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A ROMÁN KORMÁNY LETÖRTE

A LÁZADÓ LÉGIONISTÁKAT

Részletek Bukarest két napjáról
Bukarest, január 24.*

(Búd. Tud.) Kétnapos véres polgárháború után Bukarest ismét elcsen
desedett. A katonaságnak a csütörtöki nap folyamán.

sikerült a szélsőséges légioniátak ellenállását leverni.

Antonescu. újra kezében tartja a hatalmat. Popeseu tábornok, belügy
miniszter kiáltványt adott ki, amely ben közli, hogy a légionáriusok ellen
állását mindenütt megtörték és még csak

elszigetelt jelenség tapasztalható, ezeket is azonban rövidesen likvi
dálják és a lázadókat elfogják.

^elhívja az ország polgárságát, hogy legyen segítségére a kormánynak. 
Horia Sima ie felhívást adott ki, amelyben jelenti, hogy

elég volt a vérontásból.

Hangoztatja, hogy a tengely, illetve

Németország különleges magatartást követel Romániától,

a bukaresti vasgárdisták erősítést 
kapjanak vidékről.

A 'zavargások napjaiban a legtöbb üz
let lehúzta redőnyeit és a legtöbb ven
déglő is zárva volt. A nyitvatartó

vendéglőkben az élelmiszerhiány miatt 
konzerveket szolgáltak fel. Az élel
miszerhiány mellett súlyos benzin
hiány is mutatkozott a legutóbbi két 
napon Bukarestben.

Rendet óhajt Horia Sima
Szófia, jan. 24.

(NST) Horiá Sima, a Vasgárda ve
zére, csütörtökön az esti órákban a 
rádió útján felhívást intézett a Vas
gárda tagjaihoz, amelyben többek 
között a következőket mondotta:
. — Hogy minden vérontást elkerül
jünk, amit nem óhajtottunk, meg

beszélések kezdődtek a legionista moz
galom és az állam kormánya között. 
E megbeszéléseknek sikere érdekében 
azt kívánom, hogy az összes harcok 
véget érjenek és a légionáriusok vo
nuljanak ki az összes megszállt ál
lami épületekből. Azt óhajtom, hogy 
a legrövidebb idő alatt az állam élete 
ismét rendes legyen.

amelynek meg akar felelni. Rövidesen megkezdődnek a tárgyalások. A si
ker érdekében elrendeli, hogy

minden harcot be kell szüntetni.

Azt akarom, — mondja a felhívás —, hogy az ország a legrövidebb időn 
belül visszanyerje rendes életét.

Szemtanuk a bukaresti 
harcokról

Szófia, jan. 24.
(NST) Az Utro című lap közli azok

nak a legelső utasoknak beszámolóját, 
akik a zavargások kitörése óta Romá
niából Bulgáriába jöttek. Az utasokat 
Bukarestből repülőgép szállította Szó
fiába.

Az utasok megállapították, hogy 
Bukarest majd, minden részén folytak 
a csatározások

nem is volt 
került volna

és jóformán
olyan utca, ahol ne 
sor fegyveres össze
tűzésre.
szerdán érték el tetőA zavargások

fontjukat. Ezen a napon a vasgárdista 
tüntetők annyira elözönlötték az utcá
kat, hogy a forgalom teljesen meg- 
S'-ünt. A légionáriusok többnyire éne
keltek, majd pedig a légionárius Ro-

sok áldozatuk

áldozatot a 
ostroma kö-

yaániát és Horia Simát éltették, 
összecsapásoknak elég 
volt.

A legtöbb halálos 
rendőrparancsnokság 

vetette.
Üt körülbelül hétszáz gárdista tartotta 
!r'agát. A katonaság végül 

kiskaliberű ágyúkkal lőtte az épü.
letet.

Csütörtökre az Antonoscuhoz hű had

sereg felülkerekedett. A katonák meg
szállták az egész vasúti hálózatot. A 
vasút számos csapatot szállított Buka
restbe. Csütörtökön a kormányhű csa
patok megszállták a rádió épületét és 
az összes többi középületet is megtisz
tították a vasgárdistáktól. A közleke
désnek időnként teljes megszűnése 
Bukarest több részén

átmeneti élelmiszer- és kenyérhiányt 
okozott.

Ami a sajtót illeti, azt mondották az 
utasok, hogy a nagy lapok, mint nz 
Universul és a Currentul rendkívül 
óvatosan írnak a belső helyzetről. Az 
utasok beszámolóiból az az összbe
nyomás alakul ki, hogy a helyzet eny
hülőben van.

A Zora című lap szintén idézi Ro
mániából érkező utasok közléseit. Azok 
az utasok, akikkel a Zora munkatársa 
beszélt, megemlítették, hogy a zavar
gások ideje alatt sz állami hivatalno
kok egyáltalában nem dolgoztak s a 
legtöbb közhivatal zárva volt. A re
pülőtéren a hivatalnokok távolléte 
miatt nem került sor sem útlevél
ellenőrzésre, sem vámvizsgálatra. A 
forradalom le veretesének oka az,, hogy

Antonescu csapatai körülzárták a 
fővárost és megakadályozták, hogy.

bertíru
tudósítójának telelonielentáse

Berlin, jan. 24.
A politikai szélcsend jegyében folyt 

le az elmúlt 24 óra, ez azonban nem 
jelenti azt, mintha Németország mind 
katonai, mind pedig a diplomáciai 
fronton nem teljes erővel dolgoznék a 
kulisszák mögött és nem lenne

csak idő kérdése, mikor robban ki 
valami újabb jelentős esemény.

Berlinben ugyanúgy sok szó esik egy 
esetleges nyugati nagyobb hadmoz
dulatról, mint arról, hogy a Harmadik 
Birodalom a háború 18-ik hónapjai,_a 
is olyan erőben van, hogy

akár a Szuez-esatorna ®ll«ri indí
tandó támadásra is elég erős.

Berlinben hangoztatják, hogy a kezde
ményezés Németország kezében van és

Hitler csak a legalkalmasabb pil
lanatot várja, hogy megindítsa az 
akciókat akár mind a két vonalon 

egyszerre.
' Tobruk eléstóvel kapcsolatban a 
Völkischer Beobachter azt írja, hogy 
most is az a véleménye, mint Bardia 
elestokor volt Az ilyen harcok kimene
telére nézve nincs jelentősége a kiürí
tett, vagy meghódított négyzetkilomé 
terek számának, hanem csak annak, 
hogy a megmaradt haderőket olyan 
ponton kell összegyűjteni, amely le- 

hét övé tesz egy hosszú időtartamú vé
dekezést. A lap idézi még a 'Tevere 
című lapot, amely szerint azt, hogy 
milyen utón fogják a győzelmet el
érni, azt nyugodtan rábízhatják a 
sztratégákra-

Német politikai körökben figye
lemmel kisérik a romániai esemé
nyeket, amelyekről azonban berlini 
hivatalos helyen nem kívánnak 

nyilatkozni,
annál kevésbbé, mert megbízható je
lentések még mindig nem állnak ren
delkezésre.

Wendell Willkie angliai útját csak 
röviden regisztrálja a német sajtó. A 
Völkischer Beobachter stockholmi je
lentése szerint

Willkie magával hozza Roosevelt 
elnöknk Churcliillhez intézett leve
lét. E jelentés úgy tudja, hogy 
Willkie ellátogat Svédországba is.
Amerikából szarfnazó és Svájc szá

mára küldött árukkal és élelmiszerek
kel a jugoszláv Jurka Topics 8260 
tonna* űrtartalom hajó elindult Euró
pa felé. A Deutsche Allgemeine Zei
tung jelentése szerint a Campana 
10.816 tonnás francia hajó Buenos 
Ayresből elindult Franciaországba. A 
német lap megállapítja, hogy ú'”< a 
diplomáciai szervek, mint a francia 
ha jóstár saságok megtagadták a vá
laszt arra a kérdésre, hogy vájjon a 
hajó nem angol hajózási társaság tu
lajdona-e,

L



Torockói S ziíva Erzsébet
Párásban

Látogatás a franciaországi kis magyaroknál, akik 
már csak könyvből tudják, hogy hol folyik a Duna...

ől p6ri*i
íudásitcjánnk ielefonjelentére

ápolja néhány 
és asszony a 

hazájukhoz hű 
De örömünkbe

Páris, jan. 24.

Mit csinálnak a párisi magyar gye
rekek? Tudnak-e még magyarul?

A. napokban szívélyes meghívást 
kaptak a budapesti lapok tudósítói, 
jöjjenek el, nézzék meg a szajnaparti 
„magyar iskolát“ és győződjenek meg 
arról, hogy miként 
lelkes magyar férfi 
messze távolban is 1 
maradi kis lelkeket, 
esá’ódús is vegyült...

A „magyar iskolát" idézőjelbe kell 
tenni, mert amit itt,

hitenként mindössze egyetlenegy 
napon,

húrom magyar tanárnő, 160 tanulni 
vágyó gyereknek nyújthat, azt bizony 
csak alig lehet iskolának nevezni.

