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VERES ZAVARGÁSOK
,FROMÁNIÁBAN

Katonaság, vasgárdisták, rendőrök, codreanuisták és kommunisták összecsapásai

Német és romén csapatok 
védik a rendet Bukarestben

Szófia, január 22.
(Búd. Tud.) Bukarestből ideérkező ff hírek szerint a román fővárosban 

a rend fenntartásában a román csapatokon kívül a Romániában állomá
sozó német tancsapatok is résztvcsznek.

A konduktor 48 órán belill 
rendet akar teremteni

szöget alkottak. A katonai tisztelet
adást egy zászlóalj végezte.

Jelen voltak Hansen lovassági tá
bornok, a német véderő küldöttségé
nek vezetője és Speidel altábornagy, 
a légihaderő küldöttségének parancs
noka, vezérkarukkal együtt, Fabri- 
cius és Neubaeher követek, a Német 
Nemzetiszocialista Munkáspárt Kül
földi szervezetének zászlóval felvonuló 
helyi küldöttsége, az olasz követ, va

lamint az olasz, japán és magyar ka
tonai attasé.

A „Jó bajtársról“ szóló gyászdal 
hangjai mellett helyezték el a kopor
són a német katonai küldöttség veze
tőjének, a román államvezetőnek, á 
német követnek és a külföldi katonái 
attaséknak á koszorúját. V"

Ezután vonatra tették a koporsót, 
hogy Bécsbe szállítsák.

Bukarest, jan. 22.

(Orient Rádió) Antonescu tábornok, 
allamvezető. felhívást intézett vala
mennyi románhoz. Felhívásában be
számolt arról, hogy az ügyek vezeté
sének átvétele óta egészen a mai na
pig1 minő erőfeszítéseket tett a neol
tot üdve érdekében. Ám makacskodó 
®mberok, lázongó elemek és külföldi

Hivatalos német adatok
Döring őrnagy
meggyilkolásáról

Bukarest, jan. 22. 
(Német Távirati Iroda)

, A Döring német őrnagy ellen el
követett gyilkossággal kapcsolatban a 
»toatalo« vizsgálat eddig a következő 
Teszi eteket derítette ki:

Döring őrnagy egy másik német 
nZ^ kíséretében röviddel éjfél után 

Elhagyta a Bucuresti-vendéglőt, hogy 
paródiájába menjen. Útközben egy 

a*{í rövid idővel utána szintén 
Eltávozott a vendéglőből, —

Megtámadta és hat revolvergolyó
val leterítette, 

í*2 őrnagy azonnal meghalt. A gyil
kos megkísérelte, hogy körülbelül 
ötszáz méterrel odébb, egy utcasarok 
megkerüléséivel elmeneküljön, amikor 
topban fel , akart szállni egy gép- 

«ocsira, a gépkocsi vezetője nem volt 
aj lan dó vele elindulni s így 
több gyalogjáró és német katona 

elfogta és kfcgyvcrcztc.
1íA.,Kynkosnál Sanfranclscoban kiál- 

a8rÖ3. utlevél volt> amelybe még 
v®Z6tták be a beutazási enge- 
Az útlevélben Dimitroi Sárán- 

ügynökök — folytatja a felhívás — 
most megkísérlik, hogy megzavarják 
a rendet, ami nélkül pedig nem állhat 
fenn sem az állam, sem a család és 
ami nélkül nincs közjóiét.

Antonescu hangoztatta felhívásá
ban,: hogy az egész országnak egysé
ges összetartást kell tanúsítania és 
negyvennyolc órán belül meg kell te
remtenie a rendet és a nyugalmat.

dós néven szerepelt a gyilkos. Megál
lapították továbbá, hogy az elmúlt év 
októberében török útlevéllel lépte át 
a határt; ez az útlevél Alletrino név
re volt kiállítva. A nála talált iratok 
szerint 32 éves és Athénben született. 

Romániában eleinte ökölvívónak és 
cirkuszi versenyzőnek mondotta ma
gát.

Találtak nála egy csekk-könyvet, 
amely egy nagy amerikai bank 

nevére szólt.
A legutóbbi hetekben egy nem túljó 
hírnévnek örvendő bukaresti szállo
dában lakott egy török állampolgár
ral együtt. Birtokában sok külföldi 
iratot is találtak, közöttük két nemré
gen Angliából érkezett iratot- (MTI)

Bukarest, jan. 22. 
íilagyar Távirati Iroda) 

A. bukaresti központi pályaudvar 
előtt lévő hatalmas téren kedden este 
tíz órakor folyt le az orvul meggyil
kolt Döring német vezérkari őrnagy 
gyászünnepsége. A német katonai 
küldöttség fáklyavivői nagy négy-

Teljesen zavaros a helyzet 
Bukarestben — írja a Vreme

Belgrád, jan. 22.
(Búd. Tud,.) A Vreme a romániai, 

helyzettel kapcsolatban azt jelenti, 
hogy Bukarestben a helyzet teljesen 
zavaros. Antonescu mindent megtesz, 
hogy ura maradjon a helyzetnek. 
Tegnap délelőtt a Calea Victoriein 
egy gyalogezredet vonultatott fel és 
azemléi tartott felettük, hogy ezzel is 
mutassa, hogy ura a helyzetnek. A 
felvonulás során Antoneseut és Horia 
Simát éltették.

A Vreme közli, hogy a román hiva
talos lapban megjelent a belügymi
nisztériumnak egy rendelete, amely 
kimondja, hogy

Az éjszaka folyamán érkezett táv
iratokból és a ma reggeli kőnyomatos 
tudósításokból meg lehet állapítani, 
hogy

Románia ismét súlyos órákat él át 
és a forradalmi megmozdulások 
lavinája ismét végigsöpör Buka. 
rest utcáin, sőt az összetűzések és 
tüntetések sorozata a nagyobb vi
déki városokra, főképen az egye
temi és ipari gócpontokra is átter

jedt.
A távirat a továbbiakban arról ad 

hírt, hogy kedden délben a bukaresti 
miniszterelnöki palota előtt
a hadsereg egyik ezre de democtrativ 

felvonulhat Tendereit,
hogy a katonaság Ó3 a kormányzat ‘ 
összetartozását kifejezésre j ttassa. 
Amíg ez a parádé tartott, más kato
nai alakulatok megszállták a város 
fontosabb pontjait és a különböző köz
épületeket.

halállal büntetnek minden olyan 
személyt, aki a Romániában állo
másozó német csoportok bárme
lyik tagja ellen előre megfontolt 
szándékkal merényletet követ el.

Szófiából érkezett jelentések szerint
Románia s Bulgária között a tele

fonösszeköttetés megszakadt.
Szófiába olyan hírek érkeztek, hogy

Romániában több helyen ,összeüt
közésre került a sor.

A szófiai román követ kijelentette a 
sajtónak, hogy a kormány ura a hely
zetnek és az országban nyugalom van.

Komoly összetűzésre került sor a 
rendőrfőnökség épülete előtt,

A 
amelyet a katonaság szintén meg 
akart szállni. Ezeknek a zavargások
nak az eddigi jelentések szerint két 
halottja van. A katonaság és rendőr
ség összetűzését az váltotta ki, hogy 
Antonescu tábornok rendeletileg fel
függesztette állásától Ghyka rendőr
főnököt, aki a légió szélsőséges tábo
rához tartozik és helyébe Leoveanv, 
Emil tábornokot nevezte ki. Ghyka 
rendőrfőnökkel együtt, miniszterel
nöki utasításra, leváltották a rendőr
főnökség valamennyi légion ista hiva
talnokát és felszólították őket, hogy 
hagyják el helyaikot A rendőrtisztek 
rém tettek elget a felszólításnak, ha- 
nőm

!- záratták a rendőr főnökség épüle
tének kapuit és elbarrikádozták 

magukat az épületben.
Az udvaron és az épület tetőzete®, 

■iá



tüzelőállásokat létesítettek s í"^ vár
ták a további eseményekül. Mikor a 
légió szélsőséges frakciója tudomást 
szerzett * rendőrfőnökség épülete előtt 
történtekről, a környező utcákat na
gyobb tömeg lepte el, úgy ho"— a ka- 
touassg parancsnoka -

Csákánnyal és fópökrőccai 
a tankok ellen

A íégionisták csákányokkal támad
tak a harckocsikra és lópokróeokat 
dobtak a tankok figyelő nyílásaira.

A harckocsik legénysége sorfűzzel 
válaszolt a támadásra és a golyók 
két légionistát a helyszincn meg

üttök.
A halottakat később a Galea Victo- 
riein lévő zlietari templom elé vitték s 
itt felravatalozták. A két holttest kö
rül nagy tömeg gyűlt össze s szünet 
nélkül egyházi dalokat és légionista 
indulókat énekelt. A lázadó rendőr
tisztek az esti órákig tartották a rend
őrfőnökség épületét, mig végre a túl
erővel szemben letették a fegyvert,

A nemzetközi sajtó tudósí tó erről 
szóló távirata a továbbiaíkról nem szá
mol be, mert a budapest—bukaresti te
lefonvonal megszakadt és a tudósító 
táviratát nem fejezhette be.

Axíoti, görög ökölvívó vagy 
Sarandos' görög-török ember?

Döring őrnagy gyilkosának személy
azonossága körül, úgy látszik, kompli
kációk merültek fel. Tegnapi jelenté
sek még Axiotinak nevezték a gyil
kost s mint görög származású ököl
vívót emlegették. Későbbi jelentések 
•szerint — amint ezt a belgrádi Pravda 
is közli — Döring vezérkari őrnagy 
gyilkosát Sarandosnak hívjak, 31 éves, 
Törökországban született görög állam
polgár. A nyomozás eddigi adatai sze
rint az ősszel érkezett Romániába s 
iratai között egy amerikai bankra 
szóló esekk.önyvet, továbbá angliai és 
amerikai leveleket találtak.

A román hatóságok körözőlevelet 
adtak ki egy- Irha Sabo nevű egyén

A gyilkost már kivégezték
A merénylet pontos lefolyásáról je

lentések eddig még nem érkeztek, úgy, 
hogy a külföldi sajtó erről közelebbi 
adatokat még nem közölhetett. A Bu
dapesti Tudósító egyik éjszakai jelen

Codreanisták és kommunislák
A bolgár újságírók a zavargások

ról pontos képet nem tudtak adni, lap
jaiknak, mert a román hivatalos kö
rök a zavargásokra vonatkozó kérdé
sek elől mereven elzárkóznak. Úgy lát
ják, hogy ‘a zavargásokat a Vasgár

NRGY NRPOK, 
KIS J1IREK

A* amerikai Gallup-féle közvélemény
kutató intézet kérdést intézett a közönség
hez, helyesük-e, hogy amerikai hajók 
hadihajók kíséretében a háborús zónában 
is közlekedjenek. Míg 1939 őszén még a sza
vazatok 84 százaléka nemleges volt, most 
már csak a szavazók 45 százaléka tiltako
zott az ellen, hogy amerikai hajók és hadi
hajók is behatoljanak a hadizón&ba. A 
szavazatok 43 százaléka helyeselte az ame
rikai hajók, kiküldését. Tavaly csak 11

laflMensa után as orwoif 

PUHLMANNTEÁT 
ajánl. IrMnll csomag P 2.30
WwteB gyógyszertárban kapható.

két harckocsit vonultatott fel ellenük. 
A tüntető tömeg hosszú időn keresz
tül farkasszemet nézett a katonaság
gal, míg a koradélutáni órákban a 
légionista frakció vezetői rohamra in
dították híveiket a tankokkal fel
szerelt katonák ellen.

k-t, NST egy későbbi távirata ismét a 
romániai nyugtalanságról és bizony
talanságról ad hírt, majd kijelenti, 
hogy kedden este

revolveres merényletet követtek el
Oreseanu ezredes, a román állam

vasutak vezérigazgatója ellen.
A merénylők behatolták a vezér igaz
gató lakásába, több lövéssel megsebe
sítették az ezredst, majd pedig elme
nekültek.

