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Ribbentrop és Ciano is részivett Hitler és Mussolini megbeszélésén

Izgalmak Bukarestben 
Boring őrnagy meggyilkolása miatt

Revolveres férfit fogtak Roosevelt beiktatási ünnepségén
Mátrixok kővették el « sanfranciskéi zásxligyaláxást
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Hitler és JfwssoZíní találkozójáról 
Csupán hétfőn, a késő délutáni órák
ban adta ki a Német Távirati Iroda 
a hivatalos jelentést 6 ezzel megerősí
tést nyert a már vasárnap délelőtt óta 
keringő hir a két kormányfő találko- 
^ásáról. Német politikai körökben 
hangsúlyozzák, hogy a hivatalos kom
münikéhez nincs semmi hozzátenni 
'aaló, mert ebben a találkozás lényege 
ngyis bennfoglaUatik. A találkozó 
egyébként

tanuságtétel amellett, hogy Német
ország és Itália továbbra is váll

vetve küzd.
politikai körökben hangsúlyozzák, 
hogy helytelen volna a találkozóból 
bármiféle következtetést levonni, de 
Ugyanakkor kiemelik, hogy a két kor
mányfő találkozói a háború eddigi fo
lyamán is mindig mérföldköveket je
lentettek és az új Európa kialakulásá
ban mindig fontos és jelentős esemé- 
^ek voltak.

Kleket a megbeszéléseket mindig 
’-cttck követték, amelyek azután 
világosságot derítettek arra, hogy 
’ni volt a tanácskozások tárgya.
Most is felesleges találgatásokba, bo- 

<Jflátkozni, mert hamarosan meg tudja 
8 világ, hogy miről beszélt Hitler és 
« Duce.

Eölkisehcr Beobachter kiemeli,

♦

Hitler és Mussolini eddig kilene- 
izben találkozott.

A* előző nyolc találkozót mindig nagy 
v’.T’rányek követték, a kilencedik ta- 
^kozó sem lesz kisebb jelentőségű.

ctain tábornagy és Laval szombati 
cgbaszé’éséval kapcsolatban német 

j^htikai körökben igen tartózkodóak. 
*■ Mülhelmstrasse-n kijelentették,

hogy ez a megbeszélés egyelőre fran
cia belpolitikai esemény, lehetséges 
azonban, hogy tárgyalásukon olyan 
kérdéseket és ellentéteket sikerült tisz
tázni, amelyeknek következményei ha
tással lehetnek a francia-német vi
szony további alakulására.

flz olasz katona 
a görög-albán fronton

Méteres hóba beásva, sűrű drótaka< ályok mögül figyelik az olaszok az 
ellenséget a göröraAán fronton

A tap/Lk- milánói 
t adó út ójának tehfonfeléntés

Milánó, jan. 21.
Hirtelenül, de nem váratlanul érte 

az olasz közvéleményt a tegnap késő 

este kiadott közlés a Duce és a Fűkre? 
találkozásáról. Itt már

napok óta tudták és várták a két 
vezér közt sorra kerülő személyes 

megbeszélést,

csak az összejövetel helye, időpontja 
és a résztvevő kísérő személyiségek 
körül folytak találgatások. A három 
kérdés közül kettő: a mikor és a hol 
válasz -nélkül maradt, a DNB—Stefani 
kommüniké nem precizirozza sem a 
konferencia színhelyét, sem időpont
ját, melyben létrejött JVem az előz
mények a fontosak, hanem ami ezután 
következik" ■— jegyzik meg ma erre 
vonatkozóan Rómában.

Eddig a mértékadó római körök 
hozzászólása. A,fasiszta sajtó mégnem 
fűz külön kommentárt a történtekhez. 
A reggeli lapok csak a nyolcsoros 
kommünikét közük és beszámolnak 
néhány külföldi visszhangról. Ezek 
között-igén, érdekes a Corriere delta 
Sora berlini tudósítása, amely sok fon
tos részletre világít rá. Az olasz lap 
kifejezésével élVei

technikai összejövetelről van szó.

Ez alkalommal

Ribbentrop és Ciano voltak jelen 
a megbeszéléseken, a tábornokok 

közül viszont senki.

Felveti tehát a Corriere is azt az es
hetőséget, hogy Hitler és Mussolini 
tisztán politikai kérdéseket vizsgál
tak meg, bár valószínűnek tartja, 
hogy a jelen helyzetre való tekintet
tel „úgy háborús, mint diplomáciai 
ügyekről tárgyaltak. A két nagyban 
talom viszonya egyébként is új és jó, 
val aktívabb szakaszába lépett né
hány nap óta". Idézi végül a lap egy 
semleges római megfigyelő vélemé
nyét;aki -szerint ’

„a tengely vezetői a Földközi- 
tengérre vonatkozó haditanácsot 

tartottak."
Györgyi .Mikin®



MAGYAR HŐSÖK
Egyszerűen némán szoktak csele

kedni a magyar férfiak. Szürke hét
köznapjaik kötelességteljesítő egy
másutánjába csak néha villan bele a 
sorsakarta nagy pillanat, miikor eldől: 
ki a legény a gátont

A

kötelességteljesítés példamutató hő
seit ...

munkás és ma
sorából kiemelke- 
Duló Mihály pi- 
rádiós, Z simító

Névtelen és néma, 
gyár férfiak hosszú 
dik most három név: 
lőta, Küpry Tibor 
Károly szerelő. A. hétköznapok mun
kájában: Mabert-alkalmazoltak. Hár
man sok közül, A veszedelem pilla
nataiban: önfeláldozó, életükkel élete
két mentő hősök. Magyar férfiak, akik 
íiiegállták helyüket, kitartottak az őr
helyen — mindhalálig.

Tragikus volt a repülőszerencsétlcn- 
ség. De hogy nem v al a m ennyi 
ptas pusztult el, az a. három hősi halott 
érdeme. És ezért fordul tiszteletadással 
móndsn szív a temető felé, ahol holnap 
kísérjük utolsó útjukra az önfeláldozó

>-asw

HRGY IWOK, 
KIS HÍREK

Bipul Songgram, 
. íninísztertanáes-

TháLöId (Thailand, azelőtt Sziáun) mi
niszterelnöke, Luánge 1 
felhatalmazást kapott a 
tói, hogy külpolitikai kérdésekben diktá
tor! teljhatalommal járjon el.

Az északameiikaj hadügymiiiAztjU'iüm 
elhatározta, hogy 19.802-te emeli fái a had
sereg hátaslóállományát, mivel a modern 
háború sem nélkülözheti a lovakat, Rá
mutatnak Washingtonban, arra, hogy a 
német hadseregben 18.000 hátaslő teljesít 
szolgálatot

Az elsötétített Némétorizágröl ír ' érde
kes adatokat a Keiéh eímű hetiláp. Száz
nál több cég foglalkozik elsölétítési.'herén-': 
dezések előállításával, ugyanannyi gyár 
(szövődé, viaszosvászongyár) állít elő el- 
sötítítési fedőanyagokat, 40 papírgyárban 
készül államilag márkázott elsötétítésl pa
pír s egy tucat gyár állít elő légoltalmi 
lámpákat különleges Qélokra. A legújabb 
rendelet csak kékfényű égőtesteket engedé
lyez s Berlinben például 40 'millió kék vil
lanykörtére van szükség. Az izzólámpa
gyárak. havonta félmillió körtét tudnak 
előállítani, vagyis' hat és félévig tartana, 
amíg a szükségletet kielégítik. Ezért a 
vegyiipar állít elő egy olyan kék lakk
festéket, amelybe csak be kell mártani a 
rendes üvegből gyártott v/llanykörtéket. 
hogy megkapják az előírt kék színt. A 
4CO.OOO berlini fa közül 100.000 kapott fe
hér karikát a derekára.

„Angol bujtogatás Abesszíniában" cím
mel megírták, hogy az abessziniai olasz 
hatóságok gyökeresen igyekeznek véget 
vetni bizonyos angol próbálkozásoknak. 
Megállapították ugyanis, hogy angol tisz
tek és altisztek átjutottak az etióp-szu- 
dáni határ egyes pontjain, majd szétszó- 
ródak olyan falvakban, ahol nem volt 
olasz helyőrség s lazító propagandát fej
tettek ki a lakosság körében. Az angol 
tisztek különítményét egy 50 éves ezredes, 
egy százados és egy ezredorvos irányítot
ták. Az olasz hatóságok erélyes akciót in
dítottak. Hír szerint Kassala környékén 
nagyobbarányú Összecsapások is i történtek.

Japánnak egymillió főnyi hadserege .van 
Kínában.

Mértékadó olasz körökben határozottan 
cáfolják a görög rádiónak azt az állítá
sát, mintha az olaszok Épirusból és Csa-

*

Tragikusan végződhetett volna egy má
sik eset is. Amikor a zajló, beálló Duna 
csikorgó jégtáblái közé szorult munká
sok küldtek vészjeleket a partra ladik
jaikból. Az egyik csónakot bravúros 
gyorsasággal hozták ki a partra a 
tűzoltók, a másik csónak emberei
nek sorsa már válságosra fordult, ami
kor futólépésben érkeztek a helyszínre 
a h onv é d ut ás z o k.

Egy őrmester és 35 utász fogott neki 
reménytelen feladatnak: megmenteni 
dunai fagyhalál jeges karmai közül 
munkástee! véreket. Élet, ükkel ját-

a
a
a
szóltak, amikor az ingadozó rohatn-
biirii pallóit átvetették a jégzajláson, 
mindén lépés, minden hibás mozdulat 
halált jelenthetett...

A mentés sikerült.
Büszkén, halk magyar büszkeséggel 

jegyezzük fel a magyar honvédek élet
mentő, békés ferfimzmkáiának hősi 
tettét.

muriéból tömegesen hurcolták volna el 
túszként a görög lakosságot. Egyszerűen 
arról van szó, hogy az önként jelentkezett 
görög menekülteket Albánia területén szál
lásolták el.

hajót (78.750 tonna), az USA 
vesztett (24.000 tonna), ösz- 
ha jóveszteség — a Reieh 
— 341 egység, másfélmillió

A milánói Ambrosiano hétfői számában 
részletes jelentéit közöl a vasárnapi né
met légitámadásokról az angol városok 
ellen. A támadások során, írja a lap, az 
angol városokra több 1800 kg. súlyú óriás
bombát is dobtak le.

Reykjavik kikötőjét, Izland fővárosának 
kikötőjét szemelte ki az Egyesült Államok 
kormánya átrakó kikötőnek. Azt tervezik, 
—• írja Has Reieh, — hogy amerikai ha
jók hozzák az árut Manciig, ett Reykjavik- 
ban átrakják, az áru angol hajón folytatja 
útját Angliába. Ez megtakarítaná az an
gol convoy-szolgálatnak az út kétharmad 
Részét.

