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FOLYNAK A HARCOK

A brassói hadtest Bukarest felé vonul
Ostromállapot és katonai diktatúra

Belgrád, jan. 23.

(NST-) A Politika részletes tudósí
tást közöl csütörtökön reggel a romá
niai eseményekről.

A tudósítás szerint a román minisz
terelnökségen kijelentették, hogy a ha
talom az országban Antonescu tábor
nok kezében van.

A. hadsereg egységesen az á llam - 
vezető mögött áll.

ílzidőszerinrt nem ismeretes, hogy hol 
tartózkodik Antonescu. Kijelentették 
továbbá, hogy

a hadsereg megszállta Románia 
városait a vérontás meggátlása 

végett.
Csak magában Bukarestben nem szállt 
meg még a katonaság egyes városré
szeket. A miniszterelnökségi közlés sze
rint ez azért nem történt meg, mert 
®6tn akartak további vérontásra al
fáimat adni. A rendőr főnökség is még 
tt gárdisták birtokában van. A Poli
tika ezzel kapcsolatban megjegyzi, 
hogy értesülése szerint

Antonescu tábornok a csütörtökre 
virradó éjszaka megkísérelte a 

Vasgárdával való megegyezést.
A lap további értesülései főleg a 

Szófiai újságok jelentésein alapulnak. 
Xinthogy közvetlen telefonkapcsolat 
-Romániával nincsen, a lap a közlések 
hitelességéért a bolgár sajtóra hárítja 
a felelőséget.

Az Utro című, szófiai lap például 
Ruszesukból érkezett jelentésében a 
következőket írja a szerdaesti romá
niai helyzetről:
, A Vasgárda és a kormány csapa tok 
közt a késő éjszakai órákig tartottak 
aa összetűzések.

Antonescu kiáltványa a testvér
harc megszüntetése érdekében nem 

hozta meg a várt eredményt. 
yasgárdista részről azt állították, 
®°£y Bukarestben a rádióadóállomás, 
® főposta, a telefonközpont, néhány 
^hisztérium és néhány más intéz- 
^11 a vasgárda hatalmában van.

hkarestben több mint 30.000 vasgar- 
.Ista tartózkodik s ezek készek arra, 
a°gy életüket áldozzák a légionárius 
ralom megvalósításáért. Az említett 

.í'SJfárdiata forrás szerint a hadsereg 
^foglalása" közismert.

Románia legnagyobb légítámasz- 
”o*tiának. Tekudnak egész le- , 
^miységc a forradalom oldalára 

A craiuvsl, custensii és j-issyi 

katonaság is csatlakozott a vas
gárdához.

A Dragulin tábornokról elnevezett 
brassói hadtest Bukarest felé vo

nul.
Nagyszebenben, Aradon, Teines- 
várott és Lúgosom, „a parasztság 
és a munkásság támogatásával'* 

a légió vette át a hatalmat.
A szerdai napon, mondották vas
gárdista helyen, sok halottja volt 
a forradalomnak és különösen Dél- 

Erdélyben folyt sok vér.
A szófiai lapok még megírják, hogy 

a bukaresti rádió továbbra is a légió 
kiáltványait közvetíti. A Vasgárda 
ezekben a kiáltványokban

felszólítja a hadsereget, me lőjje- 
nek a Vasgárdára, 

mert a gárda a királyért és a népért 
harcol. A gárdisták, mondják továb
bá, „nem félnek a haláltól és készek

30.000 fegyveres 
vasgárdista érkezett 

Bukarestbe
Hol van Horia Sima?

Szófia, jan. 23.
Bukaresti jelentések megegyeznek 

abban, hogy
szerdán körülbelül 30.000 ember ér

kezett vidékről a fővárosba.
Ezek a vasgárdisták nem hordanak 
egyenruhát, de a legtöbbjüknél fegy
ver, revolver, vagy kézigránát van.

A felkelők gépfegyvereket is hoz
tak magukkal.

Ezek a vasgárdisták most arra törek-

Ostromállapot 
egész Romániában

Belgrád, jan. 23.
(NST.) Mint a belgrádi lapok jelen

tik, a szófiai VTRO lapzártakor érke
zett értesülése szerint V?’ -.lénia minden 
részében csatlakozott a Vasgárda a 

arra, hogy meghaljanak Codreanu és 
a többi elesett harcos példájára". A 
katonáknak azonban tudniok kell, 
hogy „minden vasgárdista halála az 
ország súlyos kára, mert az ország 
megint a szabadkőművesek és zsidók 
prédájává válik**.

Dr. Nistor Courmanu, a délerdélyi 
vasgárdisták vezetője,

szózatot intézett Horia Simához és 
felszólította, álljon a légió élére és 
mentse meg az országot a további 

zavargásoktól.
Courmanu így fejezi be szózatát: „Él
jen Mihály király! Éljen a légiómoz
galom!"

Egész Romániában, írják továbbá a 
lapok, nagy az izgalom.

A küzdelem ' ‘menetelét nem lehet 
előrelátni.

A harcok különösen azóta lángoltak 
fel, amióta megölték Victor Sillagit, 
az egyik legnépszerűbb vasgárdista 
vezetőt.

szenek, hogy erősítést vigyenek a tár
saiknak. Egy másik tudósítás úgy 
tudja, hogy az ötödik hadsereg Buka
rest felé tart. Bukarest rendőrfőnökét 
lemondatták, helyébe a kormány Dra- 
galina tábornokot nevezte ki. Horia 
Sima hollétét nem lehet pontosan meg
állapítani. Egyesek úgy tudják, hogy 
három nappal ezelőtt Berlinben volt, 
de más forrásokból jövő értesülések 
szerint Horia Sima Romániában, de 
ismeretlen helyen tartózkodik.

felkeléshez. Antonescu tábornok azzal 
válaszolt erre, hogy az ostromállapotot 
kiterjesztette az egész országra. Buka
restben este 10 óra után senki sem lép
het az utcára, ügy látszik, hogy Anto- 

nescu tábornok a hadseregre támasz
kodik, amelyet vasgárdaellenes érzel
mű tisztek vezetnek. Ezek a tisztek 
nagyrészt a légionáriusok által meg
gyilkolt Jorga és Madgéaru tanárok 
követői. Ami Antonescu személyének 
helyzetét illeti, ő még mindig igen nép
szerű a nemzet minden rétégében, mert 
emlékeznek személyes bátorságára és 
arra, milyen gerincesen lépett fel Ca- 
rol király ellen. Románia tehát ma hót 
táborra szakadt. Ha a harcok folyta
tódnak, mondják a lapok, akkor ször
nyű lesz az anyagi és az erkölcsi kár.

. y . ■: .■ ■’ V

Antonescu 
katonai diktatúrát 

vezetett be
Belgrád, jan. 23.

(Búd. Tud.) A Vreme a romániai 
eseményekről hosszabb jelentésben 
számol be. E jelentések szerint Anto
nescu tábornagy katonai diktatúrát 
vezetett be Romániában. Minthogy a 
telefonösszeköttetés Romániával úgy
szólván állandóan szünetel, világos 
képet az eseményekről nehezen lehet 
kapni. A legkülönbözőbb hírek egy
mást váltogatják. E hírek szerint a ro
mán csapatok újra visszafoglalták a 
bukaresti rádióállomás épületét és 
számos vasgárdistát elfogtak. Más hí
rek arról tudnak, hogy a harcok to
vább folytatódnak Bukarestben és Ro
mánia nagyobb városaiban.

A román miniszterelnökség szerda 
este közölte, hogy a hatalom még An
tonescu kezében van, és hogy a had
sereg Antonescu mellett kitart. A mi
niszterelnökségen hangsúlyozták azt 
is: nem lehet tudni, hogy Antonescu 
hol tartózkodik. A hadsereg — mond
ják — az összes városokat megszállya 
tartja, hogy a- további vérontást el
kerülhessék.

A lap úgy tudja, hogy Bukarestben 
nem sikerült a katonaságnak az egész 
várost birtokába vennie. A rendőr
főnökség még mindig a légionisták 
kezében vah. A miniszterelnökségen 
azt állítják, hogy a fővárosban azért 
nem hajtotta végre a hadsereg a szük
séges intézkedéseket a hatalom át
vételére, mert Antonescu nem akai' 
további vérontást.



Svájci cikkíró 
az angliai invázióról

A Basler Nachrichten egy katonai 
szakíró tollából rendkívül figyelemre
méltó .cikket közöl a német hadsereg 
angliai inváziójának valószínű lefo
lyásáról, Az olasz gyarmatbirodalom 
területen történt katonai fejlemények 
és az amerikai segítség növekvő ha 
fása, írja a svájci lap, nyilván arra 
vezetnek, hogy

Németország belátható időn belül 
döntő csapást igyekszik mérni 

Angliára.
Az angliai német invázió fegyverszü
netre vezethet az angol anyaország
gal, óbból azonban nem következik 
szükségképpen az, hogy véget ér a 
ha'-liáltap'Ot Németország és a brit bi
rodalom között. A háború ez esetben 
is tovább folyhat az angolszász világ
gal.

A sikerült invázió esetén az angol 
flotta nyilván a deminlumokba fog 
menekülni s az USA védőszárnyai 

alá helyezkedik.

A cikkíró ezután annak a vélemé
nyének ad ’ kifejezést, hogy a brit 
flotta és a ltoyal Air Porcé csak lát
szólagos akadályai az inváziónak. A 
brit flotta legyőzésére nincs szükség 
ahhoz, hogy a németek partraszáll- 
hatoanak Angliában. El lehet kép
zelni, hogy

a németek repülőuton szállítanak 
nehéz motoros páncélosztagókat 
Angliába és repülő tankjaik is van
nak, amelyek a brit szigeten egy
szerűen eldobják repiilőtclületüket 
s azután hátulról támadják meg a 

brit parti és kiketővédelmet.
Csapat szállító repülőgépek és csa

patszállító buvárhajók gondoskodhat
nak a szükséges emberanyagról és így 
a németek könnyűszerrel erősíthetik 
meg első invázió s centrumaikat az 
angol partokon. Ez esetben Angliában j 
könnyen megismétlődhetnek- a holjam I 
diai események, |

NRGY NAPOK, 
KIS HÍREK

Tobruk kikötőjének természetadtia előnyei 
éa korszerű berendezése teszi értékessé a 
jó kikötőkben meglehetős szegény líbiai 
partnak ezt a városát. Tobruk 320 kilomé
ternyire fekszik nyugaJli irányban az 
egyiptomi Merza Matruktól, ahol véget ér 
az angolok vasútvonala.