A zűrzavaros bukaresti helyzetképet 
az NST egyik belgrádi távirata egé
szíti ki, amely a Pravda értesülésére 
hivatkozva jelenti, hogy Romániában 
teljes a zűrzavar és a romám fővárost 
páni izgalom kerítette hatalmába. A. 
rendőri szolgálatot katonai hatóságok 
vették át és a sajtócenzura a katonai 
hatóságok ellenőrzése alá került- A ka
tonaság megszállt nyolcvanhét gyárat 
és gazdasági intézményt.

ellen is, akit azzal gyanúsítanak, hogy 
közreműködött a merénylet előkészí
tésében és végrehajtásában.

A gyilkosság hátterét — amint er
ről a Vecser bukaresti tudósítója érte
síti lapját•— még nem sikerült tisz
tázni, mert

a letartóztatott merénylő nem 
árulta el, hogy kicsoda s arról sem 
beszélt, hogy ml indította a me

rénylet elkövetésére.
Konok hallgatása rendkívül megnehe
zíti a nyomozást, de a rendőrségnek 
sikerült megállapítani, hogy görög 
útlevelén kivid több más külföldi út
levelet is használt.

tése arról számol be, hogy a gyilkost 
Antonescu tábornok — miniszterelnök 
utasítására még tegnap kivégezték. A 
személye körül felmerült ellentmondá
sokat így csak a további nyomozási 
aktusok tisztázhatják.

dának úgynevezett Codreauista szár
nya szítja, melyekhez a kommunisták 
is tartoznak. A Codreanisták már 
régóta elégedetlenek a Vasgárda je
lenlegi veztőségével és maguknak kö
vetelik a hatalmat.

százalék volt az amerikai hajók kiküldése 
mellett.

Befagytak a hattyúk a zürichi tóba. Csak 
nagy üggyel-bajjal sikerűit kiszabadítani 
a jég közül a madarakat és biztonságba 
helyezni.

Olyan üveget állított elő a stockholmi tu
dományos kutató intézet, amely a napsu
gárzás egészségre káros hatását kizárja.

A görög Cycladok előtt felbukkant a 
tengerből egy olasz buvárhajó és ágyazta 
a partot. A sziget partján csak egy gö
rög csendőr tartózkodott. Sebesülés nélkül 
élte át a tüzelést, amelynek végeztével a 
tengeralattjáró eltávozott.

Kranzer német káplár, aki La Charité 
francia városban megtalálta a francia—

Január 22., 25. és 26.-án 

ss: ÜGETÓ- 
VERSENYEK 

! angol szövetségi tanács titkos okmányait 
I s azokat illetékes helyre beszolgáltatta, a 

kancellári irodától értesítést kapott, hogy 
érdemei elismeréséül a hadseregből való 
elbocsátása után lehetővé teszik számára 
a műegyetem elvégzését. Anyagi támoga
táson kívül házasság esetén további se
gítségre számíthat.

Gróf von Gálén münstari püspök Rómába 
utazott, ahol kihallgatáson jelentkezik a1 
pápánál, Berlinben — egyes külföldi kom- 
binációk cáfolatául — megjegyzik, hogy 
a püspök utjának nincs politikai jelen
tősége.

Az amerikai Herward-ogyetem 22 szét
szedhető és összerakható épületből álló tá
bori kórházat küldött Angliába. A házak
nak gyujtóbombabiztos tetőszerkezetük 
van. 84 amerikai orvos és ápolónő megy 
át a kórházzal .Angliába.

Kivégeztek két lengyelt Németországban. 
Az egyik a 29 éves Nikolay Bednarski, 
akit munkahelyének elhagyása miatt le
tartóztattak s késsel támadt két őrére, hogy
kiszabaduljon, a másik a 33 éves Anion 
Cawron. ugyancsak kivonta magát a me
zei munka alól és orvul rátámadt ásójá
val felettesére.

A. világ összes autóinak 69 százaléka az 
Egyesült Államok területén van. Több 
mint 45 millió gépkocsi van a világon, 
ebből 31 és félmillió ara USA területén.

Hazug híreket terjesztett az angol pro
paganda arról, hogy Olaszországban rob
banóanyaghiány van. Illetékes római he
lyen ezzel szemben kijelentik, hogy Itália 
teljesen az önellátásra rendezkedett be 
ezen a téren és nincs szüksége külföldi 
nyersanyagbehozatalra, noha Németország 
ezt rendelkezésére bocsátana.

A bécsi élelmezési föhlvatal közleménye 
szerint január 20-tól kezdődőleg beváltják 
az élelmiszerjegy A-szelvényét s minden 
szelvényre egy doboz zöldségkonzervet, 
illetve szárított zöldséget kaphat az, aki 
kiskereskedőjénél annakidején bejelentette 
igénylését. A kiosztás az áru érkezésének 
ütemében folyik. Senki sem igényelhet egy 
bizonyos fajtájú konzervet. A január 20-ra 
hirdetett tea-kiosztás időpontját későbbre 
halasztották s a föhlvatal közli, hogy a 
vonatkozó igény-utalványok érvényeseit 
maradnak. A tea-kiosztást Idejekorán 
sajtó utján meghirdetik.

Pétain tábornagy is megjelent a mult va
sárnap azon a hangversenyen, amelyet a 
vichyi kaszinó nagytermében rendezett 
AJfred. Cortot ős Jacques Thlbaud. A te
remben jéghideg volt, ennek ellenére min
den hely elkelt s a tábornagyot perceken 
át ünnepelték.

Göring lapja visszatér ve?ércikkéb®E a 
cseh légionisták kérdésére, amelyről Frank 
államtitkár írt a prágai német újságban 
figyelemreméltó újévi cikket. Az essen! 
Nattonalzeitung leszögezi a masaryki cseh 
jelszót: „Hazaárulás — nemzeti köteles
ség". Ez a világháborús eseh „etika" fer
tőzte meg a volt közös cseh ezredekot s ez 
a szellem ma is nyomasztóan megüli a 
legújabbkori cseh történelmet. Frank 
cikke becstelen és perfld cseh legionisták- 
ról írt s magyar hadifoglyok tízezrei őr
zik emlékükben a szibériai cseh légiók 
barbár garázdálkodásait. Nincs egy olyan 
magyar, aki ne helyeselné a legionista 
rémtetteknék most német oldalról érkezett 
elítélését s a történelmi igazságtevést lát
juk azokban a rendszabályokban, amelyek
kel a németek a protektorátusban a légió- 
nista szellem maradványait felszámolják.

A svájci hadiipari hivatal felszólította a 
lakosságot, gyűjtsön sztaniolt e ezüstpapírt

Az északamerikai Generál Motors új 
üzemterve szerint 40.000 munkással havi 
200 harci repülőgépet és 1500 repülőgépmo
tort gyártanak.

Az arábial Lawrenoc ezredes, a titokzatos 
életű és halálú angol régész, történész, ka
tonatiszt, kém, szabadcsapatvezér, diplo
mata, író, földrajztudós, „Arábia koroná
zatlan királya", arab harci nevén „Dyna- 
mit Emir" a példaképe minden gyarmati 
gcrillaharcosnak. Az ő tapasztalatai és ta
nácsai valóságos vezérfonalát adják az el
lenséges területen való szabadcsapatszerve
zésnek. Aki erre vállalkozik, annak Ismer
nie kell működési területének minden 
nyelvjárását, a lakosság szokásait, lélek
tanát, testileg-lelküeg el kell viselnie min
den megpróbáltatást, sokszáa kilométeres 
utakat vad, lakatlan hegyek közt, sivatagi 
karavánutakon, őe-dzsungelckben, végre 
kell hajtania a lázi tás, vesztegetés, fegy
veres kiképzés munkáját titkos főhadiszál- 
ásán, futárszolgálatot keli szerveznie, csap

dákat, kelepcéket felállítania, • trópusi 
éghajlat minden viszontagsága közepette s 
az ii'döző őrjáratok hajtógyfirújében.

A párisi rendőrség letartóztatott négy 

fiatalembert, akik angolbarát röpíratófcat 
terjesztettek. A röpirat szerzőit — több 
ügyvédet és egy szenátort — letartóztatták.

A brit vezérkari tisztok ellenőrző körútja. 
— a svájci lapokhoz érkezett jelentősek 
szerint — az ankarai angol-török, tárgyalá
sok befejeztével Tráciába vezet. A köruta
zás tartamút három hétre teszik. Az angol 
tisztek nemcsak az erődmüveket tekintik 
meg, amelyek a bolgár határ és a Csa- 
tahi zsa-vonal mentén vannak, hanem mind
azokat a katonai berendezésekét és katonai 
táborokat, amelyek Tráeiában, a Dardanel
lák mentőn és egyebütt épültek. Végül fel
világosításokat szerez a brit tiszti bizottság 
a Tráoiában fennálló elhelyezési lehetősé
gekről.
Az albán hadszíntéren tegnap csak helyi, 

hadműveletek folytak. Mint Belgádból je
lentik, a „toszkániai farkasok" védte állá
sok ellen erős támadást indítottak a görö
gök, amelyeket az olaszoknak jórészt sike
rült kivédeniük. Több szakaszon erős görög 
nyomást tapasztaltak, ezzel szemben az 
északi arevonal egyik szakaszán olasz re
pülőgépek bombázták a Korica-Podgradee 
közti utat. Ugyanakkor az angol légierő a 
Podgradec mellett fekvő Li.nt, valamint 
Elbasszán körül fekvő olasz állások ellen 
kísérelt meg bombatámadást.

Stockholmi tudósítójának értesülései t 
közli Londonból a Völkischer Beobaeliter 
és megírja, hogy Angliában sok fiatalkorú 
és aggastyán kapta meg eddig a polgári 
személyek légoltalmi érdemeinek jutalma
zására alapított György-érdemrendet. Ki
tüntetésre terjesztettek fel 14, 15 és 16 éves 
fiukat, akik küldönc-szolgálatokat teljesítet
tek londoni bombatámadások során, — egy 
99 éves öreg anyóka, Mrs. Lilian Halló pe
dig éppen a születésnapján oltott el. ken- 
singtoni házában egy gyujtóbombát.

A Pétain—Laval közti 
kibékülés után is a. fegyverszüneti szerző
dés szigorú betartása alapján áll a vichyi 
kormány. A flottát a francia gyarmatbi
rodalom védelmére kívánják fordítani. A 
nyilatkozat végül közölte, hogy Pétain tá
bornagy eherf-je, vezére a megszállt és meg 
nem szállt francia, területeknek épp úgy, 
mint a tengerentúli francia birtokoknak.

