardok Angliában
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CHKER

9
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Sulyok Mária
a Vígszinháibafi
A Vígszínház Posgarj/ Gábor „A szőkék
kel mindig baj van." című vígjátékával
párhuzamosan egy érdekes orosz reprizre
készül: Arcübasev „Féltékenység" című
'híres drámájának a felújítására, amelyre
február közepetáján kerül sor. A színház
az orosz dráma egyik női főszerepének el
játszására Sulyok Máriát, a kitűnő színész
nőt szerződtette, aki. vidéki birtokáról jött
fel Budapestre, hogy résztvegyen a darab
próbáin.
Sulyok Mária
magyarszinházi sikerei
után az elmúlt esztendőben többször szere
pelt nagy sikerrel, a Vígszínház és a Pesti
Színház színpadán is, a tavasszal azonban
visszavonult a színpadtól s azóta vidéki
kúriáján élt. A. kitűnő színésznő most az
orosz dráma reprizén lép újra a budapesti
^közönség elé.

ELŐSZÖR LÉP FEL a jövő héten M u•ráti Lili és P á g er Antal az Andrássy
Színház színpadán. Murát i Lili „A z ö rdö g n em alszik" női főszerepéi játssza
el, amelyben a Magyar Színház színpadán
aratott sorozatos nagy sikert, láger An
tal pedig a „H a j n al o d ik" című szín
műben lép fel, amelyet ugyancsak a Magyar
Színházból visznek át az Andrássy Színház
színpadára.

NAGY KÉSZVÉT MELLETT temették el
tegnap délután a Kerepesi-temetőben a tra
gikus körülmények között elhunyt Vi ucze
Mártont, a jeles díszlettervezőt. A temeté
sen testületileg megjelent a Hunnia-fllimgyár személyzete, dr. B ingert János ve
zérigazgatóval az élén, azonkívül igen sok
színész és színésznő. A ravatal felett a re
formátus lelkész imája után a filmprodüéerek szónoka, majd a légdhárító tüzérek égy
képviselője mondott búcsúztató beszédet.

MAGYAR GÁBOR, « kitűnő gordonka
művész vasárnap este hangversenyt ad a
Zeneművészeti Főiskolán, Műsorán K odály, ti a l o, Moszkovszki és W eb er
számai szerepelnek,
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Ladányi és Hidvéghy
nem indulhat
a bajnokságban

HAPPIN6SS

A legjobb gyorskorcsolyázók ismeretes
ügyében tegnap este választmányi ülésíi
tartott a BKE, amely az ülésről az alábbi
MÁPPV
E
h*ppv
hivatalos jelentést adta ki:
SUNHY
MONTHS
HOUPS
A. Budapesti Korcsolyázó Egyesülői;
választmánya foglalkozott Hidvéghy László
14
•
all
HAPPV
és Ladányi Gedeon előterjesztésével, amely
happv
HAPPY
:
THE
SUNMV
TíMCS
:
BES
MOHFHS
ben a gyorskorcsolyázó bajnokságra való
MOURS
benevezését kéri a két versenyző, A. vá
Hagyományos angol szokás a karácsonyi derűs napokat, előmenetelt, kellemes órá lasztmány alkalmat adott a két versenyző
nek, hogy fegyelmi cselekményük helyte
üdvözlőlapok küldése. Ezeket a Xmas Card- kat, boldog hónapokat s egyáltalán minden
lenségét elismerjék és azt kívánta, hogy
okat (Christmas card = karácsonyi kártya) jót kívánnak — jegyrendszeres szelvény ezért az egyesülettől bocsánatot kérjenek.
tueatszámra küldözi ismerőseinek az angol alapon,
Hidvéghy és Ladányi erre nem volt haj
A. hadikarácsony köszöntő verses üdvöz landó. Minthogy ezek után nem volt olyan
emoer, s miinél, ötletesebb, szebb, hangula
tosabb a nyomtatvány, annál nagyobb a lete pedig elzengi, hogy a terített asztal méltánylást érdemlő körülmény, amely a
fegyelmi büntetéssel szemben a benevezést,
címzett öröme. Sokat gyűjtik, is a kártyá örömei bizony már nem a régiek, soha se
hittük volna, hogy .adagolni fogják az élel megokolná, as olőterjesztért a, választmány
kat, jókívánságos képecskéket. A háború
elutasította.
miszereket,. ez4- nem szabad, art nem sza
második karácsonyán már kialakult a
A két bajnókjelöit tehát a jelentéktelen1
bad, mit csináljak, „megegyem a kala
fegyelmi eset miatt nem indulhat a baj
hadidivat ezen a téren is. A számtalan öt
pomat?" (Ami magyarbam körülbelül anylet közül a legérdekesebbek egyike az élel nyit tesz, hogy „másszak a fairat") No, de nokságban, amelyet ma délután fél 3 óra
kor kezdenek a városligeti műjégpályán.
miszerjegyek mintájára küld a címzett sebaj, — ér véget a vers, — a lényeg az,
nek szelvényeket, amelyek egészséget, bol hogy változatlan, .szeretetted küldöm jó
dogságot, örömöt, szórakozást, jószerenasét, kívánságaimat.
HAPPíNSSS

1

j 15

15

14

13

13

LEHÁR FERENC, a világhírű zeneszerző,
jelenleg Parisban tartózkorlik, ahol szemé
lyesen fogja, vezényelni néhány darabja, elő
adását, Lehár két hetet szándékozik tölteni
a francia fővárosban,