A háború kitörése óta 80 svéd hajó pusz
tult el (287.700 tonna, 484 tengerész-halott), 
Nörvégíá 107 hajót^-fkhe SÖO.ÚQOtdbpná. .ÍK 
605 halott), Dánia 34 hajót. (105.000 tonna) 
Finnország 26 
2 nagy hajót 
szc-s semleges 
adatai szerint 
tonna, 20S6 hősi halott tengerész.

Dánia gazdasági helyzetéről írja a Reieh: 
az áremelkedés különösen a mezőgazdasági 
termékeket érinti. Az agrártermelés foko
zásánál figyelembe kell, venni a jószágvá- 
gások következtében előállt veszteségeket. 
A dán kormánynak még nem sikerült meg
akadályoznia a munkanélküliség fokozódá
sát, annak dacára sem, hogy 40.000 dán 
munkást német hivatalok Dániában és a 
némei birodalmban munkához juttattak.

Halié Szelasszié felesége két leánya és 
hat unokája kíséretében vasárnap külön- 
kocsiban elutazott Londonból, hogy Khar- 
tumban találkozzék az ex-négussal. Mint a 
Nya Daghligt Allehanda londoni levele
zője jelenti, a volt négus felesége magá
val vitte a koronaékszereket is. A távira
tot a Német Távirati Iroda stockholmi je
lentése alapján közli az MTI.

Szobrot kaptak a sirályok az amerikai 
mormon városban, Sült Laké City-ben. 
annak ömlőkére, hogy a sós tavak vidékén 
fekvő várost környező zöld vetéseket an
nakidején óriási sáskaraj lepte el s ami
kor már minden emberi kísérlet meddőnek 
bizonyult a sáskaveszély megszüntetésére, 
megjelent a mezőn egy termetei sirály, 
gyorsan elnyelt néhány kövér sáskát, 
majd negyedóra múlva ezer és ezer társá
val tőrt vissza és másfél nap alatt elpusz
tították a sáskahadat. A szobor, amely a 
város főterén áll, egy karcsú oszlopon há
rom, esőrét tató sirályt ábrázol.

érihető, 
kiolégí- 

azonban 
közt no

faszt miiidcnit. Ez a 
okozza az élőlényeket

„A kirakat a háborúban" címmel tár
gyalja a Reich című tekintélyes német 
hetilap, a német kereskedő különböző há
borús problémáit. Fontos kérdés például 
az, hogy a kirakatba kitett tárgyikat (ki- 
rakaitdíszítő árukat) kötelos-e a kereskedő 
egy vevő kérésére bevenni és eladnit És 
szabad-e árukat törzsvevői számára félre
tenni l A helyzet az, hogy a kereskedő jól 
teszi, ha a kirakatrendezésnél ügyesen és 
tapintatos módon rámutat arra, hogy bi
zonyos árucikkek csak díszítés Céljait szol
gálják, vagy pedig, hogy ezek már el 
vannak adva, tehát a vevő no követelhesse 
eladásukat. A másik kérdésben 
h.a a boltos törzsvevőit igyekszik 
teni. A „futóvevők" elutasítása 
nem fajulhat el, a körzeti lakók 
legyenek kégyencek és hamupipőkék, mert 
ez ellenkezik az igazságos elosztás hábo
rús alapikötelezettségével. Minden hiány
árunál ÓM'angelware) ví-geredmányben a 
kereskedő gazdasági tapintata a döntő.

Hans Fritsche, a német rádió népszerű 
„politikai újságjának" előadója, legutóbb 
alaposan megcáfolta azt a londoni hírt, 
amely szerint Máltában a tengely bombái 
nem találták el katonai célpontokat. Ko
nok, makacs angol hazudozás ez, — mond
ta, — mert a német pilóták, igenis látták 
a pusztulásokat és jelentették, hogy kato
nai célokat találtak el. Az sem igaz, hogy 
az angolok megtalálják majd a zuhanó
bombázók ellenszerét, mert Hans Fritsche 
adatai szerint máris óriási veszteségek ér
ték az angol hadiflottát. S az efölött érzett 
német örömöt nem csökkentheti az a lon
doni közlés sem. hogy az angoloknak még 
igen sok. Southampton-tipusú cirkálójuk 
van.

A vatikáni rádió szerint az isteni és em
beri törvények ellen való az, hogy földi 
hatalmak megfosztják életüktől az olyan 
embereket, akik betegségben szenvednek, 
bénák vagy nyomorékok.

A hírhedt Ghlbll, az északafrikai homok
vihar '(a szaharai számum édestestvéro) 
tombol ismét napok óta a líbiai sivatag
ban. Sátrak álig nyújtanak fodezékot, a sü
völtő szélvész mindent telehord a dünáik- 
ról felkapott lisztiílnomságú hotnokporral, 
az elborult égen elhalványodik a nap, vö
rös színben ragyog az egész látókör, a 
forró szélben felszökik a hőmérséklet egész 
50 fokig s a sütőkeimen óéra emlékeztető hő
ség kiszárít, .ki szikkaszt mindent. Ez a 
párologtató hajtás” okozza az élőlényeket 
néha. halálra gyötrő kínzó szomjúságot. A 

' ‘aívaiagT pólóiban” Hárcéló kafönáT * most 
azzal kísérleteznek, hogy felcsatolják gáz
álarcaikat, s így próbálnak homokmen
tes levegőhöz jutni.

Klissáura városa az albániai front kö
zépső szakaszán fekszik. Albán neve: Kel- 
cyro s már a bizánci császárság korában 
■is erős várként szerepolt. julius Caesar, 
Macedóniai Fűlöp, Quintus Fláminius ró
mai konzul, janinai Ali basa éppúgy fel
ismerték fontosságát, mint a rövidéletű 
albán királyság uralkodója, I. Ahmed Zog, 
aki Klisszuránál, a Vojusa partján építette 
ki a görög támadás ellen alkotott Zog-vo- 
nalat. A várost sziklabéroek uralják, az 
1700 méteres Nemcrskju, Lekli, Goliik, az 1800 
méteres Szendéli s északon a 2000 méteres 
Trebesinije. Klisszurából indul észak felé 
az országút Bernt felé, a másik Valona 
felé. Klisszura a hídfőállása a Tepelini felé 
vezető útnak is.

A Metropolitan-opers, amelyet nemrég 
átalakítottak és így most sok pénzre van 
szüksége, elhatározta, hogy 1904-ből szár
mazó, erős tatarozásra szoruló bársonyfüg-- 
gönyét eladja, A függönyt ezer kis darabra 
vágták és darabonként adták el az opera 
barátainak, összesen mintegy 3000 dollárt 
„jövedelmezett" a régi függöny a Mptropo. 
litan-operának.

Hitler rendeletére újból szeptemberben 
kezdődik ezentúl a tanév a német iskolák
ban. az eddigi húsvéti tanévkezdés helyett.

Egy Szovjet tudós, dr. Go male ja, a 
moszkvai tudományos akadémia tagja, • 
felfedezte a spanyolnátha megelöiö ellen-1 
szerét. Az ellenszer — közönséges szappan- I 
víz, szappanig amellyel az orr nyákhár-1

jelenik meg ezentúl a

tyáját kell bekenni. A tudós az első kS 
hét alatt a kenést naponta kétszer, reggel 
és este végezte, ujjal, illetve vattatampon
nal, 15—20 másodpercig, 2 cm mélységben. 
A módszert kipróbálták a moszkvai klini
kán és pedig mindén esetben eredményesen,

Tobruk helyőrsége hősiesen védekezik:,,
— adják hírül hivatalos angol jelentések.,,

A szovjet hadsereg hivatalos lapjában,, 
a Vörös Csillagban, l’opofE ezredes, katonai 
szakértő cikket írt a tengelyhatalmak két- 
frontháborújáról.

A német harisnyakötő ipar tudósai ki
számították, hogy egy pár kézzel kötött női 
gyapot-harisnyáin nem kevesebb, mint 47.000 
szem Van. A finomabb anyagból, tehát se- 
’yemből vagy műselyemből készült haris
nyák szemeinek száma erősön megközelíti 
a két milliót. Egy harisnyakötőgép ,100.008 
alkatrészből áll és természetesen ennek 
megfelelő a nagysága ée súlya is. A gép 
óránként 45 millió szemet hurkol, tehát 
körülbelül 20 pár harisnyát készít. A leg
újabb harisnya-kreáció az „eső- és szu- 
nyogálló" harisnya.

A bolgár helyzetben beállott enyhülés, 
írja a Basler Nachrichten szófiai tudósí
tója, a Németország és Görögország közt 
folyamatban lévő diplomáciai tárgyalások
ra vezethető vissza. Ezek most döntő stá
diumba érkeztek, amennyiben utolsó kí
sérletnek tekinthetők abban az irányban, 
hogy Olaszország és Görögország közt a há
ború befejeződjék.

1898-ban még közlegény! sorban szolgált 
áz angol Coldstream Guards ezrednél Hű
béri Huddleston, aki ma altábomagyi 
rangban főkoirm&nyzója az angol-egyip
tomi Szudánnak.

Ortega y Gasset, a híres spanyol filozó
fus a madridi Hispania-tanáes tagja lett

Január elején merényletet kíséreltek meg 
Transzjordáuia angolbarát uralkodója ellen, 

merénylet nem sikerült. (Transzjór lún a 
angol védelem alatt álló arab ország, fő
városa Amman, uralkodója Abdullah emir. 
Érdekes, hogy januárban német és olasz 
jelentések két merénylettervről adtak hirt: 
Ibn Szaud arab és Faruk egyiptomi ural
kodó ellen szőttek sötét terveket merény
lők. Merényletre egyik esetben sem került 
sor. Ezeket a. terveket tehát megelőzte az 
a merénylet, amelynek kiszemelt áldozat* 
az angolbarát Abdullah emir volt.)

t
Dr. GöbbeJs József, a jiémot propaganda- 

és fejviíágosításügy minisztere, vézéfeik-, 
köt "ír'fa Lfieióíi" ‘című hetilapba s meg-' 
állapítja, hogy bizonyos derűvel látja: a" 
plutokrata angolok fokozatosan átveszik a 
nemzeti szocialista eljárásokat, mert rá
jöttek, hogy a nemzetiszocializmust csakis 
nemzeti szocialista metódusokkal lehet 
eredményesen támadni, „Isteni látvány ez,
— írja — s szórakozás politikai ínyencek 
számára. Még az öreg, kissé elhülyült Ti
mes is nemzeti szocialista ösvényekre té
véd az utolsó időkben. A nemzeti szocia
lista jelszavak ellopása azonban nem ko
moly dolog, — állapítja meg a cikk, — 
mert a gyakorlatban az a helyzet, hogy 
Edén, Duff Cooper, Beaverbfook és a kér
geskezű munkásvezér: Bevin, londoni 
luxus-étteremben osztrigát, kaviárt és csa
logány mellehusát lakomáztak. „Ha vilá
gosságnál megnézzük ezeket a plutokrata 
tolvajokat s kalandorokat, kiderül, hogy ők 
nem akarják őszintén az új Európát, csak a 
háborút akarják megnyerni, hogy aztán 
újra visszaállítsák az ő régi rendjüket."