Franciaország és Magyarország kö
zött nincsen olyan kulturegyezmény, 
amely engedélyt adna egy rendes, 
heti hatnapos iskola fenntartására • • • 

Miárt?
Mi nem akartuk kérni, vagy a fran

ciák nem aakartak rá engedélyt adni? 
Milyen fényűzés az egy nemzet éle
tében, 
hogy 160 
sőt közel 
sZi i eoen 
nyelvünk

amikor belenyugszik abba, 
kis önkéntes helyett 300, 400, 
700 párisi magyar gyerek 
ne hagyja kialudni anya- 
tüzét! Pedig az a nagyszerű 

munka, amit itt a párisi magyar ház 
r ie vaugirardi szobájukban látunk, 
valóban megérdemelné, hogy többen 
is részesedjenek benne...

A gyerekek csütörtökön (a francia 
iskolák hagyományos szünnapján) jár
nak az iskolába. Attól a perctől kezd
ve, hogy reggel a kapun belépnek, egé
szen estig, gondos szemek vigyáznak 
reájuk. A rendelkezésre álló rövid idő 
alatt

csak három főtantárgyat tanul
hatnak:

nyelvtant, földrajzot és törté- 
Délben, — a mostani párisi

magyar 
nőimet. 
nagy élelmezési nehézségek ellenére is 
—- díjtalanul kapják az ízletes ebédet, 
ugyanúgy, mint délután az uzsonnát. 
Eb.'d után közös séta, vagy játékóra a 
közeli parkban, utána pedig a köny- 
nyebb tantárgyak: hittan, ének és 
amennyire csak az időből futja, általá
nos nevelés.

De bizqny a nyelvtanra van itt a leg
nagyobb szükség. Amilyen jótékonyan 
és gyorsan fog a kisebbeken a magyar 
szó, olyan nehézségekkel betűzi már 
nyelvünket azoknak szája, akiket csak 
későn, nagyobbacska korukba küldtek 
először szüleik a magyar házba. Itt 
már hiányos a szókincs, komoly bajok 
vannak a ragokkal és képzőkkel és 
néha egyenesen elképesztő a hangsúly.

Pósa bácsi franciául
— Arsogjou á drombida, ropoghjon 

a puszká... töri éppen jellegzetes 
fra.neia kiejtéssel kerékbe Pósa Lajos 
egyik szép meséjét az a 15 éves fiú, 
akit előttünk hív fel a tanárnő. A ki
sebbek mosolyognak. Ök ezt már job
ban tudják. S rögtön be is bizonyítják, 
csak úgy folyik kis szájukból a csengő 
vers és magyar nóta-

De valaki, ott a hátulsó sorokban 
különösen teli torokkal fújja! Kiejtése 
nemcsak kifogástalan, hanem meg
lepően zamatos is. Olyan az arca, mint 
a nap, szőke kontya pántlikás, kék sze
meiben 12 év gondtalansága nevet. 
Szilva Erzsébet ez, a nagy kivétel a 
sok idegenben született gyermek kö
zött: egyenesen Torockóról idekerült, 
friss ‘jövevény, az egész _ osztály ojtó-
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ág-a, mióta ebbe a padba beleült, töb
bet tanult tőle az egész osztály, mint 
akárhány nyelvtanból.

De mit tudnak a párisi kis magya
rok

a történelemből?
Milyen király volt IT. Endre? Hát 
Mátyás? Mohi-puszta és Szigetvár?... 
Itt már a nagyobb gyerekek, a polgá
risták felelnék, ök már szégyenlőséb

Göring marsall 
egyenes leszármazottja Oroszlán 

Henriknek
Bremen, jan. 24.

(NST) A Bremer Nachrichten jelentése 
szerint az őskutatás kimutatta, hogy Her- 
mann Göring birodalmi marsall egyenes 
leszármazottja Oroszlán Henrik braun- 
schweig-hannoveri hercegnek, aki a közép
korban a Welfek élén a legnémetebb poli-

NAGY NAPOK, 
KIS HÍREK

-w- <..<5 'Wsuns 'íw
Derna között 160 km. a tá-

•repülőtere a libiai isivatag-'
65 km-nyire nyugatra Derná-

Albániában a Berat és Klisszura közötti 
országút fölött jártak angol repülők.

Négy olasz ellentámadás zajlott ife’ áz 
elmúlt napokban az albániai front középső 
szakaszán.

Tobruk és 
volság.

Apollónia 
bán fekszik, 
tói.

Keletafrikában, a szudáni fronton, Kasz 
szálától 120 km-nyire keletre folyik hadi
tevékenység. 240 km-rel délre Metemmáná! 
a várostól kelétre vannak harcok.

A német Luftwaffe. a keletangliai part
vidék három városát bombázta, a Iioyal 
Air Foree Düsseldorf, Rhodos-szigete és a 
Somme fölött járt.

Gyermekes híresztelésnek nevezik Lon
donban a La Suisse című svájcii lap értesü
lését, amely szerint Roosevelt megegyezést 
keres a szovjettol és a tengellyel.

A boroszlói rádió leszögezte, hogy 
Berlinből és Rómából sugárzik szét az új 
rend, amely egészségessé és békéssé változ
tatja Európát.

KlJIinger, bukaresti német követ 1938-ban 
önéletrajzot írt. Killinger végigharcolta a 
világháborút, utána a jól ismert nevű Er- 
hardt-különítményben szolgált s megsze
rezte a sok küzdelmet vívott szabadcsapat 
Feme-jelvényét is. Legutóbb Pozsonyban 
volt követ, onnan Hitler Adolf bizalma és 
rendeleté küldte Bukarestbe, hogy a román 
fővárosban szolgálja a német-román össze
hangolás munkáját a kialakítandó új euró
pai rend szellemében.

Divatba jött a halbőr az egész világon. 
Női cipőt, kesztyűt, lámpaernyőt, tárcát, 
gombokat, öveket és egyéb cikkeket készí
tenek belőlük, különösen a cápa és tonhal 
bőréből. Sőt angolna bőréből pompás könyv
táblákat is készítenek. De a süllő bőréből is 
igen szép színes könyvkötésoket készítőnek.

A romániai nyugtalan ágról Belgrádba 
érkezett hírek szerint Bukarest és a vidék 
között megszakadt az összeköttetés.; Az 
orosz határ mentén fekvő egyik 
hír szerint, utcai harcok során 
halt meg. Valószínűnek létezik, 
ring német vezérkari őrnagy 

városban, 
50 ember 
hogy Dö- 
gyilkosát

ben érzik a kis hiányokat. Elfogódot- 
iak, pirulnak, amikor egyszerre annyi 
kiváncsi idegen zúdítja feléjük a kér
dések özönét. De amikor Binder főkon
zul biztató, mosolygós szemébe néz
nek, egyszerre megoldódnak a nyelvek 
a talpraesett feleletek, sora örvendez- 
tetje meg a látogatót.

Igen: az a munka, amit itt végez
nek, csak dicséretet és köszönetét ér
demel. Oly kevés támogatással és any- 
nyi nehézségek között úttörők azok, 
akik még az idegenben is nemzedéket 
nevelnek a magyar jövőnek. Jegyez
zük fel azok nevét, akik ezt a missziót 
oly elismerésre való fáradhatatlanság
gal látják el: Vargha Zsigmondot.^a 
párisi magyar ház fiatal vezetőjét, 
Lengyel Paula igazgató tanárnőt, vé
gül a kát lelkes tanítónőt, Kipper Ber
tát és TŐrös Jolánt.

Boros Ferenc

tilkia képviselője volt. A. birodalmi marsall 
őseit II. Albrecht braunechweigi herceg 
leányáig vezették vissza, aki Oroszlán Hen
rik ükunokája volt. Atyai nagyanyja ré
vén Göring marsall Metternich herceggel, 
a híres osztrák kancellárral is rokonság
ban áll.

még csütörtök estig sem végezték ki, mert 
folytatólagos vallatása során a merénylet 
hátterére vonatkozó közelebbi adatok bir
tokába szeretnének jutni a román hatósá
gok. Ezzel kapcsolatos az az Athénből ér
kező jelentés is, amely szerint a görög 
hatóságok tagadják, hogy a merénylő gö
rög alattvaló. A görög hatóságok szerint a 
merénylő az clrou.1t év júliusában érkezett 
hajón Olaszország felől és. mindössze három 
naiböt iöftö'tt Görögországban:. Egyes na-- 
gyobb délriyugat-romáúiái, illetve erdélyi 
városokban, így Brassóban is, a hadsereg, 
illetve katonaság és vele karöltve a kor
mánnyal továbbra is együttműködni haj
landó vasgárdisták újra megszilárdították 
hatalmukat. A legújabb hírek szerint a 
bukaresti rádió ismét a kormány kezében 
van.

Ricei olasz korporációs miniszter és 
Tullio Cianetti államtitkár elhagyták he
lyüket, mert frontszolgálatira vonultak be. 
Ricci Betsaglieri alezredes, ugyanabban a 
csapatban szolgál, amelyben Mussolini is 
a világháború alatt, Cianetti pedig száza
dos egy hegyitüzérezredbe.n. Mindketten 
nyomban a tűzvonalba utaztak.

A tokiói brit követség ismételtén felszó
lította az angol állampolgárokat, hogy 
térjenek vissza Angliába, — jelenti a 
Stampa Tokióból.