M.QLIÉRE „A nők iskolája" című
vigjátékát fordítja rímes versekben magyar
ra Heltai Jenő. A kiváló író e Vajdia
János-Társaság péntek esti ülésén részlete
ket mutatott be a pompás fordításból. Heltait megelőzően Ugr oa Gábor Erdély szeJlemiségéről tartott érdekes előadást. *
V '■■'
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SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Bánk bán (ifj. előadás, d. n.
orrkor). — NEMZETI: Cyraao de Berg-erac
(/,5). _ KAMARA: Kaland (’/«8). — MADÁCH:
f"«gy, asszonyt szeretek (*08). — VÍG: Szilvesz
teri kabaré (V<8). — MAGYAR: Györgyéi bál
('« . — MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: ökölvívó bajnoki nDénkőaós (8). — FŐVÁROSI
OPERETT SZÍNHÁZ: Ilyenek a férfiak (>/i8).
~ Vizüítvlv’T1 Neöéz ma férjhez menni (*/<8).
— PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel
arra. . .
- ERZSÉBETVÁROSI: Névte
len asszony (>/«6, 8). — JÓZSEFVÁROSI: Ezüsttukröc kávéházban.., (Vxfi, 8). — KISFALUDY’
Gólyaszanatórhim (x/«6, 8). — KOMÉDIA OR«zo’:S'á)at! (*''•»)■ — KAMARA
VARIÉT®: Hurrá, 19411
— ROYAL
VARIETÉ: Royal Trott (9).

FILM-HÍREK

COLÍN ROSS, sa, ismert német Ázsiaszmnazaii nen moserfl
kutató Budapestre érkezett és tegnap teán
d. u.: Pillangókisasszony
látta
vendégül,
a
sajtó
képviselőit,
délelőtt
kat 4000—4000 pengő évdíjat kapott Remé
(áh V. este: A cigánybáró (fél 8). H.: Nincs előnyű Sándor költő (Kolozsvár) és Réti pedig levetítésre került az az érdekes film adás. K.: Rí goiét to. Sz.: Róz-salovag. Cs.: A
sorozat, amelyet két évig tartó utazásai cigánybáró. P.: Tannhauser (kezd. W órakor).
István művészeti esaay-író, 3000—3000 év során készített s amely Az
„ —z új Ázsia cím Sz.: Bohémélet. V. d. u.: Traviata (a Váróéi
díjat dr. Korcosényi Dezső irodalom meJ gyönyörű ffelvételekben mutatja be Színház épületében). V. este: A mosoly őr
történetíró és Tompa László költő (Szé Ázsia, országait, nagy városait, jelentős szaga. H-: Nincs előadás. K.: Figaro házassága.
NEMZETI: V. d. u.: Téli zsoltár (3). V. este:
kelyudvarhely), 2000—2000 pengő díjat Ko centrumait.
Cyrano de Berperac (7). H. K. Sz. Cs. P •
Cyra.no
de Beregrae (7 órakor). Sz.: Vitéz lélek
lozsvár i-G randpierre Emil regény
ALICE FAYE, új hollywoodi szerződését
V. d. u.: Oeskay brigadéros (V^t).
író, Kállai Ernő képzőművészeti kritikus most írták alá a Fox Beverly Hillsen levő (bemutató).
V, este: Vitéz lélek (’/íé).
és T a k á t s Gyula költő (Kaposvár).
stúdiójában, ahol «ryi<lejüleg befejezték a „ JÍA?1A?A: , X- d- “•
Kaland ('M,

KIOSZTOTTÁK az idei Baumgarten-díja-

YBL-EMLÉKÜNNEP lesz szerdán az Ope népszerű sztár A szeriem hajósa című
raházban, Ybl Miklós, a nagy építőművész, legújabb filmjét.
A. PAUL WHITEMAN-FÉLE világhírű
a színház építője elhunyténak ötvenedik
évfordulóján. A „R ózsalova g" előadása jazz-zenekar hosszú szünet után ismét film
előtt lovag Ybl Ervin miniszteri tanácsos, re került. A friss amerikai slágerekkel fű
a kitűnő műkritikus és esztétikus,
Ybl szerezett Metro-ujdonság, amelynek Mickey
R oon e y és Judy G a r l a n d a főszerep
Miklós unokaöccse mond emlékbeszédet «
lői, egy gyermekzenekar útját mutatja be
nagy magyar építészről.
az iskolától a világhírnévig.
AZ OPERAHÁZ BALETTKARA is szere
péi február 1-én a Vigadóban rende
zendő „B u d a p es t“-bálon. A balettkar a
bál nyitótáncát táncolja el, mégpedig ugyan
IMI JANUÁR 18. SZOMBAT
azt a magyar táncot, amelyet a négy évvel
ezelőtt rendezett müncheni magyar bálon
BUDAPEST L:
mutattak be.
W.l»: Ifjúsági rádió. -- lí.45: Időjelzés, idő-

RÁDIÓ

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

TÁNCMATINÉT RENDEZ Medwjráa8 2 fc lf Henrietté és Ágnes vasárnap 11
órakor a Zeneakadémia nagytermében. A
matinén közreműködnek N e m é n y i Lily,
P ekete Pál, Halmai Imre és mások.

járás jelenleg, hírek. —■ 17: Hírek szlovák éts
ruszin nyelven. — 17.15: Cigányzene, - 18:
'•S.f’assáffí,alap.« Nyirő József elbeszélése. —
18.25: Hanglemez. — 19: Hírek magyar, német
«« román, nyeiveai. — UJJ: „Operettek az
Opcraházból.“
Közreműködik az
Operaház
Zenekara, Osváth Júlia, Walter Rózái, Lauriein
Lajos és Udvardy Tibor. — 2».M: „Innenonnan." Hangképek. — 21.16: A. Magyar Revü
Tanczenekara játszik. — 21.4#: Hírek, idő
járásjelentés. - 22: Cigányzene. — 23: Hírek
német, olasz, angol és francia nyelven. —
23.2#: „Mikor nagyanyáink szerelmesek vol• tak.“ Hanglemezek. — 24: Hírek.