Gyarmati anya-, feleség- és menyasszony
képző tanfolyam nyílt meg Oldenburgban, 
ahol a jelentkező nők minden szükséges 
tudnivalót megtanulhatnak. Ipari képzett
ségű nők előnyben részesülnek. s a taiúifo 
lyam bátorságot, lélek jelenj étét, szerériysé.-'. 
get kíván a gya.rmati életmódra készülődő' 
német nőktől.

„Elve hozzátok basái" — címüjei gúnyos 
hangon kifogásolja a Völkischer Reobaeh- 
ter béesi kiadásának, vezércikke, hogy még 
akadnak úgynevezett „állatbarátok", akik, 
magas pénzjutalmakat tűznek ki elveszett 
macskáik megtalálói számára- „Szerelem- 
Ittas kandúrok" helyett inkább neímzetá- 
szocialista népjóléti célokra kellene a pénzt 
fordítani, — ér véget a cikk.

Rejtélynek mondják az angol katonai 
szakírók azt a módszert, amellyel a német 
légihaderő Angliát támadja. A németek, 
írják, látszólag minden rendszer nélkül tá
madnak, 10.00 Ogyujtóboinbától kezdve egé
szen a nehéz kaliberű robbanóbombúkig, 
hol rövid, hol hosszú ideig tart a támadás, 
hol koncentrált, hol sporadikus, hol gyár
városokat, hol nyílt városokat, hol ped’g 
kikötőket és repülőtereket támadnak meg, 
do ezen támadásoknak keresztülvitelében 
lehetetlen bizonyos rendszert megállapí
tani. Egyébként a Royal Air Fércé minden 
igyekezete arra irányul, hangoztatják Lon
donban, hogy minél előbb, lehetőleg még a 
tavasszal kitolják Anglia légvédelmi hatá
rát egészen Németország belsejébe.

Eredeti szamuráj-kardot ajándékozott a 
Berlinben időző japán! tiszti küldöttség 
Brauchitsch vezértábornagynak, a német 
hadsereg főparancsnokának.

Scscrbakov, a moszkvai kommunista párt 
titkára beszédet mondott Lenin halálának 
17-ik évfordulóján. A szovjet — mondta 
— nem bonyolódik bele a háborúba ós ki
tart a semlegesség politikája melléit. A 
vörös hadsereg meg tudja védeni a Szov
jetuniót minden támadással szemben. A 
szovjet számára természetesen nem lehet 
közömböse az sem, ami határain túl törté
nik b ezért szükséges és fontos, hogy hely* 
zetét megerősítse.

FERENCJŐZSEF
KESERUVIZ



Német vélemény öörimg 
őrnagy meggyilkolásáról

Belgrádi, jan. 22.
(Búd. Tud.) A. „Politika** berlini tu

dósítója szerint, Döring őrnagy meg
gyilkolása Berlinben súlyos benyo
mást keltett, a német kormány azon
ban nem foglal állást az ügyben mind
addig, amíg a nyomozás nem fejező
dik be.

A német sajtó csak tegnap este kö
zölte a német vezérkari tiszt ellen el
követett merényletet és annak véghez
vitelét az angol titkos rendőrség tér
kőre írja.

A tudósító szerint, mivel már eddig 
nyilvánvalóvá vált, hogy a merénylő 
külföldi és görög állampolgárnak te
kinthető, nem tartják kizártnak, hogy

Codreánu apja vezeti 
á szélsőséges vasgárdisták 

zavargását
. , Bukarest, jan. 22.

„ (Búd. Tud.) Döring német vezérkari 
őruagy meggyilkolása nyomán véres 
események játszódtak le kedden a ro
mán fővárosban. A Vasgárda szélső
séges szárnya, az ú- n. codreanista 
csoport, amely többször kifejezte elé
gedetlenségét a Vasgárda jelenlegi 
vezetőségével szemben,

a gyilkosság után támadt bizony
talanságot zavargásokra használ

ta fel.

Antonescu tábornok nagyobb zavar
gások bekövetkezésének megelőzésére 
rendkívül szigorú intézkedéseket ko
zott. Elsősorban

a bukaresti rendőrfőnökségről azon
nali hatállyal elmozdította az oda 

kirendelt légion istákat.
A légionisták felfüggesztése állásuk
tól meg is történt, ők azonban ellen
álltak és nem voltak hajlandók helyü
ket átadni. A rendőrfőnökség épületet' 
belülről eltoHászolfák, a redőnyöket 
^húzták és a háztetőről fegyverrel 
Béztek farkasszemet az időközben fel
vonult karhatalommal. Antonescu 
utasítására

gépfegyveres katonai osztagok vo
nultak fel két harckocsival meg

erősítve.
Amint Bukarestben köztudomásúvá 
Tált. hogy katonaság vette körül a 
íendőrfőnökség épületét, nagyszámú

A főváros 
új közigazgatási 

bizottsága
. A főváros törvényhatóságának köz- 
^azg^tási bizottsága ma délelőtt tar- 
..°^a első ülését az új évben. A mai 

l'ésíen már az újjáalakított, közigazga- 
.a®i bizottság vett részt, melynek tág- 
J^nt a 17-iki közgyűlésen választották

A régi tagok közűi kimaradt: 
^silléry András, Petrovácz Gyula, 

a9y László, Terbócz Imre és Juhász 
J«nő.

üj tagokként
a közigazgatási bizottságba 

^.obek között Béni Károly, Mocsáry 
j almán, Ilomonnay Tivadar, Hüttl 
karoly és Rassay Károly.

Jenő főpolgármester iid- 
.e újonnan alakított közigaz- 

Innk-’ „bizottság tagjait, majd a kü
ké ”it° bizottságok •megalakítására 

ennek a szörnyű esetnek Románia 
szempontjából nem lesznek következ
ményei.

Hasonlóan látja a helyzetet a „Vre- 
me“ tudósítója is, aki szerint Döring 
őrnagy meggyilkolását Berlinben hig
gadtam ítélik meg. A román belügy
miniszter lemondását a német fővá
rosban normális esetnek tekintik, mi
után ilyen körülmények között a bel
ügyminiszter viseli a felelősséget.

Bukarest, jan. 22.
(Német Távirati Iroda)

Niculai Manóira őrnagyot kinevez
ték a központi cenzúra főnökévé. 
(MTI) 

légionista vonult fel és a kordonon kí
vül ,helyezkedett el. A felvonult légio
nisták közül

mintegy ötszázan társaik kiszaba
dítása végett megrohamozták a 
harckocsikat. A harckocsik legény
sége megnyitotta a tüzet a rohamo- 

zekra.
Két légionista azonnal, meghalt, több 
súlyosan megsebesült. A rohamozok 
ekkor visszavonultak és ennek láttán 
a rendőrfőnökség épületében lévő tár
saik is megadták magukat.

A két légionista holttestét az. össze
tűzés színhelyén a Cala Victoriehi 
a főposta épülete előtt hagyták 

és a holttestek még az esti órákban is 
ott feküdtek a kövezeten.

A rendőr főnökség épületét katona
ság. szállta meg. Katonai osztagokat 
vezényeltek ki a minisztériumi épüle
tek.. őrzésére .is., Egy szakasz katona 
védi & bukaresti ráÓióállom.ást, A.z, 
utcákon éseridőrjárőröV.cirkálnak./.

Hír szerint
az elégedetlenkedő szélsőséges ■vas*..' 
gárdistákat C&dreanu, volt rasgár- 
dista kapitány apja. Jón Zelea 

Codreánu vezeti.
Kör éje csoportosulnak azok a légio- 
nisták, akik a. jelenlegi rendszerrel 
nincsenek megelégedve. Tevékenysé
güket a Horia Sima mögött sorakozó 
mérsékeltebb légionista szárny elítéli.

Betiltották az angliai 
vörös sajtót

Jsondon, jan. 22.
(N$T;) Az angol belügyminisztérium 

január 21-én betiltotta a kommunista 
párt sajtószerveit, a Daily Worker 
című napi- és a Wcek című hetilapot.

Horia Sima elutazott 
Berlinbe

Bukarest, jan. 22.
(Búd. Tud.) Horia Sima, a Vasgárda 

vezére, tegnap este elutazott Berlinbe, 
hogy ott a német neanzetiszocialista 
párt meghívására előadásokat tartson.

— Az Országos Kaszinó január 26-án, va
sárnap délután 6 órakor tartja évi rendes 
közgyűlését. A közgyűlést este félkilene óra
kor követő díszvacsorán az ünnepi beszé
det, a Wekerie-eudékserleggel kezéban, dr. 
í'abinyi Tihamér m. kir. titkos tanácsos, 
ny. miniszter mondja.

RmttRKÉSÍLO. H.IUlfalíS M8IÍIÍI

Fokozódni fog a német-olasz 
katonai együttműködés 

Nagy harcokat várnak Keletaffrikában

4 .Qjfo&slG milánói | 
tudósítójának telejonjelentés

Milánó, jan. 22.
A Dúcéval és Ciano gróffal együtt 

hazaérkezett személyiségek köréből ki
szivárgott és hitelt érdemlő értesülé
sek nyomán egyre pontosabban kezd 
kialakulni a római diplomáciai meg
figyelők előtt a jelenlegi helyzet és 
annak várhaló fordulata. Nemcsak 
külföldi, de olasz körökben sem tud
nak szabadulni attól a benyomástól, 
hogy

Európa rendkívül fontosságú, sőt 
valószínűleg sorsdöntő események 

küszöbén áll.
Katonai téren ez mindenekelőtt a né
met-olasz együttműködés fokozódásá
ban nyilvánulna meg. Erre vonatko
zóan máris több kombinációt hallani, 
amelyek

az Itáliának adott német segítség 
valószínű növelése és új térre való 

kiterjesztése
tekintetében megegyeznek, de a rész
letekét illetően 'még túlságosan elté
rők ahhoz, hogy ezekkel már érdem
ben. lehessen., foglalkozni. A Corriere 
della Sera vezércikkírója már céloz is 
arra, mikor kijelenti, hogy

„nem léteznek külön Itáliát, vagy 
külön Németországot érintő straté
giai kérdések, hanem csakis a ten
gely közös ügyei, amelyek együtt 
oldódnak meg. Akárhol is találtas

Churchill távirata

London, jan. 22.

(NST) Az angol kormány most már 
maga is súlyosnak látja Málta sziget 
helyzetét. Ezt mutatja Churchill 'mi
niszterelnök távirata is, amelyet a há
borús kormány megbízásából kedden 
a máltai hatóságokhoz intézett. A 
távirat így szól: „Az egész Brit Vi
lágbirodalom szeme rajtatok nyug
szik. A Birodalom figyeli harcotokat."

Angliában csak a fülét, 
nem pedig a száját fogja 
kinyitni Wendell Willkie

Newyork, jan. 22.
(Német Távirati Iroda)

Wendell Willkie Churchilltől üd
vözlő táviratot kapott, amelyben az 
angol miniszterelnök meghívja, hogy 
közvetlenül Angliába érkezése után 
tegyen nála látogatást. Willkie újból 
kijelentette, hogy Angliában nem 
szándékozik beszédeket mondani. 
Angliában csupán fülét, nem pedig a 
száját fogja kinyitni. (MTI)

— Február 8-án lesz az első kolozsvári 
magyar diákbál. A Magyar Tudósító jjlenti: 
A kolozsvári egyetemi, és főiskolai hallga
tók február 8-án ünnepélyes keretek között 
rendezik meg az első magyar diákbá’.t, 
amely iránt egész Erdélyben igen nagy az 
érdeklődés.