Érdekes láz ütötte fel újabban a fejét 
Debrecenben. Az a hír terjedt el, hogy a 
Nemzeti Bank tetemes összeget ad minden 
1927-ben készült egyfilléresért. Az elmúlt 
napokban tömegesen keresték fel a bank 
debreceni fiókját az emberek, akik beje
lentették, hogy birtokukban van egy ilyen 
„ritka** egyfilléres és 50 pengőért hajlan
dók átengedni a banknak. Olyan is akadt, 
aki szú® pengőt, sőt háromszáz pengőt 

.ritka" pénzért. Természetesen a 
szó 

róla, mintha a Nemzeti Bank ke-

kert a 
bank minden esetben közölte, hogy 
sincs 
resné az 1927-os egyfiUéreseket B legfeljebb
egy vadonatúj egyfillérest ad a ritka 
pénzért.

Az ejtőernyősöknél tapasztalt különle
ges jelenség leküzdéséről ad hírt a New 
York Times legutóbbi száma. A lap sze
rint a kiképzés során sikerült leküzdeni 
az „ostorcsapás-bénulás" néven ismert 
különös jelenséget, amelyet az ejtőernyő 
kinyitásakor az esésben lévő katona ér
zeti a mellkas táján. Az amerikai ejtőer
nyős katonák kiképzésénél az ejtőernyőt 
zsinór köti össze a repülőgéppel. A zsinór 
rnogránduláa révén nyílik ki az ernyő, 
amikor az ugró mintegy 15 m-nyi utat 
tett mar meg esésében a gép alatt. Ebben 
a távolságban a zsinór elszakad és így az 
ernyő kinyílásakor nem állhat elő semi-
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nyolc

lapok 
amely

során
halott

Tetovo

lyen zavar. Az amerikai gyakorlatoknál 
áz első ugrásokat IfKTO m. magasságban, 
hajtják végre és csak később csökkentik 
fokozatosan a magasságot egészen 1C0 mé
terig. Minden egyes ugró felszerelését az 
eredetitől eltérő színű ejtőernyővel bo
csátják le. A katona, mihelyt földet ér, 
megnézi, hogy a megfelelő színű ejtőernyő 
milyen távolságban ér földet és azonnal 
arra tart, hogy a felszerelést átvehesse.

Az úgynevezett „nioszkitó-flotta’* fel
állításáról szóló törvényjavaslatot csü
törtökön nyújtották be az amerikai szená
tusnak/ A javaslat mintegy 400 kisebb űr
méretű hajó, gyorsnaszád, búvárhajó, ül
döző és romboló építését írja elő, A tör
vényjavaslatot a képviselőiház már elfo
gadta. A szenátusban legfeljebb 
napig tartó vitával számolnak.

Feltűnő helyen közlik az olasz 
azt az athéni hivatalos közlést, 
szerint a görögöknek az Olaszország ellen 
folytatott háborúban támadásaik 
7723 halottjuk — köztük 158 tiszti 
juk — volt.

Érdekes esemény játszódott le 
délszerbiai városkában egy filmbemutató 
alkalmával. A városka mozijában egy 
amerikai filmet mutattak be, amelynek 
címe „A kis cigány". A. film égjük sze
replőjében, Bora Minjevics amerikai he
gedűművészben a nézők nagy meglepeté
sükre, egyik földijüket ismerték fel: Bora 
Mlrcsevicset, aki tizenkét évvel ezelőtt el
hagyta Tetoyot és azóta semmi életjelt 
sem adott, magáról. Az előadáson ott volt 
Mircsevics öreg anyja is, aki örömében 
sírvafakadt, amikor rég elveszettnek hitt 
fiát megpillantotta a vásznon.

Nemzeti véradótartalékot állít fel az 
amerikai Vöröskereszt. A Vöröskereszt 
felhívást tett közzé, amely szerint minden 
tartományban külön központot állítanak 
fel az önkénes vérfelajánlók beszervezé
sére. Elzekiről vércsoportok szerint karto
tékot készítenek, úgy 'hogy szükség esetén 
a központ mindig tudja majd, hol talál 
megfelelő, átömlesztésre alkalmas vért.

Mintegy 5 millió olyan idegen tartóz
kodik az USA területén, akiknek nincs ál
lampolgársága. Ezek nngyrészét, amint 
lehet, fokozatosan visszaküldik azokba az 
országokba, ahonnan illegális utón Ame
rikába utaztak. Addig is meghatározóit 
tartózkodási helyet jelölnek ki számukra,: 
ahol szigorú felügyelet mellett kell élniük.

„Törvényes orvhaljgatóknak" nevezi 
tréfásan a német rádió a német véderő 
katonáit, mivel előfizetési díjat nem fizet
nek. A német katonák moát óriási meny- 
uyisegben kérnok rádióvevőkészüléket ha
zulról. A birodalmi német rádió legfőbb 
vezetője megállapítja egy nyilatkozatában, 
hogy a jövő katonája tölténytáskája és 
csajkája mellé még könnyen hordozható 
kis rádióvevőkészüléket is fog kapni.

Londonban igen nagy gondot okoz a 
probléma, hogyan védjék inog az emberek 
fülét az állandó bombázás Robajaitól. Még 
nagyobb veszedelmet jelent a robbanások 
folytán előállt légnyomás. Igen sok dolguk 
van a londoni fülspecialistáknak. A lon
doniak most parafinba mártott vattává! 
dugják be a fülüket. A gyermekek fülét 
kendővel kötik be. Igen jó szolgálatot tesz 
egy kis darab kauosuk, amelyet a légitá
madások idején a foguk közé szorítanak 
az emberek. Azonkívül azt is tanácsolják, 
hogy a robbanás pillanatában el kell er- 
nyesíteúi az aroizmokat.

— tjvári Péter halálának tízéves évíor- 
dulója. Január 16-án múlt tíz éve annak, 
hogy Újvári Péter író és pulicista, a Ma
gyar Újságírók Egyesületének a világhá
ború alatt ügyvezető titkára, az Erdélyi Ma
gyar Újságírók Nyugdíjintézetének volt 
elnöke meghalt. Az évfoi'duló alkalmából 
barátai és tisztelői közül számosán felke
resték sírját.

— A Magyar Tisztviselők Takarékpénz
tára Rt. igazgatósága báró Percnyi Zsig- 
mönd elnöklete alatt tartott ülésében meg
állapítottá az 1940. üzletévre vonatkozó mér
leget, amely minden vonatkozásban az in
tézet további fejlődéséről tesz bizonyságot. 
A takarékpénztárral szembon megnyilvá
nuló általános bizalom jelének tekinthető, 
hogy betétállománya az o’.mult évben — & 
nehéz idők ellenére is — 17%-al emelke
dett. A váltókihelyezések állománya fiz el
múlt év folyamán 2.67 millió pengőt kitevő 
új folyósításokkal 6 millió pengő fölé emel
kedett'; a kihelyezések mobilitásának leg
jobb bizonyítéka, hogy a váltótáreából 2-4 
millió pengő, vagyis mintegy 40%-a fo’yt 
v’ssza. A tiszta nyereség a kedvező iiZjet- 
menet folytán áz előző évi 81416 pengővel 
szentben — előrelátható és óvatos iaittA’,6' 
kólís után — 112.714 pangó. Áz igázgálósáC 
a közgyűlésnek 4%-0s oszatlék kifizetésé*' 
Javaso'ju.



A tengely minden frontja 
egy főparancsnokságnak 

engedelmeskedik
milánói í. 

tudósítójának tele ion jelentés

Milánó, jan. 24.
A tobruki epizód ugyanazokat az 

érzelmeket váltotta ki az olasz nép
ből, mint a Bandiénál történjek: 
büszkeséget és szilárd elhatározást a 
végsőkig való kitartásra- „Viva 
Tobruk!** — ez a Corriere della Sera 
mai vezércikkének a címe.

„A kirenaikai határon — írja a lap 
— angol és frtaneia erők igazi koalí
ciója jött létre Itália ellen. A régi 
imperialista és olaszellenes szövetség 
felébredt, ellene harcoltunk mindig 
és harcolunk a jövőben is-“

Az ilyen kijelentések
igen súlyosan érintik a viehy-i 
kormányt is, amelyet a tekinté

lyes olasz újság bizonyos mérték
ben felelőssé teszi a történtekért, 
amikor egykalap alá veszi De 

Gaulle-t Pétain-ékkel.
Ezt alighanem érezhették az Alpokon 
túl is, amikor siettek közzétenni, hogy 
a mostani francia rezsimnek semmi 
köze sincs az Afrikában harcoló fran
cia „lázadókhoz'*. Ez a vichyi kommü- 

‘niké azonban igen kevés visszhangra 
talált Rómában, a lapok nem is közöl
ték.

A Corriere ezután azt írja, hogy

Tobruk vissza fog térni, amint 
megváltozik a jelenlegi válto

zatlan hadihelyzet.
„Visszatér majd Bardia is és vala

Mennyi angolt ölt meg 
a bombázás?