VÍGSZÍNHÁZ
Vaszary Gábor új vígjátéka

i au ■ w vm

Bemutató: szombaton, január 25-én.

,-V’.
. b^ten minden €cte és vasárnap
délután: Kaland.
MADÁCH: V. d. u. és este: Négy asszonyt
szeretek (V»4,
Egész héten minden este
és vasárnap délután: Négy asszonyt szeretek.
VÍG: V. d. u.: E^y fillér (V?4). V. este: Szil
veszten kabaré (*/«8). H.: Szilveszteri kabaré.
K. Sz.: Egy fillér. Cs.: Szilveszteri kabaré.
P.: A szőkékkel mindig baj van (főpróba,
/<8 orakor). Sz.: A szőkékkel mindig baj van
(először). V. d. u.: Szilveszteri kábáié. V. este:
A szőkékkel mindig baj van.
MAGYAR: V. d. u. és e»te: Györgyéi bál
(Vsl, V«8). Egész héten minden este és vasár
nap délutánő Gyergyói bál.
MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: V. d. u.:
Énekesek és hangszerek seregszemléje (5). H •
Hangverseny (*/>8). K. Sz.: Nincs előadás. CbJ
Hangverseny (VmS). P.: Nincs előadás. Sz.:
ökölvívás (8). V. d. u.: Tiaviata (3).
FŐVÁROSI OPERETT: V. d. n. és este: Evé
nek a férfiak í1/^, 8/i8). Egész héten minden
este és vasárnap délután: Ilyenek a férfiak.
ANDRÁSSÁ: V. d. u.: Nehéz ma férjhez
menni (’M). V. este: Baj van Salorneval (’/íS).
H.: Nehéz ma férjhez menni. K. Sz. C«.* Baj
van Salorneval. P.: Haj-nalodik. Sz.: Az ördög
Mm alszik. V. d. n.: Hajnalodig" V.
“óz
ördög nem alszik.
PÓDIUM (a Peeti Színházban): V. d. u. és
este: Tekintettel arra... (>/tö, Vtf). Egész hé
ten minden este és vasárnap délután: Tekin
tettel arra...
ERZSÉBETVÁROST: V. d. n. ás este: Névte
len asszony (’M, ’áő, sö9). Csütörtökig minden
este: Névtelen asszony.
JÓZSEFVÁROSI: V. d. u. és este: Ezüsttükrös kávéházban... (‘hl, >/<«,
... _ V.9).
____
Csütörtökig minden, este: Ezüfittiikrös kávéházban.
KISFALUDY: V. d. n. ée, este: Gólyaazanatórium (‘M, '/<6, */<9). Csütörtökig minden este:
Gólyaszanatúrium
KOMÉDIA ORFEUM: V. d. u. te este: Éjjeli
szolgálat (‘/A, úiö). Egész héten minden este és
vasárnap délután: Éjjeli szolgálat!
KAMARA VARIETÉ: V. d. n. és este:
Hurrá. 1941! (’/H, V<7, 9). Minden este és vasár
nap délután: Hurrá, 1941!
ROYAL VARIETÉ: V. d u. te este: Royal
Trott (’/j5, 9). Minden este, csütörtök, ünnepés vasárnap délután: Royal Trott.

Az FTC a bajnokságért,
aBTK a kiesés ellen küzd
ma este

_Ma este 8 órákor «, Városi Sainházbaa
vívják a bokszoló csapatbajnokság harma
dik fordulóját. Mindkét mérkőzés óriási
küzdelmet hoz, mert mindkét meccs döntő
jelentőségű. Az FTC—WMTK mérkőzése
ugyanis a bajnokság sorsára lehet döntő
hatással. Abban az esetben ugyanis, ha a.
zöld-fehérek megnyerik a meccset, valószí
nűen megnyerik a bajnokságot is, mert a
döntő körben már aligha veszítenek pon
tot, A kilencszeres bajnok BTK viszont a
kiesés ellen küzd a Részkört csapatával. A
siker érdekében a BTK a hét folyamán na
ponta trenírozott s a vezetők a legkemé
nyebb versenyzőket vonultatják fel a mér
kőzésre. Monferát és Kalleneckert nélkü
lözve, valószínűen így áll fel a BTK: Vár
hegyi, Breitner, Torma I.. Sturm, Torma
II., Petró, Oláh, Erdős.

MÁTRAHÁZÁN ina délelőtt a 18 km-es'
futóversennyel megkezdődött a Si Szövetség
bajnoki versenye. Az északi összetett baj
nokság futásból és ugrásból áll. Az ugró
versenyre holnap kerül a sor. Az országos
bajnoksággal együtt rendezik a főiskolai
bajnokságot is, amely futásból, lesiklásból,
műlesiklásból és ugrásból áll. Indul aa
északi versenyben a német Grogon Höll és
Russ is.