HIRDESSEN A „PENGŐSÉBEN! 
BTZTOS EREDMÉNY! 

FELLEGI TERI |
RAGYOGÓ ÚJ MŰSORA g

ASTORIÁBAN!
Délután és este TÁNC ij

sák az ellenség, a németek és ola
szok egymás mellett harcolnak 
majd ellene. Ez az elv nemsokára 
gyakorlati alkalmazásra fog ta- 

, látni.*"

A közös hadviselésnek a Corriere 
által említett közeli gyakorlati meg
valósítását a beavatottak a Földközi- 
tengcrenCvárják, valamint esetleg az 
egyik szárazföldi hadszíntérén is. 
Nincs kizárva továbbá, fordulat az 
afrikai fronton sem. Az olasz vezér
kar tegnapi köziem énjéből például az 
itteni és a külföldi közvélemény

a Sudan, Kenya és Etiópia táján 
folyó harcok nagyobb arányokban 

való közeli kifejlődését
olvasta ki. A Gazzette dél Popolo Ró
mából keltezett mai vezércikke figyel
meztet, hogy nem szabad csodálkozni 
azon, hogy az angolok a Földközi-ten
gernél.és Délkelet-Afrikéban túlnyomó 
erőket tudtak összegyűjteni: a brit 
birodalom 560 millió embert számlál, 
rendkívül gazdag nyersanyag források
kal rendelkezik és ezenkívül számít
hat az Egyesült Államok támogatá
sára. „Minden rendben lett volna, — 
folytatja a Ciánéhoz közel álló félhi
vatalos, — ha tényleg sor került volna 
Itáliának 'az angolok által remélt ösz- 
szcomlására. Ez azonban nem történt 
meg és nem is fog bekövetkezni sem 
erkölcsi, sem mater falipia tekintetben. 
Az angolok legexponáltabb és legse
bezhetőbb ellensége még talpon áll és 
jobban el van tökélve, mint valaha, 
hogy ellenáll a győzelemig."

Be kell jelenteni
Olaszországban

a gépkocsigumikat
Róma, jan. 22.

(N ST) Az olasz hivatalos lapban 
rendelet jelent meg, amely elrendeli, 
az Olaszországban található gép
kocsigumik bejelentését. A rendelet 
egyúttal megtiltja az autógumik en
gedélynélküli eladását is.

Autóbaleset érte 
Lloyd Georgeot 

(NST) Lloyd Georgeot, az ősz angol 
politikust. autóbaleset érte. Lloyd 
George Londonból Criccieth-be sietett 
haldokló feleségéhez. Gépkocsija az 
utón felfordult és az agg politikus, 
bár nem szenvedett sérüléseket, súlyos 
idegmegrázkódtatáson ment át. Az 
orvosok néhány napi szigorú pihenést 
írtak, elő Lloyd Georgenak.

MEGALAKULT
A GABONA. ÉS 1TSRMÉNYNAGY- 

KERESKEDŐK EGYESÜLETE
Az elmúlt napokban megalakult a 

Gabona- és Termény-nagykereskedők 
Egyesülete, mint a gabona- és ter
ménykereskedők érdekképviseleti szer
ve.

Az alapításban részt vettek: Bischoff 
László tőzsdetanácsos, Alex Béla, a 
Bischoff és Alex-cég társtulajdonosa, 
a Délmagyarországi Gazdatárház Rt., 
az Orosházi Kisbirtokosok Kereske
delmi Rt., Orosháza és mások.

■■i
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ván soron. A csapatok közül az 
BTK egészen könnyű munkával 

összecsapásra. A BVSC-ben erős 
folynak, mert, véleményük sze- 
ketmény harc lesz a BVSC és a

főcím alatt megírja, 
angol premier apja egy 
egy amerikai asszony, 
alkirálya volt, ősei pe-

v. ‘tó-kor is)

t

játssza

érdekes újítást voze- 
reprize szerepoeztásá- 
az Ember tragédiája 
a, kettős, sőt hármas

Ma U jető
Irmus a legutóbb, mint favorit 
viszont munkaformája elegendő 
megnyoréeéhoz. A jól dolgozó

(’/•«, ’M, 
(114 4.11): 
3-kor is) 
('M, toS, 
(Kispest,
7, 3, v. 
(225*>76):

l

Göríng lapja
Churchill kalandos életéről

CyRANO DE BERGERACOT

a Nemzetiben

ma

Lehotay

holnap
Táray

Ferenc

A Nemzeti Színház 
tett beegy-egy nagy 
bán. Amit eddig ceak 
előadásain láttunk — 
szerposztást, — azt most klasszikus felújí
tásai során is megvalósítja és alkalmat ad 
vezető színészeinek, hogy egy-egy nagy sze
repet fölváltva játszanak. Ilyen volt leg
utóbb a Vihar Caíibanja, amelyet három 
fiatal színész, Major Tamás, Rajezi Lajos 
és Ungváry László alakításában láthatott a 
közönség s ilyen most a Cyrano de Beígé
rne, ez a hatalmas verses szerep, amely 
Kiss Ferenc mélyen emlékezetes játéka 
után, mától kezdve még két színész, Lehotay 
Árpád és Táray Ferenc alkitásában kerül 
színpadra. Sem Lehotáynak, sem Táraynak 
nem új ugyan a feladat, Cyranot már ré
gebben játszották, évekkel ezeílőtt, az egyik 
a Városi Színházban, a másik vidéken, 
azóta azonban, éppúgy, mint Ferenebep, 
mindkettőjükben megért b elmélyült ez a 
figura, alakításuk tehát egészen újszerű 
lesz. Áfa este Lehotay, holnap pedig Táray 
játssza a szerepet a Nemzeti Színházban, a 
darab további előadásain pedig fölváltva 
alakítják a Nemzetiben és a Városiban. A 
darab többi szereplői változatlanok marad
nak. . ...

abtistakamaba terve vetődött fel 
néhány hónappal ezelőtt a magyar artisták 
körében. Lehet, hogy a terv úgy valósul 
meg, hogy a Szinészkamara külön ar
tista,csoportot állít fel.

KÉT PESTI SZÍNÉSZNŐ VIDÉKI SIKE
REIRŐL számolnak be ma két vidéki nagy
város újságjai, a kassai Felvidéki Hír
lap és a ,,N a g y v á r a d“ című lap. Kae- 
sán Szel eczky Zita játszotta el híres 
szerepét, Tóth Marit és a kritika forró lel
kesedéssel ír játékáról. A nagyváradi lap 
pedig Kormos Márta fényképét közli 
abból az alkalomból, hogy a fiatal pesti 
színésznő sikerrel vendégszerepel a város
ban.

PÉCSRE MEGY AZ OPERAHÁZ társu
latának egy része Márkus László vezető- I 
sével jövő hétfőn, hogy kedden a Művészeti j 
Hetek során előadja Mozart „Szöktetve 
a szerdlyból“ című vigoperáját.

ÖTVENEDSZER került színre tegnap a 
Pódium ,,Tekintettel arra..című nagy
sikerű műsora. i

HÁROM HÉTRE HAZAUTAZIK szülő
földjére, Szilágysomlyóra, Szaplonczayl 
Éva. Február első napjaiban indul és csak 
a hónap végén jön vissza. Pihenni megy I 
haza és új szerepeket tanulni. f

UJ GÉRTRUDIS LESZ AZ OPERÁBAN:
Gere Lola helyett Némethy Ella lép fel I 
ebben a szerepben a „Bánk bán“ legköze-1 
lehűl felújításán. J

ELSŐ REGÉNYÉN DOLGOZIK Baráti! 
Géza, a kitűnő fiatal író és újságíró. A re-1 
gény címe: Fellegvár. Egy teljes emberöltőt I 
dolgoz fel, a mai 30 évesek sorsát, problé- I 
máit és nyugtalanságát. j

ANIA SULI LÉPETT FEL a BETEG 
KARÁDY KATALIN HELYETT a Vígszín
házban, a Szilveszteri kabaré legutóbbi elő- I 
adásán. A beugrásnak igen nagy si-l 
k e r e volt. A népszerű magyar-amerikai I 
d’zőz különben legközelebb kétszer isi 
szerepel a rádióban, továbbá megkezdi sze- I 
rop’ősét az egyik dunaparti kávéházban. |

’ '•

ÉTtiredek

GEKAVE

Az esseni National Zeitung érdekes cikk
ben foglalkozik Winston Spencer Churchill, 
Nagybritannia minszlerelnökénetk életével. 
„Játék a sorssal” 
hogy a ma $6 éves 
angol lord, anyja 
nagyapja Írország
dig a Marlborough-hercegek voltak.

Első kalandként a fiatal középiskolás 
Churchill híres ugrását írja meg a lap. 

j Fiúk fogócskáztak, Churdhillt bekerítették 
egy szakadék, fölött vezető híd mindkét ol
dalán, úgylátszott, már nincs menekülés, 
minden józan ész szerint már elveszett a 
játszma, amikor Churchill habozás nédkü-h 
leugrott a 30 méteres szakadékba. Három 
napig eszméletlenül feküdt utána s a lap 
megjegyzi, hogy „nem ez az egyetlen eset 
ennek a különös személyiségnek ifjúságá
ból, amely hozzájárul további életpályájá
nak megitélhetéséhez”.

Harrowban végezte iskoláit, a viktoriá
nus Anglia híres intézetében, majd a sand- 
hursti tisztáiakolából, kétszeri, bukás után, 
lovassági hadnagyként lepett a hadseregbe. 
Háború és sport érdekli ccak a fiatal tisz
tet, Szabadságát arra használja fel, hogy 
Kubába utazik 1895-ben a felkelést szem
ügyre venni. Amikor pedig Indiába brit 
büntetőexpedició indul zendülők ellen, 
Churchill hadnagy szolgálaton kívüli mi
nőségben és mint a Mornlng Pást hadi
tudósítója csatlakozik az expedícióhoz.

Harmadik háborúja a gtáhdi felkelése 
Szudánban, illetve * döngölni fakir leve-

résének hadjárata, amelyről könyvet is ír. 
Hadi tudósító a délafrikai búr háborúban 
is, fogságba esik, megszökik, rizses zsákok 
közt egy tehervonaton átsurran portugál 
területre, visszatér az angolokhoz és újabb 
könyvet ír.

Már az angol-búr hadjárat előtt kilépett 
a hadseregből s elhatározta, hogy képvi
selő lesz. 1899-ben lép fel először és meg
bukik. Csak a búr háború után kap man
dátumot konzervatív programmal. Neon 
szorgalmas képviselő: aa egész parlamenti 
Ciklus idejét Amerikában tölti és előadá
sokat tart hadiélményeiről s ezzel —- írja 
a lap — egész kis vagyont szerez.