Br.mba libiai repülőteret kiürítettét.
El Gubi repülőtere 160 kilométernyire 

van Tobruktól nyugatra.
Élénkül a járörtevékenység Keletafriká- 

ban s mindegyre fokozódó harci tevékeny
séget jelentenek Kassza’a és Metemma 
környékéről.

Betiltották a krakói Szent Szaniszló- 
zarándoklatokat.

15090 kilométer hosszú afrikai front ala
kul ki a Vörös tengertől a középafrikai 
Rudolf-tóig. .Ezt a tavat gróf Teleki Sá
muel magyar utazó fedezte fel és nevezte 
el a Monarchia akkori trónörököséről.)

A londoni Seotland Yard detektivjei ház
kutatást tartottak a betiltott Daily Wor- 
ker éa Week című kommunista újságok 
helyiségeiben. A betiltásra azért került 
sor most, a háború 17-ik hónapjáhan, mert 
az angliai kommunista párt sajtója a had
viselés érdekolt kezdte veszélyeztetni.

FEL A FEJJEL, 
ha fáj is! Fejfájás,’ideges 
fájdalmak, női gyengélke
dés stb. idején kitűnő 
gyógyszer az I, 3 és 8 
ostyás dobozokban minden 
gyógyszertárban kapható

ALGOCRATINE,

| Ha az invázió második fázisa, az 
angol parti támaszpontok hátbatáma
dása sikerül, akkor következik az an
gol védelem felaprózása. A német had
sereg ez esetiben mindenekelőtt.

Birmingham ellen vonul.
hogy elvágja egymástól a déli, keleti 
s a centrális országrészeket és csa
patokat. A svájci katonai szakíró 
ezökután részletesen leírja, mi lehet 
a német invázió.? hadsereg valószínű 
haditerve s annak a nézetének ad ki
fejezést, hogy a doweri út biztosítása 
után a német utánpótlás nagy arány
ban indulhat meg a Csatorna két 
partján lévő tűzérütegek fedezete mel
lett. .Repülőgépen, gyorsnaszádokon és 
szállító bu várhaj ókon egyaránt özö
nölhet az emberanyag és a hadianyag 
Angliába. Az angol vizek éláknásitása 
ugyanis a svájci szakíró szerint csak 
álcázási manőver. Természetesen

nagy szerep jut az ejtőernyős csa
patoknak is az invázió során.

Sok függ attól is, hogy az angol had
sereg- idejében állást tud-e foglalni 
Skócia irányában a Newcastle-Carlisle 
vonalon.

Sok függ azonkívül még a német 
utánpótlástól is.

A németek nyilván a hűvösebb dán és 
norvég partokon helyezték el jóelőre 
élelmis^erkészletüket az inváziós had
sereg számára, míg sebesültjeiket va
lószínűleg a Bretagneba, illetve Biar- 
ritz. irányában szállítanák el kórház
hajókon, vagy repülőgépen.

A svájci szakíró szerint az invázió 
valószínűségére mutat az is, hogy

a német repülők feltűnően k'mélik 
az angliai repülőtereket.

Egyébként is, írja, az utóbbi hetek né
met légitámadásainak taktikája arra 
mutat, hogy csak a vállalkozások vol
taképpen előkészítő manőv&Tgygkw; 
tálai az inváziónak. ~

Római jelentést közöl az MTI s eszerint 
Tobruk néhányszor lakosú kis arab vá
roska, amelyet 1911-ben foglaltak el a tö
rököktől. Fontos védelmi jelentősége nin
csen, nem lehet összehasonlítani Merza 
Matruhéval.

A Quisling-korniány utasította a norvég 
lapokat, hogy Haakon király helyett min
dig „Károly dán herceget" írjanak, így 
nevezték ugyanis a királyt, mielőtt 1905- 
ben a norvég trónra lépett. Egy bizonyos 
átmeneti időre azonban megjelölhetik, 
hogy ezalatt Haakon királyt értik.

A la carte többé nem szolgálnak fel oerni 
ebédet, sem vacsorát a meg nem szállt 
franciaországi vendéglőkben.

Hágai jelentést közöl Göring lapja s a 
hollandi nemzeti szocialista diákság tö
rekvéseivel foglalkozik. A lap ezeket írja: 
„Az önző, rosszakaratú, reakciós hatalmak 
szemmelláthatóan felkelnek az ország meg
újhodásának mazgalma ellen. November 
végén az egyetemeken is kitört ez a harc. 
Delftben és Leydenben diáksztrájkokra ke
rült sor, úgy hogy a karácsonyi szünidő 
után sem lőhet az egyetemek megnyitásá
val számolni. Ez a tény arra készteti a 
hollandi nemzeti szocialista diákfrontot, 
hogy nyíltan kijelentse: a reakció veszé
lyezteti az ország jövőjét, zavarja és aka
dályozza az egyetemi életet s fenyegeti a 
diákok személyes érdekeit is. Érért elitéiik 
a reakció említett kilengéseit, különösen a 
sztrájkokat s egységre szólítják fel a diá
kokat i

Befejeződött a Göringlrnűvek konszernjé
nek újjárendezése. A Hermán Göring he
gyi- és bányaművek rt. részvénytőkéje 560 
millió birodalmi márka, a Hermán Göring 
fegyver- és gépgyárak rt. részvénytőkéje 
80 miliő birodalmi márka, a Hermán Gö
ring belhajózási rt. 'Részvénytőkéje pedig 
12.5 millió birodalmi márka. A bányamű

it vek tartalékalapja 118 millió, a fegyver- 
|| és gépműveké 13.5 millió, a hajózási rész

vénytársaságé pedig 11.5 millió birodalmi 
márka.

25.®9® könyvet gyűjtöttek a budapesti 
tanulók az erdélyi iskoláknak.

Februárban avatja díszdoktorrá a kolozs
vári egyetem Botfái olasz kultuszminisz
tert, aki az eddigi tervek szerint február 
6-án Budapestre érkezik, az olasz—magyar 
kulturális egyezmény aláírására. Az olasz 
miniszter február 8-án érkezik Kolozsvár
ra, az avatóünnepségre.

Megszüntették Vichyben külföldi sajtó
tudósítások eddig alkalmazott, előzetes cen
zúráját.

Az indiai mohamedánok elhatározták, 
hogy vezérüket, Aga kánt, gyémántjubi- 
leumára, amely 1945-ben lesz, olyan súlyú 
gyémánttal ajándékozzák meg, amennyit 
saját teste nyom. Tekintettel arra, hogy a 
kán kereken 275 font súlyú, 623.000 karát 
gyémántra van szükség az ajándékhoz. 
Abban az esetben, ha az indiai mohame
dánok maguk között nem tudnák öasZe- 
gyüjtrau őzt a gyémántmennyiséget. 25 
millió dolárnyi összeget ikeilone gyűjtő- 
niök. 19'5-bon, aranyjuMleúma alkalmából 
a ká,n annyi pénzt kapott ajándékba, 
amennyi kétszer annyit nyomoztt, mint 
saját teste.

Arnaldo Mussolini, a Duce elhunyt fi
vére nevéről nevezték el a milánói Fás 
eio-t.

Különbfrúság elé ál ítják ezután Német
országban az árdrágítókat.

Elindult Pcmeráiilába a berlini gyer
mekek első üdüiő csoportja. A gyermekek
kel agy orvos és két gondozónővér is uta
zott.

Árkonnánybiztosok ellenőrzik őzntúl a 
hollandiai árucikkek (áralakulását.

Churchill az alsóházban beszélt a kö
zölte, hogy négymillió angol áll fegyverben 
a szigetország védelmében, a hadiipar pe
dig több munkást foglalkoztat, inint az el
múlt világháború 48-ik hónapjában. Nem 
akart tú'rózsás képet festeni, mert az angol 
nemzet és az egész angolul beszélő világ 
ma sötét és halálos szakadék fölött jár, 
de nem kételkedik abban sem, hogy az alsó
ház lojalitásának minden erejét beleveti a 
most megindult konfliktusok tisztázására, 
s Sajtó, és rádió széleskörű nyilvánosság 
előtt tárgyalja ’A-űgHábas a tjépélDlinazési 

államtitkárának ügyét, 
aki hűtlen pénzkezeléssel és képviselőhöz 
méltatlan magatartással vádolva került a 
brit parlament vizsgálóbizottsága elé. A 
vizsgálat minden részlete megvilágításra 
kerül a sajtóban, a nyilvános parlamenti 
tárgyalásról a rádió Is be fog,,számolni.

Halála után a brit repülőkereszttel tün
tették ki W. J. Hickey ausztráliai repülő
századost, aki albán föld fölött vívott légi

SZÍNHÁZ
OPERAHAZi A cigánybáró (*/i8). — NEM

ZETI: Cyranö <lo Bargcrac (7). — KAMARA: 
Kaland (’/.S). — MADÁCH: Négy asszonyt 
szeretek (3/i8). — VÍG: Szilveszteri kabaré
(“/•8). — MAGYAR: Gyergyói bál (’/i8). — 
MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA (Városi Szín
fiái): Hangverseny (<tó). — FŐVÁROSI
OPERETT SZÍNHÁZ: Ilyenek a férfiak (3/i8).
— ANDRÁSSY: Baj van Salaméval (J/<8)..
— PÓDIUM (a Festi Színházban): Tekintettel
arra... (>/.9). ERZSÉBETVÁROSI: Névte
len asszony ('/<«. 8). - JÓZSEFVÁROSI: Eziist- 
tiikrös kávéházban... ('/<6, 8). — KISFALUDY: 
Gólyaszanatórium (>/.6, 8). — KOMÉDIA OR
FEUM: Éjjeli szolgálat! U/<9) - KAMARA
VARIETÉ: Hurrá, 1941! Í'ő9). - ROYAL
VARIETÉ: Royal Trótt (9).

RÁDIÓ
1941 JANUAR 23, CSÜTÖRTÖK

16.15: Ruszin hallgatóinknak. — H.4J: Idő
jelzés, időjáránjelentés. hire.lt. — 17: Hírek 
szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: Tánc’.éma- 
ze*í:. T 17.45: A földmíveléstigyl minisztérium 
radioolöadássorozata. — 18 15: Cigányzene, — 
H: Hírek magyar, német és román nyelven. 
— 19.29: Zenés-énekes részletek a „Rozmaring" 
c. operettből. — 20: „Hová lett a tarka szi
várvány." Lukács Margit és Lshotay Árpád 
Pét ".fl-verseket mondanak el. — A Wnbl-
bauor—Kerpely vonósnégyes. — 21.95: Kül
ügyi negyedóra. — 21.20: „Mikrofonnal az
amerikai magyarok között." IV. rész. Hang
fölvétel. — 21.49: Hírek, időjárás Jelentés. -
22: Cigányzene, Oeelónvl József énekszámai
val. — 23: Hírek nórtiot, olasz, angol, fraheih 
és eszperantó nvelven. — Kb. 23.39: Hang
lemezek. — 24: Hírek.