BERLINBE költözött a nemzetközi kerék
páros szövetség, amelynek egész irattárát
elszállították Parisból Berlinbe. Az ügyve
zetést a német szövetség vette át.

A HTVK eisőosztályú párbajtőrversenyt
rendez vasárnap délelőtt 9 órakor a Váci
utcai vívóteremben. A. versenyben vala
mennyi eilsőosztályú párbajtőröző elindul.
VÁNDORDÍJÁN műkorcsolyázó versenyt
rendez holnap délután 5 órakor a WMTK
a csepeli jégpályán.
TURISTAANKÉTOT hívott össze január
20-ra a Turista Szövetség. Szóbakerül az
utazási kedvezmények, a tilos területek, ez
utánpótlás kérdése, továbbá e turistaság és
szabadidő-mozgalom, a turistaság és termé
szetvédelem, a turistaság és a sajtó probló-’
mája, valamint a turistaság államsegély-'
ügye. Az ankét 20-án este 7 ómkor kezdó-dik a Zeneakadémia nagytermében.
A SOKSZOROS VÁLOGATOTT FUTBAL
LISTA Wéber Lajos, Móré János, valamint
Tóth Béla a jövőben nem lehet tréner, njert
működési jogukat az MLSz felfüggesztette*
A három tréner ugyanis nem vett részt a
most folyó trénertanfolyamon, már pedig,
akinek nincs bizonyítványa, nem vezethet
csapatot még akkor sem, ha a gyakorlatban
bármennyire is beigazolta rátermettségét és
tudását.

MA ÉJJELI SZOLGÁLAT! MA
■
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Fiú-unokája született 1
Graziam nem mond te
Kormányzó urunknak

A Vega hősei :
Róma, jan. 18.

(Stefani.) A szicíliai csatornában
lefolyt tengeri csatában , a Vega torpedónaszád elsüllyedése olyan körül
mények között történt, amelyek össz
hangban állanak az olasz haditengeré
szet dicső hagyományaival. Giuseppe
Fontana korvettkapitány az utolsó pil
lanatig parancsnoki helyén volt, pél
dát adott embereinek, majd hajójával
.együtt szállt le a hul.láinsírba. Leopoldo de Luca műszaki kapitány holttes
tét megtalálták és megállapították,
hogy Fontaimnak, a hős parancsnok
nak mentőöve volt rajta. Az életbenmairadottak közléseiből kitűnik, hogy a
„Vega** elsüllyedése azután következett
be, hogy az ellenség tüzelése elpusztí
totta a mentőövek legnagyobb részét
Fontana parancsnok mentőöve épség
ben maradt, de a parancsnok átadta
de Luca kapitánynak.

Róma, jan. 18.

(Német Távirati Irodai
A Horthy-nemzoteég családfáján új
hajtás sarjadt.

esküdött- Ma is a magyarság lelke
megint örömmel telik meg és körül
veszi
a bölcsőt,
amelyben a Kor
Mint a Magyar Távirati Iroda je
mányzó
Ür
első
fiú
unokája fekszik.
lenti, a Kormányzó Úr Öfőméltósága
Együttérez
minden
igaz
magyar em
István fiának felesége,
gróf Edelsbér a főméltóságú családdal és őszinte
heim Gyulay Hona januáir 17-én a
szeretettel osztozik annak boldog örö
Siesta szanatóriumban fiúgyermek
mében. És buzgón imádkozik az Egek
nek adott életet. Az anya és újszülött Urához, hogy a legfrissebb hajtás eréa legjobb egészségnek örvendenek.
nyekbeú
és
képességekben legyen
Egy éve, hogy egész Magyarország méltó a Horthy-nemzetség tagjaihoz,
ott állott lélekben az oltár körül, elsősorban a nagyapához, országgya
amelynél az ifjú pár örök hűséget rapító Eőméltóságú Kormányzónkhoz.

♦

Elsötétítési gyakorlat
- Newyorkban

(A Vega torpodónaszád 198&-ban Fiúmé
bán épüli, 642 tonnás volt, öt ágyúja, négy
torpodóesöve volt s aknarakó felszerelése
» volt. Legénységi létszáma 94 fő volt.)

A FARKASKUTYÁK EBADÓJA

Londoni tudósítónk
távirati jelentése

Az 1941, évi ebadó összeírásra vo
natkozó hirdetmény szerint a német
juhászkutyák (farkaskutyák) és ezek
különféle, keresztezései, vagy korcsai
ütán az évi ebadó 23 pengő. Ez a köz
lés hiányos, mert a székesfőváros köz
gyűlése a közigazgatási bíróság dön
tése alapján az ebndó szabályrendele
tet megváltoztatta úgy, hogy a német
juhászkutyák és azok keresztezései
JtÍTt, ha azok ház-őrzésre tartatnak,
évi 2 pengő adót kell fizetni,

London, jan. 1$.
■ A péntekre virradó éjszaka Londonbán meglehetősen csendesen telt el. A
Luftwaffe főeálpontja három
nyugatangliai város , volt, ahol több tűz is
keletkezett.
A tengernagyi hivatal jelentette,
hogy a Southampton nova cirkálót,
amely a Szicília melletti légicsatában
megsérült, fel kellett adni. A hajót az
angolok elsüllyesztették, mart nem
volt érdemes hevontatni, A legénység
túlnyomó többsége megmenekült.
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(V'VWWOOD (®54M)S); Sok hűhó Emmiért.
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A külföldön olyan híresztelések kel
tek szányra, hogy Graziani tábornagy
lemond a líbiai olasz csapatok feletti
főparancsnokságról.
Illetékes olasz helyen kijelentették,
hogy e hírek nem felelnek meg a való
ságnak. (MTI)