Kllsszurától északra erős tüzérségi elő
készítés után rohamra indult a gyalog
ság az ellenséges vonalak ellen, — jelenti 
Athén.

Az elmúlt négy hónapban 2351 angol 
gyerek halt meg s 3457 gyerek sebesült 
meg légitámadások során, — jelentik 
vatalosan Londonból.

Donovan ezredes, Roosevelt bizalmas 
küldöttje, hétfőn Szófiába érkezett. Az 
redős előzőén Athénben és az albániai 
hadszíntéren járt, Előreláthatóan a keddi 
nap folyamán fogadja Donovant Borisz 
király. Az ezredes a kihallgatás során aZ 
USA álláspontját fejti ki az uralkodó 
előtt.
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Kis történetek
London 

nagy történelmi 
napjaiból

A bonxbatámaxiások és légiriadóik átállít
ják as angol életet. A háztartási alkalm-a- 
Sottaknák azelőtt szabad délutánjaik vol
tak: most szabad délelőttöket kapnak. A 
Birckbeck College vezette be az úttörő rend
szert: az „esti tanfolyamok" már nem este, 
hanem délelőtt féltízkor kezdődnek. A la
kosság alkalmazkodik a rövid napok: hosz- 
8zú. éjszakák: Korán kezdődő légiriadók 
időbeosztásához.

1 *
Bomba-rejtély: wiért éppen a sarok- 

házak szenvednek legtöbbet -a támadások 
Során! A Watn<?2/ Combé & ítéld vállalat 
lakóházainak, igazgatósága hivatalos for
mában vetette fel ezt a kérdést, amely min
den londoni polgárt; foglalkoztat. A lég
ügyi minisztérium szerint csak a véletlenek 
Sorozatáról lehet szó. Tény az, hogy a sa- 
Tokházak kapják a legtöbb bombát.

*

Néhai Chamberlain pilóta-unofcuöecse sze
rencséjéről írtak legutóbb a lapok: 6000 mé
ter magasságban vívott légiharcban ki
gyulladt a gépe, a pilóta ejtőenyőyel meg
menekült. Három héttel később újabb légi- 
Púrbajba került London fölött: hivatalos 
jelentés közli, hogy Ralph Hope 21 éves 
repülőhadnagy hősi halált halt.

* ■
London egyik délnyugati külvárosában 

®z óvóhelyein szorong a ház népe. Sivitás- 
^ijjogás, reccsenés-robbanás. Zuhognak a 
bombák. Az óvóhelyen reménykedve meg
szólal egy kisfiú: „Mammy, ez úgy hang
zott, minttha az iskolánk fölött jött volna 
le! Lehet, hogy nem kell többé iskolába 
mennem?.».

♦
Nem mindén törtéhét ilyen. Sók történet 

•®él .beomlott óvóhelyekről,' lángtebonilt'.. 
^ükségpinoékről, áldozatokról, veszteségek
ről. A 17 éves Jacl;, Mac Sweeney volt az 
*®yctl0n, akit a rombadőit college törmelé
kül alól ki tudtak menteni: 44 órán át volt 
í°glyia a beomlott étterem gerenda- és kő
törmelékének.

♦
■dnderson-ővóhelynek nevezik a kúp alak ú 

^öl-alkotmányokat, amelyekben 5—6 sze- 
^óly fér el. Ilyeneket mindenki vásárolhat 
Magánhasználatra. Egy ilyen Andersent 
bgy bomba légnyomása 50 méternyire elrö- 

Az összehasogatott aeélkúpból mind 
a? öt bentlévö épen és sértetlenül került 
®lő. Ha azonban háztörmelék borítja el az 
üyen Andersent, akkor a bemtlévők soha 
íöbbé nem tudnak kijönni s kínos halál vár 
^íuk. Ilyen eset is volt már, nem egy. ..

*

Az óvóhely! gyermekbetegségekről nyi- 
átkozptt Mac Hónaid egészségügyi nűnis-z- 

A gyermekhalálozás arányszáma igén 
alacsony, a tíídővősa-adatok kielégítsek, 

örányhimlő 1939 óta nem jelentkezett jár- 
v ayósan. Skarlát és diftéria elszigetelt 
<ffctekben. fordul elő, komoly gondokat a 
®3/er’Me^paraWzís okozott. Ez ellen a beteg- 

® ollen a jóhatású M és B S93 nevű 
^tol küzdenek.

♦
személyt befogadó óvóhelyen 

.^lyhelyet szerveztek állandó orvosi szol
le ápolónőkkel, gyógyszertárral. Fő-
j ® ^’pecialistd/cra van szükség, mert a 

(> halat ti óvóhelyeiken a fülszövődmények 
^gyakoribbak.

„Nem beszámíthatók" 
a sanfranciskói 
zászlógyálázók

Washington, jan. 21.
(NST) Az amerikai rendőrség máris 

szabadon bocsátotta a san franciskói 
zászlógyalázás két tettesét azzal az 
indokolással, hogy nem beszámítha
tók. Mint ismeretes, a letartóztatott 
két matróz letépte és szétszakította a 
san franciskói német konzulátus lo
bogóját. A tengerészeti minisztérium 
közlést adott ki az esetről. Eszerint a 
két matróz a haditengerészeti kórház 
idegosztályának ápoltja és a botrá
nyos eset idején éppen rövid szabad
ságon tartózkodtak a városban. Most, 
mondja a .jelentés, visszaszállították 
őket a haditengerészeti kórház ideg
osztályára-

Revolveres férfit fogtak 
Roosevelt eskütétele előtt

Washington, jan. 21.

(NST) Franklin Delano Roosevelt 
hétfői harmadszori beiktatása az Egye
sült Államok elnöki tisztjébe hatalmas 
néptömeg előtt lejátszódó impozáns 
színjáték volt. Már a kora reggeli 
órákban sűrű emberrajok lepték el an
nak az útvonalnak két oldalát, amelyen 
Roosevelt kíséretével a Fehér Házból 
a Kapitóliumba ment. A. tribünökön 
elhelyezkedő nézők pokrócokat és bun
dákat hoztak magukkal, hogy így vé
dekezzenek a metsző januári hideg el
len. A felvonulás útvonala fölött nagy
számú katonai repülőgépraj körözött.

Bukarest, jan. 21.
(Orient Rádió.) A belügyminiszté

rium a következő közleményt adta ki:
A január 19-ére virradó éjjel egy 

külföldi illetőségű állampolgár revol
verre agyonlőtt egy egyenruhás német

dörög merénylő ölte meg Döring őrnagyot
Bukarest, jan. 2L

(NST.) A román rádió hétfőn a késő
esti órákban kiáltványt olvasott be, 
amelyet a Keresztény Nemzeti Diák
szövetség elnöke, Viorel Trifa írt alá 
amely Döring német vezérkari őrnagy 
gyilkosainak szigorú megbüntetését 
követeli. Ebből a kiáltványból tudta 
meg a román közvélemény, hogy a va
sárnapra virradó éjszaka

a román főváros egyik utcájában 
öt revolverlövéssel agyonlőtték a 
Romániában tartózkodó német 
tancsapatok vezérkarának egyik 

tagját, Döring őrnagyot
A merénylőt, aki állítólag görög szár
mazású, letartóztatták.

Lemondott 
a belügyminiszter

A merénylettel kapcsolatban egyéb
ként már hétfőn délután feltűnő ese
mények történtek. Petrovicescu tábor
nok, belügyminiszter beadta lemondá
sát s helyébe Du.mitru Popescu tábor
nokot, Bukarest eddigi katonai parancs
nokát nevezték ki belügyminiszterré.

Berlin, jan. 21.
(Magyar Távirati Iroda)

A német zászló Sanfraneiskóban tör
tént meggyalázásával kapcsolatban, 
ami Németországban nagy felháboro- 

■dást keltett, politikai körökben emlé
keztetnek arra, hogy a német külügy
minisztérium tőszomszédságában levő 
volt angol nagykövetség épületén még 
mindig látható az angol címer és az 
épület elé nem kell rendőrt állítani, 
hogy a. Németországgal ellenséges vi
szonyban levő Anglia felség jel vényét 
megmentsék a német tömeg dühe elől.

Déli 12 óra 10 perckor tette le az es
küt Wallace, az Egyesült Államok al- 
elnöke, majd 12 óta 11 perckor sor ke
rült Roosevelt eskütételére. A tömeg 
halotti csendben hallgatta az elnök 
esküjét, aki az ünnepélyes aktus köz
ben egy családjának -birtokában lévő 
régi értékes biblián nyugtatta kezét

Röviddel az eskütétel előtt izgalmas 
jelenet játszódott le a Fehér Ház előtt. 
A rendőrség letartóztatott egy embert, 
aki töltött revolverrel várakozott 
arra, hogy Roosevelt a Kapitoliumból 
visszatérjen a Fehér Házba. A letar
tóztatott az Egyesült Államok pol
gára.

tisztet. A merényő menekülni próbált, 
do elfogták. A német tiszt azonnal 
meghalt. A kormány a legszigorúbb 
intézkedéseket^ léptette életibe. A me
rénylet hátterének tisztázására a vizs
galat megindult. (MTI.)

Popescu tábornokról köztudomású, 
hogy áz erős kéz politikájának híve,

Petrovicescu lemondásának hírére a 
Vasgárda az esti órákban népgyűlést 
rendezett az egyetem előtt s ezen a 
gyűlésen felolvasták a keresztény nem
zeti diákszövetség elnökének kiáltvá
nyát. amely Döring őrnagy merény
lőinek szigorú megbüntetését követeli 
és felszólítja Antonescu tábornokot, 
szolgáltasson igazságot a román nép
nek. Ezt a kiáltványt azután az éjsza
kai órákban a román rádió is beol
vasta, még pedig nemcsak román, ha
nem német, olasz és francia nyel
ven is.