A legközelebbi választáson már a liberá
lis párt színeiben indul ós győz. Amikor 
pedig 1905-ben a liberálisok jutottak kor
mányra, Churchill megkapja első magas 
állfani hivatalát: gyarmatügyi államtitkár 
lesz. Később a kereskedelmi tárcát kapta, 
1910-ban pedig belügyminiszter, a rendőr
ség legfőbb főnöke, aki — fényképfelvéte
lek bizonyítják — cilinderben vetette bele 
magát személyesen egy utcai zavargás szét
verésébe ...

A politikus Churchill államférfiúi pályá
jának. további szakaszai már közismertek. | 
Jött a világháború, a húsz éves béke, az 
új háború... Hogyan ér véget ez a kalan
dokban, fordulatokban és eseményekben 
bővelkedő életrajz, az még a jövő titka.

A jövöé, amely meghozza a választ min
demre.

A sammeringen 
a Budapest-Bécs 

síverseityt
A Sí Szövetség kijelölte .Budapest 

gátolt sízőit a szombaton és vasárnap dön 
tésre jutó Budapest—Bécs városok között 
mérkőzésre. A futásban Deseő, Harang 
völgyi, Kovács, Hulényi és Kiss János, : 
műlesiklásban Kővári, Szalag, Demjén 
Tassonyi Csaba és Scharbert, az ugrásba) 
I anya, Kazjna és llegős, a hölgyverseny 
ben Iglóiné és Kozmáné indul. A verseny 
zők holnap reggel utaznak. Becsbe s innei 
a bécsiekkel együtt folytatják útjukat i 
Semmeringre.. A bécsi hegyekben elolvad 
a hó s ezért helyezték át a verseny szín 
helyét a Semmeringre. Lehetséges azonban 
hogy itt sem. lesz megfelelő a terep s eb 
ben az esetben Máriazellbén tartják mcy 
a versenyt.

FILM*HÍREK
TÁRGYÁBAN ÚJSZERŰÉN MERÉSZ 

FILMDRÁMA késiül Bánky Viktor rende
zésével a Hunniában. „Ma, Tegnap, Holnap" 
a címe ennek a különöghangú, lángoló sze- 

I rolnii történetnek, melynek forgatókönyvét 
iss, a Palatínus-film megbízásából, Bánky 
Viktor irta, Várady-Szabó Sándor szinmü- 

I véből. A flll művészegyüttese élén Szilágyi 
[ Szabó Eéitey, Jávor Pál, Somlay Artúr, 
j Y’aszary Piri, Mily Gerö és Juhász József 

Játéka igérj a szezon egyik legnagyobb ma
gyar filmsikerét.

színészek szamara Külön BEMU
TATÓ lesz ma délután Gelirt „Hatodik eme
let” című színmüvének filmváltozatából. Az 
előadást a meghívót kaptak azok a művé
szek, akik annakidején tésztvetlcf: az érde
kes darab pesti szinházbeli előadásában.

SZÍNHÁZ
vuímE1?AUAZ: , Kóís<ovag (*/»8). — NEM-
v Bergeroc (7). - KAMARA:
Kaland (*/*8). — MADACH: Négy a«sz.onyt

~ VÍG: Egy fillér (‘h8). —

MP V-HLÖDÉS HAZA: Nincs előadás. — 
FŐVÁROSI OPERETT: Ilyenek a férfiak (>/<8).
— ANDRA8SY': Baj van Sutoméval (’/*8)
- PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintetteí 
arra... (W). — ERZSÉBETVÁROSI: Névte
len asszony («/«6, 8). — JÓZSEFVÁROSI: Ezüst- 
tukrte kávéházban... (‘/.6, 8). — KISFALUDY: 
Golyaszanatórinm (‘36, 8). — KOMÉDIA OR-

szolgálat! (>/.9). - KAMARA
VARIETÉ: Hurrá, 1941! (7«9). — ROYAL
VARIETÉ: Royal Trott (9).

RÁDIÓ
IMI JANUÁR », SZERDA

16.15: Ahol a szociális munkaállaméri dol
goznak. — 17.15: Ybl Ervin dr.: Ybl Miklós. — 
17.49: Varsányi H. és Boroe J. magyar nótá
kat ÓDckol, cigámyzanekÍBérettel. — 18J55:
Polner ö. dr.: Erdély ée a Tiszántúl. — 1S.49: 
Keleti hangulatok. (Hanglemezek.) — 1J.20:
Révay J. dr.: Oetia feltámadása. — U.54: Az 
Operaház előadásának Ismertetése. — Utána: 
Rózsalovag. (II. felv. közv.) — Szünetben k.b. 
».H: Hírek. — Utána kb. ZL»it Hírek, idő
járás jelentés. — Maii: Szalonzenekar. J3.25: 
Cigányzene. — 29: Hírek.

L S. 
kimaradt, 
a versöny 
Láma az, ellenfél. Engedelmes heJyeeély.

IL Amátőrverseny. Erdőszépe győzel
mében bízunk. Zirc ée a papírforma, alap
ján Orgona II. esélyek.

Hl. Zarándok, Villány és Dusán jutott 
kedvező felállításhoz.

IV. Ali J. a papírforma, bár a távolság 
kissé hosszú lehet neki. Ébredő és a jól dob 
gazé Balma J. F. a következő sanszok.

V, Ursys, G. H. Robinson, Bob.
VI. Étre térhátránya ellenére is első 

esély. Távoli étében TJ'ilt Mária, Makkfilkó 
és Léva S. között ultiktt.i—t ki Lüzíálpm.

VU. Alom, Zeppelin, Bazsarózsa. 
VHI. Dana B„ Arany, Ádáz,

MOZI
APMIRÁL (3$3.707): Saroküzlet. (■/«), >/««,

‘/•S, 'IdO, v. */«2-kor is) — ALKOTÁS (355-374): 
A 11-as ház. (’/<4, '/.6, ‘Iá, ',íW, v. */<2-kor is) — 
ANDRÁSSY (124-127): A szerelem beleszól. (’/<4, 
’/«6, ‘léi, 'IM, v. d. e. !,<1O, >/<12, 2, 4. 6, 8, 10) 
— ASTRA (154-422): Rotsehildok. (’M, >/:6, ‘(<8, 
'IM, vasárnap ‘/<2, 'Iá, !/<6, >Á8, negyed .10) — 
ÁTRIUM (153-034): Bankó Pista. (l/H>, V>3, ’Ato 
sz„ v. ’/»4-kor is) - BELVÁROSI (384-563): 
Sarokuzlet. (4, 6, 8, 10, v. jobb t, 2. 4, 6„ 8. 10, 
bál t. 3, 5. 7. •#) - BELVÁROST HÍRADÓ
Í181-.344): A böleáötöl az lskólálg. A Rajzos 
Híradó visszapillantása ISlO.re. (H. rész.) Rész
letes beszámoló a Jogászbálröl. Magyar, Ufa, 

c$ birádók.. (Folyt, ló-?’ óráig) —
B®K8 (29.1-038): Erzsébet királyné. (5, 7. 9, v. 

Í,M'> ~ BODOGRÁF (149-510'1: 
Rohanó elet. (>M. 'M, '/alO, vas. Vá-kor
is) - BROADWAY (422-722): Zárt tárgyalás. 

I/2?’. ’/t10’ 8Í" v- 1/!3-kor is) — BUDAI 
ÁPOLOD (351-500): Erzsébet királyné. ('/:5, 
s/<7, 9, v. '/«2, ‘A4, V:6, '/£, ’/tlO) — CAPITOL 
(134-337): Hazajáró lélek. (’/M, ’/:6, >/»8, tolO, v. 
«/í2-kor is) — CASINO (383-102): Egy esók és 
más semmi. (>/»6. '/<8. ,/<10. sz„ v. ‘/<4-kor is) — 
CITY (111-140): Frankenstein fia. (>/<«, >/<8, s/<10, 

v-, ÍB> — CORSO (18-28-18): A pekingi 
lány. (>/s6, ‘1,8, '/»lo, sz., v. ‘/rf-kor is) — CORVIN 
(138-988): Cserebere. (>/:4, '/t6, '/t8, */sl0, v. >/z2 
is) — DAMJANICH (425-644): A szerelem bele
szól. (’/s4. Vs6, '1,8. tolO, v. 2, 4, 6, 8, 10) — 
DÉCSI (125-952): Egy csók és más semmi. (>/>6, 
>/«8, '/:10, ez., e. ‘M-kor is) — ELDORÁDÖ 
(133-171): Z, a korbácsos ember. (4, 6, 8, 10, v. 
2-kor is) — ELIT (114-502): Cserebere. (4, 6, 8, 
10, v. 2-kor is) - FLÓRA (Kispest, 146-702): 
Zárt tárgyalás. (*/s">, 7, 9, vas. ’/ű. '/<4, ’hfí,
>(<8, ‘/.111) — FÓRUM (189-543): Kék Madár. (>/<6, 
'h8, ‘IM, sz., v. to4-kor is) — HÍRADÓ (222- 
494)): A bölcsőtől az Iskoláig. A Rajzos Híradó 
visszapillantása 1940-re. (II. rész.) Magyar, 
Ufa, Luee és Fox híradók. (Folyt. 9—24 óráig) 
— HOLLYWOOD (225-003): Sok hűhó Emmiért. ! 
(*/»4, >/rf, '1,8, 'IdO, v. ‘/12-kor is) — HOMEROS 
(296-178): Te vagy a dal. (Hétk ‘Iá, 7, tolO, 
vas. >/«2-tőI) — IPOLY (292-626): Hollywoodi
vaéázs. ('1,4, */rf, */rö, tolO, v. ‘/t2-kor is) — 
JÓZSEFVÁROSI (134-644): Erzsébet királyné. 
(>/>4, 'M, ’/t8, >/:10, v. to2-kor is) — KAMARA 
(423-901): Hetszllrafu. (11, 2. 4. 6, 8, 10) —
KORONA (353-318); Erzsébet királyné. (’/:4. toő, 
VsS, y>10, v. 'lű is) — LLOYD (111-994): Nápoly
а. csokok füzében. (</>4, '/ifi, ‘1,8, */:10, v. >/:2-kor I
is) — NYUGAT (121-022): Erzsébet királyné. 
(’/:5. 7, *A10, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 10) — I 
ODEON (422-785): Erzsébet királyné. (’/.5, ‘hl, I 
>/<10. sz. ‘h4, '1,6, */»8, ’/ilO, .. -
OMNIA (130-125): Az eladó birtok. (5, ‘A8, ‘/xlO, 
sz., v. 4, 6, 8, 10) - ORIENT (114-926): Holly- 
woodl varázs. (’/<5, ‘1,7, '/M, v. ’/:2, 'M, 'M, 
'/>8, */riO) — OTTHON (146-447): Mária két éj
szakája. («M, ‘/<6, V<8, tolO, v. '1,2 is) — PALACK 
(221-222): A notredamel toronyör. (11, 2, 4,
б, 8, 10) — PATRIA (145-673): Csintalan férjek. 
(4, 6, 8, 10. v. 2-kor is) - PHÖNIX (223-242): 
Erzsébet királyné. (11, 1, 3, 5, ’A8, tz»10) — 
RADIUS (122-098): Egy asszony három élete. 
i'l-K, 7, >/«10. sz.. v. 2-kor is) — REX (238-ú2«)): 
A táncosnő. ('Iá, ‘Iá, 9, szomb. Vs4. Vs6, Vs8, 
'/M, V. >/=2-kor is) - RrALTO (221-413): Z. a 
korbácsos ember. (11, 1, 3. 5, '1,8. údO. v. 10, 
12, 2, 4, «, 8, 10) - ROYAL APOLLÓ (223-002): i 
Dankó, Pista. ('Iá, ‘/»8._ tolO, sz.,, v. 3-kor is) — |