Megcáfolt álhírek
Francia Szomáliből
Viehy, jan. 18,
(NST) Francia-Szomáliföld kormá
nya hivatalosan megállapítja, hogy a
francia—olasz
összetűzésekről
szóló
híresztelések
teljesen
alaptalanok.
Mint ismeretes, egyes külföldi lapok
azt a hírt terjesztették, hogy Dzsibutiban összeü közés volt franciák és
olaszok között

tengerészeti miniszter beszéde, aki
meglepő, új fogalmazásban és nagyon
élénk színekkel ecsetelte azt a veszélyt,
amely az Egyesült Államokat a ten
gelyhatalmak részéről fenyegeti. Aáwyorkban egyébként ezúttal, első Ízben
elsötétítési gyakorlatokat fognak tar
tani.
Roosevelt legújabb beszéde óta oa
amerikai-japán viszonyban
bizonyos
clhidegülést lehet megállapítani. Rövi
desen hivatalos japán nyilatkozat je
lenik meg válaszképpen a beszédre.
Fé’hivatalosan azt mondották a japá
nok, hogy meglepi őket Roosevelt pro
vokáló hangja és annál is inkább fur
csának találják áz elnök álláspontját,
mert a hivatalos Japán az utóbbi idő
ben többször is kifejezésre juttatta,
hogy milyen, súlyt helyez arra, hogy
az USA-val jóvir.zonyban álljon.

Nagy érdeklődést keltett hTnox hadi

Recés
acélkétfilléresek
jönnek
A hivatalos lap mai száma közli a
pénzügy miniszter rendeletét, amaly
szerint az acélból készült kétfilléreselcet recés peremmel kell verni. Á
Nemzeti Bank január 20-tól kezdve
csak ilyen kétlléreseket hoz forga
lomba, a sima peremű acétérméket
pedig 1941 április £0-ig recés peremíiekge kjcarráli- Arr. SO-tól kezdve a
sima peremű acél kétfilléresek többé
nem törvényes fizetési eszközök és
azokat s&nki som köteles elfogadni-

Mikes György

Horia Sima
Ötmillió pengő gyermekétkeztetésre, sasercídn megy
Berlinibe

tejre és cukorra
költségére, illetőleg az, alap támoga
tásával. Belátható időn balül eltűnnek
maid azok a töméglakások, barlang
lakások, amelyek eddig a népbetegsé
gen melegágyai voltak. A vármegyei
közjóléti előadók most járják be me
gyéjük kerületét és minden kérvénye
zőé nélkü, ott, ahol arra szükség \an,
megteszik javaslataikat a segítésre.
Ahol új lakásra van szükség, ott épí
tenek. ahol más segíteégre van szűk
ség, megadják, szem előtt tartva Keresztes-Fischer belügyminiszternek azt
az utasítását, hogy az adminisztráció
ból minél kevesebbet, a segítésből pe
dig minél többet és minél* gvorsabban
nyújtsanak a rászorultaknak.
A belügyminisztériumba még min
dig sok kérvény fut be, mert sokan
azt hiszik, hogy így gyorsabban inté
a legkisebb faluban Is tejhez, cukor,
zik el ügyeiket. A belügyminisztérium
hoz jut a kisgyermek, aminek a jövő
szociális osztálya közvetlenül
nem
generáció fejlődése e egészsége szem
foglalkozik « szociális segítéssel, 'ezt
pontjából felbecsülhetetlen jelantíiminden megyében az alispán, a tör’
sége van,
vényhatósági városokban pedig a poL
gázmester végzi. A miniaztáriumhóz
A családvédelmi akció keretében
érkezett kérvényeket épp ezért átte
szik az alispánokhoz én a polgármes
a tavasszal megindul a családi
terekhez és így azok, akik a bel ügy,
házak építése.
minisztériumhoz fordultak kérelmük
Több mint ötezer házat építenek ebben kel, csak késedelmet szenvednek ügyük
az esztendőbon és az építkezés a jövő-1 intézésében,
......................mert
...... maguk , választották
_
...

Az Országos Nép- és Család védelmi
Alap hatvanmillió pangás szociális
munkájának egyik legjelentősebb ré
sze a kisgyermekek étkeztetése, tejjel
és cukorral való ellátása. Erre a célra
ebben az évben több mint ötmillió
pengőt fordítanak és egész éven át,
nemcsak a téli h na pókban, száz és
százezer gyermek jut a szociális gon
dozás folytán étkezéshez, tejhez és cu
korhoz.
Az ország minden részében — a fő
várost kivéve, amely a gyermekek
tízezreit saját költségén étkezteti —
a kitünően bevált Zöldkereszt akció
végzi a gyermekek ellátásának techni
kai részét, a költségeket pedig a szo
ciális alap fedezi. Most már a szociá
lis akció tevékenysége folytán

Bukarest, jan. 18,
(Búd. Tud.) Horia Sima, a Vasgárda
vezére a jövő hét szerdáján Berlinbe
utazik.. Horia Simát a német nemzeti
szocialista párt látja vendégül.