A népgyűléis rendben és nyugalom
ban folyt le- A legionisták a gyűlés 
befejeztével zárt sorokban felvonultak 
Bukarest főutcáján, a Calea Victoriéin 
és elhaladtak a királyi palota mellett 
is, majd a miniszterelnök elé mentek, 
ahol tüntetést rendeztek a vasgárdista 
légiók országos főparancsnoka, Horia 
Sima helyettes miniszterelnök mellett,

A helyzet zavaros
A hajnali órákban érkező magánje

lentések szerint a helyzet a román fő
városban zavaros és tisztázatlan. A mi
niszterelnökség körül erős katonai ké
szültség vonult fel. '

Geialdine
ex~kiiálvné és kisfia

Zog,.volt albán király felesége, szü.e- 
tettcAppahyi: tTeraldine: gróf nő angol 
földön él kis fiával, Sándor herceggel

Hogyan 
győzhette volna le 
Napóleon az egész 

világot?
Napóleon az egész világot legyőzhette 

volna, ha román katonái lettek volna, 
— mondja a január 15-i Románia Noua 
vezércikkében. A hagyomány ugyanis 
fenntartotta emlékét ama vitézségnek, 
amellyel a román katonák harcoltak a 
napóleoni háborúkban. Nem tudni egé
szen pontosan, hogy Arcolenál, vagy 
Marengonál feltartotta a nagy Napó
leont győzelmes útján néhány csapat, 
amely az egyébként erdélyi szász Melas 
tábornok parancsnoksága alatt • állott.

Napóleon bámulva állott meg ezzel 
a váratlan ellenállással szemben s meg
kérdezte: miféle katonák ezek? — és 
amikor megkapta a választ, hogy er
délyi románok, felkiáltott:

„Adjatok nekem ilyen katonákat, 
amilyenek ezek a románok és az egész 
világot le fogom győzni."

~ A. Magyar Légiforgalmi Rt.' értesíti aa 
utazóközönséget, hogy a Budapest—Nagy
várad—Kolozsvár—Marosvásárhely légijá. 
rat minden nap közlekedik.

Jóízű, megbízható, enyhe.
Egy pasztilla ára 12 fillér.
Kilenc pasztilla ára dobozban P 1.



CJj magyar utcanevek 
Nagyváradon

Észt írónő
finn tárgyú darabját mutatja be 
a Nemzett február 8^án

A címe:„N skavuorl assxe; yok“
Érdekes bemutatóra készül a Nemzeti 

Színház. A Tamási-darab után következő 
újdonsága egy észt származású, de finn 
állampolgárságú írónő társadalmi szín
műve lesz. A címe: „Niskavuori asszonyok" 
ős egy finn udvarház életét mutatja be. A 
darab tulajdonképpen az egyke finnországi 
változatát viszi színpadra, azt a pusztító 
szokást, amely Finnországban is azon mes
terkedik a nép körében, hogy a parasztok 
és a középbirtokosok vagyona ne oszoljék 
meg az örökhagyó halála után sem. A 
finnországi „egyke" akként pusztít, hogy 
egymáshoz kényszerít egymástól idegen
kedő fiatalokat, csak azért, hogy a házas
pár mindkét tagja nagy hozománnyal lép
jen a házasságba. Ezek a házasságok ter
mészetesen mind’g igen szerencsétlenek. 
Az észt írónő darabja a szerelmi házassá
gok mellett foglal állást. Az új drámának 
még nincsen meg a szereposztása, csak 
akkor döntenek róla, amikor Németh An
tal visszatér Pécsről. Ez után a bemutató 
után lesz Sophokics Oidiposz királyának 
és az „Oidiposz Kotor,osban" című tragé
diájának felújítása, ahogyan arról 
hírt adtunk.

már

Nagyvárad, ián. 21

Nagyvuimd város, vezetősége bizott
ságot küldött ki az új magyar u^caue- 
ved n^cgöicaiKíasura. a Dizotisag el
nöke dr. jünurc ioispáa cs ur.
Soos István poigártiiesisr, tagjai poLg 
ur. j u,.T. piedU^K„ncEóiA, a
ázig.igeti-uirsaság cluöej, dr. Mardó- 
viis Manó, az ermlyi párt e.iiöac, jLa- 
terni Imre evangélikus esperes, Arvay 
Árpád képviselő. Tabéry Géza író és 
az illetékes városi ügyosztályok veze
tői. A bizottság elvben kimondta, hogy 
a román uralom előtti utcaneveket ál 
lítják vissza azokkal a változtat ásók
kal, amelyeket már a magyar katonai 
parancsnokság kr észtül vitt. Több, 
mint 400 utcának azonban a román 
uralom alatt sem volt elnevezése, ezek 
elkereszteléséről gondoskodott most a 
bizottság.

A bizottság javaslata, alapján utcát 
neveznek el Juhász Gyuláról, aki a 
hatnaposok gárdájából a kőrösparti 
városból indult el, (Ady Endréről még 
a román uralom alatt neveztek el 
utcát Naigyváradon). Utcát kapott 
Barabás Béla, az aradi magyarság ve
zetője, a „nagyváradi bálvány döntő 
továbbá Somogyi Károly, az állandó 
nagyváradi színház első igazgatója és 
a háborúelőtti korszak nagyváradi 
nagyjai közül Sándorffy József, He- 
gyessy Márton, Kuthy Lajos. Azok 
közül, akik a román uralom alatt 
küzdöttek a nagyváradi magyarság

vezetőinek sorában., utcát neveztek el 
dr. Kacsán Jánosról, a magyar párt 
első nagyváradi elnökéről, Budai Ti
borról, aki, mint egyszerű iparoames- 
ter, volt évtizedekig intézőbizottsági 
tagja a magyar pártnak, továbbá dr. 
Kecskeméti Lipót főrabbiról. A ma
gyar történelmi és szellemi múlt em- 
iékéno.k megörökítésére utcát Havaz
nék el Rogérlusz kanonokról, aki a 
tatárjárás idején bujdosott Nagyvárad 
körül, Patatkics és Forgách püspö
kökről. Méllusz Juhász Péterről,' Lo
vas sy Lászlóról Fráter Györgyről és 
Ritzkó ezredesről, aki a szabadságharc 
aló tt a bihari nemzetőrség parancs
noka volt. Utcával örökítik meg 
V ucsklcs százados emlékét, akit 
191‘J-ben Nagyváradon meggyilkoltak 
a román katonák. Lasz azonkívül 
ugyancsak 1919-ben, Párkányban a ró- 

végrehajtott tömeg- 
Tárkány 
hőseinek 

baka, l-es 
A bécsi 

napok meg-

este.
T a-

a Vígszínházban, ahol V as zár y 
„A t-.ökékkel .mindig baj 
című vígjátékét adják először. A 

„akivel baj van", Tolnay Klári.

KÉT PREMIER lesz szombaton 
Az egyik a Nemzeti Színházban, ahol 
mást Áron „Vitéz lélek" című erdélyi 
színműve kerül színre Szeleczky Zitával 
és Apáth y Imrével a főszerepekben, a 
másik 
Gábor 
va n" 
szőke.
Mellette S o ml ó Valéria játssza a feketét. 
A. Nemzetiben pénteken délelőtt féltizen
egykor, a Vígben pénteken este negyed- 

tliiyolckor lesz á főftfiöbá’ *a üyügSíjintézet 
javára.

A KAMARASZINPADRA ALKALMA
ZOTT EMBER TRAGÉDIÁJA tegnap nagy 
sikert aratott Pécsett. Ez volt a „K i s- 
tragédia" második vidéki előadása, ta
valy ugyanis Kassán játszották először.

HÍREK A BETEG FRONTRÓL; Bulla
Elma hősies önfeláldozással játszotta végig 
a „Nehéz ma férjhezmenni" női főszerepét 
az Andrássy Színházban tegnap este. 39 f o- 
kos láza ellenére is fellépett. A Ka
landban. a Kamaraszínházban, ma is Lu
kács Margit játssza a beteg Tőkés Anna 
szerepét, éppen úgy, 
A Vígszínházban is i 
nap az influenza: a 
Karáig Katalin 
mondta az előadást.

UJ SZEREPLŐJE LESZ az Andrássy Szín
házba átvándorolt ,,Az ördög nem alszik" 
című Vaszary-bohózatnak. G a j z á g ó De- 
nise, a tehetséges fiatal színésznő veszi át 
benne Náray Teri szerepét.

— MIGNON-kávéház, Duuapart. Kétzon- 
gorás duója, Kiss Lívia énekel és zongo
rázik," Goítéin Antal zongoraművész 
partnerével feltűnő sikert aratnak újszerű 
műsorukkal.

MAGYAR GÁBOR, a flaial magyar mu
zsikus-művészgárda egyik legnagyobb tehet
sége, számtalan nagy külföldi sikere után 
most megint itthon lépett közönség elé. 
CseUójátéka a legnagyobbak kvalitásaival 
bővelkedik. Csiszolt technikája, kiforrott 
stílusérzéke, rendkívül meleg, sajátosan fé
nyes tónusa a zeneirodalom bármelyik 
szerzőjét szólaltatja meg, mindig a legiga- 
sabban hangzik.

, mint vasárnap este, 
zavarokat okozott teg- 
szilveszteri kabaréban 
és M ur át i Lili le-

HÁNY NŐ SZENVED
feleslegesen havi 
gyengélkedése idején! 
E fájdalmak ellen kitűnő 
gyógyszer az 1,3 és 8 os- 
tyás dobozokban gyógy
szertárakban kapható

UJ TAGOT VETT FEL A KAMARA az 
előadóművészek csoportjába: H oss'Zu fa
lus sy Klárit, a kitűnő énekesnőt, akinek 
e’ső fellépése a margitszigeti Szép Heléná
ban a nyáron elmaradt. A művésznő nem
sokára bemutatkozik a pesti közönségnek.

DÍSZELŐADÁST rendez H e t é n y i I). 
Elemér színész és rendező ötvenéves jubi
leuma alkalmából a kolozsvári Magyar.. Szín
ház a Veleskei nótáriüs^óÍF^ie^enytb. 'Ete-

alakja, hanem az erdélyi 'ézfíié'SzfitéBífióMF 
terén is nagy érdemeket szerzett: ő a ko
lozsvári Magyar Színház sziniiskoiájának 
vezető tanára. A díszelőadás csütörtökön 
este lesz.

mér nemcsak az

„ÉJJELI SZOLGALAT" a címe a Komédia 
Orfeum legújabb kacagtató műsorának, 
amelyben ezúttal is Misoga igazgató szere
pei a Iegraiulatságosabbak.