BUDAPEST II.:
15.15: Hanglemeztik. — 18: Angel nyelvei: In- 

tós. — 18 39: Szalay László elbeszélései. — 19: 
B»3zkárt-zenekar. — 29: Hírek. — 21.19: ..Há
rom kép Portugáliából." Pajzs Elemár elő- 
adéaa. — 20.40: Tán elemezek. — 2146: Idő-
járásjelentés. 

Minden idők egyik teggrandi''zusahb ti malkotása!

HARRY BAUR &IALTO CHARLES VANEL
—.............. I ..........      ' - -..... ... .. -..................... -

párbajban halt hősi halált. Hiekey a Ieg« 
érediiíényesobb ausztráliai vadászrepülök 
egyike volt, 42 légi győzelem utam érte a 
halálos golyó.

Finnországból 1000 font sterlinget küld
tek a légi bombázásoktól sújtott görög ls» 
kosság felsegély ez ősére.

Vz athéni franeíanyelvű napilap Heuter- 
jeientés alapján a székelyekről ír g meg
állapítja, hogy Székelyföldön impozáns tün
tetéseket rendeztek az elmúlt napokban. A 
lap leszögezi a székelyek cs magyarok kö
zös eredetét s hogy a székelyek anyanyelvű 
a magyar.

Dzsarabub oázist az 5-ik olasz hadtest 
változatlanul kezében tartja, minden angol 
körülzáró járőrkisérletekkel szemben.

Január 15-én megindult a távbeszélő
forgalom Athén és Newyork között. Egy 
három perces beszélgetés 27 dollárba kerül.

A réimsi pezsgőgyárak az elmúlt évben, 
bekövetkezett német megszállás után az év 
végéig 12,000.000 üveg pezsgőt szállítottak 
német számlára.

A most elhunyt Bi-PLrőI, a cserkészek 
Világliírű „nagy főnökéről" elevenít fel 
derűs történetet egyik külföldi lap. Lord 
Baden-Powcll ifjúkorában Indiában volt 
katonatiszt s egy ünnepi lakoma alkalmá
val, amelyet egy vidéki város új katonai 
parancsnokának tiszteletére rendeztek, be
szélgetni kezdett egy előkelő idős hölgy
gyei. „Voltaképen melyik az új katonai 
kormányzó? • — kérdezte Bi-Pi az idős 
hölgyet. A hölgy egy nyurga, rettenetesen 
sovány úrrá mutatott. „Szent Isten, — 
kiáltott fel B’i-Pi, — ez a sovány őhen- 
kórászP* „S tudja ön, hogy én ki va
gyok?" — kérdezte a lady. „Sajnálom, de 
Igazán nem tudóin." „Én vagyok, a kato
nai kormányzó felesége", — mondta jég
hidegen az idős hölgy. Bi-Pi egy pilla
natig nem jutott szóhoz a megdöbbenéstől, 
de aztán feltalálta magát. „S tudja, My- 
lady, hogy én ki vagyok?" — kérdezte. 
„Sejtelmem sincs rólak — mondta csodál
kozva a lady, „Hála Istennek!" — mondta 
megkönnyebbülten Bi-Pi és nyomtalanul 
eltűnt a vendégek tömegében.

Ley birodalmi munkavezető Detmold- 
ban tartott beszédében leszögezte, hogy a 
tengely végső győzelmén átmeneti ellcnsi- 
kerek, mint például az afrikai sivatagi 
harcok, nőm változtathatnak. Támadta az 
angol plutökyáciát s — az oeseni Natlonal- 
Zeitungot idézve -r kijelentette: „A né
met munkás és a német paraszt magasabb- 
rangú, fajiiag értékesebb, mint az .angol 
lord. Churchill olyan, mint egy makacs- 
kodó vénember, aki tagadja a világ hala
dását." A továbbiakban beszámol a tudó
sító arról, hogy „dr. Ley vázolta Hitler 
páratlan nagyságát, zsenijét, energiáját, 
hadvezér! művészetét s mindenekelőtt em
berségességét, csodálatos bajtárslassáTőt “

film-hírek
PIEHRE LOTI híres regényéből készült a 

fíamuncho című film, amelyben a fran
cia szír.játszás olyan kiválóságai játszanak, 
mint a méltán ünnepelt Fráncoise Rosay, 
a nagynevű Louig J ouv e t és a törékeny 
szépségű Made’.aine O z e r a y, A mélysé
ges hangulatú francia film magyarban 
„A kolostor lilioma" címet kapta.
A BELGRÁDI mozisoknak szakbemutn- 

tét rendeztek a Tokaji aszú filmválto
zatából s a Fcdúk-film mellé egy kis hordó 
valódi tokaji aszút is mellékeitek Pestről. 
A „Tokajt aszú"-nak ni ín (lakét formájában 
5-iási sikere Vélt.

Amerikai film

Pekingi iáhf
Ez a nagystílű és pompás 
kivitelű Paramount film 

kerülő úton jutott el hozzánk, messzi ten
gereken át. Meséje: az öreg orvosprofesszor 
(Akim Tamlroff) elfelejti, hogy fiatal is 
vplt és annyira a tudománynak ól, hogy 
legjobb tanítványát (John Howard), a fia
tal orvostanúrt is távol akarja tartani a® 
életet jelentő szerelemtől Könnyű lenne a 
dolga, hit nem jelenne meg a pekingi lány 
(a tündérszép Dorothy Lamour), oki lebi
lincseljen izgalmas és érdekes szerelmi tör
ténetével magával sodorja a mese sorsút 
is a minden problémát megoldó heppy- 
endlg. A film hátterét a borzalmas, keserű 
kínai polgárháború adja. Távolkelet r«J" 
tély&s élete elevenedik meg kiszámíthatat
lan emberi sorsok mögött. A nagyszerűen 
sikerült filmet a Corsa filmszínház játssssp 
mindig telt házzal.

hire.lt


Harcot a Vasgárda 
és a katonaság között

Berlin szerint
belső nehézségek vannak

Romániában
<■4 berlini

la&ésitői&nak telelonjelentése

Berlin, jan. 23.
Churchill legutóbbi beszédével pole

mizál a német sajtó es sűrűn közöl 
gézeteket is az angol premier bészA- 
déből. Ezek közül' külöhösem 'azt ~eme- 
űfc ki, amely szerint az angol világ
irodalom nehéz helyzetben van ugyan, 
ae a kormány igyekszik kivezető utat 
találni.

A Deutsehe Allgemeine Zeitung ma 
megírja, hogy a háború tizenhét hó- 
öaPja folyamán

a német légierőik 11 ellenséges cir- 
v kálót semmisítettek meg.

Stockholmi hír szerint a háború ki

Londoni tudósítónk 
táviratából

Lohdoni tudósítónk 
távirati jelentése

London, jan. 23.
Ang>lia figyelme Tobruk ostroma felé 

urdui. Xz, angolok áttörték Tobruk 
ulső védelmi vonalát és már a belső 

jedelmi Övezetben folyik a harc és 
.ondon egy-két napon belül, ha nem 

Rat?’ ^0ll':0S híreket vár Afrikából, A 
kite- - szan^e szüntelenül bombázza a 
á, s a hajóhad is rettenetes erejű
Kyutüzet szór a vidékre az előnyo- 

SíU,. Képesített osztagok támogatásé* 
j-1.a\ °®^rom°t ezúttal az ausztrá- 
Iph 03 eKyéb birodalmi csapatok mel- 

/egy, híres angol ezred vezette, de 
lolentesek nem közük az ezred nevét, 

kp ^aily Telegraph egyik cikkírója 
•^Gtoeli,hogy Wawel hadseregének ei- 

részekre bontania az olasz had- 
i.^0’ előbb Sidi-el Barrani, majd Sol- 
í majd Bardia, végül Tobruk védői- 
, * szembeszállni és a cikkíró elismeri, 
1-p^-xi az o^asz°l< ereje, — annak követ- 
rint -?n’ hogy a körülmények eroik- 

ilyen módon való felosztására

Eltemették 
a magyar 

polgári repülés 
hősi hálósait

*

Nagy gyászoló tömeg 
kísérte Utolsó útjára 
a lezuhant nagyváradi 
repülőgép személyzetét 
a Kerepesi-temetőben 

töréseikor összegen 30.000 tengeri hajó 
volt a világon, kereken 67 millió tonna 
űrtartalommal. A háború elején Anglia 
heti hajótérvesztesége kb. 60.000, az 
utóbbi időben pedig heti 90.000 tonna 
űrtartalom ■ volt, —■> álláMtjs üiég a 
E>éut®éhé'‘'AIlgenieina’iZeituii^:'a^-;ánigól 
kereskedelmi hajózási hivat&b jelenté- 
sekalapján. • 4-ui.júuóí, wt-uim ría

Német politikai körökben sok sző 
esik Romániáról, ahonnan igen külön
böző, ellenőrizhetetlen hírek érkeznek. 
Annyi azonban tény, hogy

Romániában a legsúlyosabb 'belső 
nehézségek vannak

Berlinben egyesek a jövő hét közepén 
nagyjelentőségű megnyilatkozásra szá
mítanak.

_ ®. m. L

kényszerítette őket, — körülbelül felére 
csökkent.

A Hitler—Mussolini találkozóról kü
lönféle tudósításokat és találgatáso
kat közöl a sajtó, A. Daily Telegraph 
szerint főleg a Földközi-tengeri 
együttműködésről tárgyal a Führer 
és a Duce és megbeszélték, milyen el
lenszolgáltatásokat ad Olaszország a 
német légi segítségért. A Manchester 
Guardian hangsúlyozza, hogy valószí
nűleg nagyszabású tervek születtek 
meg és Gibraltár osbtroma, vagy a 
francia flotta felhasználása szerepel
het a tervek között. Közük a lapok a 
német sajtó álláspontját is, amely sze
rint a végső és a döntő, mindent el
söprő támadás most fog majd megin
dulni Anglia ellen. Angliában senki 
sem igyekszik lebecsülni a tengely 
erejét és nem próbálják szépíteni a 
veszedelmeket, de azt hangsúlyozzák, 
hogyha az invázió nehéz volt múlt 
júliusban, úgy sokkal nehezebbé vált 
mostanra és még nehezbb lesz tavasz- 
szal.