Budapesten is
PedUí a Duna
December közepén a 8 Órai Vjság
megírta, hogy a nagy hideg következ
tében a Duna beállásával kell szá
molni. Az utóbbi hónapokban döntő
fontosságú tényezővé vált a Duna a
nemzetközi forgalom szempontjából.
Tehát nem volt mindagy, hogy to
vábbra is zavartalan marad-e a hajó
zás.
A harmadik hidoghullám újra fo
kozta a jégképződéit és ma éjszaka a
Duna budapesti szakaszán is megállt
a jég. Tavaly január 13-án volt álló- ’
jég már a Dunán, de akkor még egész
decemberben zavartalanul folyt a ha
józás. Január közepén nem tartozik a
ritkaságok közé, hogy Budapeitnél
állójrg legyen, hiszen minden tíz esz
tendőben két-háromszor fordul elő ha
sonló eset. Az azonban, hogy kétszer
egymásután forduljon elő. már a leg
nagyobb ritkaságok közé
tartozik.

ben is folytatódik, mindem évben öt-1 azt a kerülő útát, ami az ügyek elhu
ll atezer házat építenek a szociális alap I zódását vonja maga Után.
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— Gyümölostermeszttet, ■öyényvWáIrai te
— Érdekes rejtvényverseny. Az Orion,
a*
rádiógyár érdekes rejtvényvereeuyt publi szóMtermmttel tanfolyamot rendez
kált a» Antenna, RAdióélet te Rádió UjUg Északpestváwnegyoi Gyümölcs- és Sz„liter« hó 17-iikl w-'.mában, A dijak; három Orion melCk Egyesülete január 31-W március Idg
rádíókésBültk, 87 Orion Mpaleak- Beküld-*; A tanfolyamon baladó te kezdő gyümölcshatáriéi január «U Bteztetee feltétetek • termetek, kerttuleJdopoook egyaránt tesztvehetnek. Részlete* Mvflágoaítáo te jelent
három folyóiratban.

— Magyar Gábor cseliósatje jenuár lft-éa.
Z. t« Wano. .'egyek tel; lW-teL

JÓM, megbízható, enyhe,

tfy

kezés naponta d. o. 9—2-iy áz Egyesülőt hi
vatalos holyitegétem. Budapest. V, Mária
Valérte-u. 13-, fos. Tdoio®: Mé-teL

M»iHII«

éra ÍJ íilMr.

Kilenc natstilla ára dobosban FI—
Á
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A stukák földköziteogeri
szereplése nem elszigetelt
akció

Washington, január 18.
(Reuter.) Stimson, hadügyminiszter a képvieelőház külügyi bizottságában:
a. következő kijelentést tette:
— Attól tartok, hogy két, legfeljebb három hónapon belül váteázr áÓ
be. (MTI.)

a s-ziget már békeidőkben is az angol
flotta legfontosabb támaszpontja volt,
a Földközi-tengeren.
Berlin továbbra is élénk figyelem
mel kíséri

Berlin, jan. lg.
Német whatjabombázóknak a Föld
közi-tengeren végrehajtott támadásai
val foglalkozik ma elsősorban a német
sajtó és rámutat arra, hogy az angol
jelentések is kiemelik, hogy

r

Mitől fél az USA
hadiigyminisztere?

1

a. nemet repülők: megjelenése a
Földközi-tengeren, fordulópontot
jelent a háború e szakaszán.

a német; zuhanó bombázók megjele
nésénél nem egy akcióról van szó,
hanem több napra terjedő sorozatos
támadásokról.

Ezek a jövőben minden valószínű
ség szerint nemcsak folytatni, ha
nem még erősödni is fognak.
Már az ütközetek első napjaiban be
bizonyosodott, — írja a DAZ, — hogy
a légierő jelentékeny fölényben van a
tengeri erőkkel szemben.
A Berliner Lokalanzeiger Málta je- I
lentóségét ismerteti és azt írja, hogy •

Roosevelt elnök Anglia megsegíté
sére vonatkozó programjának ala
kulását.
Valószínűnek tartják, hogy Roosevelt
RUHA
tervét elfogad ja az amerikai kongreszsporhnellény
szus, bár még nehézségei vannak az
ellenzéki táborral. Nagy érdeklődéssel
bőrkabát
várják Kennedy volt londoni amerikai
esőkabát
nagykövet mai rádióbeszédét, amely
ben, hír szerint, támadni fogja Roose
*' e 3 o I
óbb#,
velt javaslatát, sőt — amint kijelen
tette — a szenátusban és a képviselő Márton
Szász
házban is a javaslat ellen fog for Bálvány-utca 3» Címre ügyeim.
dulni. Roosevelt közölte Kennedyvel,
Elegáns fiúk
hogy már kinevezte utódját és ezzel
felmentette a volt nagykövetet a hall
Ruhásboltja
gatás alól.

Sl

EDELMANN

Berlinben belga gazdasági bizottság
tartózkodik.
amely illetékes körökkel Németország
és Belgium gazdasági kapcsolatainak
szorosabbá
fűzéséről
tárgyalásokat
folytat.

Mbeméihi

jobban értékesítheti Barna Bank
nál, V., Nádor-utca 26. T. 12713-|6.

fflKjÉ ®'

részletre Is:

Wf

r. s. Magyaroreuág legnagyobb aeugoraterme: Erzsébet-körit 19 Kí.
tünó külföldi zongorák 600-től Bérlet:
VÉTEL i Csere ! Siéllrtt,! HzmmIAi!
Telefon: 222-018.

finomít
puhít,
fehérít,
nem zsírói,

azonnal felszMdlk,
gazdaságos,
használja ön is.
kézfinomító üvegje
P 1-4O, Z-SO. Kapható szakiizletekben és a torgalombabozónál, Warksvltl drogéria, Andrássy-át W.
k MRo»ita“

Lúgkő nélkül
fűzhet szappant’
Kipróbált és bevált hozzávaló anya#
és utasítás, 6 kg. zsiradékhoz ®gy
ö kg. postacsomag anyag szállítása,
utánvéttel P. 4.20-ért

Kodnár

7.-^

(PSZNALMUt. TM4M0FOWOC.