M, _'M0, _ v. ’/ű-kor is)

- SIMPLON Í268-.Ó9D): 
Vs8, ’/sIO, v. Vű-kor Is) -

SAVOY (148-040): Csintalan férjek.' 
SCALA

Árvíz Indiában. ('/»6. Víg, totó, sz., v. 
Cserebere.
STEFÁNIA

349-338): A szerelem nem szégyen. (5, 
'fű, *M, VA Ví8, >/.10) - STÚDIÓ 
Mindenki mást szeret. (11, 2. 4, 6, 8, 10) — 
TIVOLI (206-602): Erzsébet királyné. (V.5, 7. 
Vita. ez. >1.4, V.8, »/<10. v. •02-kor ia) —
TÚRÁN (130-003): Egy királyod szive. (4, «, 
8, 1“ V. -.‘.tof h) - Ultl.NTA UC-1‘4:': i'rTim 
apa. (5, V4, '.410. te., v. ‘A-kor la) — ZUGLÓI 
(386-309): Mindenért flnetnl kell. (5, 'Iá, ‘M0, 
sz. 4, 6, 8, 10, v, 2, 4, 6, 8, M)

T urísíagonűok
• fnirísíaí er^elc

| Érdekes és értékes ankétet rendezett a 
Turista Szövetség a hatalmas tömegeket 
mozgató turistaság érdekében. Zsembery 

I Gyula elnöki megnyitója után sorra kö
vetkeztek az előadók, akik a különlxiző 

I aktuális kérdéseket tárgyalták és határo
zati javaslatokat terjesztettek elő. Felsorol
ták a turisták panaszait, ismertették bajai
kat s mindazokat a problémákat, amelye
ket meg kell oldaná, hogy a turistaság 
maradéktalanul teljesíthesse 
mi, szociális, egészségügyi, 
jellemneveiő kötelességeit. 
az utazási kedvezmények 
illetően kiterjesztését kérte 
kedésl eszközre s Karafiáth
te, hogy a kidolgozott jávaslatot az ille
tékes hatóságoknál minden erejével támo
gatja. Ankmr Béla, a tilos területek súlyos 
problémájának mindkét félre megfelelő 
megoldásáról beszélt » a vadász és turista 

JÁrsadalötn. közötti béke megteremtését 
sürgette, a fiatalság nevelésére tchiv'L' 
Nándor terjesztett b® javaslatot, Sáránszky 
Pál a szabadidő mozgalomnak a turistasá
got érdeklő kérdésével foglalkozott. Pa,pp 
Dénes pedig az államsegély felemelését 
sürgette.

nemzetvédcl- 
kul túrái is és 
Lajos Ferenc 
visszaállítását, 
minden közle- 
Jenő megi gór

Könnyű munkával készül 
az FTC és BTK

A döntőt két fordulóban bonyolítja le az 
ökölvívó csapatbajnokság állva maradt 
négy résztvevője. A szombat esti első for
dulóban az FTC—BTK és a BVSC—Beszkárt 
mérkőzése 
FTC és a 
készül az 
tréningek 
cint, igen
Beszkárt bokszolói között. A Beszkárt szin
tén igen komolyan dolgozik, de magáról a 
mérkőzésről szó sem esik a tréningeken.

; A GYORS OLVADÁS eltüntette a hóaka
dályok nagy részét az ország egész terü
letén. Kárpátalján és Erdélyben azonban 
még most is csak hólánccal lehet közle
kedni az országutakon, jelenti aKMAC tu
risztikai útszolgálata.

A KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG január 
26-án, vasárnap délután 3 órakor a Millená- 

I ris sporttelep dísztermében tartja közgyű' 
I lését.

A KISOK SÍBAJNOKSÁGAI során teg
nap az ugró versenyt bonyolították le ere
sen olvadó hóban, a svábhegyi köo.épsáncon: 
illetően kissáncon. A II. korosztályba® 
Szabó (Árpád-gimnázium) győzött 201 pont' 
tál, a III. korosztályban Homrik (Toldi-g^ 
lett az első 216.1 ponttal. A IV. koréig 
tálybau és egyben a bajnokságban Kálmán 
Tstván (mezőgazdasági középiskola) győzd)* 
220.7 ponttal 15 m. 15.5 m ugrásokkal.

A FŐISKOLAI VÁLOGATOTT ökölvívói 
vasárnap Érsekojvárön mérkőznek a vár®* 
válogatott csapatával.

A JÁTÉKVEZETŐK TESTÜLETÉ ki#' 
lölte a nemzetközi mérkőzésekre alkalma*’ 
nak vélt bírákat, A névsor a következő 
Kiss M. Ernő, Rubint Lajos. Ipolyi Holló* . 
Béla. Majoj'S’ky Ferenc, Vrs« Antal, T*"®' 
fos Gusztáv. A nemzetközi listára csak 
bírót vesznek fel.



Jfecfpe póruljárt
Tegnap este a Fővárosi Operettszín- 

há’i előadásán ügyeletes szolgálatot 
teljesített az egyik zsebtolvaj-nyomozó 
csoport felügyelője. Előadás után a 
villamosmegállónál várakozó tömegben 
megpillantotta a rendőri felügyelet 
alatt álló hírhedt zsebtolvajt. Medve 
Miksát. Hozzálépett, mire .Medve el 
akart menekülni, de a detektív előál
lította a kapitányságra és azért, mert 
este nyolc óra után az utcán tartózko
dott, holott rendőri felügyelet alatt 
álló személyeknek ez meg van tiltva, 
— toloncházba kísérték.

Csirketolvaj 
cigányvajda

— mint szépasszony
Az utóbbi időben Pestújhelyen és 

Zuglóban tömegesen tűntek el a házak 
udvaráról a csirkék, libák és kacsák, 
úgyhogy rövid nyolc-tíz nap alatt 
mintegy nyolcvan tolvajlásról érkezett 
bejelentés a rendőrségre. Ugyanekkor 
jelentették, hogy a környéken kóbor 
cigánykaraván tűnt fel. Néhány nap
pal ezelőtt a Rákospatak mentén rajta 
is ütöttek a tóborozó cigányokon, 
akiknek kondérjában tizennyolc darab 
frissen lopott tyúk főtt.

Mikor körülfogták a tábort, a banda 
vajdája, Orbán Ferenc, akit Csöpi né
ven ismernek, keresztül tört a detektí
vek gyűrűjén és sikerült elmenekül
nie. A cigánybandát toloncházba vit
ték s a vajda után megindult a hajsza. 
Csakhamar megtudtak, hogy .Pest- 
szenterzsébeten bujkál és tegnap meg
állapították, hogy Nyári, József névén 
jelentette be magát a pesterzsébeti 
Klauzál-utoában. A detektívek tegnap 
este azután bekopogtattak a lakásba, 
ahol egy cigányasszony nyitott nekik 
ajtót A villogószemű cigányasszony 
nem akart tndni Nyári Józsefről és 
mikor jobban szemügyrevették, felfe
dezték, hogy Orbán Ferenc öltözött 
álruhába és igy akart eltűnni a, detek- 

...tlvek elől. A pestkörnyéki szárnyasok 
.-«&hné is & toloncházba került társai 

melléi

Ist-

Meg akarta vesztegetni 
a zsebtolvajnő 
az áldozatát

Néhány nappal ezelőtt á Szent
^án-körúton az egyik nagy hentes cég 
életében bevásárolt egy környéken 
lakó ügyvéd felesége. Mikor fizetett, 
észrevette, hogy egy nő a tolongásban 
tóeglöki, majd felfedezte, hogy tds- 
"ája nyitva van és abból 20 pengő 
hiányzik. Az úriasszony kirohant az 
útoára és el is csípte a gyanúsan vi
selkedő fiatal nőt, aki rögtön beval
lotta, hogy ő lopta el a 20 pengőt és 
fonnál visszaadta a pénzt, sőt még 

pengőt kinált, hogy ne adja át a 
rendőrnek.

Az ügyvéd felesége visszautasította 
á tíz pengőt, de azután nem akart 
botrányt osiiráinj elengedte a zseb- 
°lvajt Amikor délután férjének el

mondta kalandját, az nem hagyta 
Jtonyiben a dolgot és a rendőrségre 
*'intett, ahol feljelentést tett a zseb 
^l vaj nő ellen. A bűnügyi nyilván- 

Jtrtó fényképalbumaiban rövid lapoz- 
sat&a után az ügyvéd felesége felis- 

. tolvaját, Kis Zsuzsanna nem- 
®tkóizi zsébtolvájmőt A nyomozás 
Jj^éllapította, hogy a veszedelmes 
kr,i?a^n^ jelenleg mint cseléd áll al- 
^^ásban egy előkelő uricsalád- 
dí-i , . i,s me'nték oda. először gaz- 
Vnl7 i’^^l'^tí-k ki, akik rendkívül inéig 
töl- r elégedve alkalmazottjukkal és 
téir°* megbízhatónak jellemez-

a zsebtolvaj cselédlány a 
vek elé kerfilt, azonnal beis

merte tettét:
zoiT ^era tudom, mi történt velem,— 

ÖSííintétí meg akartam jg- 
tntr *’ Ű0 elkapott a kisértés és klnyi- 

. ** fetikült. Esküszöm, többé 
? lopok...

ta ,?éebtolvajnőt minden fogadkozá- 
eitenére őrizetbe vették-

„Hz. eUenségve 
ott kell rácsapni, 
altot utóién tíetö“
Mngol parfrasatállásSszalonllciben ?

A <%£!£$!& berlini
tudósítójának fele ‘on jelenítse

Berlin, jan. 22.
Még mindig Hitler és Mussolini ta

lálkozójáról cikkeznek a német lapok 
és a Börsenzei íung többek között azt 
írja, hogy összeomlott C húr chilinek az 
a kísérlete, hogy ez clasz népet elvá
lassza Mussolinitól, valamint az a tö
rekvés is, hogy a Dúcét elválasszák 
Németországtól. Az. 1941-es év — írja 
a lap — meg fogja hozni a győzelmet, 
amint azt Hitler a közelmúltban mon
dotta.

Berlini tájékozott körökben kijelen
tik, hogy

minden német lépés az Anglia 
ellen való hadviseléssel függ ossz®

Nem kell részletekbe bocsátkozni, — 
mondják a német birodalmi főváros
ban, — amikor az a probléma áll előt
tünk, hogy Angliával véglegesen le
számoljunk.

Mint érdekességet fel kell említeni, 
hogy

a német-görög viszonyban még nem 
állott be változás

Nagy feltűnést kelt a szófiai Zora 
című láp híre, amely szerint

a most következő napokban 8—Ifi

Donovan ezredes Belqrádban 
és Ankarában

Ankara, jan. 22.

(Reuter.) Donovan ezredes a közel

jövőben Ankarába érkezik. Látoga
tása során tájékozódni fog" a török 

kormány felfogásáról az európai po
litikai és (katonai helyzet tekintetlé

ben. (MTI.)
»|||

Hol működik a közellátási 
m in isztérium?