Lisszabon, jan. 24.
A legutóbb kiadott hivatalos angol 

statisztika szerint december havában 
légitámadás következteben 3793 sze

V’alutabűnper
550 Palesztinái 

kivándorló körül
Schwarcz László órás és ékszerész, 

Valamint Lichtmann Lajos sajtügynök 
bűnügyét mára tűzte ki főtárgya
dra a büntetötörvényszék Dorosí-ta- 
^ácsa. A királyi ügyészség fizetési esz
közökkel elkövetett visszaélés bün
tette miatt emelt ellenük vádat A vád 
^erint mindketten a cionista z szerve- 
Zet londoni csoportjának megbízásából 
a Palesztinába irányuló kivándorlási 
Rolóban való működést vállaltak el 

550 kivándorolni szándékozótól kö
rülbelül 138.000 pengőt vettek át.
, A londoni szervezet részéről néhány 
hónappal ezelőtt külföldről Budapest
be érkezett Stavszki Ábrahám, aki az 
egész kivándorlás lebonyolítását ve
hette. Stavszkinak — a vád szerint — 
^hwarcz és Lichtmann többezer pen- 
fét adták át és Stavszki ezzel ismét 
külföldre utazott. Az ügyészség sze- 
pb>t ezenkívül Lichtmann egy kül- 
°ldről Budapestre érkező ismerősétől 
Uszfontos csekket vásárolt, hogy az- 

Zal itt üzérkedjék. A tárgyalás meg

mennyi hely, amelyeket fel kellett 
adni az ellenállhatlan nyomás alatt. A 
tobrukiak keményen kitartottak lénye
gében igen szerény erődítmények mö
gött, kedvezőtlen erkölcsi és materiális 
körülmények között, ellenálltak rendü
letlenül, tudván, hogy nem kaphatnak 
segítséget, hogy fel kell áldozniok ma
gukat egy magasabb cél érdekében. 
Tobruk tehát megtette kötelességét. 
Éljen Tobruk és éljenek hős védői**.

Vezető római körökben is ekként 
vélekednek, kifejezésre juttatván azt 
is, hogy bármennyire fájdalmas volt 
a fasiszta Itália számára Tobruk el
veszte ezt is csak az angolok helyi si
kerének kell tekinteni, amelynek, fon
tossága az általános stratégiai hely
zettel szemben igen elenyésző.

Közben — így látják a megfigyelők — 
a tengely még nagyobb mérték
ben fokozza előkészületeit a tava

szi erős összecsapásra.
Ennek félreérthetetlen jelei is látsza
nak. Alighanem

valamennyi fronton közösen ve
szik fel a küzdelmet a németek 
és az olaszok, közös vezetés alatt.

Mussolini lapja már leszögezi, hogy a 
tengely valamennyi frontján egyetlen 
főparancsnokságnak engedelmesked
nek. „Olaszország és Németország — 
írja a Popolo d'Italia — ebben a pil
lanatban egy testet képez, egyetlen po
litikai akaratot, egy diplomáciai erőt, 
egy gazdasági tervet, egy katonai esz
közt, egy haditervet és egy békepro
gramot."

Györgyi Miklós

mély halt meg és 541 volt a sebesül
tek száma.

Novemberben 4588 ember halt meg, 
októberben 6334, szeptemberben pedig 
6594 volt a halálos áldozatok száma.

nyitása után Dorosi elnök mindenek
előtt a vádlottakat hallgatta ki, akik 
mindketten tagadják bűnösségüket.

Az amerikai flotta 
meg akarja szállni 

a francia Martinique 
szigetét?

Milánó, jan. 24.
Az olasz sajtót igen érdeklik azok 

a hírek, amelyek Amerikából jönnek 
és azt a látszatot keltik, hogy az 
•Egyesült Államok az Amerikához 
közeleső francia gyarmatok megszál
lására törekszik. Ma az Ambrosiano 
című lap közli első oldalon azt a szen
zációt, hogy az amerikai flotta állító
lag már meg is tette előkészületeit 
M.irtinique szigetének megszállására. 
A lap tudósítója azt is hozzátette, 
hogy nem egyedül Martinique-ról 
van szó, hanem több tengerentúli 
francia birtokról.

Az Ambrosiano tudósítója amerikai 
tengerésztisztektől nyert értesüléseire 
hivatkozik és azt jelenti, hogy a 
Karibii-tengeren állomásozó amerikai 
flottát megerősítették.

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

Szófia, jan. 24.
(Búd. Tud.) Bukarest a két nap so

rán valóságos hadszíntérré alakult át 
A zavargók letörésére Antonescu

több fegyvernemet igénybe vett.
Bukarest utcáin valóságos harcok ala
kultak ki, amelyek szerdán délután 
érték el tetőpontjukat. Az utcai har
cok miatt a forgalmat hé kellett szün
tetni. A tüntető légionisták állandóan 
felvonulást rendeztek. Ezek a zavaró 
elemek főként fiatal' légionistákból ál
lottak, akik
misztikus szellemű nevelést kapnak,
A bukaresti rendőrlaktanyában 

mintegy 700 légionárius torlaszolta el 
magát A katonaság mintegy száz mé
terről lőtte a laktanyát A légionisták 
lelkesedése akkor érte el tetőfokát 
amikor a légionisták kezében lévő 
bukaresti rádióban közölték, hogy a 
brassói Dragalin-hadtest Bukarest 
felé közeledik 30 ezer katonával, hogy 
felszabadítsa a szorongatott légionis
tákat

Antonescu r^dióküzlése 
a zendülés leverésérül

Bukarest, jan. 22.
(Orient Rádió) Antonescu tábornok, 

államvezető, csütörtökön újabb rádió
felhívást intézett az ország népéhez.

— Igyekeztem — mondotta felhívá
sában — a zendülőket ismét visszave
zetni a rend útjára, de fáradozásaim 
nem jártak eredménnyel. A mai nap 
folyamán

a zwndülők 609 főnyi csoportja 
géppuskákkal, ágyukkal felfegyver
kezve, — ezeket a fegyvereket a 
volt belügyminiszter bocsátotta 
már korábban rendelkezésükre, 
hogy erőszakkal megdöntsék a kor

Miután a bukaresti rádiót' csütörtö
kön este a kormánycsapatok elfoglal
ták, a rádió rögtön utána közvetítette 
Antonescu felhívását a román néphez. 
A felhívás közölte, hegy a felkelők a 
bukaresti rendőrségi laktanyában sán- 
colták el magukat és

több mint 600 gépfegyverük van.
Azonkívül ágyúkkal és más fegyve
rekkel is rendelkeznek. Ezeket a fegy
vereket még az előző és Antonescu ál
tal elbocsátott belügyminiszter gyűj
tötte össze, hogy e fegyverek segítsé
gével a tervezett felkelés sikerét biz
tosítsa. Más helyen is megtámadták a 
kormányépttleteket, de a hadsereg meg
ingathatatlanul kitartott a kormány 
mellett és most mindenütt

egymásután adják meg magukat a 
megszégyenített és félrevezetett 

notórius kommunisták.

A felkelők, — amint a rádió bemon
dotta, — magánházakat is fosztogat
tak, úgy, hogy

a kormánynak felhívást kellett 
intézni a polgári lakossághoz, hogy 

azok magúkat fegyverrel védjék.

Mindenkinek szembe kell fordulnia az 
anarchiával, mert különben minden 
elveszett.

Antonescu csütörtökön este újabb 
felhívást bocsátott ki, amelyben fel
szólította a polgári lakosságot, hogy 
minden fegyvert, amely tulajdonában 
van, 24 óra alatt szolgáltassa, be. Nyil
vános gyűléseket és tüntetéseket az 
államvezető eltiltotta. Aki ennek a fel
hívásnak nem engedelmeskedik, azt

GYERMEK- 
ZSÚRRA

MINERVA
apró ajándékok, 
meglepetések. 
Tombola-tárgyak 
papiphAz
Andrássy-út 8.

Az ellenállást tanúsító legionistáí 
vezetői még akkor is hangoztatták,, 
hogy ők a nemzeti Romániáért harcol
nak a Németországgal való teljes meg
egyezés szellemében. Érdekes, hogy 
Horia Simát továbbra is vezetőjüknek 
tartották és kijelentették, hogy az el
lenállás alatt kiadott felhívások nem 
tőle származtak, Horia Sima nem adott 
ki ilyen kiáltványokat, hogy szüntes
sék be a harcot.

Elmondották még az utasok, hogy 
a Romániában élő német tancsapa
tok nem avatkoznak bele a har

cokba.
amikor a repülőgép utasai elhagyták 
Romániát, a vasút már a katonaság 
kezében volt és nagyszámú erősítés 
érkezett a lázadó légionistákkal küzdő 
katonaság segítségére. A zavargások 
ideje alatt

nagy élelmiszerhiány
lépett fel Bukarestben és emiatt több 
helyen fosztogatásra is sor került, 
raktárakat törtek fel és kirakatokat 
zúztak be.

mányt, — rálőtt a miniszterelnök
ség, valamint más állami intés*
> mények épületére.

Ezzel túlléptek a türelem végső hatá
rán is és ezért szükségszerűen műkö
désbe hoztam a nemzetvédelem eszkö
zét: az ország hadseregét.

A zendülök, akik jórészt tájéko
zatlan fiatalemberek, vagy ismert 
kommunisták, megadták magukat 

Az állam tekintélyét mindenütt hely
reállítottuk.

Befejezésül Antonescu felhívta a ro
mánságot hogy mindenki fogjon össze 
és tömörüljön a hatóságok, az állam, 
a hadsereg és a király körül (MTI)

Bukarest, jan. 24.
3-tól 15 évig terjedhető fogházbünte
tésre ítélik és

megvonják tőle az állampolgársá-
v got,

Csütörtöktől kezdve házkutatást kizá
rólag csak a katonaság hajthat végre.