Á*

Saison előtti
árak
B’erda Manyinál

/[jnawr^iaizuaugmigj

TRIUMPH

Xpa?

országi vezérképviselete. Kedvező árak
Díjtalan bemutatás. ÉDES és DECSY,
Bpest. VII.. Akácfa-u. 13. T. 222-624.
ílveg-5 8tyl-, kovácsoltvas és mo
dern csillárok nagy választékban

Bugyi csillárszalon
VI., Tcréz-körút 17. Telefon: 121-847

VESZEK

fordítások Nagy Ibolyánál. Terézkrt 29. 326-513.
Urlcsalád ogy-két fiatal űrileány
nak kellemes otthont nyújt kitűnő
ellátással (zongorával). Telefon:
22-75-25. Dalszínház-utca 2. I. 1.

Fiatalember gimnáziumi végzett
séggel elhelyezkedést keres, keres
kedelemben jártas „öskeresztény“
jeligére fokiadéba.

_________ Javítások. T, 224-^80*4

Pénzt térít

Használtruháért
legtöbbet fizetünk Schmerge! ruha
üzlet. Rottenbiller-u. 37. Telefon;
422 269c Hívásra jövünk.

vairtTou

CSAVARIRÚK

VIIIgmo$Han$Sze$ed
LAULYJÚZSEF
rádió- és villanyszerelömester
Hangszórók, hangerősítők,
mozihangosberendezések.
és rádiók szakUzemc
SZEGED,Szécheayi-tér 9. T. Oiern: 25-40

Szemalatti ránctaíanítás
Pórus megszüntetés

VERA kozmetika, Népszinház-ntca 22.
Telefon: 137-801.

MAGI SÁNDOR

Eskü-Üt 2. T. 384-0.99.
Ezüst-, kékrókák, kabátok, bolerók
és nerzek nagy választékban és

olcsó árban.

pua"
Jó téli alma 20 kg-.-os kosárban
Jonathán 18.— P. Törökbálint és Batul 16.— P. Vegyes fajtákból 14.— P.
n. osztály 9.— P. 5 kg. vékonyhéju
dió 8.— P. 5 kg. mogyoró 5.— P.
Szállít utánvéttel ab feladó Rermann
____ Jakab Irhoc. Kárpátalja.

(ókeresztény fiatalember volt
vendéglős, bármilyen elfoglaltsággal
elhelyezkedne. „Kistőke“' főkiadóba.
Londoni angol tanár tökéletes
kiejtéssel, speciális gyors rendszerre]
tanít. 421-016.

vissza ígyfolem festésért, kültSzkö.
desert, ha kiadó lakását nálam beje
lenti és azt kiadjuk. Expresz, Erzsébetkörútié. sz., f. 3. T.:-422-lB«.

MUNFFOT,
térit- női kucsmát, szőrmét
stb. olcsóbb árban, nagy válasz

tékban vásárolhat Szőrme szővetkezef*
hél, Király-utca 1/E, Rákócai-út 7áo

2 soros

kölcsönzése óriási választékban
Sebestyén, VI. Király-u. 50. T; 425-611!

Szőrmefestő és Kikészít®

Wei| Manó Budapest, Forgách-u 32.
Váci-ótnál T.: 291-238. Kis tételekéi:
is vállal.

Uj bridge kurzusok
indulnak haladók és kezdők számára®
Felvilágosítás: 110-762.

RUHÁT LÉNART
úrtszabónól rendel jen. Szik
vetek raktáron. Urasé bet-tér 13.
T.: 182-370.
Rúdióműszerésx, agilis iiz’es.
szerző, izr. 28 éves, akár azonnali
belépésre is, állást változtatna. „Fel
vidéki 1941** Jeligére kiadóba.
Egy pengőért óránként írógé
pemmel lakására megyek. Este is.
tnczo Margit Szent István körit 6.
127-S41.

A meleg és hideg levegőtómegak hatal
mas küzdelme az utóbbi győzelmével lassan
véget ér. A viharos északnyugati szél már
A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen,
Öröklakás, ingatlan, telek
az egész országra ki terjeszkedett és külö tése: Gyengülő északnyugati, északi szél.
nösen a Dunántúl nagyarányú hófúvásokat Helyenként, de inkább csak a keleti része
okoz. A nagy hőmérsékleti ellentét a ke ken havazás. A hideg fokozódik.
Gellérthegyen
leti és nyugati országrészek között meg
320-as ősparkban adóm. 7 szoba hal
telektömbök Duna, villamos, autobusa,
HÓ
JELENTÉS:
los
luxuspalota, főúri kivitelben, sze
szűnt ée keléten is havazás váltotta fel az
iparvágány mellett olcsón eladók.
mélyzeti és házmester lakással alkal a Horthy-híd budai hídfőjénél a 180
Az
összes
hegyeken
jó
sportlehetőségekre
Hajós. T.: 421-184..
esőzést. A hőmérséklet országszerte —5, de
mi áron 68.000-ért eladó, dr. Hegyi.
méteres Vltézek-terén épül.
nyílik alkalom, de a hegyi utak egy része
nagyon sok helyen —10 fok alá süllyedt.
Telefon; 1,3-96-83.
már a budai hegyeken is járhatatlan. A hó
takaró vastagsága a budai hegyeken negyed
méter, a többi hegyeken fél, Kárpátalján
3-3 szobás kertes házat bérelníK.
,,Angórs“ jeligére, Arató hirdé*
Felelős szerkesastő és kiadó:
1 méter körüli.
Verseden felüli kivitel. Príma ren
felett adóm, hallos komf. kislak. 11.000

Tabán

bér, 120.000-ért eladó. 95.000-rel
átveh. dr. Hegyi. Telefon 13-96-83.