Csak az árkormánybiztosság költözik 
a Nagymező-utcába

Ismeretes, hogy egy néhány héttel 
ezelőtt' megjelent kormányrendelet 
Laky Dezső tárcanélküli miniszter 
hatásköre alá vonta a kereskedelmi, 
árkormánybiztossági és közélelmezési 
hivatalokat. A nevezett hivatalok így 
egy közös szervvé egyesítve, mint 
központi csúcsszerv, vannak hivatva 
az ország közellátását biztosítani- A 
három hivatal egyesítése az új hiva
talt gyakorlatilag valóságos minisz
tériummá teszi.

Ez az új minisztérium a rendelet 
megjelenése után rövidesen meg is 
kezdte működését, Laky Dezső tárca
nélküli miniszter ■ hivatalát, az elnöki 
ofeztályt és a titkárságot a kereskedel
mi hivatal helyiségeiben helyezték el. 
A másik két hivatal, illetőleg most 
már ügyosztály azonban megmaradt 
eredeti működési helyén, a Hunyadi 
János-úton és a tőzsdepalotában.

Ez a hármas megosztottság eddig 
már sok bonyodalmat okozott a nagy
közönség körében. Az emberek, kiket 
a különböző hatóságok, ügyes-bajos 
élintéznivalójuk a közellátási minisz
tériumhoz utal, tanácstalaiTul állnak 
dolgaikkal, mert legnagyobb részük 
kellp tájékoztatás híján azt sem tudja, 
hogy ez a minisztérium hol van. Még 
kevésbbé tudják, hogy az egyes osztá
lyok hol vannak külön-külön elhe
lyezve.

ezer angol katona fog Szaloniki- 
bon partraszállani,

A Börsenzeitung ma a földköziten
geri hadihelyzettel kapcsolaban ki
emeli, hogy a jövőben még nagyobb 
mértékben alkalmazzák majd a ten
gelyhatalmak azt az alapelvet, hogy

az. ellenségre ott kell rácsapni, 
hol utolérhető.

Diplomáciai körökben sok szó esik 
Franciaországról és a megszállt or
szágok háború utáni sorsáról. Berlin
ben hivatalosan arra az álláspontra 
helyezkednek, hogy a francia helyzet 
idővel konszolidálódik, viszont

a megszállott népek sorsa egyéni
ségüknek és érdekeiknek megfele

lően rendeződik^
Roosevelt elnöknek az eskütétele al

kalmával mondott beszédéről csak 
néhány sorban emlékezik meg a né
met sajtó.

A Völkischer Beobachter első olda
lán közli a Döring német őrnagy el
len Bukarestben elkövetett merénylet
ről és a megtorlásról szóló jelentése
ket

A Börsenzeitung kopenhágai érte
sülése szerint a ragadozó nagyvadak 
és madarak elpusztították a norvég 
nemesvad állományának 90 százalékát.

o. m. L

Szófia, jan. 22.
(Reuter.) Donovan ezredes, Roose

velt .. külön . európai kiküldöttje. Szó
fiából ma Belgrádba wfartk. Szófiában 
•megbeszéléseket *ífolytatott Fitom--. bol-l 
gár miniszterelnökkel és Fopov kül- 
ügyminiszterrel. A miniszterelnökkel 
egy óira hosszat tárgyalt. A bolgár la
pok szerint ezek a tárgyalások tájé
koztató jellegűek. (MTI.)

Ilyen körülmények között általános 
örötm fogadta a hírt, mely arról szólt, 
hogy az állam a Nagymező-utcai pol
gári fiúiskolát és az Érsek-utcai fiú- 
és leány elemiiskolát — két szomszéd 
épület — a fővárostól átveszi és itt he
lyezi el a közélelmezési minisztériu
mot. Ez az átvétel meg is történt. 
Szombaton múlt egy hete, hogy ezek
ben az iskolákban utoljára tartottak 
órákat. Az iskolákat különböző fővá
rosi iskolákba szállásolták el. A Nagy
mező-utcai és az Érsek-utcai iskolák 
épületében pedig megindult a hurcol- 
kodás és az általános tatarozás és át
alakítás.

Ma rövid terepszemlét tartottunk 
mindkét épületben. Kérdést is intéz
tünk az illetékes helyihez, hogy mikor 
költözködik új házába a közellátási 
minisztérium. Kérdésünkre ezt a meg
lepő választ kaptuk:

— A minisztérium nem költözködik 
teljes egészében be a kiürített isko
lákba, haném csupán egyik osztálya, 
az árkormánybiztosság megy oda a 
Hunyadi János-útról. Ennek az átköl
tözésnek az időpontja is azonban még 
bizonytalan.

Egyelőre tehát miarad az a helyzet, 
hogy a közellátási minisztérium há
romfelé székel s az ügyes-bajos közön
ségnek ide-oda kell járkálnia a Ssé- 
ehenyi-rakpart 6-, a Nagymező-utca 1. 
és a tőasdepalota között

ESEO 5
Japánt adatok: 

320:17
a repülőgépvesiteség 

aránya
Tokió, jan. 22.

Az újból megnyílt parlament első 
ülésén, kedden, mindkét japán véderő- 
miniszter derűlátással beszélt a kínai 
helyzetről. Oikava ■ tengernagy, hadi
tengerészeti miniszter kijelentette, 
hogy Japán tengerészeti légiereje ed
dig 320 kinai repülőgépet lőtt le, ille
tőén pusztított el a különböző repülő
tereiken. Az ezzel kapcsolatos hadmű
veletek során japán részről mindössze 
tizenhét repülőgép volt a veszteség. 
Toyo altábornagy, hadügyminiszter 
beszédében azt hangsúlyozta, hogy 
Csang-Kai-Sek hadserege most már 
mindössze 200 repülőgép fölött rendel
kezik.

Ma újra tárgyalják 
a Brammer- ügyet

Emlékezetes még az a nagyarányú 
árdrágítás! bűnper, amelyben vádlott
ként Brammer Pál, a Brammer Ödön 
divat- és selyemárunagykereskedő cég 
ogyik tulajdonosa szerepelt. Az ellene 
megindított bűnvádi eljárás során az 
árellenőrzés országos kormánybiztosa 
revizori vizsgálatot rendelt eh Ennek 
eredményeként megállapították, hogy 
1938. év folyamán 157.930 pengő illeték
telen nyereséget ért el és általánosság
ban 33 százalékkal drágábban árusí
totta a portékát, mint amennyiért ren
des kereskedői haszon és tisztességes 
kalkuláció mellett köteles lett volna 
árusítani.

A büntetőtörvényszék múlt év feb
ruárjában hozta meg ítéletét, melyben 
bűnösnek mondotta ki Brammer Pált 
folytatólagosan és üzletszerűen elkö
vetett árdrágító visszaélés bűntetté
ben. Ezért 3 évi és 6 hónapi börtönt e, 
tízévi hivatalvesztésre, 20.000 pengő 
péhZbüút élésre és -iparigazolványának 
elvesztésére ítélte. Éltóltotta ezenkí
vül 5 évi időtartamra minden köz
szükségleti cikkel való kereskedéstől. 
Kötelezte az uzsorabíróság Brammer 
Pált 157.930 pengő vagyoni elégtétel 
megfizetésére, ezenkívül elrendelte az 
ítéletnek jogerőre való emelkedése 
után teljes terjedelmében a vádlott 
költségére egyik napilapban való köz
zétételét, valamint azt is, hogy az 
ítéletet ugyancsak a vádlott költségén 
falragaszok jiján közzétegyék.

A Kúria megsemmisítette az uzsora
bíróság ítéletét, új eljárást rendelt el 
és az uzsorabíróságot új határozat
hozatalra utasította. Ilyen előzmények 
után tűzött ki ez ügyben főtárgyalást 
ma a büntetőtörvényszék Dorossy- 
tanácsa.

Brammer Pált fogházőr vezette a 
tárgyalóterembe. A tárgyalás megnyi
tása után Dorossy táblabíró elnök is
mertette a Kúria határozatát, majd 
Kleitsh Imre királyi ügyész indítvá
nyozta, hogy a törvényszék küldje át 
az ügy aktáit az Árkormánybiztosság- 
hoz minthogy annak véleménye nélkül 
nem bírálhatók el a tisztázandó kö- 
rülrpények. Vekerdi Géza védő ehhez 
hozzájárult. •

A törvényszék végzésében így is ha
tározott. Ezt követöleg a védő indít
ványozta, hogy mivel Brammer már 
13 hónapja van előzetes letartóztatás
ban, helyezze a törvényszék szabad
lábra őt. Az ügyész ellenezte ezt a ké
rést. A törvényszék elutasította ff
védő indítványát, majd a tárgyalást 
elnapolta. Brammer Pált a fogházőr 
visszavezette cellájába.

Enyhe, biztos h a s h o jlá
2»x*m42n«, 12a»r. 54flU,



Heves csata Tobruk előtt
Olasz, német, angol repülök légi párbajai 

_ 2“ parti ütegek harcaiAngol hadihajók és

Dajkamese!
válaszolta Roosevelt

Newyork, jan. 22.

Az amerikai lapok Afrikában tartóz
kodó haditudósítói azt jelentik, hogy 
az elmúlt 24 órában Tobruk környékén 
az eddigi viszonylagos csendet heves 
harcok váltották fel. Kedd délután 
borzasztó homokvihar volt, melyet az 
angolok épúgy, mint Bardiánál, igye
keztek kihasználni, de nem sok ered
ménnyel, mert a szél állandóan változ
tatta irányát s így a hadviselőfelek 
mindkét oldalán jóformán minden 
taktikai mozdulatot lehetetlenné tett.

A délelőtt folyamán erős légihar
cok voltak és az angol hadihajók pe
dig úgyszólván egész nap tüzérségi 
párbajt vívtak a tobruki erőd ütegei
vel. Az olasz, német és angol repülő
osztagok sűrűn ütköztek meg Tobruk

fölött és a kikötő környékén. Az an
gol gépek főleg a tobruki kikötőben 
levő olasz csapat- és hadianyagszál
lító hajókat igyekeztek megközelíte
ni, de bombadobásaikban a német gé
pek erősen zavarták őket.

Az amerikai tudósítók véleménye 
szerint Tobruknál nemsokára döntő 
harcok várhatók, mert .mind az ango
lok, minid az olaszok, végrehajtották 
a szükséges hadmozdulatokat. Kedden 
már olasz gépesített osztagok támad
tak az angol osztagok ellen, amelyek 
az, országúton az olasz tankok ellen 
szárazföldi aknákkal védekeznek.

A. sivatag felőli oldalon az angolok 
mozdulatlanok, noha egy héttel ezelőtt 
a szakértők véleménye az volt, hogy 
a főtámadás erről a® oldalról jön 
majd.