SZÍNHÁZ .
OPEEAHAZ: Rigoietto C/tó). — NEMZETI: 

Cyrano de Bergerac (7). — KAMARA: Kaland 
~ asszonyt szeretek

(%8). — VÍG: Egy fillér (’/tó). — MAGYAR:
Gyergyoí bál (’/tó). — MAGYAR MŰVELŐDÉS 
HAZA (Városi Színház): Nincs előadás. — 
FŐVÁROSI OPERETT: Ilyenek a férfiak ('/tó). 
-- ANDRÁSSY: Baj van Salomeval (’/tó), 
— PÓDIUM (a Peeti Színházban): Tekintettel 
arra... CŐ9). - ERZSÉBETVÁROSI: Névte
len asszony ('/<6, 8). - JÓZSEFVÁROSI: Ezüst
tükrös kávéházban... (‘/tó, 8). — KISFALUDY- 
Gólyaszanatórium ('/tó, 8). — KOMÉDIA O1L 
FEUM: Éjjeli szolgálat! ('/tó) - KAMARA
VARIETÉ: Hurrá. 1941! (l/‘9). — ROYAL
VARIETÉ: Royal Trott (9).

RÁDIÓ
J941 JANUÁR 21, KEDD 

BUDAPEST I.:
16.10: Gyermek-délután. — 1S.45: Időjelzés, 

idő járásjelentés, hírek. — 17: Hírek szlovák é<s 
ruszin nyelven. — 17.15: Szakolczay-Rjegler 
Ernő orgonái-. — 17.45: „A Zöl-dkereszt és a tár
sadalom.*4 Jóban B-éla dr. államtitkár el "adása . 
— 18.19: A Rádió Szalonzenekara. — 19: Hírek 
magyar.^ német és román nyelven. — 19.?1: 
„Bor, tűz, kacaj.“ Liszt Nándor és Balogh Pál 

* hangula-tképa a derűs muzsikáról. — 24 30: „A 
színpad csodát tesz.“ Móricz Zsigroond elbeszé
lje. — 20.55: Farkas Márta hegedül, zongora
kísérettel. — 21.20: Hanglemezek. — 21.49: Hí
rek, idő járás jelentés. — 22: Országos Postás
zenekar. — 23: Hírek német, olasz, angol ée 
francia nyelven. — 23.25: Cigányzene. — 24: 
Hírek.

BUDAPEST II.:
17.34: Ruszin hallgatóinknak. — 18: Francia 

nyelvoktatás. — 18.34): A földmívelésügyi mi
nisztérium mezőgazdasági félórája. — 19: „Mai 
magyar szerzők.*4 Bemutató hangverseny. — 
19.35: „Gyógyítható-e a myómai** S’alacz Pál 
dr. egyetemi magántanár orvosi előadása. — 
20: Hírek. — 24.10: Hanglemez. — 24.34: Ci
gányzene. — 21-30: Idő járás jel öntés.

mánok részéről 
mészárlás memento jaként 
Emlék-utca, a világháború 
emlékére pedig Uzsck, 37-es 
honvéd, stb. nevezetű utca, 
döntés utáni történelmi 
örökítésére a Magyar Ház melletti 
utcát Polgárőrök utcájának nevezték 
el és utcát neveztek el Józsa Lajos 
polgárőrről is, akit a kivonuló román 
katonák gyilkoltak meg. Ugyancsak 
utcát neveztek el vitéz Zágoni Dezső 
egykori nagyváradi újságíróról.

A bizottság' javaslatát a megválasz
tandó törvényhatósági bizottság 
hagyja jóvá.

MOZI
,, ■^■4?MIRAL (353-707): Saroküzlet. (‘/»4, */rf 
* ?• Y’2-kor is) — ALKOTÁS (355-374):
A 13-as ház. ('/<4, Vi6, V:8, */j10, v. ‘/,2-kor i«) ’ 
ANOBÁS^'Y (124-127): A szerelem beleszól. (’/i4, 
■/«, ’/x-S, ’/dO, v. d. o. =/í10, >/,12, 2 4 fi 8 1(1)
- ÁSTRA (154-422): Rotsehildok. Vd, ’ ■ 18 
V<r.), vasarnap ‘/d, '/<4, V,6. ‘,',8 naa-ved in) _ 
ÁTRIUM (153 031): Bankó Pista’ ('/sS, V,8 VPO

>V~ > ?4bk,nLis) ~ BELVÁROSI (384-563):
Sarokuzlct. (4, 6, 8. 10, v. jobb t. 2. 4, 6, 8, 10, 

<bi«í w BELVÁROSI HÍRADÓ
J81-214)': A bol esőtől az Iskoláig. A Rajzos 
Híradó visszapillantása 1940 re. (II rész.) Rész
letes beszámoló a ,’ogászhálról. Magyar, Ufa, 

i.Luee es Fos híradók. (Folyt 10—24 órái-) — 
>BÉ»E«-(2M*t)3»yt-Éffeébct királyné. (5, 7, 9, ?
^í2' Z4 y?6: ‘^’t)) - BODOORÁF (1-19-510):
Rohanó elet. (‘/H, ‘/tó, ‘/tó, ‘/alO, vas. >/s2-kor 

(422-722): Zárt tárgyalás.
.nő. ,5A Y8-’- /:10' f”’- v- ’^-kor is) - BUDAI 
APOLLO (o.)l 500): Erzsébet királyné. J'/i5, 
/,'!• v- h2’ '/!i- 1/l8- VslO) - CAPITOL
(1j4-j37): Ilaza’aró lélek. ('/:4, ‘/:6, ‘/tó, ‘/:10, v. 
‘A2 kor is) — CASINO (383-102): Egy csók és 
inas semmi, (‘/tó. '/<8. ’/<10, sz.. v. '/«4-kor is) — 
CITY (111-1-10): Frankenstein tla. (‘/tó. ‘/tó ‘/no 
UZ-'.’ Ír) - CORSO (18-23-18): Udvari
b,3*- J/;s- z’7, ‘/slO, s»., v. ‘/,4-kor is) — CORVIN 
(138-988): Cserebere. (</s4, ‘/tó, '/tó. ‘/slO v '/tó 
is) DAMJANICH (425-644): A szerelem bele
szól. (‘/tó, ‘/tó, ‘/s8, ‘/ílO, v. 2, 4, 6, 8, 10) —

932>: Efiy csók ®s más semmi, ('/tó, 
íln i-í’?' ^SZ" . '■ ,‘á4-kor is) - ELDORADÓ 

(13J-líl): Z, a korbacsos ember. (4, 6, 8, 10 v 
2-kor is) - ELIT (114-502): Cserebere. (4. 6. 8^ 
10. v. 2-kor is) - FLÓRA (Kispest. 146-701): 
Zárt tárgyalás. (*/.5, 7, 9, vas. ‘/,2, ‘/.4 >/<6
Y*?’ ‘/i1,?? ~ FÓRUM (189-543): Kék Madár, (‘/tó, 

/!w-sz- v- '04-kor is) - HÍRADÓ (222- 
4I»): A bölcsStöl az Iskoláig A Rajzos Híradó 
visszanlllantasa 1940-re. (II. rész.) Magyar. 
Ufa. Luce és Fox híradók. (Folyt. 9—24 óráig)
— HOLLYWOOD (225-003): Sok hűhó Emmlért.
('/‘4; ‘/tó, '/tó, '/íio, V. '/.2 kor is) — HOMEROS 
(295-178): Te vagy a dal. (Hóik */<5, 7. ‘.Ml), 
vas. '/‘2-től) — IPOLY (292-626): Hollywoodi
varázs. C/,4. '/:6, '/tó. '/-lO, v. '/‘2-kor is) -- 
JÓZSEFVÁROSI (134-644): Erzsébet királyt. 
('/‘4. '/‘S, '/tó, '/sin, v. '/‘2-kor is) — KAMARA 
(423-9U): Hétszllvafa. (11, 2. 4. 6, 8, 10) —
KORONA (353-318): Ámor az autóban, ('/il, '/tó 
‘/tó, '/‘10, v. '/tó is) — LLOYD (111-994): Nápolv 
a csókok tüzében. ('/‘4, '/‘6, '/tó, '/:10 v ‘/tó-kor 
is) _ NYUGAT (121-022): r - ■ - --
(‘/«5, 7. '/‘10, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2................
ODEON (432-785): Erzsébet királyné ('/.5 
'/<10. sz. ‘/‘4, '/tó, '/tó, '/»10, v. '/.2-kvx ló, — 
OMNIA (130-125): Az eladó birtok. (5. '/«8 '/-10 
sz.. v. 4, 6, 8, 10) - ORIENT (114-926): Holív- 
woodi( jarázs.^JY<5,^'/i7, '/<10. v. '/tó. '/t4. '/tó, 
szakája. ('/i4, '7<6, '/tó, '/.ló, v.”'/,2 is) _________
(221-222): A notredamei 4orony6r. (11, 2, 4, 
6, 8, 10) PÁTRIA (145-673): Csintalan férjek. 
(4, 6. 8. 10, v. 2-kor is) ’ - —- ■
Erz.sébet királyné.
RADIUS Í122-C98): _______
(’/sö. _7. ’/ilO. sz. v 2 kor is) — 1 
A táncopni. ('/‘5, ‘/i7, 9. ■ stnmb. 
«/‘10. V. ‘/tó kor is) - RIALTO (22LU.3): Z. a 
korbácnos ember. (11. I. 3. 5. '/tó. '/i'.O, v. 10. 
12, 2. 4. 6, 8, 10) - ROYAL APOLLO (222 002): 
Dankó Pista. ('/*6, '/tó, ’/ilO, ez., v. 3-kor is) — 
“ ‘ .. ..........................   (‘/‘4. '/tó.

(114-411): 
3-kor is) 
('/‘4, '/tó. 
(Kispest, 

9, v.

vas.

(121-022): Erzsébet királyné. 
... L 2. 4, 6, 8, 10) - 

‘/,7, 
'/‘2-kor is) —v.

woodi varázs. ('/<5, '/i7, '/U0. v. '/tó" '/‘4 ‘/tó 
'/tó, V‘10) _ OTTHON (146-447): Mária két éh 
---- ................................ .......................... ~ )—PALACK

l. 2, 4,

PHŐNÍ X “(223 2427: 
(11, 1, 3, 5, '/tó, '/slO) -

Egy asszony h-rom élete.
RKX (??3-0?'i): 

_. '/«t. vtó. '/!«:
RIALTO (221-H3)
i. 3. 5. ‘/tó. '/«:<).

(281-222):

SAVOY (146-040): Csintalan 
V»8, */,10, v. '/tó-kor ie) 
Árvíz Indiában. ('/tó, '/tó, 
— SIMPLON (268-999): 
*/«8, '/:10, V. '/.2-kor is) - 
349-338): A szerelem nem 
'/.2, ’/.4, '/tó. ‘/tó, '/.10) 
Mindenki mást szeret. 
TIVOLI (225-602): ~
'/.10. ez. ’/<4. ‘/tó, 
TÚRÁN (120 003): 
8, ]0, v. 2-kor is) 
apa. (5, '/tó, ’/s'.O, sz.

férjek. 
SCALA 

'/*10, SZ„ V, 
Cserebere. 
STEFÁNIA ... 
szégyen. 15, 7. ..
- STÚDIÓ (2Ü5-2Í6): 

____  (11. 2, 4, 6. 8. 10) — 
Erzsébet királyné. ('/tó, 7, 

ie) — 
(4. 6.