Bukarest jan. 24.
(Orient Rádió.) Antonescu tábornok 

hadseregparancsot bocsájtott ki-
Megtévelyedettek és semmirekelők, 

— .mondja ebben, — kísérletet tettek 
arra, hogy kezükbe kerítsék a hatah 
mát, de hála a hadsereg közbelépésé
nek, huszonnégy órán belül sikerült a 
rendet helyreállítani. Az ország hálás 
a hadsereg iránt- Akik bűnösök voltak, 
azok haladéktalanul biráik elé kerül
nek és elnyerik példás büntetésüket, 
akik pedig példaadó módon viselked
tek, azok jutalomban részesülnek. 
(MTI.)

Szálasi Ferenc úr rokonszenvét 
nyilvánította Románia iránt és 
azonosította magát a románok
kal, amikor kijelentette:

„Mi teljes megértéssel viselte
tünk egy ugyanazon szövetségi 
rendszerhez tartozó állam termé
szetes belső nehézségei iránt."

Bukarest, jan. 24.
(Orient rádió.) A román hadsereg 

vezérkara hivatalos közleményben ha
tározóit tan megcáfolja azokat a Ikre
ket, amelyek szerint a román hadse
reg körében egyesek megtántorodtak 
és a zendülőkhöz csatlakozlak. A had
sereg, — mondja a közlemény, — tel
jes mértékben teljesíti kötelességét. A 
hatóságok az egész országban urai a 
helyzetnek. (MTI)



KÉT FŐPRÓBA, 
KÉT BEMUTATÓ:

exek a hétvégi színházi 
események

Ezen a szombaton ismét Tcéí bemutató 
esik egy napra a pesti színházakban. A 
Nemzeti Színház Tamási Áron új darab
ját, a „Vitéz lélek" című színművet 
játssza először a Tamási-darabok két meg
szokott hőse,’ Szeleczky Zita és Apáthy 
Imre, továbbá Lehotay Árpád, főszereplé
sével. A kiváló erdélyi írónak a tavaly
előtti „Tündöklő Jeromos" és a tavalyi 
„Énekes madár" után ez a harmadik szín
müve, amely Budapesten színre kerül. A 
darabtól ma délelőtt volt a nyilvános fő
próba, amelyet a közönség nagy érdeklő
déssel hallgatott végig. A Vígszínházban 
ugyancsak holnap lesz a premierje Vaszary 
Gábor „A. szőkékkel mindig baj van"
című új vígjátékának. A főszerepeket Tol- 
nay Klári, a vendégként fellépő Somló 
Vali, Percnyi László és Szilassy László 
játssza. A vígsainházi nyugdíjintézet ja
vára rendezett nyilvános főpróba ma este 
negyed nyolckor kezdődik. A „Vitéz lé
lek" kritikai méltatására holnap, a víg- 
szinházl újdonságéra hétfői számunkban 
visszatérünk.

TÁRAY FERENC CYRANOJA lépett teg
nap a közönség elé a ‘ Nemzeti Színházban 
í ezzel Rostand romantikus drámájában 
Kiss Ferenc és Lehotay Árpád ^lén 
bemutatkozott a harmadik címszereplő is. 
Táray Ferenc, ez a csupa ideg, csupa érte
lem színész, főleg a gascognei lovag 
gunyoros szellemét vitte színpadra, 
azt a csúfolódó, keserű jókedvet, amellyel 
Cyrano a világgal, az emberi hiúsággal és 
gyávaságagl szemben állást foglal. Kissé 
száraz líráját Táray csillogó szellemmel 
tette ■ lágyabbá, érzelem helyett in
kább az értelem lob o g ott benne 
s megmutatta Cyranonak azt a harmadik 
jellemvonását, amit a két másik művész 
többé-kévésbbé figyelmen kívül hagyott: a 
magányos költő és magányos e m- 
ber érett, kiábrándult filozó
fiáját. Versmondása kissé lassúbb 
szárnyakon szállt, mint Kiss Ferencé és 
Lehotay é, a szöveg zenei szépsége azonban 
igy jobban érvényesült. A három színész 
közötti nemes művészi veté.kedésről vég
eredményben azt lehet mondani, hogy li á r- 
muk művészetéből még egy, a 
Coquelinénél is tökéletesebb 
C y r anot lehetett volna össze
ötvözni. Itt jegyezzük meg, hogy ma este 
Lehotay Árpád játssza a szerepet.

HÁROMHETI betegségéből teg
napra FELGYÓGYULT Törzs Jenő és 
bejelentette a Magyar Színház igazgatósá
gának, hogy orvosa ismét megen
gedte neki a fellépést. A színház
ban nagy örömmel fogadták Törzs Jenő 
felgyógyulásának hírét és nyomban meg
bízták a kitűnő színészt azzal, hogy hodnap 
este az Andrássy Színházban szinrekerülö 
„Az ördög nem alszik" előadásán 
vegye vissza régi szerepét, a 
szigorú, rendkívül mulatságos várurat. Hol
nap este tehát már Törzs Jenő fogja 
játszani ezt a kedves szerepet.

MÁSIK KÉT ÖRVENDETES GYÓGYU
LÁSRÓL IS BESZÁMOLHATUNK: K a- 
rády Katalin és Műt át i Lili tegnap is
mét felléphetett a Vígszínház Szilveszteri 
kabaréjában.

ELŐADÓESTET RENDEZ GREGUSS 
ZOLTÁN jövő szerdán este 8 órakor a Zene
akadémián.

„A HÁROMORRÚ KACSA" címmel hol
nap este 8 óra 50 perckor humoros felolva
sást tart a rádióban B aky Marica, az is
mert ujságírónő.

SZABADKÁN MOST MUTATTÁK BE 
néhai Aszlányi Károly „Péter" című 
vígjátékát, amedy tavaly a Vígszínházban 
ment.
................ Irwmimrninr       i i ■ ■■,am»»i      ........... . nraannu'«jrarnniwrM-n»wirnm— A KISPEST ÉS AZ OLAJKÁR FIVÉREK

Göring születésnapja

A 48 éves Göring fogadja Koch körzetvezető születésnapi gratulációját

EGY RÉGI HÍRES OPERETT KERÜL 
HOLNAP A MIKROFON ELÉ az esti rádió
műsor fo.yamán: 7 óra 20 perckor D’Ar- 
rigo Kornél, Orosz Júlia, Udvardy 
Tibor, Patak]/ Jenő és Orosz Vilma 
Ki s z e l y Gyula rendezésében előadják az 
„Ezüst sirály" című Földes—Buttykay- 
operettet. ■

A TÁBOR] SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKOT 
TART ma estétől kezdve három napon át 
a debreceni Csokonai Színházban. A mai 
díszelőadáson megjelenik a debreceni had
test parancsnoka;- is. ■

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Tannháuser (Vs7). — NEM

ZETI: Cyrano de Burgerac (7). — KAMARA: 
Kaland (ViS). — MADÁCH: Négy asszonyt 
szeretek (’/tS). — VÍG: A szö*ké’kk<el mindig:
baj van (főpróba, x/<8). — MAGYAR: Gyerg-yói 
bál (VaS). — MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: 
Nincs előadás. — FŐVÁROSI OPERETT; Ilye
nek a férfiak (3/é>). — ANDRÁSSY: Hajn-álbdi/k- 
(a/<8). — PÓDIUM (a Pesti Színházban': Tekin
tettel arra... C/t9). — ERZSÉBETVÁROST: 
Fiatalság bolondság (VÍG, 8). — JÓZSEF
VÁROSI: Ma éjjbl szabad vagyok (‘/iG, 8). — 

_ KISFALUDY: 1’20-as tempó (’AG. S). — KO
MÉDIA ORFEUM: Éjjeli szolgálat! (»/<9). — 
KAMARA VARIETÉ: Hurrá. 1D41! (VsO). — 
ROYAL VARIETÉ: Royal Trott (9).

RÁDIÓ
' 1941 JANUÁR 24. PÉNTEK

BUDAPEST I.:
16.15: „Híres kereskedőik.** A Siemens-család. 

Kisléghi Nagr Dénes dr. egyetemi magán
tanár /előadása. — 16 45: Időjelzés, időjárás
jelentés, hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 17.15: Kulcsár szájharmonika
kettős. — 17.30: Spoftközlem-ények. — 17.46:
„Értékesítsük az értéktelent.** Ifj. gorg Antal 
előadása. — 18.10: A Rádió Szalonzenekara. — 
19: Hírek magyar, német és román nyelven. 
— 19.26: „Mátyás király, mint olasz opera
hős. “ Bevezetőt mond Haraszti Emil dr. — 
20.20: „Halhatatlan szerelmesek.*' Szörényi
Éva és Rajnai Gábor előadóestje. Hangfelvé
tel. — 21: Butiola Ede tánczenekara játszik. •— 
21.25: „Víz alatti fegyverek.** Nagy Sándor 
előadása. — 21.40: Hírek, időjárásjelentés. — 
22: Szalonötös. —■ 23: Hírek rémet, olasz,, an
gol és francia nyelven. — Kb. 23.25: Cigány
zene. —- 24: Hírek. . .

BUDAPEST II.:
18.39: Gyorsírótanfolyam. — 19: Timkó Mar

git magyar nótákat zongorázik. — 19.2®:
Hanglemez. — 20: Hírek. — 29.10: Cigányzene, 
Orbán Sándor énekszámaival. — 21: ,.A gyer
mekkori tüdőbaj.** Göttehe Oszkár dr. egye
temi e: rk. tanár orvosi előadása. — 21.39: 
Időjárásjelentés.