DR, HALÁSZ SÁNDOR
AJ&pított&s

DB. NADANYI EMIL
Kiadja a 8 Órai

Újság

Lapkiadó

Bt Szer-

b&ztSeég: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-80. Kiadó:
Andráaey-út 47. Telefon: 35-48-33, 23-42-8S. 32-42-3-1.

FERENCJÓZSEF
KESERUVIZ

»<

„iVORY

igen , súlyos és szigorú büntetéseket
szabjunk ki.
Az ügyészség felszólalása után vitéz
Demeter Lénárt dr. mondott védőbe
szédet, majd még a mai folytatólagos
tárgyaláson dr. Tanos Dezső felszóla
lására kerül sor.

A hideg- uralnia újból megerősödik és kü
lönösen az éjszakai lehűlés lesz ismét igen
erős. A szél fokozatos gyengülésére lehet
számítani és így a hófúvások lassan véget
érnek. Havazás már inkább csak az ország
keleti, részein lesz. Z. Z. A.

/"L

1 Rasita
SRfc>w.
kézfinomítói*' “OK

Értékpapírokra kölcsönt nyújtunk.

— Vissza kell utasítani azt az állí
tást, mintha ezek a beismerések lelki
és testi kényszer hatása alatt keletkez
tek volna. Meg lehet állapítani, hogy a
Pesti Hírlap regényeket és egyéb
Beilgrád, jan. 18.
tiszta könyveket. Levélhívásra
mozgalom igazi, de be nem vallott célja
(NST) Dr. Milán Gavrilovics moszk
házhoz megyek
az állam rendjének /elforgatása volt
vai jugoszláv követet jelentéstételre
VÖRÖS PÁL
és a hatalom birtokbavétele.
Belgrádba rendelték. Ez a lépés össze
újságárus
— Elérkezett a legfőbb ideje, — fe függ a délkeleteurópai helyzet alaku
Kálvin-tér közepén.
jezte be a vádbeszédet az ügyész, — lásával.
hogy
Belgrádi körökben egyébként ezzel MODERH l SZOBÁS GABCOHLAKÁS
kapcsolatban emlékeztetnek arra, hogy azonnal bútorozva KIADÓ II. kerü
véget vessünk az ilyen mozgalmak
letben. Telefonfelvilágosítás: csak
ezidőszerint Plotnikov belgrádi szov
8—10-ig 167-644.
nak
jetkövet jelentéstétel végett Moszkvá •JegyzetmAsolús 12 fillért^
1.00 sokszorosítás 1.50 Taxigépírás
és különösen a vezetőkkel szemben ban tartózkodik.

/^O A hideg legyőzte
O
a meleget

„MEKKA-üzem, Rákász t-ül 51 Hdvarbsw

U. 58.

All a házhoz,

Mer még
teljes választékot talál
legolcsóbban, a yj 1 ág
legjobb zongoráiból;

javítása

árban Teset
gzzgzTím Hangban,
Han8’’a,n* arba
| KIR&LY-

a nyilas terroristaperben

A moszkvai jugoszláv
követet jelentéstételre
Belgradba rendelték

minta
szerint

CANTULIA
SKífíiíHARM0NIK** KIRÁLTA

ha átnézi régi értékpapírjait. Leg

A védők beszélnek

bizonyítható a vádlottak bűnösséöe
és az, hogy a terrorcselekmények
és merényletek a központból nyert
utasítással indultak volna meg.

TÁSKA, KESZTYŰ

IV. kér., Kamermayer Károly-ntca 3w

pénz

A büntető törvény szék ötös tanácsú
dr. Héthelyi Ferenc elnöklésével ma
reggel folytatta Kovarcz Emil nyilas
keresztes képviselő és társat államfelforgatási bűnügyének főtárgyalását.
Tegnap már elhangzott dr. Búzássy
Lajos királyi ügyész nagyszabású vád
beszéde, amelyben hangoztatta, hogy

BÁLI CIPŐ
FESTÉSE
HÓCIPŐ
LAKKOZÁS

Bérház

III. em. vn. kerületben. éti rés
mentes. 27 lakásos, 16.000 Jövedelem

135.000-ért Budapesti H4xkezelő r. te Telefon: 421-8S&.

Gubernátor-udvar
25-ik társasházunk

PARCELLÁZHATÓ

25 éves legnagyobb
adómentesség.

Villamos mentén

tabilitás. Amortizációs kölcsön. Garszón, 1 szobás-hallos cselédszobás,
2 szobás garszón, 2 szobás hallos és
nég-ysaobásnak is megfelelő nagy
2 Szobás hallos, kívánságra nagyobb

öröklakások

leköthetők Tisztviselő Társasbózak Építő Irodája, Horthy
Miklos-út 38. — Telefon: 368-469.
Vasárnap délelőtt is

tőbe, Krzsébet-kilrftt 14.
.. . ...... ■■■■ll

—...............
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