Ör8m-

*/<8 ’/.lO, v. ’/12-kor
Egy királyné rzive. 
- un < NI A (146-046):

v. '/tókor ír)

február 16-23. Részvételi díj P. 47.—
le enl'.ezís »allé.kö r.él'il. V. DORCítiV-’J 4. T-.L lúd-zió.

á

M Ferencváros 
és az öz
vívó c-japaíföajKO&ságéri

Az ökölvívó csapatbajnokság elömórkő- 
záscit befejezték. Izgalmas, erős küzdel
mekben volt része a közönségnek, amely 
mindhárom napon zsúfolásig megtöltötte 
a Városi Színház nézőterét. A. profimér
kőzéseknél változatosabb, érdekesebb és 
jobb sportot nyújtottak az amatőrök, akik 
tudásuk legjavát nyujották a csapatgyő- 
zeiem. érdekében. A WMTK és a Magyar 
Posztó csapata kiesett az előmérkőzések? 
során s a döntőbe a rutinos, régi csapa
tok. az FTC, a BVSC, a BTK és a Besz- 
kárt kerültek. A jelenlegi (helyzet szerint 
az. FTC vezet és valószínűen a kitűnő 
zöld-fehérek meg is nyerik a bajnoksá
got, amelyet már tavaly is elhódítottak- 
A döntő kör szombaton kezdődik, amikor 
is az FTC-nek a BTK, a BUSC-nek a 
Beszkárt lesz az, ellenfele. Az FTC—BTK 
mérkőzése a Ferencváros és az Angyalföld 
találkozása lesz. Tele izgalmakkal, han-. 
gos és lelkes közönséggel és bizonyára 
elsőrendű sporttóljesítmínyekkel. A döntőt 
este 8 órakor kezdik a Városi Színházban,

A KISOK ma délután a svábhegyi, kö- 
zépsáneon rendezi a budapesti kertiiet sí- 
ugróbajnoksú.gát. A leslklóbajnokságra 
szerdán, a műlesiMóbajnokságra csütörtö
kön kerül a sor, a futóversenyt pedig pén
teken bonyolítják le.

COKTINA D’AMPEZZOBAN február 1 és 
10 között rendezik a sívilágbajnokságckat. 
A versenyekre 11 nemzet ntvezrtt: Olasz* 
ország, Bulgária, Finnország, Jugoszlávia, 
Magyarország, ^Németország, Románia, Spa
nyolország Szlovákia, Svédország, Svájc.

GÖZSI SÁNDOR győzött a HTVK pár
bajtőrversenyén Hennyey és Balázs előtt. 
Negyedik volt Keresztes, ötödik Gerevich, 
hatódik Ncdeczky, hetedik Barta és nyol- 

TpídíÉ'Bolgár."' ............
válogatott fedett- 

P<. .a teniszmérkőzést 4:2 arány bán meg
nyert ük. Az utolsó napon Szigeti is és az 
A: bóth—Gábori pár is győzött. A mé.kőzé- 
sen jelen volt Gusztáv svéd király és meg
szólításával tüntette ki a magyar játékoso
kat. Hétfőn Matuska Péter magyar követ 
vendégei voltak a teniszezők, szerdán és csü
törtökön svéd városokban szerepeinek, szom
baton pedig Finnországba utaznak.

A BSE kardvsrsenyön Sallay (MAC) győ
zött Eszterhás (UT.E) és Németh (Postás) 
előtt.

A FINN VÁLOGATOTT ökölvívócsapat 
Helsinkiben 13:3 arányban legyezte a svéd 
csapatot.

BUDAPEST
SÁGAI során 
test, mert a 
szettet Benkő, 
dig időhiány miatt döntetlen (4:4) állásnál 
fálbeszakadt. így tehát győztes nincs, mert 
egyik versenyzőnek sem sikerült megnyerri 
húrom sz-cttet. A női egyest a diósgyőri 
Farkas Gizi nyerte, a férfi, párosban a 
S'dó—Sós pár, a. női párosban a Farkas 
(D. Mávag)—-Kolozsvári Sári (Kolozsvár). O 
vegyes párosban a Farkas József_ Farkas
Gizi (D. Mávag) pár győzött.

AZ ÚJPEST ÉS A KISPEST között tár
gyalások folynak a két Olajkár-fivér átenge
dése körül. Megegyezés nem jött létre s most 
az ügy a játékosok panaszára az MLSz elé 
kerül.

ASZTALI TENISZ BAJNOK- 
a férfi egyes nem hozott dön- 
8<5s—Beniő II döntőbon két 
kettő Sós nyert meg, egy pe-

FILM-HIR
„TSUNG KUO SHUN CHlEN SHUN." EZ 

a furcsa kínai szöveg, amely nyers fordítás
ban úgy szól, hogy „Kína lelke" — egy re
pülőgép elnevezése. Ezen a repülőgépen uta
zott Dorolhy Lamour Amerikából Kínába S 
útjának érdekes, furcsa és különös történeté 
a Pekingi lány című film.

Vigyázat é
A Darmol hashajtót ut.’noz-' 
zA. Űff/clicn, r.■'-.jen
tobtelUn a „l)A!U."OU“ 
szónál: ísTctehj bcv;.;ás- 
n»k kell tenni. Kimondottan 

omagban kérje. 
tX'T-VytVíA



FRANCIAORSZÁG 
1941. KÜSZÖBÉN

A riomi per és a páris - berlini együttműködés — A múlt 
és a jövő zavaros, zajló áradatában egyedül Pétain 
marsall körül csoportosulnak —■ Az újesztendőtől várja 

Franciaország a kibontakozást
Páris, jan. 21.

(A 8 Órai Vjság tudósítójától.)
Franciaország az 1941es év küszöbén 

egy eseményekkel és tragédiákkal teli 
esztendőt sár le. Mégegyszer de bizo
nyára nem utoljára, egy pillanatra 
most lepereg minden francia szeme 
előtt az utolsó tizenkét hónap filmje. 
A tétlenség és lustaság téli hónapjai. 
Az újságok, harsogó címe, amelyekkel 
először adták hírül a németek északi 
hadműveleteinek megkezdését. Narvik! 
A halálos tavasz: végigremeg mégegy
szer minden francián a Hollandiától 
Lyonig végigsöprő nyugati hadjárat 
ezernyi ágyúdörgésének robbanása. A 
céltalanba való páni menekülés, az er
dőkön. mezőkön való étien-szóm jan 
bujkálás felejthetetlen napjai. A meg
szégyenítő fegyverletétel és a legszo
morúbb nyár, amit Páris valaha átélt. 
Egy melankolikus ősz s most a gondok 
alatt roskadozó, nélkülözésekkel teli 
tél.

Másnap azután lehullott Parisra az 
első hó. Ritka vendég ezen a tájon! S 
míg a Champs Elyséen 194- első nap
ján vidám német katonák építettek 
hóembert, addig •— nem titok —* 
Fichj/hen az esztendőforduló a legko
molyabb kormányválság jegyében 
folyt le.

Úgy a megszállott, míg a meg nem 
szállott területi sajtó, talán részben 
éppen az események hatása alatt, újév 
napján nagyon komoly vezércikkek
ben vetett számot a Franciaországra 
nehezedő helyzettel és mindazzal, amit 
a volt köztársaság 1941-től elvárhat. 

;Ha térnjészetesen a párisi és vichyi 
'sajtó nem is mindenben egyformán 
körvonalazta ezt a képet, abban mim 
lenképpen egyetértett, hogy a múltat 

továbbfolytatni, mint eddig, nem 
lehet és a jövőt egészségesebb ala
pokra kell helyezni.
r Ez a múlt azonban éppen most, az 
újóv közepén néhány hétre még egy- 
sKr a maga teljes súlyával reá fog 
nehezedni Franciaországra. Január 
derekán kezdődik meg Riómban az a 
monstre per,- amelynek során az elve
szített háborúért felelőssé tettek kö
zött nem kevesebb, mint három volt 
miniszterelnök,~ számos miniszter, egy 
generalissimus, közel száz államtitkár, 
minisztériumi főtisztviselő, képviselő, 
hadianyaggyártó és újságíró fog a 
‘Vádlottak padján heyetfoglalni.

A homályos jövő például már a 
világ szemlélet kérdésénél kezdődik. A 
francia ember még az események ha
tása alatt sem veszi olyan egyszerűen 
tudomásul a demokrácia bukását. Sok 
francia cikkíró, politikus és kisember 
Parentálta már el, de még mindig leg

alább ugyanannyi azoknak a száma 
is, akik éppen a hibák mostani tiszta 
felismeréséből (pl. a riomi pertől) vár
ják a francia demokrácia újjászületé
sét. Ellentmondóak ugyan a nézetek a 
háborút bezáró későbbi békekonferen
ciát illetően is. Sok francia még min
dig csökönyösen az „elkövetkező an
gol győzelemtőr", vagy Amerikától

Mit akar Pétain ?
Pedig e problémáik száma, akar a 

kicsi, akár a nagy problémákra gon
dolunk, elképzelhetetlenül nagy. A 
legnagyobb gond: a francia gyarmat
birodalom fenntartása, tavoltartani a 
köztársaságot attól, hogy ismét hábo
rúba sodródjék, mielőbb végétvetni az 
egész nemzet életét megbénító okku- 
pációnak és leülni minél előbb annak 
a békekonferenciának asztalához, 
amelyről Franciaország most már 
tudja, hogy ott, akárhogy is végződik 
a háború, még nagy árat kell m'dd 
fizetnie. Megoldatlan kérdés maradt 
még mindig a monteoirei Hitler—Pé- 
falu-találkozón felvetett német-ftran- 
cia együttműködés ügye is. Ugyan
akkor viszont riem változik meg sem 
a Londonba emigrált De Gaulle tá
bornokkal, sem Angliávan szemben a 
marsall álláspontja. A francia állam
fő továbbra is elveti a Németország Boros Ferenc

• Londoni tudósítónk 
táviratából
London, jan. 21.

Az angol sajtó közli a Hitler és 
Mussolini találkozásáról szóló híre
ket, de ezúttal sokkal kevesebb a ta
lálgatás a tervekkel kapcsolatban, 
mint más alkalmakkor.