— A Fodor Oszkár-féle tőzsdei és pénz
ügyi kompasz 1941. évre szóló kötete most 
jelent meg a szokott gazdag tartalommal. 
A huszonötödik évfolyamába lépett Fodor
kom pasz a pénzügyi és kereskedlmi élet 
gyakorlati tudnivalóinak nagy gyűjtemé
nye, amely több mint ezer oldalon tárja fel 
a szükséges ismereteket. Ára vászonkötés
ben 25 pengő. Megrendelhető a könyvkeres
kedések útján, vagy a kiadónál. (XIV., Ste- 
fánia-út 59.)

— A Magyar Légiforgalmi Rt, értesíti az 
utazóközönséget, hogy a Budapest—Nagy
várad—Kolozsvár—Marosvásárhely légi járat 
minden, nap közlekedik.

MOZI
ADMIRÁL (853-707): óz, a csodák csodája. 

(■«!, */.’S, >7:8, >/»H), V. ‘/rí-kor is) — ALKOTÁS 
(Jja-o74): Erzsébet királynő. (>/<4, >/<6, >/<8, ■7,10, 
v. '/<2-kor is) — ANDRÁSSY (124-127): A posta
mester. ».jo, v. d. e. M 3/<12, 2,
$ «, .8, 1 ) - ASTRA (151-42*2): Trenk, a pan
dúr. ('ól, >7,6, V<8, >7, ;O, v. ‘7,2-kor is) —
ÁTRIUM (153 CM): Danira Pista. (‘/,6, >Ú8, ’/slO, 
ez, v. ‘/,1-koi; is) — BELVÁROSI (384-563): Egy 
királynő szive. (4, 6, 8, 10. v. jobb t. 2, 4, «, 
8, 10, bal t. 3, 5. 7, 9). — BELVÁROSI HÍRADÓ 
(181-214):, Uj Japán. Beszámoló a mátrai sí- 
bajnakságról. Színes rajzfilm. Magyar. Ufa, 
Luca és Fax híradók. (Folyt. 10—24 óráig) — 
BlüKE (291-033): Lángoló határok. 5, 7, 9. v. 
'lii, ■/,!, */»S,■ ‘hS, ‘hUI> — BÓDOGRAF (119-510): 
Aranyvcros. (‘Aí, */,3. '/,8. ‘/slO, v. >/i2-kor is) — 
BROADWAY • (422-722): Zárt tárgyalás. CM. 
’/.-G, >7:8. >/:I0, sz., . V, >/:2-kor is) - BUDAI 
APOLLO (351-596): Egy királynő szive. í*/i5. 
3/:7, 9. V. '112, ‘/11, W. >7:3, >/:10) — PAPITÓL 
(134-337): Az eladó birtok. CM, >7:6, ’/íS, */,10, 
v. >/:2-kor is) — CASINO (383-102): Egy esők 
és rnj-í semmi. CM. >7,3, 3ólO, sz , v. >/,4-kor is)
— CITY (111-140): Frankenstein fia. (>7,6. !7Í8, 
!/<10, sz , v. "ól-kor is) — C0RS3 (18-28-18): A 
pekingi lány. (’/aS. >/:8, Vili), sz. v. Vil-kor ifi)
- CORVIN (138-988): Rózsafabot. (V-4. >/:6,

‘/^-kor is) — DAMTANICH (425- 
644): Egy királynő szive. (>/:t. >/rf>, 'r/f3, ''/-tik v. 
2, 4, 6, 8. 10) — DÉCSI (125-992): Egy csók és 
más semmi. Ch6, >/,8. >7,10. sz., v. Vsl-kor is) — 
ELTÍOÍtADÓ (138171): Pardon, tévcdtéinf (L 6. 
8, 10, v. 2-kor is) — ELIT (114-502): Róz- afabot. 
(4, 6. 8, 10. v. 2-kor is) - FLÓRA (Képest, 
1Í6-7C21: Zárt tárgyalás, (’/íő. 7, 9, v. </<2, !/<4, 
‘/ő. '/<3, ’/<10) - FÓRUM (139 543: Ke'k Madár. 
('/a. 'bt, "A10, sz., v. !/i4-kor is) — HÍRADÓ 
(222-499): Nemes paripák. Beszámoló a máira! 
siba'nokságról. Színes rajzfilm. Magyar. Ufa, 
Lnco ós Fox híradók. (Folyt. 9-;24 óráig) —

POSTAMESTER
*"¥*.”“1*2^—" 2 7?" * ANDRÁSSY

HOLLYWOOD (225-003): Cserebere. CM, 'M, 
’/rö, ‘/,1O, .v. ‘/i2-kor is) - IIOMEROS (296-178): 
Csintalan férjek. (’/,5, 7, '/<10, v. >/ű-től) —
IPOLY (292-626):. Erzsébet királyné, (‘/sl. 'M, 
’/:8, ‘/,10, V. */,2-kor is) — JÓZSEFVÁROSI 
(101-644): óz, a csodák csodája. (*/:4, 'M, ’/’S, 
>/:10, v. !/:2-kor is) — KAMARA (423-901): Hét- 
szllvafa. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — KORONA (353- 
318): Erzsébet királyné. (Vs4, 1/i6, */í8, "7:10, v. 
■/,2-kor is) — LLOYD (111-994): Az ifjú Edison. 
(>/d, ‘/íS, ‘7,8, >/:10, v. Vi’-kor is) — NYUGAT 
(121-022): Mimi, a gazdag ember lánya. (‘/,5.
7, >/,W. sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 10) — 
ODEON (422-785): Csintalan férjek. (>/<5, ’7<7, 
*7,10. ez. 'M, lhC>, "7,8, VslO, -v. ’/a2-kor is) — 
OMNIA (130-125): A kolostor lilioma. (5, '/<8, 
!/,10, ez., v. 4. 6. 8, 10) — ORIENT (114-926): 
Erzsébet királynő. (’/<5. "/,7, l/,10, v. V,*!. ‘7,4 
*/,6. </,3, >7:10) - OTTHON (145-447): Saroküzlet, 
(‘/il, '/<6, >/,8, ’/<10, v. */,2-kor is) — PALACE 
(221-222): A notredamei toronyőr. (11, 2, 4, 6,
8, M) —t PATRIA (145-67-3): Pepita kabát. (4,
6, 8, 10. v. 2-kor ifi) — PH6NIX (223-242): 
Aranyváros. (11, 1, 3, 5, 8. */ilt)) — RADIUS 
(122-C93): Egy asszony három élete. ('/i5. 7, 
'/:10, sz., v. 2-kor is) — REX (228-020): Egy 
királynő szive. (‘/sS, a/,7. 9. sz. >7,4, >/,6, >/,8, 
>/,10. V. >/,2-kor is) — RIALTO (224-443): Nyo
morultak. (>/,12, 2. >7,5, 7. '/,10) — ROYAL 
APOLLO (222 002): Dankó Pista. ('/<«. >/<10,
sz.. v 3-kor is) — SAVOY (146-040): Pepita 
kabát. (>7,4, !/4i, >/,8, >7,10. v. "/,2-kor is) — 
SCALA (114-411): Árvíz Indiában. (’7:6. >/,8, 
"7110, sz., v. 3-kor is) — SIMPLON (268-999): 
Rózsafabot. CM, >/16, ’/zR, ’/,10, v. ’/á-kor is) — 
STEFÁNIA (Kispest. 3-19-338): Café de Paris 
titka. (5, 7. 9. v. >7,2, 'M, >/rf>, >/rö, >/»I0) — 
STÚDIÓ (225-276): Kismama. (11. 2. 4. 6. 8. 10) 
- TIVOLI (225-692): Csintalan férjek. (>/,5, 7, 
>7,10. sz. "7:4, >7,6. ’/,8. /’/ilO. V. ’/Ű-kÓr is) — 
TÚRÁN (120-093): Aranyváros. (4, 6. 8. 10, v. 
3 kor is) - URÁNIA (146-046): Jnd Siiss. (5, 
>/,8. >/,10. ez., v. >/<3-kor is) — ZUGLÓI (296- 
309): Egy királynő szive. (5, '/A, ’/,10, ez. 4, 6, 
8, 10. v. 2, 4, 6. 8. 10)

Imre 
Iemon<Io/Ze 

Aíisánoyí Olló 
a TF ioaxgalófa

A Testnevelési Főiskolán lefolyt vizsgá
lat során a kiküldött miniszteri biztos, 
Sztahó Tibor egyetemi tanár megállapí
totta, hogy fegyelmi eljárásra nincs ok s 
jelentése alapján a kultufszminiezter eljárás 
indítását mellőzte, az ifjúság magatar

tásáért azonban rosszalását fejezte ki. Fel
hívta egyben a hallgatóságot, hogy tanul
mányi kötelezettségének haladéktalanul te
gyen eleget.

A miniszteri rendelet kézhezvétele után 
dr. Szukovclthy Imre igazgató bejelentette, 
hogy az ifjúságnak vc-le szemben ihegmu- 
tatkozatt biza'mftt'ansága elvette a kedvét 
r.z intézet további vezetésétől és szabadsá
golását kérte. A kultuszminiszter ezt tudo
másul vette és ideiglenesen Miséngyi Ottó 
helyettes igazgatót bízta meg az igazgatói 
teendők ellátásával.