Szófia, jan. 23.

(Búd. Tud-) A legújabban Romániá
ból érkezett jelentések szerint ott a 
helyzet kétségbeejtő,

-Az elmúlt 21 órában « légiuiaáriu- 
sok és a katonaság között állaa.v 
dóaú folyamatban váltak a harcok, 
amelyek .mind hevesebbekké Fái

nak.
Tiszta képet a helyzetről nagyon ne
héz szerezni, a több oldalról érkezett 
hírek alapján azonban nagyjából 
megállapítható, hogy a rend felborult.

Az éjszaka folyamán RuSzóSüknál 
Romániából Bulgáriába étkezett egy 
utas, aki részleteket mondott el a ro
mániai véres eseményeikről. Ö az első 
ember, aki a keddi és a szerdára vir
radó éjszaka történt események után 
Romániából jött Pontosan nem tudott 
beszámolni az ott történt összeütközé
sekről, azonban állítja, hogy azokon a 
helyeken, amelyeken keresztülhaladt,

a lakosság rettenetesen meg van 
riadva

és egyelőre passzívan viselkedik.
Szófia és Bukarest között a telefon

forgalom két nap óta szünetel. Az Útra 
című lapnak sikerült kerülőúton érint
kezésbe lépni tudósítójával, aki az 
alábbiakat közöltéi

Silagi, az egyik flegkediveltebb ló- 
igionistavezető meggyilkolása óta

« helyzet Romániában ©IviSelh®- 
tetlea.

Úgy látszik, nem kerülhet sor kom
promisszumra- A katonaság és a lé
gionisták között az elmúlt éjszaka 
véres harcok folytak. Antonescu tá
bornok az egész ország területére ki
hirdette az ostromállapotot. A váro
sokban este kilenc óra után senki sem 
járhat az utcákon-

Antonescu a. jelek, szerint. a iadöe- 
régnek csupán arra a részére támasz
kodik, amely ellenséges magatartást 
tanúsít a légionáriusokkal szemben. 
Ezek főkép a meggyilkolt Jorga tanár 
és Madgearu volt parasztpárti vezér 
hívei. Jorgát és Madgearut tudvale
vőleg a vasgárdisták ölték meg- An
tonescu iránt rokonszenv él a nép

Szakadékba zuhant 
egy halottaskocsi 

a virrasztó 
asszonyokkal

Miskolc, jan. 23.
Különös szerencsétlenség történt 

szerdán este fél 7 órakor Miskolcon. 
Az Avason lévő zsidó temető halottas
házába szállították egy Schwarcz Kor
nélia nevű mezőkövesdi és Miskolcon 
meghalt leány holttestét. A kocsis 
mellett két virrasztóasszony ült és pe
dig Izráel Zsigmondné és Stanzinger 
Gizella.

Amikor a halottaskocsi felfelé ha
ladt az Avasra, egy har minőmét eres 
szakdék szélén megcsúszott és bele
zuhant a mélységbe. A kocsis még 
idejekorán leugrott a bakról, a> kél 
uszony azonban a koporsóval együtt 
beleesett a szakadékba A kivonult 
mentők a két súlyosan sebesült asz- 
szonyt beszállították az Erzeébet- 
kórházba, a Szentegylet pedig intéz
kedett arról, hogy a holttestet még 
az esti órákban szállítsák vissza és a 
temetésig Miskolcon ravataloznák fel. 
A vizsgálat megindult..

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

egy részében. Ismeretes as ő szemé
lyes bátorsága és javára írják bátor 
magatartását Károly volt ' királlyal 
szemben.

Románia most két táborra szakadt 
és a további összeütközések a két 

tábor között elkerülhetetlenek.
Antonescu felszólította ugyan a lé
gionáriusokat, hogy hagyják abba a 
testvérharcot a katonasággal szem
ben, ennek a felszólításnak azonban 
kevés foganatja lett.

Egyes legújabb hírek szerint a lé
gionáriusok Bukarestben a rádióállo
mást, a posta épületét, a telefonköz
pontot, néhány minisztériumi épüle
tet és más intézményt kezükben tar
tanak. Bukarestben jelenleg 25. ezerre 
teszik azoknak a légionáriusoknak szá
mát, akik hajlandók a légionárius 
gondolatért meghalni.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy 
milyen a helyzet a hadseregben.

A légionáriusok azt állítják, hogy a 
hadsereg repülőinek nagyrésze már 
hozzájuk csatlakozott Azt is állítják, 
hogy Crajóvában, Jassyban és más he
lyeken a helyőrség a légionáriusok 
táborába ment át. Brassóban a Dra- 
golin-hadtest csatlakozott a légioná
riusokhoz és a hír szerint Bukarest 
felé menetéi.

Aggasztó hírek érkeznek Dél- 
Érdélyböl is.

E hírek szerint Nagyszebenben, Ará
don, Temesváron, Lúgoson és más he
lyeken a hatalom a parasztok és a 
munkások kezében van és az elmúlt 
napi harcok rengeteg véráldozatot kö
veteltek.

Ehhez hasonló a helyzet Óromániá- 
ban, Crajóvában, Turnuszever inben 
és más helyeken. A román rádióállo
más álandóan közöl a légionáriusok
hoz felhívást amelyben arra kérik 

-Őket, hpgy »e.. harcoZjana7c, mert .a 
harcok során elesett légionáriusok 
könnyebbé teszik azt, hogy a zsidók , 
és a' szabadkőművesek vegyék kezükbe 
a hatalmat. A tegnapi nap folyamán

rengeteg véráldozatot hoztak a 
légionáriusok.

Ezt a bukaresti rádió is elismerte.

Donorán 
Selcrrádban

Belgrád, jan. 23.
(Búd Tttd.) Donovan ezredes a bel

grádi pályaudvaron elmondotta, hogy 
szerdán másfél órás kihallgatáson volt 
Boris királynál. Arra a kérdésre, hogy 
Belgrádból Budapestre utazik-e, így 
válaszolt:

— Néró!
Kijelentette ezután, hogy a ju

goszláv fővárosból Athénbe utazik 
vissza.

fiveszett a Hyperion
London, jan. 23.

(NST) Szerdán éjfélkor közölte a 
brit tengernagyi hivatal, hogy elve
szett az 1340 tonnás Hyperion rom
boló- A brit közlemény szerint a hajó 
aknára futott, vagy megtorpedózták.

— Dr. Veress Gábor előadása a Balaton 
idegenforgalmi jelentőségéről. A Balatoni 
Intéző Bizottság rendezéséiben január 29-én, 
szerdán este 7 óraikor dr. Veress Gábor, 
IBUSz alelnök-vezérigazgató, 'a Szent Gel- 
lért-szálló hangversenytermében a Balaton 
idegenforgalmi jelentőségéről előadást tart.

Mikes György MIKSZÁTH.KALMAH aranyos regénye nagysikerű filmen!
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«A MI SZÍNHÁZUNK"
Eszel a címmel érdekes vezércikket írt az 

„EZíen^éfc'* című kolozsvári lap ma ideér
kezett január 21-i száma. Az elején foglal
kozik a cikk azokkal a pesti újsághírekkel, 
amelyek szerint a kolozsvári Nemzeti Szín
ház ünnepi megnyitásán a budapesti Nem
zeti Színház együttesé fog'vendégszerepelni. 
Ezzel kapcsolatban megemlékezik arról a 
heroikus munkáról, amit az erdélyi színé
szek az elnyomatás öveiben a magyar szó 
és a magyar szellem ébrentartása, érdeké
ben végeitek, majd így folytatja:

„A budapesti Nemzeti Színház művészeit 
ugyanazzal a lelki szomjúsággal várjuk, 
amivel huszonkét esztendő minden napján 
vártuk felszabadulásunkat. Kérjük őket, 
jöjjenek, ne egy estére, de sokra, és te
gyék hozzáférhetővé európai hírű művésze
tüket egész közönségünk számára. De az 
első, a legelső estének, a legelső megszóla
lásnak jogát ne vegyék el azoktól, akik 
ezért az első szóért és szabad mozdulatért 
vállalták az üldöztetés egész idején, hősie
sen és kitartóan egész sorsunkat. Első tap
sunk abban az épületben őket illeti."

LEHOTAY ÁRPÁD MINT CYRANO mu
tatkozott be tegnap a Nemzeti Színház szín
padán s ezzel megkezdődött a nemes mű
vészi verseny három kiváló színész, 
Kiss Ferenc, Lehotay Árpád és T á- 
r ay Ferenc között egy nagy szerep körül. 
Lehotay Árpád Cyranoja villogott a köny- 
nyed és elegáns gascognei lovagiasságtól 
és kedélytől s inkább e szerep derű
sebb részeit hangsúlyozta, mint 
a mélabúsakat. Ez a hatalmas, szépszál em
ber hajlékony és behízelgő tudott lenni, 
mint egy karcsú, szerelmes lovag a vár
kisasszony ablaka alatt, hangja különösen 
az erkélyjelenetben zengett Urai lágyság
gal s szinte remegett az eltitkolt, lobogó 
szenvedélytől. A Christiannal való jelenés
ben olyan megrendítő őszinteséggel vergő- 

r<dött, mint egy megláncolt tigris:
HUSZONÖTÖDSZÖR JÁTSSZÁK MA 

ESTE a Magyar Színházban ■ ■ ;,G ye r-
g y ó i b á 1“ című nagysikerű operettet, a 
premier kitűnő szereposztásában, Fodák 
Sári vad, F e j e s Terivel, B á s 11 Lajossal, 
B i 1 i c s i Tivadarral, Z i m o n y i Mártával 
és Ángya 1-Na g y Gyulával az élen. Itt 
említjük meg, hogy az operettet a hallgató
ság kérésére hamarosan másodszor in 
közvetíteni fogják rádión.