Katonai szakértők véleménye sze
rint a németek megjelenése a Föld
közi-tengeren új problémákat vetett 
fel, amelyeket azonban remélhetőleg 
az angolok meg is oldanak. Az új 
helyzet természetesen nem változtat
hatja meg az afrikai és az albániai 
harcok kimenetelét. A levelező sze
rint Tobruk körül kisebb csatározá
sok voltak. Többször sor került ki
sebb összeütközésekre, de még nem 
lehet tudni, hogy mikor kezdődik meg 
a nagy offenziva.

Abessziniában tegnap közzétett hi- 

várja a segélyt, de nagyon sokan van
nak azok is, akik jóval tárgyilagosab- 
bak, egyszerűen a német-francia együtt
működéstől várják a kiutat Sokfelé 
futnak a termelés szabadságának vagy 
irányításának vitájában is a nézetek. 
Az állam fokozottabb beavatkozása a 
színház^ film és sajtó munkájába (pl. 
a Havas hírszolgálati iroda felvásár
lása) békeidőben a tiltakozás viharát 
váltotta volna ki .s a legnagyobb ellen
állás mutatkozik az individualizmus 
sérthetetlenségénél, mert a francia nép 
inkább hajlandó lemondani minden 
más jogáról, mint erről.

Ebben a zavaros, még túlságosan ör
vénylő sodróárban ma Pétain marsall 
személye az egyetlen szilárd pont. An
nakidején egyenesen áz ő személyére 
változtatták meg az alkotmányt, dekré 
tumait fejedelmi többesben, „mi Phi- 
lippe Pétain, Franciaország mar- 
sallja ...“ kezdi, ereje és tekintélye pe
dig éppen az utóbbi hetek hatása alatt 
még csak fokozód,ott.

elleni további harc gondolatát, kor
rekt semlegességet hirdet, de azt kí
vánja, hogy ezt a semlegességet a 
hadviselő oldal is tiszteletbentartsa.

A belső, megoldásra váró problémák 
során még többet vár Pétaintől a 
francia nemzet. 1941 küszöbén tőle kí
vánják, hogy a kétmillió hadifogoly 
mielőbb a családjához térhessen 
vissza, hogy úgy a sorbaállás, mint 
a zugkereskodelem megszűnjön és 
végre mindenki ismét az üzletek pol
cain taláhasson meg mindent. Legyen 
elég ennivaló, a kereskedelem újra 
felvirágozzák, az öt és félmillió munka
nélküli ismét szerszámot, vagy tollat 
vehessen a kezébe és felépüljenek azok
nak a hidaknak százai, házaknak ez
rei, amelyeket egy háromhetes háború 
úgy döntött romba, mintha földrengés 
szántott volna végig az országon.

rek szerint angol tisztek tartózkodnak. 
Hetek óta bujkálnak az olasz katonák 
elől és forradalomra próbálják meg
szervezni a lakosságot, továbbá kikép
zik őket a modern fegyverek haszná
latára is.

Az amerikai képviselőház tárgyalá
sait feszült figyelemmel kísérik Lon
donból és, úgy látszik, hogy a javas
latból hamarosan törvény lesz, ha bi
zonyos nem jelentékeny változtatások
kal is, mert, úgy látszik, hogy az alap
vető pontokban szinte az egész kép
viselőház egyetért. Nagy erősítést je
lent Rossevelt híveinek, hogy a nép
szerű Wendell Willkie, a volt ellen
jelölt úgyszólván fenntartás nélkül az 
elnök mellé állt. Egyébként Willkiet 
már ezen a héten várják Londonba.

Mikes György

s
Gyűrűt 

Mátyássynénak I 
Nagyságos Dücsőné 

Asszony « Testvér figyelmébe
Mély tisztelettel bátorkodom felhívni 

Nagyságos és Nyilas Dücsöné (Jnagysága- 
Testvér szives figyelmét arra, hogy a Zöld 
Ház Női Tábora új taggal bővült.

Napilapok törvényszéki riportjai szerint 
ugyanis a súlyos és sorozatos.szélhámossá-. 
gok miatt a vádlottak padjára ültetett Má
tyássá Zoltánná a hétfői napon nemcsak 
új bubtfrizurávál, hanem korszellem esen re
videált világnézeti attitűdökkel lepte meg 
a tárgyalótermet.

Nyilas módra lendített karköszüntéssel üd
vözölte & hallgatóságot, „bátorságot s ki
tartást" harsogott, mielőtt levelibéka-színű 
új ruhájában helyet foglalt a vádlottak pad
ján, védője (a nyilaspárt ügyésze) közelsé
gében, vagyis: Mátyássyné mindenképpen! 
kifejezést adott hű nyilastestvéri érzelmei
nek.

Nem tudom, van-e már ezen 'a vonalon is 
összeköttetés a Mankó és a Zöld Ház között, 
mindenesetre ajánlom, méltóztassék állo
mányba venni az új nyilas-nővért, vagy hí 
már eddig is T-tag lett volna, úgy számára 
a pártügyészi védelmen túlmenően is, min
den ilyenkor szokásos kedvezményt biztosí
tani s a nevezettet a Vezető Testvérnél 
netán gyűrűs kitüntetésre felterjeszteni szí
veskedjék.

Mátyássyné, úgy tudom, szereti az ék
szert.

Gratulálva a zöldingesek új hitvallói párt
szaporulatához, „Végeztem!" és maradok

Vasmacskakovácsy Szvetozár

A dán miniszterelnök 
intelmei

Kopenhága, jan. 21.
Odenseben az országgyűlés öt legna

gyobb pártja közös politikai nagygyű
lést rendezett, amelyen Stauning ál 
lamminiszter beszélt azokról az ala- 
pókról, amelyeken szerinte Dánia jö
vőjét fel kell építeni. Dánia — han
goztatta — készüljön fel az új Euró
pába való beilleszkedésre, abban az 
Európában, amely a háború után más
kép fog festeni, mint a’volt Európa.

A továbbiakban kijelentette a mi
niszter, hogy a német néppel szemben 
tanúsított ellenséges hangulat nem he 
lyénvaló és ellenkezik az 194') április 
9-én megígért kifogástalan és hű ma
gatartással. Rámutatott azokra a ne
hézségekre, amelyeket a háború nyo
mán támadt körülmények magúkkal 
hoztak és amelyeket különösen a mun
kásosztály szenved m*g.

í/i

[holnap
f nagy premier lesz a Belvá- 
1 rosban. A tfindérssép, nád- 
I szálkarosu hollywoodi szép- 
1 ségkirálynö, az egzotikus 
fj meg-jelenés6

i DOROTHY 
{ LAMOUR
1 lebilincseljen izgalmas és 
1 érdekes szerelmi történetét
> mutatja be » Belváros elö-
> koU tllmszieháza, a fejt** <>
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HOLNAP
eldől a probléma: szabad-e 
as orvosnak szeretni, vagy 
pedig ki kei! zárnia szivéből 

minden érzelmet

[JOHN
HOWARD 

| a fiatal orvoshöse az ál tilm- 
l aek — ö kérdi szembe a sze- 
I relémmel és a tndománnya!. 
I Hogyan oldja meg életének 
■ nagy kérdését, azt meséli el a 

iCOR/O
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holnap
mindenki megtudja, hogy a 
világhírű, klinika öreg pro
fesszora az & rideg,
„szívtelen'* ember, akinek 

hiszik.

AKIM 
TAMIROFF 
»" öreg orvos nagyszeré ala
kítója, akit már régen nagy- 
rabeosül a pesti közönség, 
életének legnagyobb szerepét 

játssza el Holnap.

HOLNAP
a filmgyártás ölyan értékes 
alkotását mutatják be, amely
nek előterében 3 ragyogó 

dszinéaz játssza a prímet, a 
I,... . v háttérben &

Kínai 
polgárháború 
játssza a kísérőzenét. A tó- 
volkelet rejtélyes élete ele
venedik meg az emberi sorsok 
mögött, amelyet tökéletes, 
megdöbbentő hűséggel mutat i 

l ’ • be a ‘
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g f LAPZÁRTA ,-----------------
©ris király ma fogadja Hajsza az Andrássy-úfon

egy sárgára meszelt palota 
után

Donovan ezredest
Szófia, jan. 21.

í'Bud. Tud.) Boris király a mai nap 
folyamán Áthallgatáson fogadja Do-

elnökének rendkívüli kiküldöttjét. Do
novan a kihallgatás után látogatást 

______  __ tesz a bolgár politikai élet vezető sze- 
Wivan ezredest, az Egyesült Államok mélyiségeinél.

A jcspáni külügyminiszter 
komor nyilatkozata 

a csendesóceáni helyzetről
Tokió, jan. 21.

Mtdsuoka külügyminiszter beszéde 
elején Japán és a tengelyhatalmak vi
szonyát fejtegette és hangsúlyozta, 
hogy ............

az európai háború, illetve a ten- 
gélyhatahnaíkfcal kötött szerződés, 
mely elsŐÁorhan a békére törek
szik, csak akkor jelentene Japán 
részére új helyzetet, ha egy eddig 
még hadat nem. viselő állam lépne 

be a hábarnkkodók sorába.

Külön hangsúlyozta Mat-suoka azo
kat a baráti kapcsolatokat, ame
lyek Japánt Sziámihoz fűzik. Határo
zottan jelentette ® japán külügymi
niszter, hogy

Miről tárgyainak 
az angol katonai

Ankarában?
Belgrád. jan. 21.

(Búd. Tud.) A „Politika" jelenti An
karából, hogy a török fővárosban vál
tozatlanul folynak a katonai tárgya
lások a közép-keleti angol főparancs
nokság kiküldöttei és a török vezér
kar tagjai között .

A tárgyalások során — a lap szerint 
— elsősorban az ankarai paktumból 
Törökországra háramló kötelezettsé
geket tárgyalták meg és különösen 
Törökország magatartását arra az 
esetre, ha a Földközi-tengeren, a Kö- 
zelkeleten vagy Délkeleteurópában 
újabb fordulat állna be.

„Rosszindulatú kihágással" vádolják azt a 
két amerikai tengerészt, aki leszakította a 
saníraneiscoi német konzulátus horagkeresz- 
tes lobogóját. A tengerészek ügyében csü
törtökön hoznak ítéletet.

_ Enyhe marad
4_ 5>° bz idő
" — tovább olvad

A páradús igen meleg: levegő már egész 
Középeurópát elárasztotta. A hótakaró min
denütt rohamosan olvad és így a befagyott 
folyók vizáiásónak erős növekedésével kell 
számolni. Az olvadás körülbelül ezer méter 
magasságig terjed. Tegnap a hőmérséklet a 
délnyugati .megyéikben már köziéi 10 fákra 
emelkedett. ,A páradús levegő a fővárost és 
környékét igen vastag ködtakaróval borí
totta be. .