Washington, jan. 22.
(Német Távirati Iroda)

Roosevelt elnöktől megkérdezték a 
keddi sajtóértekezleten, vájjon tervbe 
vette-e, hogy amerikai hadihajókat 
adjon kíséretül az Angliába vagy 
Angliával szomszédos pontokra induló 
amerikai vagy idegen hajók mellé. 
Roosevelt nyomatékosan azt felelte, 
hogy sohasem vett fontolóra ilyen ter
vet. Ha a háborús területen haladó ha-

jók mellé kíséretet adnának, ki tennék 
a .kísérő'hajókat annak a veszélynek, 
hogy az ellenség tüzeljen rájuk, ez a 
cselekedet pedig már neon jár messze 
a háborútól. A háború pedig az utolsó 
do’og, amire gondol. Roosevelt. újból 
cáfolta azokat a híreket, hogy szán-* 
dókában áll az amerikai hadihajók egy 
részét Anglia rendelkezésére bocsá
tani. Az ilyen találgatások — jelen
tette ki az elnök •— „a túlfűtött képze
let szüleményei** vagy „dajkamesék**.

Betörtek
Kiss Ferenc villájába
Az éjszaika Kiss Ferencnek, a Szí- 

inésakamara elnökének Kőszeg-utcai 
villájába betörtek. A betörő a ga
rázsba hatolt be és onnan két kanna 
benzint, valamint autópneunnatikoikat 
vitt el. Mire Kiás Ferenc bejelentette 
a rendőrségen reggel a betörést, már 
meg is volt a tettes, aki a rákos
szén tmihályi vámnál került kézre. 
Hajnalfelé a vámőrök egy fiatal
emberre lettek figyelmesek, aki ben
zines kannát és gumikat cipelt Gya
núsnak találták, igazoltatták, majd 
írendőrneík adták át s a főkapitány
ságon beismerte, hogy a benzint és a 
gumikat betörésből szerezte.

•v Szenvedélyes motorozó vagyok, —• 
mondotta. Tarjányi Sándor, a betörő 

és ezért loptam benzint..
A betörőt letartóztatták.

még nem közöltek. A támadás után az 
olasz gépek északnyugati irányban 
szálltak el,

Francia flotta megy 
három francia 

gőzösért
Buenos Aires, jan. 22.

(Német Távirati Iroda)

Az argentin fővárosban úgy tudják, 
hogy a közeljövőben francia hajóraj 
fut ki, hogy Franciaországba kísérje 
a buenosairesi kikötőben horgonyzó 
Campana, Aurigny és a kormosa fran- I 
cia gőzösöket. (MTI.)

Washingtoni, jan. 22.
(Német Távirati Iroda)

Az Egyesült Államok. kormánya ha 
tályon kívül helyezte a Szovjetorosz- 
örsaágba irányuló repülőgép- és re- 
pülőgápalkatrész-szállí talányokra el - 
rendelt úgynevezett erkölcsi kiviteli 
tilalmat.

Welles helyettes külügyminiszter 
ebből az alkalomból írásban közölte 
Umanszky washingtoni szovjetorosz I 
nagykövettel, hogy az Egyesült Álla- I 
mok kormánya arra a belátásra ju « (MTI)

tott, hogy Roosevelt elnöknek az 19'59 
december 2-án. a sajtónak adott, nyi
latkozatában foglalt megállapítások 
nőm alkalmazhatók többé a Szovjet
unióra.

Erről a határozatról értesítették az
5 és ex-érdekelt amerikai gyárosokat 

portőröket.
Mint ismerétes, az erkölcsi 

tilalmat az Egyesült Államok 
nya a szovjet-finn háború

kiviteli 
korrna- 

alatt 
mondta ki Szovjetoroszország ellem

Szaloniki 
bombázása

Belgrád, jan. 22.
(NST) A Politika jelentése szerint 

kedden, délután olasz repülőgépek 
megtámadták és bombázták. Szaloniki 
városát. Alighogy jelezték az olasz 
repülők jövetelét, légiriadót adtak. A 
szirénák bugása és harai»gzúgás köze
pette megállt a város egész forgalma 
8 a járókelők az óvóhelyekre siettek. 
A légvédelmi ütegek működésbe lép
tek és felszálltak a görög vadász
gépek is. Az olaszok súlyos kaliberű 
bombákat dobtak le a városra. A 
bombázás nyomán számos súlyos rob
banás történt. Hír szerint az anyagi 
kár igen nagy, bár pontos adatokat

Egy bestiális anya 
szörnyű bűne

Néhány nappal ezelőtt az aszódi 
csendőrség jelentette a pestvidéki ki
rályi ügyészségnek, hogy Albert Mar- 
git 11 éves bagi iskoláslány gyanús 
körülmények között meghalt- Az el
rendelt boncolás során megállapítást 
nyert, hogy a leányka testén több 
mint 50 súlyos sérülés volt, amelyek 
tompafelületü tárgytól eredhettek.

A nyomozás a lány édesanyjára, Al
bert Mihályné 13 éves asszonyra te
relte a gyanút, akit a, csendőrök letar
tóztattak és beszállították a pestvidéki 
ügyészség fogházába. Dr. Vály Béla 
vizsgálóbíró ma délelőtt maga elé ve
zettette és kihallgatta Albert Mihály- 
nét és utána kihirdette végzését, amely 
szerint gyilkosság büntette miatt elő
zetes letartóztatásba helyezi.

Hull sajnálkozása 
a zászló-ügyben

Washington, jan. 22.
Hull külügyminiszter kedden ismer

tette a sanfranciskói zászló-ügyben 
átnyújtott német tiltakozójegyzék szö
vegét és az arra adott választ. Hull a 
jegyzékben az amerikai kormány saj
nálkozását fejezte ki az eset miatt és 
közölte, hogy utasította az amerikai 
kormány illetékes tényezőit, indítsák 
meg nyomban a vizsgálatot. A vizs
gálat után újból érintkezésbe lép a 
német nagykövetséggel. (MTI) '

Lésisyakorlat az USA 
keleti partjain

Newyork, jan. 22.
(NST) A keddi lapok nagy részle* 

tességgel számolnak be a keddtől pén* 
sig Newyork és Boston közt meg

tartott légik adgyakorlatról. A had- 
gyakorlat tárgya a tenger felől Ame
rikát érő támadás elhárítása. A cél a 
védekezési lehetőségek kipróbálása. A 
lapok cikkeiből kitűnik, hogy a had* 
gyakorlattal azt akarják bemutatni, 
mennyire lehetetlen az Egyesült Ál
lamok elleni rajtaütés a levegőből.

+4° Tavasz a télben

meleg és páradús levegő be- 
Kárpátok medencéjébe vál-

A nagyon 
áramlása a 
tozatlan erővel tart. Az olvadás következté
ben az ország nagyrészét már csak hófoltok 
takarják. A hőmérséklet tegnap ország
szerte 5 fok fölé emelkedett! sőt több he
lyen elérte a 10 fokot. A mostani nagy eny
heség tehát némi kárpótlást nyújt a tél ed
digi igen hideg napjaiért.

Változás időjárásunkban, még nem. lesz. 
'Az enyheség uralma és vele a nagyarányú

olvadás tovább tart, de most már több he
lyen kell esőre, az egész magas hegyeken 
havazásra számítani. A szél élénk délnyu
gati irányú marad. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénk, a hegyeken erős déli, délnyu
gati szél. Sok helyen eső és köd, a magas 
hegyeken havazás. Az enyheség cs olvadás 
tovább tart.

HÓ JELENTÉS:
Az alacsonyabb hegyeken a nagyarányú 

olvadás következtében már alig van hó és 
a hó felülete rendkívül nedves. Az egész 
magas hegyeken olvadás nem volt. A Sváb
hegyen a hótakaró 14, a Kékestetőn 33, Do
bogókőn 18 cm, Kárpátalján 1 méter.

Feleltfe cserkeszt# és kiadós
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

...................... " ..... ■ i i ......................- ■ ■

Kiadja a « Órai Újság Lapkiadó Rt. Srar 
ke*ttfi«ég; Honvéd u. 10. TeL: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-nt 47. Telefon: 32-43-33. 33-42-33. 32-42 34.

FEPENCJÓZSEF
KESERÜVIZ

mindigM legolcsóbbak a

nűl táskák 
CSÁNGÓ FERENC 

bőrdíszmű resmesternél 
csak ftirnUITfi YÍH 1iu SZERVITA-TER 4. 
Használt fértiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel. Teréz-körút 2. I 9.

Telefon- 224—842.

51
legolcsóbban

Márton Szász
BAIvúny-utca 3. Címre ttryelni

RUHA 
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

Briliáns t élcszerít 
smaragd 
rubin í V@SZ

KleínbergerSttw 
k 60 é*e fennálló cég. j 

jJBejárat a kapa alatt is.>

SZ/iHXK
Avanesian szdnyegUzIetét Esl.-fi- 
útról öthelyezte Kossuth L.-n. 14-bo

EVÖISZKÖXÖK 
alpaocából, rozsdamentes acélból is. 
Talalr, teáskannák, tálcák, székek, 
asztalok, sörkimérők, billiárdas talok 
stb. H E XN ER, Király-utca 25.

Napfény másságé 
uj és eredményes, olcsó bérletben 
A ÉRA kozmetika, Népsjinhá:-utca 22 

Telefon: 137-801.

^t'ZLET-. NAGYLAKÁS- és 

üzemhelyisés- 
kSzvetítö FELLNER 120—124.

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK, Tömb, íhököly-út 1S

AKIK KIVaNDÖRÖtlÍK
Irta: Ács Tivadar. Ára: P. 5.—
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG IrSnyv- 

osztályán, VI., An<lrássy-Í: t 47.

VESZEK
I szép tiszta Özinházi Életet. Tolnai 
I Világlapot és Pengős regényeket.
I Levélhívásra hájhoz megyek.

Vörös Pál
1 Újságárus,
| Kálvin-íér közepén.

ASZTROLÓGIA
Irta: BOROS M. Ára: P. 1.60 
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG könyv

osztályán, VI., Andrássy-út 47.

Ostende
Buttolajazz 

új tnóüauaá

ÉLETMÜVÉSZET
Irta- ALEXY fc". Ara: P. 1.50 
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG klinyv- 

osztályán, VI.. Andrássy-út 47.

"agy szabógép
jókarban, eladó. GÁL
Andrássy-út 23. 1.2,

Keresztény könyvelőnő (olasz, 
amerikai) 9 éves gyakorlattal elhe
lyezkedne. 8zíves megkereséseket 
„Komoly 227“ Jeligére Tenzer hir

detőbe, Szervita-tér.

Ostende
A magyarnóta új csillaga 

Halmos ffsf&án 
proton gólra

Nyomatott a Paüaa Irodalmi é* Nyomdai r-4. körforgógépein. (Felelés: Gy«ry Aladár igazgató.)

Utcai szoba, fürdőszoba haszná'af 
tál árinönok kiadó. Népszinház-ttea 

11. ff. 0. Nemzetinél.

Keresek. Soroksári-út környékéi! 
albérlet' siobát fürdőssobával, eset
leg: telefonhasználattal is. «CsendeS 

lakót) jeligére Raasensteinhez, 
Dorottya-utca 8.

Jegysetmás-lás 12 HllCrttf*
100 solrs orosítás 1.50 TaxigépirW 
fordítások Nagy Ibolyánál. Terét- 

krt 211. 326*513.

Kárpitos tiáíaJthO', legolcsóbb#’ 
ajánlkozik. Szabó, Viola-utca B8.1 s» 

Házfolögyelönél.

Ostende
Ha?k, finct^ 

másika