RÖVIDEN ELMONDJUK, fii AZ A DE
COIN, akinek „Nem leszek félte
ken y" című víg játékát legközelebb az 
Andrássy Színház tűzi műsorára Muráti 
Lili és az erdélyi Nagy István vendég- 
fel.éptével. A túlérzékeny és gyanakvó szín
házi szimat ugyanis a nálunk ismeretlen 
francia név alatt egy ismert magyar 
színpadi író neve után szaglászott, 
aki csak azért nem akart a szinlapan szer
zőként szerepelni, mert ebben a szezonban 
már több darabja ment Pesten. Hát kérem, 
Decoin úr valódi, eleven francia 
i r ó, akinek Parisban a most bemutatandó 
vigjátékán kívül igen nagy sikere volt 
„H ector“ című drámájával is s egyike 
a francia színpadok legkeresettebb szerzői
nek. De ha ez még mindig nem volna elég 
arra, hogy Henry Decoin létezését elhigyje 
a benfentes színházi világ, azt is elárulhat
juk róla, hogy „civilben" Dániellé 
Darrieux, a finom, porcellánnippre em
lékeztető francia színésznő férje. Dédét, 
ahogy a híres színésznőt hazájában becézik, 
filmjeiről nálunk ts jól ismerik.

KÉT ÉRDEKES MÚSORSZÁMA LESZ 
HOLNAP A RÁDIÓNAK egy rövid óra le
forgása alatt. 7 óra 20 perckor Bódé Er
zsi, Palló Imre és Rösíer Endre illusz
trálnak énekszámokkal egy „Má t y á s ki
rály, mint olasz operahő s“ című 
érdekesnek ígérkező előadást, 8 óra 20 perc
kor pedig „Halhatatlan szer«1 me
se k“ címmel kerül Szűcs László össze
állításában egy prózai műsorszám a mikro
fon ólé Szörényi Éva és Bajaay Gá
bor eló'adásában.
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MILÁNÓI LEVÉL

divatról, színházról és 
hétköznapjairóla háborús tél

Érdekes milánói helyzetképet közöl az 
egyik svájci lap milánói levelezője. Nincs 
hidegebb, írja, mint a milánói köd. A hő
mérő fagypont alá süllyedt, a lemenő nap 
sápadt, nedves téli pírjában, valószínűtlen 
fényben tornyosul a dóm épülete. A forgal
mat alig zavarják a gépkocsik. Az a ke
vés fehérre mázolt kocsi, amely az utcákon 
még közlekedik, külön készüléket visz ma
gával a motor hajtásához szükséges metán 
előállítására.

A hölgyeik rövid, széles, nyersszőrű prém
köpenyeket hordanak. Leheletvékony haris
nyájukban szinte meztelennek tűnik fel a 
lábuk, amelyet bátran kitesznek a hideg 
veszedelmének, magassarkú, csinos szandál
jaikból kilátszik a sarkuk és a lábujjuk.

A Scala-szinhdz kapuit épp most nyitják 
ki. Donizetti egyik dalműve kerül színre ■— 
szenzációs újítás — hétórai kezdettel s így 
senki sem megy estélyi ruhában színházba. 
A hangversenyek műsoráról száműzték az 
angol és francia szerzeményeket, de Emma 
Gramatica a Teatro Manzoni színpadán 
Oeear Wilde egyik színművét játssza s 
együttese mindent elkövet, hogy fékezze 
olasz temperamentumát s így élethűen áb
rázolja az angol szalon lordjait és lady- 
jeit. A könyvkereskedések kirakataiban sok 
német könyvet látni, sokat el is adnak 
belőlük.

Ha a. vendéglőkben megszólal a rádió és 
a szpíker felolvassa a legújabb hadijeten- 
tést, minden vendégnek kötelessége némán 
felállni. Hyiankor tilos a tánc, még családi 
körben sem szabad táncolni, ami nagy szó, 
ismerve az olaszok táncszenvedélyét. Egy 
társaságban, ahol fasiszta férfiak és höl
gyek voltak jelein, egy úr csendesen' meg
szólal: „Holnapután elutazom". Mindenki

MOZI
ADMIRAL (353-707): Óz, a csodák csodája. 

(■Ő4. Vs6, i/rö, v. Vű-kor is) — ALKOTÁS
(355-374): Erzsébet királynő. L/i-4, ’/<6, 1/,8, ’/+10, 
v. >/<2-kor is) — ANDRÁSSY (.124-127): A posta
mester. ('/.4, ’/<6, ’/iS, ’.'.IO, v. d. e. ’őló, ’/<12, 2, 
4, 6, 8, 10) — ASTRA (154-422): Trenk, a. pan
dúr. (7*4, 1/<6, ‘1*8, '/Hó, v. V.a-.kor is) —
ÁTRIUM (153 034): Dankó Pista. (’/iG, ‘la, >/:10, 
sz., V. ’M-kor is) — BELVÁROSI (3S4-563): Egy 
királynő szive. (4, 6, 8, 10. v. jobb t. 2, 4, 3, 
8, 10. bal t. 3, 5, 7, 9) — BELVÁROSI HÍRADÓ 
(181-214): írj Japán. Beszámoló a mátrai sí
bajnokságról. Színes rajzfilm. Magyar. Ufa, 
Luce és Fox híradók. (Folyt. 10—24 óráig) — 
BÉKE (291-038): Lángoló határok. 5, 7, 9, v.

Pardon, féred! cm!
GAÁL FRANCI * FÁUL HÖRBIGER

MAróTcsaK Eldorádó
»/:2, */i4, */o6. ‘la, ‘IM) — BODOGRAF (149-510): 
Aranyváros. (*/H, */s6, */a8, ‘IM, v. '//2-kor is) — 
BROADWAY (422-722): Zárt tárgyalás, CM. 
»/rf, va, V:10, ez., . v. Vű-kor is) — BUDAI 
APOLLO (361-500): Egy királynő szive, C/s5, 
’/<7, 9, V. >02, ’/rf, ’M, ‘/a, */d0) — CAPITOL 
(104-337): Az eladó birtok. CM, ‘/a, ’ő8, ’/dO, 
v. ’/jS-kor is) — CASINO (383-102): Egy csók 
és más semmi. C/ső, ’/«8, ’/d0, sz., v. */j4-kor is)
- CITY (111-140): Frankenstein Ha. (■/<«, ’/<8, 
’/dO, sz., v. !/<4-kor is) — CORSO (18-28-18): A 
pekingi lány. (’/:6, V«8, ’hlfl, sz., v. ’/d-kor is)
— CORVIN (138-988): Rózsafabot. (’M, */:6,
Vá, V»10, v. >/s2-kor is) — DAMJANICH (425-

. íózT^ÉsTj 
jgrf ADMIRAL |

644): Egy királynő szive, f/s4, Vs6, ‘la. */:10, v. 
2, 4, 6, 8, 10) — DÉCS1 (125-952): Egy csók és 
más semmi. CM, 'la, ‘/tlfi, sz., v. */:4-kor is) — 
ELDORADÓ (183-171): Pardon, tévedtem! (4, 6, 
8, 10, v. 2-kor is) — ELIT (114-51/2): Rózsafabot.' 
(4. S, 8, 10, v. 2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 
140-702): Zárt tárgyalás. (*/.5, 7, 9, v. >/.2, »/<4, 
’/«6, ‘1*8, ‘KW) — FÓRUM (189-543: Kék Madár. 
C/ó, ’.<10, ez., v. */,4-kor is) — HÍRADÓ 
(222-499): Nemes paripák. Beszámoló a mátrai

közkívánatra január 24-e, péntektől

’-BAN
ZEKE:
BÁSTYÁI ISTVÁN-BALÁZS DODÓ 

megérti, hogy a frontra megy, de az ide
gen, aki nincs beavatva, könnyen azt hi
heti, hogy az illető úr csak téli eportturára 
indul. Férfias, bátorság.nyilvánul meg ebben 
a tartózkodásban. De egy fiatalasszony, aki
nek a férje Albániában harcol, bevallja: 
„Nem hittem volna, hogy olyan szörnyű az 
elválás**.

A kávé mindenkinek hiányzik s abban az 
időpontban, amikor azelőtt kávéztak az em
berek, most mindenkit likőrrel, teával vagy 
valami pótszerrel kínálnak. Megkóstoltam 
egy ilyen italt rummal: vegyes íze volt, 
mintha alkoholt karamellel kevertek volna. 
A kenyér sárgás színű, kukoricával van 
keverve, de friss és jóízű. A süteményeknek 
szürke színük van, rendszerint paradicsom
mártással öntik le. Sokat panaszkodnak a 
cukorhiány miatt; a háztartási szappan
nak sajátságos szaga van. Készleteket szi
gorú büntetés terhe mellett tilos gyűjteni, 
de időről-időre híre terjed, hogy egy vagy 
más kapható s ilyenkor a háziasszonyok 
sietnek bevásárolni.

Noha ritkák a légitámadások, mégis min
den előkészület megtörtént, amit a légol
talom előír A. dómot homokzsákbarrikádok- 
kal vették körül, a szószéket és az oltáro
kat is homokzsákok védik A templom ga
lériájának két végén óriási térképeken jel
zik a hadszíntér eseményeit.

A kávéházak, az elegáns bárok Zsúfolva 
vannak. Miután azonban az utcánkt szigo
rúan elsötétítik, meghívásokat nem igen 
fogadnak el este 10 óra után, mert ilyen
kor mór csak kézilámpással lehet közle
kedni. A tudósító leírja még, hogy a milá
nói kertek rácsait eltávolították és helyet- 
éüfc sövényeknél, vagy ideiglenes drótsö-
vénnyel vették körül a parkokat.