Felelős eserkesstő és kiadó:
DR. HALÁSZ SÁNDOB

Alapította:
DB. NADANYI E M I L 

abban a viszályban, amely Francia- 
Indokina és Sziáni között felmerült, 

Japán nem maradhat érdektelen.
Japán és az Egyesült Államok vi
szonyáról is igen komoran nyilat

kozott Matenoka.
Már a kínai kérdés tárgyalásánál rá
mutatott az Egyesült Államok barát
ságtalan magatartására, most pedig 
az Egyesült Államok külpolitikáját 
taglalva azt hangoztatta, hogy szerinte 
Amerika első védelmi vonalát közvet
len Kína előtt a. Déli-tenger szigetein 
akarja kifejleszteni. Amerikának ezt 
a törekvését a japán kormány úgy 
ítéli meg, mint nem békés szándékot. 
Mindazonáltal remélik, hogy az ame
rikai nép mégis távol tartja majd ma
gát a háborútól.

A BELGRÁDI SAJTÓ 
cinci r-markovics közeli 

LÁTOGATÁSÁRÓL
Béig rád, jan. 21.

(Rtó. Tud.) A belgrádi lápok "közlilt, 
hogy a magyar parlament rövidesen 
letárgyalja és ratifikálja ■ á jugoszláv 
—magyar barátsági szerződést Köz
vetlenül a ratifikálás után sor kerül 
Cincár-Markovics jugoszláv külügy
miniszter budapesti látogatásaira.

Újfajta 
influenzajárvány 

Szegeden
Szeged, jan. 21.

Pár nap óta Szegeden rendkívül ve
szedelmes influenzajárvány dühöng. A 
közegészségügyi hatóságok minden in
tézkedést megtettek a járvány leküzdé
sére. A tisztifőorvos információi sze
rint egészein újfajta járvány lépett 
föl. A betegség fejfájással kezdődik, 
majd az ízületekben jelentkeznek fáj
dalmak és magas láz lép fel. Megálla
pították, hogy az iskolás gyermekek 
25 százaléka megbetegedett és foglal
koznak az iskoláknál a járványszünet 
bevezetésével.

BÁLRA, ISKtVORL 
divatos frakk, szmoking, kölcsHn 8 p 
Viselt ruhák vétele. RŐTH KAROLY, 
VIL, Akácta-u. 6 T.: 224-751.

' A szubtrópusi eredetű levegő további be
áramlása még fokozza az enyhülést és az 
olvadást. Sokfelé ködös marad az idő, az 
egész magas hegyeken havazás, idelent eső 
valószínű. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénk, a hegyeken erős délnyugati
szél. Sok helyen eső és köd. A magasabb he- I ,láJiMr.nuns 
gyeken és Kárpátalján havaseső, havazás.1- ■ 
Az enyheség fokozódik.

HŐ JELENTÉS:
Az olvadás erősen elrontotta a jó sport

lehetőségeket. Az alacsonyabb hegyeken a 
hóréteg félére csokiként és rendkívülnedves. 
A budai hegyeken már csak 5—10 cm. Ezer 
méter fölött továbbiig, is jó porhó fekszik.

Irta; dr. Bródy ErnS Ara: P 1.— 
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG kiadó
hivatalában. VI., Andrássy-út 47 sz.

MODERN 
hálósaoba-butor, konyhai) ntor, előszo- 
bascekrény és börszékék csak privát
nak eladók. IX., Angyal-n. 7/s. III. 12.

FERENCJŐZSEF
KESERUVIZ

IX, Ami a törté 
nelemböl kimaradt.
Ara dtsses e^ész vászonköt ésben 
P Sa8O. Kapható: a 8 Órai Újság 
kiadóhivatalában. ÁndrásSy-út 4-7

Gabonaminttsítő raktárook, ám- 
keaelö nagy gyakorlattal, boísaú 
bizonyítvánnyal állást keres. Gabo

nás" jelijére fölriadóba.

A korai órákban 
válasszon a téli 

holmiból 
Ferda Manyinál

Gummiaikkek kiválóak !

„SILUflRITÍS” 
hygiénikns köpóedénykölesöwS, tiae- 
títo- és antiseptilrasan töltóvállalat, 
XIV- Abonyf-utca 8. Tel.: 4X4—881 

Olcsó havibérlet.

jOllA”

MátyássyZoltánná és férjének isme
retes csalási bűnügyében ma tártott 
folytatólagos főtárgyalást a szegedi 
törvényszék Budapestre kiszállt Bókay- 
tanácsa. Hoffmarm Mártonná lakberen
dezési vállalat vezetője volt az első 
tanú, aki elmondotta, hogy Mátyássy- 
né megjelent egy alkalommal üzleté
ben] és 560 pengőért négy rekamiét vá
sárolt, de csak 30 pengőt fizetett ki, a 
többivel adós maradt. Hoffmanné a to
vábbiakban. elmondotta, hogy amikor 
nem kapott újabb részlettörlesztést, el
ment Mátyássyéknak Kiss János-utcai 
lakására, a házmester azonban azzal 
fogadta, hogy már elköltöztek. Kérdé
sére a liázmesterné kijelentette, hogy 
Mátyássyék az Ándrássy-úton egy sár
gára meszelt palotát vásároltak.

— Erre — folytatta vallomását Höff- 
nxanné — én tobbedmagammal végig-

Csáky külügyminiszter 
elhagyhatja a klinikát

Több mint égy hónapja áll orvosi ke
zelés altt gróf Csáky István -külügy
miniszter a Verebély-klinikán. A mi
niszter állapota az utóbbi napokban 
örvendetesen javult és a miniszter köz
vetlen [környezetéből vett értesülésünk 
szerint firróf Csáky István pár napon 
belül elhagyja a klinikái. A minisztert 
lakásán fogják tovább kezelni, mert 
egyelőre még teljes pihenésre és 
nyugalomra van szüksége. Az orvosi 
véleménytől függ, hogy a külügymi
niszter mikor veheti át ismét hivatala 
vezetését.

Kitiltott 
romáik lapok

A. Magyar Távirati Iroda jelenti:
A kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter az Aradon megjelenő 
„Blserica Si Scoala“ és „Stirea" című 
roanánnyelvű lapoktól megvonta a 
postaszállitás jogát.

Sl
RUHA 
sportaellény 
bőrkabát 
esőkabát

legolcsóbbon

Márton *• Szász
ZKAlvány-utca 3» Címre figyelni.

Használt férfiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
tűsetek. Spiegel, Térés-körűt 2. I 9.

Telefon: 324- 842. 

SÜRGŐSEN 
eladó brilliánsait 
mielőtt eladja. Krlstóf-tér 2. 1.3 

éksaerműterein. 13—9. között.
Telefon: 182—<147.

PRVOKKIO
Egy éló fabába csodálatos kalandjai
Irta: C. CoIIodi. Ára: P 1.45 
Kapható ag ÓRAI ÚJSÁG 
kiadóhivatalában VI., Andrássy-át 47

Alpacca asztali 
felszereléseket, tálak, tálcák, evőesz
közöket legmagasabb- áron VESZ 
HEXNER, Király-n. 35. Tel. 22-70-73.

jártam napokon keresztül az Andrássy* 
utat és kerestünk egy sárgára meszeli 
palotát, de sehol sem találtuk.

Éssenberger Miklósáé a következő 
tanú, bejárónő volt Mátyássycknál. 
Vallomása szerint a házastársak eleinte 
nagyon szolid, vissza,vonult életet foly
tattak, később azonban egyre gyakrab
ban jelentkeztek a hitelezők. Mátyássy- 
né kiadta neki az utasítást, hogy fér
jének semmit sem szabad szólni ezek
ről, miudien számlát neki adjanak át.

— Hát mi történt ezekkel a számlák
kal? ’— kérdezte az elnök.

—- A méltóságos asszony rendszerint 
eltépte őket, — válaszolta a bejárónő.

A bejárónő vallomása után Mátyás,sy 
Zoltán kijelentette, hogy ő az elmon
dottakról semmit sem tud, nem felel 
mag a valóságnak az. sem, hogy a re- 
kamiékat ő raktároztatta volna el.

Julianna trónörökösné 
Newyotkban

Newyork, jan. 2L
Hétfőre virradó éjszaka Julianna, 

hollandi trónörökösruő hosszabb tartóz
kodásra N’e-wyorkba érkezett A tar? 
tózkodás alatt teendő látogatásokról,, 
valamint további részletekről eddig 
nincs értesülés.

Svédország szabad, 
független és semleges 

akar maradni
Stockholm, jan. 21.

Hétfőn beszámolót tartott a kid- 
ngyeik állásáról Günthor külügymi
niszter a svéd parlamentben. Beszéde 
során hangsúlyozta, hogy Svédország’ 
továbbra is szigorúan kitart a semle
gesség inellett. Hangsúlyozta egyben 
azt is, hogy Svédország ugyanolyan 
határozottsággal köti magát szabadsá
gához és függetlenségéhez, mint sem
legességéhez.

I Megjelent! BARNA EI.EJÍ- 

rpei ten láttáin. 
című rojeos könyvé. Arat P 4.10 

Kapható a 8 Órai Újság klrdo- 
hivatalában. VI., Andrássy-ót 47.

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyeli 
tiszta könyveket. Levélhírásrá 
háihoü m egy,eh
VÖRÖS PÁL 
Újságárus
miwiwtér közepén*

Mindenki jogi tanácsadó^
Összeállították: dr, 8-jepeey Mihály 
és dr. Krlvoss Árpád ügyvédek.

Ára« 4.50 P.
Kapható a 8 Órai Újság kiadó- 
hivatalában VL. Andráasy-űt 47.

Használt létfi és női rUkéri 
legtöbbet t’Letek. ékszerekért, szönytg 
varró-és írógépért egész háztartásoSíi-i 
Gerstl 6.. Brzsébet-krt SS. T. : 421-868.

Rötorowott kBlünálIó szobát Icers- 
sek csendes helyen, fíitéssel. «I,ehp- 

tóteg Untján: Jeligére, töltiadóiia.
Effy pengőért óránként írógé
pemmel lakására megyek. Este is: 
tneze Margit Szent István körét 5 
____________ 127—841.____________ 
Sa^nyegJnvRAa háznál Is ssónyeg- 
mosás (speciális módon), porgornói 

Orn: 37. Tel. 121-738.

Ólára nyelvtanítást, társalgó:*, 
iíorrepotáláiit vállal „olasz diplomás 

‘ tókiadóba.

KArpHos hásakbos legolcsóbb** 
ajánlkozik. Sasbó, Vfolá-ntoa' 

Hárfelögyolönét,

. . . . I ’ I ■ > . >
aüau .. ■ ■ ...dl