FTC-BTK, B^SC-É^szltért
Holnap este 8 órakor a Városi Színházban 

kezdődik az ökölvívó csapatbajnokság döntő 
kőre. Az estet a BVSC—Beszkárt meccs ve
zeti be, majd" utána az FTC—BTIÍ mérkő
zése kerül sorra. A döntőben pont nélkül 
álló EVSC nagy erőfeszítéssel készülődik a- 
Beszkárt ellen. A legutóbbi tréningen ki
próbálták az összes számításba vehető ver
senyzőket s megállapították, hogy a sok jó 
formában levő bokszoló közül nehéz lesz; 
kiszemelni á legjobbakat. Különösen ambí
cióval készülődik Énekes Európa bajnok, 
továbbá Artner, Podány, Szabó Gyula, Sza
bó József és- a többiek is komoly munkával 
készülnek a mérkőzésre.

Az FTC minden' mérkőzésén a legjobb 
csapatával szerepel. így lesz most is, a 
ETK-val szemben, valószínű, hogy ezt a 
meccsét is megnyeri.

Ai, KISOK budapesti kerületének sibaj- 
nokságai során tegnap a Svábhegyen, aa 
egyetemi lejtőn a műlesiklást bonyolítot
ták le. A bajnokságot Székely Tamás (Ver- 
bőczi) nyerte 4G.9 mp. idővel. A csapat
versenyben a mezőgazdasági középiskola 
győzött.

A MAFC BIRKŐZÓVERSENYT rendes 
vasárnap a Műegyetemen. A másodosztályú 
birkózók részére kiírt verseny döntőit dél
után 5 órakor kezdik.

A CSERKÉSZSZÖVETSÉG szombatra és 
vasárnapra kitűzött országos siversenya 
az enyhe időjárás és a kedvezőtlen hóvi- 
SBonyok miatt elmarad. A versenyt ké
sőbbi időpontban rendezik meg.

A KORMÁNYZÓ kormányfőtanáesosl cí
met adományozott dr. Bcleznay Lászlónak, 
a MUSz társelnökének, a sport terén szer
zett érdemeiért.

A HARGITA TE, Székelyudvarhely 
sportegyesülete, országos siversenyt ren
dez vasárnap. A felszabadulás óta ez lesz 
az első nagy siverseny, amelyen a válo
gatottak kivételével valamennyi kiváló fő
városi síelő is starthoz áll.

A MAFC a kedvezőtlen hőviszonyokra 
való hivatkozással, szombatra és vasár
napra tervezett futó és lesikló csapatverse
nyét későbbre halasztotta.

MEGAY LÁSZLÓ polgármesterhelyettest, 
a BEAC és a Sabária volt válogatott fe
dezetét, választotta meg elnökének az 
Ungvári Alétikai Club. Megay-PesovniÁ 
László évekig vezette a kaposvári Turul 
SE-t is.

A III. OSZTÁLYÚ KARDCSAPATBAJ- 
NOKSÁGOT vasárnap rendezi a Vívó Szö
vetség nyolc csapat részvételével.

SIMKÓ JÁNOS a vízipőlő csapat kapitá
nya a mai tréningen veszi át hivatalo
san a csapat vezetését.

közkívánatra minden este újból aÁNIÁ SULI
ASZ TALRENDEL ÉS: í 82 - 051.Zen0 básTyb?íY4TÜ^3 X8neszeríS
.« iu.,1  —   ............—— és BAIAZS DODO.

Tí sstá fsa

-MH

kihallgatása után az MLSz biztosa úgy 
rendelkezett, hogy a két játékos a tavaszi 
évadot még a kispesti csapatban játssza

meg szervezetét a belekben 
felhalmozódott salaktól, ha 
nincs Is éppen székrekedése, 
Jó tisztító

végig. Az Újpesttel folytatott tárgyalások 
tehát így elakadtak s az Újpest nem erő
sítheti meg védelmét a két jeles játéko-sni. 
Hogy a fennálló szabályok értelmében joga 
volt-e a biztosnak a kérdésbe beleavatkozni, 
az megint más lapra tartozik. ,



t Üj bélyegek
a tengelyvezérek 
kettes arcképével

Berlin, jan. 24.
(NST.) A Lokalanzeiger hosszabb cikkben 

méltatja azt a tényt, hogy mind a német, 
mind az olasz posta bélyeget bocsát ki, 
amályein egymás mellett látható Hitler és 
Mussolini feje. A lap kiemeli, hogy a bé
lyegek történetében elsőízben jelenik meg 
bélyeg két baráti állam vezéreinek kettős 
arcképével.

Utcát akarnak 
elnevezni 

Hültl Hűméiről
Most van egy éve annak, hogy dr. 

Hültl Hürnér orvosprofesszor, a Pa
jor-szanatórium volt kiváló főorvosa 
meghalt. A IV. és VIII. kerületi or
vostársaságok, amelyeknek tagjai kö
zött az elhunyt professzornak sok ta
nítványa, tisztelője és barátja^ va.n, 
mozgalmat indítottak, hogy a József
város egyik előkelő utcáját Hültl Hü- 
mérről nevezzék el.

Dr. Hültl Hüinér a magyar orvos
társadalom egyik világhírű kiváló
sága volt, ő találta fel és alkalmazta 
a nevéről elnevezett Hültl-féle gyo
morvarrógépet. Híres kék-műtőjeben 
Sok-sok kitünően sikerült operációt 
végzett, nevét nemcsak hazánkban, 
hanem külföldön is jól ismerik. Hasz
nos és örökbecsű tudományos mun 
Másságával kiérdemelte úgy az orvos
társadalom, mint embertársainak meg
becsülését és emlékének méltó meg
örökítése lösz, ha nevéről utcát ke
resztelünk eh

A malmok elkészülték 
a tengeri- 

csírátlanítással
Többizben beszánmltunk arról, hogy 

búzatakarékossági szempontok miatt, 
amint ezt gróf Teleki Pál miniszter
elnök is jelezte, a kenyérllszthez ku
koricalisztet fognak keverni. A kuko
rica megőrlése előtt a kukoricát csi- 
rátlanítják, úgy, hogy a kukoricaliszt
nek semmiféle mellék- vagy utóíze 
nem lesz. Több budapesti nagymalom 
kapott megbízatást arra, hogy a ku- 
köricaesirátlahítást elvégezze. Több 
malomban ezek a munkálatok már be
fejezéshez közelednek, úgy hogy né
hány napon belül megindulhat a ku
koricaliszt őrlése. A hatóságok min
denesetre megvárják, amig a malmok 
nagyobb mennyiségű kukoricalisztet 
készítettek és csak azután rendelik el 
a kcnyérlisztnek kukoricával való ke
verését A keverési arány — amint 
már jeleztük, — valószínűleg az lesz, 
hogy száz kiló búzaliszthez 15—20 kiló 
kukoricalistet továbbá huszonöt kiló 
burgonyát kevernek. Az új kanyér- 
típizst valószínűleg február elején lép
tetik életbe.

Az Obilic-énehhar 
díszhangversenye 

a Vigadóban
A mugyar fővárosba meghívott belgrádi 

Óbillc egyetemi énekkar száztagú együttese 
tegnap ünnepi hangversenyt adott Za Vi
gadóban Kojanov Pastydn, a kiváló jugo
szláv karnagy vfezénytetéváL A díszhalig, 
■versenyen jugoszláv és magyar zászlók 
ékesítették a Vigadó nagytermét s az e'ő- 
kelö közönség soraiban megjelent fiasic 

' Svetozár budapesti jugoszláv királyi követ 
"Valamint a diplomáciai élet számos kitűnő
ségé is. A nagyhírű énekkár a kórus-művé
szet remekeit adta elő tökéletes kidolgo
zásban, elragadó művészettel. Az egyetemi 
űalós<Sk jugoszláv zeneköltök műveit infer- 

a bemutatták hutájuk legkivá
lóbb komponistáinak zenei alkotáséit A 
Mi** júgosdáv kőéiig - oimyót a VI-

... gadó közönsége bemsöéégesmi hallgatta vé
gi® és az egyes számok végén meleg tap- 
•*kkai jutalmazta meg a kitűnő dalosokat.

KÖDBE N

— Nézze, hogy spórol a Besfkárt a villannyal. A kalauz húzza a 
kocsit...

Kalandos történet 
a betörő Lincses-zsákja bőrül

Néhány nappal ezelőtt Újpesten, áz t 
Arpád-út 34-es számú házban falbontó I 
betörő járt Schlésinger Lajos ék- I 
szerészüzletéfoen és onnét több, mint J 
ötezer pengő értékű ékszert vitt ma
gával.

A betörést követő napok ‘egyikén a 
Koloasváíi-út 184. sz- alatt különös, 
dolog történt. Az egyik lakó, aki al
bérlőket, tart és abból él, lement a 
pincéibe fáért és a farakáa mögött 
megpillantotta egyik albérlőjének, 
Tóth István lakatosnak a hátizsákját- 
Kinyitotta a hátizsákot és abban

arany ékszerek tömegét pillantotta 
meg.