,X Yo, .-r\, ip-cr-u 'au c r\. ídrff y ? !

sibajnokságról. Színes rajzfilm. Magyar. Ufa, 
Luce és Fox híradók. (Folyt 9—24 óráig) — 
HOLLYWOOD (225-093): Cserebere. (‘/t4, */•«, 
'/z8, VslO, v. ’/fl-kor is) —- HOMEROS (296-178): 
Csintalan férjek. (’/iS, 7, >/<10, v. !/»2-tól) -
IPOLY (292-626): Erzsébet királynő. CM, 'la. 
'la, ’/ilO, V. «/s2-kor is) — JÓZSEFVÁROSI 
(104-644): Óz, a csodák csodája. C/:4, >/s6, >/r8, 
VdO, v. */i2-kor is) — KAMARA (423-901): Hét- 
szilvafa. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — KORONA (353- 
318): Erzsébet királyné. (Ós4, ‘la, ’/:8, ’/LO, v. 
•tó-kor is) — LLOYD-(111-994): Az ifjú Edison. 
(>/s4,' ‘tó, 'la, VslO, v. 'tó-kor is) — NYUGAT 
(121-022): Mimi, a gazdag ember lánya. C/tó,
7, */il«, sz- 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8. 10) -
ODEON (422-785): Csintalan férjek. (’/<5, ’M,
‘IM, sz. 'M, ‘la, '/a, 'hlO, V. '/á-kor is) —
OMNIA (130-125): A kolostor lilioma. (5, ‘la, 
V.10, sz., v. 4. 6. 8, 10) — ORIENT (114-926):
Erzsébet királynő. (’/,5. V<7, ‘IM, v. */«2, V:4, 
’/:6. ‘la, */»19) — OTTHON (.146-447): Sarokiizlet. 
(>/<4, V,6, 1/,8, ’/.IO, v. */<2-kor is) — PALACK 
<221-222): A notredamel toronyör. (11, 2, 4, 6,
8, 10) — PATRIA (145-67-3): Pepita kabát. (4,

POSTAMESTER
* AHDRÁSSY

6, 8, 10. v. 2-kor is) — PHŐNIX (223-242): 
Arany város. (11, 1, 3, 5, 8, ’/dO) — RADIUS 
(122-098): Egy asszony három élete, ('la, 7, 
J/d0, 6Z„ v. 2-kor is) — REX (238-023): Egy 
királynő szíve. CM, ‘1*1. 9, sz. ‘M, ‘la, ‘la,
>/d0, v. Vű-kor is) — RIALTO (224-443): Nyo
morultak. (>/«lS, 2. Vtó, 7. VdO) — ROYAL 
APOLLO (232 002): Dankó Pista. C!A. '!S. 'IM, 
KZ.. V 3-kor isi - SAVOY (146-040): Pepita 
kabát. (’/H, */*, */»8. ’/.19. v. «/«2-kor is) — 
SCÁLA (114-411): Árvíz Indiában. (‘/»6. */s8,

ez., v 3-k-OT is) — SIMPLON (268-999): 
Pózsafabot. (Vrf, ‘ia, 'la, 'IM, v. ‘/fí-kor is) — 
STEFÁNIA (Kispest. 349 337): Café de Paris 
titka. (5, 7 9. v. '!ű, 'M, 'la, 'la. ’/dO) — 
STÚDIÓ (2S5-276): KIsmíma. (11, 2, 4. 6. 8. 10) 
— TIVOLI (225-692): Csintalan férjek. CM, 7, 
•/dó. sz. ’/<4, ‘/a, ‘/,8. ’/dO, v. ’/Ű-kor is) —
TUKÁN (120-003): Arany város. (4, 6, 8. 10, v. 
2 .kor is) — URÁNIA (1-4G-O46): Jnd Süss. IS, 
>/<S, >/d0, ez., v. '/óikor is) — ZUGLÓI (296- 
399): Egy királynő szive. (5, ‘la, ’hV), ez. 4, 6, 
8, 10. v. 2, 4, 6. 8, 10)

HIRDESSEN A „PENGŐSÉBEN! 
BIZTOS EREDMÉNY!

*3ő és olcsó 
a Darmol. Beváltja, amltigér. 

ffi*flíí® A Nincs vele bajlódás,teafözéí,

Mit ISfiMrirt l« BenatrWM».'Vl^,3n*

Elutaztak
a válogatott síelőd Bézsbe

Válogatott síesapatunik ma reggel a bécsi 
gyorsvonattal elutazott az egykori császár
városba s ott megtudják, hogy szombaton 
és vasárnap hol mérkőznek meg Bécs csa
patával. Az eredeti program szerint a ver
senyt a Wienerwaldban rendelték volna & 
bécsiek, de az olvadás következtében erő
sen megromlottak a hőviszonyok s ha itt 
lehetetlen lenne a 'verseny lebonyolítása, a 
városok közötti mérkőzést a Seanzneringen, 
vagy Máriacellben rendezik meg. Az útnak 
indult magyar csapat a verseny színhelyé-- 
ről még nem kapott semmi értesítést 8 
mint Józan főtitkár mondotta: előbb Becsbe 
utazik a gárda s onnan addig megy to
vább, amíg megfelelő terepet nem talál.

A válogatott versenyzők a bécsi verseny 
után egyenesen Cortina d'Ampezzoba utaz
nak a február 1. és 10. között tartandó vi- 
lágbajnjokságra. A lesiklók, akik a váro
sok közötti versenyen nem vesznek részt, 
már holnap útra kelnek, ők Budapestről 
utaznak Cortinába.

Befagytak a svéd síelők
A Cortina d‘Ampezzoban rendezendő nem

zetközi síversenyek résztvevői csak erős ké
séssel érkeznek meg Olaszországba, mert 
hajójuk Trelleborg és Sassnitz között jég
tömbök közé szorult. A hajót, csak tizenkét 
órai erős munka után sikerült a jégtömbök, 
közül kiszabadítani.

Jlx FTC vese!...
A selejtezők után az ökölvívó csapatbaj

nokság A) csoportjából az FTC és a BVSC 
került a döntőbe, míg a B) csoportból a 
Beszkárt és a BTK jutott tovább. Az első 
csoportban az FTC 12:4 arányban legyőzte 
a BVSC-t s ezt az eredményt „viszi magá
val** a döntőbe is, mert; a két csapat kö
zött új mérkőizés nem lesz. Az FTC-nek 
tehát két pontja van már is, a BVSC-neík 
egy sincs. A második csoportban a JBTKy 
Beszkárt meccse döntetlen volt s így a tét 
csapat ftgy-egy ponttal álí a döntőben, 
■ahol tehát az FTC mindjárt a startnál ve
zet, egy ponttal előzve meg' a Beszkárt és 
a BTK csapatát.

A szombaton kezdődő döntőben az A) 
csoport első helyciettjp a B) csoport máso
dik helyezettjével s a B) csopor győztese 
az A) csoport másodikjával kerül össze. Az 
FTC tehát a BTK-vail, a Beszkárt pedig a 
BVSC-vel mérkőzik szombaton este 8 óra
kor a Városi Színházban.

A CSERKÉSZEK országos síversenyét 
szombaton és vasárnap rendezik a Svábhe
gyen, — ha lesz még hó. Szombaton déli 
1 órakor a sí-akadálynJKseny négyes járőrei 
startolnak, vasárnap délelőtt az idősebb kor- 
osztály futóversenye és a lesiklószámck ke
rülnek sorra, délben pedig a műlesiklást 
tartják m?g.

EEÖSEN BOMLANAK A HÓVISZONYOK 
a budai hegyekben. A KISOK tegnapi le- 
siklóbajnokságát nem. is lehetett megtar
tani, a versenyt későbbi időpontra halasz
tották. A mai műlesiklást és a holnapi 
futóversenyt azonban feltétlenül lebonyo
lítják.

Veit Harlan történelmi filmje! 

Ferdinand Marian, Heinrich 
George, Werner Krauss

TERRA FILM

PREMIER MA!

URÁNIA



Rendelet a kávéról j 
és kávé- 

pótszerekről
A földmívelésügyi miniszter a hi

vatalos lap mai számában rendeletet 
adott ki, amely a kávé, kávépótszeree 
és kávék cm zervek minőségének és for
galmának szabályozásáról szól.

A. rendelet első szakasza meghatá
rozza, hogy mi a kávé. Eszerint: 
„Kávé (szemeskávé) a Coffea növény
nem (génusz) fajainak, illetőleg fajtái
nak érett, termésfalától egészen, mag- 
héjjától (ezüst hártya) pedig a lehető
séghez képest megtisztított magva. A 
nyerskávé (szemeskávé) —• folytatja 
a rendelet —• alakja rendszerint félhen
geres, elvétve hengeres (gyöngykávé) 
két végén legömbölyödött, lapos olda
lán hosszanti barázdával, amelyben a 
maghéj (eziisthártya) maradványai 
még rendszerint megtalálhatók Színe 
a fehéressárgától a barnássárgás és 
a barnán át a 'zöldesbarnáig és kékes
szürkéig váltakozó. Ugyanabban a 
fajban, vagy fajtában a szgmek nagy
sága, színe és alakja közel egyenlő. 
Saját. természetes hulladékanyagot 
(selejtes szemek, te-rmésfalrész, mag- 
héjtrészek, szárrész stb.) — legfeljebb 
3 százalék, egyéb kisérő természetes 
tisztátlanságot (talajrészek stb.) leg
feljebb 3 .százalék, vizet legfeljebb 12 
■százalék, saját hamut száraz anyagra 
átszámítva legfeljebb négy százalék 
mennyiségben tartalmazhat.

Kávépótszerek alapanyagául a kö
vetkező anyagokat szabad használni : 
árpát, rozsot, búzát, tengerit, árpa-, 
rozs-, búza- és tengerimalátát, cikó
riát, cukorrépát, tarlórépát, karórépát 
és sárgarépát, fügét, szentjánoskenye
ret s hazai aszalt gyümölcsöket (kör
tét, almát, borsalmát stb.) szójababot, 
földimogyorót, tölgy- vagy bükkmak- 
kot és szelidgesztenyét, bagolyborsót 
(csicseriborsót), szegesborsót, lóbabot 
étkezési célokra általánosan használt 
borsót, babot és lencsét, édes csillag- 
fürtmagot, valamint kisebb arányban 
keserű anyagától megfosztott csillag- 
fiírtmagot, végül pörkölt cukorféléket 
(karamell).

Kávépótszerek készítéséhez ' tj, követ
kező járulékos és segédanyagokat sza
bad használni: jó ivóvizet, étolajat, 
vagy mesterséges ételzsírt répa(nád)- 
vagy keményítőcukrot, sellakot, gyan
tát és méhviaszt, gyümölesszörpöket, 
illetőleg keményítő és cukorrépaször
pöt és konyhasót.

Vitéz Vattay ezredes 
kitüntetése

A kormányzó 1941 január 7-én kelt 
legfelsőbb elhatározásával elrendelte, 
hogy vitéz* Vattay Antal vk. ezredes
nek, a Katonai Irodának főnökhelyet
tesi minőségben teljesített kimagas
lóan eredményes és hasznos szolgála
taiért dicső elismerését újólag iudtul 
adják.

A KOLOSTOR 
LILIOMA

* Kárpát-film.

Francia film!!
A főszerepekben:

FRANCOISE JtOSAY 
madelaine dzeray 
LOUIS JOUVET 

Ma piemiei!
Kizárólag

ONHIA

Hol lakik Churchill?
A Oowning Street 1O.sz» ház r©mbad©lt

Vichy, jan. 23.

(NST) A Paris Spir azzal a kérdés
sel foglalkozik, vájjon hol lakhatik 
jelenleg Churchill, miután a Downing- 
Street 10. számú házat, az angol mi
niszterelnökök esi lakhelyét, nemrég 
egy német repülőbomba rombadön-

Disszidens francia alakulat
Tobruk előtt
Vichy, jan. 22.

(Havas) A 229-es számú olasz hadi
jelentés említést tesz arról, hogy 
Tobruknál az olaszok elleni táma
dásban különféle brit hadosztályok
kal együtt résztvett az angolokhoz 
csatlakozott franciák egyik gépesített 
alakulata ifi. Ezzel kapcsolatban a

Német jelentés
Berlin, jan. 23.

A január 23-ára virradó éjjel első 
felében több angol repülőgép berepült 
Nyugat-Németországba és néhány 
robbanó- és gyujtóbombát dobott le. 
A bombák csupán jelentéktelen kárt 
okoztak magántulajdonban. Kisebb 
tüzek is keletkeztek, ezeket azonban 
csirájukban elfojtották. Emberveszte
ségről eddig nem érkezett hír. (MTI) 

Lehet-e menekülni 
a légibomba elől?

Lehet — mondja Komposcht Nándor tábornok, 
országos légvédelmi parancsnok

Az országos Légoltalmi Liga Pa- 
lota-uti központjában sajtófogadást 
tartott hivatalbalópése alkalmából ne 
mes Kishindy Komposcht Nándor 
nélkül a polgárság életvédelméről be- 
rancsnok. A sajtóértekezleten Kom
poscht tábornok a sajtó nyilvánossá
gát kérte segítségül ahhoz a nagyje
lentőségű munkához, amelyet az OLL 
az ország védelmében fejt ki. Ezután 
„A légoltalom időszerű kérdései" cí
men, a most dúló háború tanulságai 
alapján tartott érdekes előadást.

— Gyakorlati tapasztalatok alap
ján állíthatom — mondta. — hogy

a gyakori és erőteljes légitámadá
sokat is a helyesen megszervezett 
légoltalom csak átmeneti jelentő- 

ségüekké teszi.

Megnyugtathatóan kijelentem: meg
vannak a védekezés lehetőségei, csak 
végrehajtani és alkalmazni kell azo
kat. Mi a tennivalónk 1

— Mindenekelőtt gondoskodni kell 
az önvédelemről, melyet elsősorban a 
lakóházi óvóhelyek biztosítanak. Ezek 
nélkül apolgárság életvédelméről be
szélni sem lehet. A szükségóvóhelyek 
komoly védelmi értékét a jelen há
ború tapasztalatai máris "bebizonyítot
ták. Általánosnak vehető az a szabály, 
hogy még a nehéz bombák is egykét 
emelet átütése után robbannak és ha

GIVGHRS 
ROGERS

Bordy Bella * Szilassy * Kiss Manyi * Latabár

JZucüa
, A'iActa-n. 4,

egyedül/ HOLLYWOOD

tötte. Churchill családjával egy dara
big még a ház légvédelmi óvóhelyén 
lakott, azután azonban ismeretlen hely
re költözött. A francia lap szerint az 
angol miniszterelnök valamelyik lon
doni bombabiztos légvédelmi pincében 
tartózkodik, de tartózkodási helyét szi
gorúan titokban tartják.

Havas Iroda közlése szerint megálla
pítják, hogy valóban csak disszidens, 
francia alakulatról lehet szó, amely 
teljesen kivonta magát a francia kor
mány hatalma és ellenőrzése alól. Ki* 
jelentik, hogy a francia kormány 
mindenkor tiszteletben tartotta a 
fegyverszüneti egyezmény határoza
tait. (MTI)

Angol jelentés
London, jan. 23.

(Reuter) A légügyi és belbiztonsági 
minisztérium közli csütörtökön reg
gel:

A csütörtökre virradó éjjel ellensé
ges repülőgépek jelentek’ meg Anglia 
fölött. A keleti grófságokra néhány 
bombát vetettek. A bombák némi kárt 
okoztak. Emberélet nem esett áldo
zatul. (MTI)

1a robbanás pillanatában legalább még 
egy födém van a bomba és a pince fö
démé között, a ház pincéje nem omlik 
össze. Ez magyarázza, hogy jkelet és 
nyugat hareszinterein elpusztult váro
sokban, községekben a lerombolt házak 
pincéinek 75 százaléka sértetlen ma
radt. Első helyen áll e tekintetben a 
szomorú sorsra jutott Varsó példája, 
melynek 16.000 lakóháza közül 12.000 
ház pusztult el és

e 12.000 elpusztult házban mind
össze 70 olyan pince volt talál

ható, amely a törmelék és a rob
banás ereje következtében beom

lott.

— Gondoskodnunk kell az önvéde
lem helyes megszervezéséről is. Ezt 
csak a lakóházak önvédelmi szerveze
te tudja ellátni. Szükséges tehát, hogy 
a Légoltalmi Ligának, amely társa
dalmi szervezkedésével úttörő, alap
vető és egészében átfogó munkát vé
gez a köz részére, mindenki tagja le
gyen. Hazafiui kötelesség ez, mely kö
telesség havonta csupán 20 fillér anya
gi támogatást kér a liga tagjaitól.

— Idézem végül annak a görög 
hadvezérnek a mondását, aki az 
évekig tartó háborúban siratja nem
zete pusztulását és így kiáltott föl: 
A háborúban felégetett városok fel
építhetők, de egy elpusztult nemzet 
nem támasztható már már fel.

M JHk
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Kik vásárolnak 
nyilasokat?

Nyilasék esti lapja, a Pesti Újság, ré« 
műtétes feJfedézésről számol be. A PU-hít 
szerint ugyanis „beérkezett jelentésekből 
megállapítható, hogy mozgalmunk ellen
ségei az utóbbi időben új harcmodorhoz 
folyamodtak". (Thüha!)

A véresen komoly frontjelentéseiket 
utánzó komor nyilashang így folytatjas 
„Az egyes szervezeteken belül megkörnyé-. 
kezhetö tagokat ugratják be, vagy vásá
rolják meg abból a célból, hogy elégedet
lenséget szítsanak és a vezetőkkel szem
ben a bizalmatlanadgot felkeltsék." (Ejha- 
tyiihaejha!)

Hát,, kérem, régóta tudtuk, hogy a nyi
lasok szívesen „beugranak" bizonyos dol
gokba, azt azonban már bajosan hisszük 
el,-hogy akadna valaki is ebben az ország
ban, aki nyilast, vagy pláne több nyilast 
akarna vásárolni. Ebben az országban 
senkinek sem jut az eszébe, hogy pénzt 
fektessen ilyen portékába. (Ki látott már 
vevőt, aki például érett, édes magyar gyü
mölcs helyett zöldet vásárolna? Legfel
jebb serdületlen. korban, infantilis gusz
tussal majszolnak ilyet. S kapnak tőle 
hascsikarást...)

A Ttl-proklamáció végül fölhívja & 
,,szervezetvezetőket", fojtsanak el csirájá
ban minden kísérletet, a „tagtestvérek" 
pedig ne álljanak szóba „ezen bomlasztó 
terv" szolgálatában álló destruktív egyé
nekkel ...

Nagy bánatban lehetnek a szegény jó 
csiratojtók, ha ennyire zordon vészkonga- 
tást müveinek. Minden részvétünk ez 
övék. Csak azt a gyanú-valóságra emelt, 
véleményünket nem tudjuk elfojtani, 
hogy az említett nyilas-elégedetlenség és 
bizonytalanság kiesirázásához nincs szük
ség semmiféle ugratókm és vásárlókra és 
egyéb bomlasztó egyénekre. Csírázik az 
magától- is

Aki szelet vét, vihart arat!
Bezony, bezony... '
Végeztem;
Pá, PU! ' ’ /(„

Eisenkatzenschmictí
alias

Vasmaeskakovácsy Szvetozár

If j. Horthy Miklós beszél Brazíliáról
*

Bókay János cikke a mai Bécsről 
Ignáez Rózsa Miskolcról

*
Nagy fotóriport Kormányzó Űrünk 

első fiú unokájáról
*

Villámlexikon a Baumgarten-díjas 
« írókról

*
Foíóriport a „Kaland" 100-ik elő
adásáról és a Bankó Pista-bankett- 

ről

Edelsheirn Gyulai Ella mozilevele 
Egyed Zoltán színházi levele

#
Első tavaszi divathíradás rajzokkal

a

ima megjelent számában.
Szerkeszti: Egyed Zoltán

Ára csak M fillér.



, LA PZÁRTA r-------- —
„A kezdeményezést 

Tobruk után is 
a tengely tartja kezében"

Bartha honvédelmi miniszter
erlinbe érkezett

Megtekinti a nyugati hadszínteret is

milónói 
tssdófit ójának ielefonjolentií

Milánó, jan. 23.
Az olasz közvélemény igen nyugod

tan fogadta a tegnapi első hivatalos 
bejelentést a Tobruk elleni támadás 
megindulásáról és azzal a büszke ön
tudattal várja, a további, híreket az 
észákafrikái bázis sorsa felöl, mint 
amilyennel annakidején Bardia hősei
nek emberfeletti küzdelmét kísérte. 
Berlinben — jelenti a Messaggero, — 
a legnagyobb rokonszenvvel és csodá
lattal' -vannak eltelve Tobruk védői
nek önfeláldozása iránt.

A tobruki eseményeket összefoglaló 
olasz kommüniké kiadását ma délre, 
vagy legkésőbb holnapra várják- A 
semleges katonai szakértők, akik tel
jesén objektív és főleg az egész há
borúra való kihatás szemszögéből 
figyelik a líbiai hadműveleteket, egy
öntetűen megállapítják: —' ezt idézi a 
Po^olo d’Italia is, — hogy

„az, olasz hadsereg, dacára a ke. 
meny megpróbáltatásoknak, válto
zatlanul a leghatásosabb módon 
működik közre a tengelyhatalmak 

közös céljainak elérésében."
Egy igen tekintélyes olasz közíró 

s?, Itatta hasábjain kifejti, hogy nem |

elegendő meghódítani bizonyos terü
leteket, hanem azokat meg is kell tar
tani, vagyis oda állandóan csapato
kat és hadianyagot kell szállítani. Már 
pedig a szicíliai csatorna tökéletes le
zárása használhatatlanná tette a Föld
közi-tenger keleti és nyugati meden
céjében állomásozó angol flottéá, úgy
hogy a fontos északafrikai hadszín
téréin a brit pozíciók rendkívül ké- 

. nyesekké váltak."
„A. kezdeményezést — olvassuk ez
után, — szilárdan kezükben tart

ják a tengelyhatalmak.**
Virginio Ga.yda és nyomában több 

reggeli lap
az olasz gazdasági helyseiről és 
ezzel kapcsolatban a tőzsdén ész
lelhető bizonyos jelenségekről cik

kezik.
A Cornere delta Scra rámutat arra, 
hogy a fasiszta kormány decemberben 
megtette a szükséges intézkedéseket a 
spekuláció megakadályozására, mégis 
pár hét óta több’ tőzsdepapírban tenden
ciózus emelkedés volt tapasztalható, 
amit az illetékesek éber figyelemmel 
kísérnek- „Jó lesz nem elfelejteni, —- 
írja a Corriere, — hogy a,z inflációs 
kísérletezéseket az idején alkalmazott 
óvintézkedésekkel mindig ki fogjuk 
tudni küszöbölni."

Györgyi Miklós

Berlin, jan. 23.
■ JfapjfUr Távirati Iroda)

Bartha Kálmán honvédelmi minisz
ter a német hadseregfőparancsnokság 
meghívására és Keitel tábornagy bu
dapesti látogatásának viszonzására 
csütörtökön reggel a menetrendszerű 
bécsi gyorsvonattal kisszámú kíséret
tel Berlinbe érkezett. A miniszter fo
gadására a berlini Freidrich—Strasse-i 
pályaudvaron többek között megjelent 
Keitel tábornagy, a német hadsereg
főparancsnokság főnöke, Ilaase altá
bornagy, Berlin város katonai pa
rancsnoka, magyar részről pedig jelen

volt Sztójay Döme titkos tanácsos, 
berlini magyar követ és Hollán Sán
dor követségi titkár.

Az üdvözlés után Bartha, Károly 
honvédelmi miniszter és kísérete elvo
nult a pályaudvar előtt felállított dísz
század arcéle előtt, mialatt a katona
zenekar a díszindulót játszotta. A hon
védelmi miniszter és kísérete ezután 
gépkocsiba szállt és az Adlon-szálló- 
beli lakására hajtatott.

A magyar honvédelmi miniszter és 
kísérete hárofti napig marad a német 
fővárosban, majd a nyugati hadszíntér 
megtekintésére utazik.

Formális ülés 
a Házban

A képviselőház több mint egy hó
napi szünet után ma délben ülést tar
tott. Formális ülés volt, amelyen a to
vábbi teendőkről határoztak. A Ház 
legközelebbi ülését kedden, január 
28-án tartja és ezen az ülésen tárgyal
ni fogják a múlt év végén megkötött 
magyar-jugoszláv barátsági szerződést. 
Értesülésünk szerint ünnepélyes for
mák között cikkely ezik be a két or
szág barátsági, szerződését és a kor
mánypárt részéről, mint vezérszónok, 
Bencs Zoltán szólal fel az ülésen. A 
többi pártok még nem határoztak, 
hogy állítanak-e szónokot, valószínű 
azonban, hogy más pártok részéről is 
megnyilatkozások történnek, méltatva 
a magyar-jugoszláv barátság jelentő
ségét

Ma délután egyébként a kormány

párt értekezletet tart és. ezen gróf 
Teleki Pál miniszterelnök fogja na
gyobb beszédben a képviselőház mun- 
kaprogrammját ismertetni........

Január 31-én kerül 
a Kúria 

Töreky-tanácsa elé 
Wirth Károly bünpöre

December 21-én hirdetett ítéletet a 
büntetőtörvényszék ötös tanácsa Wirth 
Károly országgyűlési képviselő és tár
sai államfelforgatási bűnügyéiben.

Az iratok ezután kerültek fel a kir. 
Kúriához, ahol ma ki is tűzték a fő
tárgyalást január 31-ére. A tárgyaláson 
dr. Töreky Géza, a Kúria elnöke fog 
elnökölni, az ügy előadója pedig dr. 
Tóth István kúriai bíró lesz.

Ma hirdetnek 
ítéletet 

a Kővár cz-iigy ben
Kovarcz Emil országgyűlési képvi

selő és 24 társa ismeretes államfelfor
gatási bűnügyében mára tűzött ki 
folytatólagos főtárgyalást a büntető
törvényszék ötös tanácsa. Háromne
gyed tíz órakor nyitotta meg Héthelyi 
tanácselnök a főtárgyalást és felhívta 
azokat a vádlottakat, akik a legutóbbi 
tárgyaláson az utolsó szó jogán még 
nem szólaltak fel, hogyha kívánnak, 
felszólalhatnak.

Völgyi János vádlott kijelentette, 
hogy a terhére rótt bűncselekményt 
nem követte el és felmentést kért. An
gyal István MÁV intéző következett 
sorra. Mielőtt azonban még felszólalt 
volna, az elnök ismertette a beszer
zett bűnügyi iratokból azt, hogy <4n- 
gyalt állrnnfelforgatás büntette miatt 
jogerősen nyolc hónapi börtönre Ítél
ték. A vádlott ezt követőleg hosszú 
előadásba kezdett, amit az elnök több

ször félbeszakított, figyelmeztette, 
hogy tartózkodjék a politizálástól és 
csak a saját védelmében beszéljen. 
Angyal végül is felmentést kórt. 
Lendvay Vince MÁV kalauz ugyan
csak szószéknek akarta felhasználni a 
vádlottak padját, hogy nyilas szóla
mokat hangoztasson, az elnök végül 
is — többszöri figyelmeztetés után — 
félbeszakította felszólalását és leül
tette őt.

A többi vádlott szintén felmentését 
kérte.

Az elnök ezután a tárgyalást félbe
szakította és közölte az érdekeltekkel, 
hogy az ítéletet kora délután hirdeti 
ki az ötös tanács.

A HONVÉDSÉG PROTESTÁNS 
FÖGONDNOKA

A Magyar Távirati Iroda, jelenti:
Vitéz Jány Gusztáv in- kir. titkos ta

nácsost, m. kir. altábornagyot, kinevez
ték a m. kir. honvédség protestáns 
egyházi szervezetének főgondnokává 
az 1941 január 1-étől 1943 december 
31-éig terjedő időre.

jPEN/GÖS H/R»£TÉS
RUHA 
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

legolcsóbban
Márton Szász
Bálv&ny-utca 3. Címre figyelni.

Tovább tart 
’Ur az enyhe idő

A nagy enyheség uralma Európaszerte 
tart. Hazánkban tegnap már igen sok he
lyen 10 fok falé emelkedett a hőmérséklet, 
Bőt Kaposvár és Nagyvárad vidékén 13, 
Szombathely, Pápa, Keszthely és Pécs kör
nyékén 12 fokot mértek. Budapesten csak 
6 fok volt, a meglehetősen erős nappali 
felhő- ködképződés miatt. A még meg
lévő bótckaró ezer méter magasságig to
vább olvadt és most már a budai hegyeken 
nincs is sportolásra alkalmas hó. Az olva
dás következtében a folyók vízállásának 
erős megnövekedésével kell számolnunk.

Délnyugati, nyugati légáramlással tovább 
folytatódik az enyheség uralma. A ködös

és esőre hajló jelleg is megmarad. Az éj
szakai órákban gyenge síkosság lehet. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Mérsékelt szél, a szél védettebb helye
ken köd. Több helyen eső, a magasabb he
gyeken havaseső. A hőmérséklet alig vál
tozik.

Használt férfiruhákért 
egyenruhákért óriási Arat 
fisetek. Spiegel, Teréz-körút 3. I. 9.

Telefon: 284—842.

M A C B

TAXIGÉPIRÖ
vállalat óránként P 1*30. TeL

423—501. 223—308.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR, HALÁSZ SÁNDOR

Használtruháért níndeuf éléért 
legtöbbet, fhótönk Schmergel ruha- 
flxlet, Rotíenbiller-u. 37. Telefon: 

4»-2®»e Hívásra jövünk.

Alapította:
DR. NADÁNYI EMIL

Gőzfűtést!, melegvizes, telefonos 
utcai szoba úriembornek 90.— pen
gőért azonnalra. Honvéd-utca 18.1. 4. 
Bármire vállalkozó, őskeresztény, 
iskolásott fiatalember elhelyezkedne. 
Kereskedelemben, levelezésben gya

korlott. ^önállón.

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Bt. Szer- 
kesztőség: Honvéd-n. 10. TeL: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon: 22-42-32, 23-42-33, 22-42-34.

NEVETŐ ORKÁN/?
Pepita kabát
KISS MANYI LATABÁR KÁLMÁN VASZARY PIRI

SÁVOT ____ PATRIA

ogyan éljen a cukorbeteg
Irts: dr. Jakab László Ara: P 3.80 
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG könyv

osztályán, VI., Andrássy-út 47.

Ostende
Uzsonna

Manflvorseny

. Buttola énekével

2 soros rr"1:-;
kölcsönzése óriási választékban.
Sebestyén, VI. Király-u. 50. T: 426-611

Búcsú Európától
Irta; P. Horváth György. Ara: P 3.60
Kapható a 8 ÓRAI U<JSÁG könyv

osztályán, VI., Andrássy-út 47. [MJ

SÜRGŐSEN — 
eladó brilliánsait 
mielőtt eladja. Krlstúl-tér 2. I.n.

Bkszermüterem. 13—2. között 
Telefon: 182-647.

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket. Le<élhíváeit» 
házhoz megyek
VÖRÖS PÁL
Újságárus
KO vIn-tér közepén-

BÉLY ÉGI
Gyűjtemény kiárusítás, hiánylista 
kiegészítés, vétel, csere: Kaszab., 
Károly-körut 3/a.

TRÍUMPH ÍSÍS 
országi vezérképviselete. Kedveié Írek 
Díjtalan bemutatás. ÉDES és DECST, 
Bpest. VII.. Akácta-U. 13. T. 222 824.

Alpacca asztali 
felszereléseket, tálak, tálcák, evőesz
közöket legmagasabb áron VESZ
HBXNER, Király-o. 25. Tol. 22-70-73.

Üveg-, kovácsoltvas csillár 
legolcsóbban a készítőnél. VeresAi és 
Bittera, Akácfa-u 7. Tel.: 426-871 

Ostende
I ELISMERT 
LKONYHA

Isten vele Tanár úr
Irta: Jenes Hilton Ara: P. 3.20
Kapható a 8 ÓRAI ITJSAG kíinyv- 
_ fls:!t;té'An. VI- Andrássy-út 47.
Kárpitos házakhoz legolcsóbban 
ajáutkosik. Szabó, Viola-utca 8S. ss 

Házfelügyelőnél.

Ostende
} Világhírű

zenekarok
• MAGYARNÓTA ÉNEKES

Myomatótt a Pallaa Irodalmi és Kyomdai lörfoíZŐgépoiiu (Felelőd Györy Aladár
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