A lakó elhatározta, hogy jelentést 
tesz a rendőrségen és hogy mindjárt 
bizonyítékot szolgáltasson be, kivett 
a zsákból két aranyórát és egy arany
láncot. Csak késő délután sikerült el
szabadulnia otthonról és el is ment a 
legközelebbi őrszobára. Míg ő távol 
volt, Tóth lement a pincébe és észre
vette. hogy a hátizsák elmozdult^ he
lyéről. Gyanút fogott, elhatározta, 
hogy elviszi a zsákmányt, de mivel 
nem akarta az udvaron keresztül ci
pelni a hátizsákot, kiakasztotta azt a

Jótett-héttel gyászolják 
a magyar cserkészek Bi-Pit 
Emlékistentisztelet a szabadságtéri református 

templomban
r

Csütörtökön múlt két hete, hogy lord 
Baden Powell of Gilwellt, a világ fő
cserkészét, a világ közvéleményének 
mélységes részvétele és gyásza mel
lett díszes katonai pompával kísérték 
utolsó útjára Nyeriben. Azóta a föld 
minden táján egyöntetűen nyilatkozik 
inog az egyetemes gyász, Chief halála 
fölött a nemzetek cserkészetéiben.

A Magyar Cserkészszövetség vezető
sége csatlakozva hozzájuk, Bi-Pl ha
lálával kapcsolatban viselt gyászának 
kifejezésére február 2-án délután 5 
órakor a Szabadság-téri református 
templomban rendezi emlékistentiszte
letét. A mély gyász komor ünnepé
lyességgel, díszes külsőségek között 
nyilvánul itt meg B5.Ű30 magyar cser- 
készfiú részéről.

Az emlékistentiszteletet Szőke Imre 

pinceablak rácsára, úgy hogy az ut
cáról elérhető legyen. Amint felment 
az udvarra, a kapualjban szembetalál
kozott házigazdájával, aki rendőrt ho
zott és Tóth nem tudott már elmene
külni, a rendőr kérdésére mindent be
vallott. Mikor elmondotta, * mit tett a 
hátizsákkal, kimentek az utcára, de

a kincses zsák időközben eltűnt a 
pinceablakból.

A járókelők elmondották, hogy két 
fiatalember akasztotta le a zsákot a 
pinceablakról és nyomban vad hajsza 
kezdődött az ékszerekkel telt zsák után. 
A nyomozásban majdnem az egész 
utca résztvett, mert a szenzáció vil
lámgyorsan terjedt el a környéken és 
csakhamar megállapították, hogy két 
asztalossegéd, Olajos István és Kurlati 
István, akik a közelben laknak, emel
ték el a zsákot. Közben a rendőr fel
verte az őrszobát, a rendőrök megje
lentek a két asztalos lakásán és ott 
meg is találták a kincseszsákot A két 
asztalos azzal védekezett, hogy ők a 
rendőrségre akarták beszolgáltatni a 
talált ékszereket. Tóth Istvánt letar
tóztatták, a két asztalost egyelőre őri
zetbe vették.

református esperes, a Magyar Cser
készszövetség társelnöke végzi és ő 
tartja az emlékbeszédet is.

Az országos cserkészgyásszal kapcso
latosan, a gyász további kifejezésére a 
Cserkészszövetség február 2-tól „j£- 
tett“ hetet rendelt el a cserkészek szá
mára. A „jótett" hét minden napján 
a magyar cserkészfiúk cserkészszem
pontból jótettnek nevezhető cselekede
tekben gyakorolják magukat. így nyil
vánul meg a magyar caerkészflúk ré
széről rendjük alapítója, lord Baden 
Powell iránt érzett mélységes szerete- 
tük és kegyeletes hálájuk. És egyben 
fogadalom is a jótett hét. Fogadalom: 
hogy eszméi emlékéhez hűek marad
nak és a „fiúk királyának" zászlaját 
soha sem hagyják eh

Február elsején félévi 
b izoríyít vány osztás
A kultuszminiszter rendeletben ál

lapította meg az iskolai félévi értés!- : 
tők kiosztásának időpontját A ren
delet szerint az idén a félévi bizonyít- 1 
ványokat február 1-én déli 12 órakor 
kell mindenütt kiosztani, február 3-án 
pedig iskolai szünnap lesz.

Felborult egy taxi 
a ködben

Az,éjszakai ködben súlyos baleset 
történt az Almosvezér-út 6- számú náz i 
előtt. Egy taxi, amelyben Iglódy San-, 
dór elektrotechnikus és sógornője,, 
Iglódy Imréné ültek, nekiment az út
szegélyező kőnek és felborult Az uta
sok kizuhantak. Iglódy Imrénél súlyos 
sérülésekkel vitték a Rókusba. Az 
elektrotechnikus könnyebb zúzódáso- 
kát szenvedett

Neuber professzor 
előadásai Szófiában

Dr. Neuber Ede egyetemi nyilv. ren
des tanár, a budapesti bőrklinika igaz
gatója, a szófiai egyetem tanácsának 
és orvosi tanáregyesületének felkéré
sére márciusban a szófiai egyetemen 
a fertőző bőrbetegségeik kórismézése 
és gyógyítása terén végzett kutatásai* 
nak eredményeiről előadásokat tart

Elfogták 
a 15-ös autóbusz 

zsebtolvajait
Az utóbbi hetekben sorozatos pana

szok. érkeztek a 15-ös autóbuszon ga
rázdálkodó zsebtolvajok ellen. Többek 
között Bipká Ferenc, nyugalmazott fő
polgármestert is meglopták az elmúlt 
hónapban. Tegnap délután , a nyomozó 
detektívek egyikének sikerült fülön- 
fognia a zsebtolvajt, aki régi isme
rőse a rendőrségnek. Nagy Ferenc, az 
elfogott zsebtolvaj kijelentette, hogy 
e.gy társával, Dulai Kálmánnal együtt 
a 15-ös autóbuszt választották ki va
dászterületül. Bipka Ferenc — akit he-, 
idéztek a főkapitányságra — felis
merte Nagyban azt a fiatalembert, aki. 
lökdöste őt az autóbuszon. Nagy Fe
rencet letartóztatták, társát keresi a 
rendőrség.

Csodálatos szerencse 
egy lavina- 

szerencsétlenségben
Stockholm, jáh. 24.

(NST) Norvégiában, az északi fok kör
nyékén borzalmas lavinaszcrenesétlenség 
történt. Az óriási hótömeg. a tengerbe so
dort egy partmenti, több házból álló ta
nyát. Egy asszony, három gyermekévei 
együtt életét vesztette. A lavina egy má
sik épületet is elsodort és hatszáz méternyi, 
távolságra magával hurcolta- A ház lakói 
azonban csodálatos módon megmenekültek.

Ma minisztertanács
A kormány tagjai ma délután 5 óra- | 

kor rendes heti minisztertanácsra ül- 
nek össze. A minisztertanácson az 
egyes miniszterek a tárcájuk kereté
be tartozó kérdésekről tesznek előter
jesztést. A képviselőház munkapro
gramjával nem foglalkoznak, arról 
gróf Teleki Pál miniszterelnök mára 
kormánypárt tegnapi értekezletén tá
jékoztatást adott.

FERENCJŐZSEF
KESERÜVIZ '
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Lelőtt angol gép 
a velencei lagúnák vizében

A január 12-éről 13-ára virradó éjszaka lelőttek egy angol gépet Velence fölött

Milyen erők vették be
Tobrukot?

FF/V6&?

Egy újabb amerikai ezredes 
utazásai: Colonel Brower 

Szudánban

Hadműveleti övezet, jan. 24.
(Stefani.) A. Stefani Iroda, észak

afrikai különtudósítója jelenti:
Az olasz katonák január 22-én és 

23-án Tobruk keleti állásaiban folytat
ták az elkeseredett ellenállást az óriási 
fölényben lévő ellenséges erőkkel 
szemben. A vas és tűz poklában, a le
vegőből és a tenger felől bombázva, a 
szárazföldön körülzárva, hosszú napo
kig tartó ostrom után jóval tovább 
tartóztatták fel az ellenfél előrenyo
mulását, mint előre lehetett látni. Jól
lehet az ostromlók számbelileg és 
hadianyagokra nézve nyomasztó fö; 
lényben voltak,

v
az ellenséges erőknek több helyütt 
meg kellett állniok az olasz ellen
állás hevessége következtében és 
csak újabb, súlyos veszteségek 
árán, végső erőfeszítéssel tudták

folytatni az előnyomulást
A csata alatt légierőnk nagy- és kis

méretű bombákkal bombázta az ellen
séges berendezéseket és gépesített 
harci eszközöket. Vadászaink lelőttek 
egy angol Blenheint-gépet- Hat Húr- 
ricanea-gép megtámadott öt olasz re
pülőgépet. Egy angol gépet eltalál
tunk, úgy, hogy lángba borult. Bár 
egyik repülőgépünket súlyos találat 
érte és vezetője megsebesült a többi
vel együtt visszatért támaszpontjára. 
Egy másik Blenheim-gépet légvédelmi 
tüzérségünk lőtt le Tobruk felett.

Hogy fogalmat alkothassunk azok
ról az erőkről, amelyeket Anglia latba 
vetett, tekintetbe kell venni, hogy

a harcokban résztvett az egész 
egyiptomi légierő a szárazföldi és 

a tengeri erőkkel együtt.
ezeknek ereje pedig jól ismert. (MTI.)

Khartum, jan. 24.

Kairóból jövet, csütörtökön meg
érkezett Szudán fővárosába Brower 
amerikai ezredes. Az ezredes Donovan 
ezredessel jött, hogy Róosevelt elnök 
különimeg'bízottjaként a Közel-Kelet és 
a Balkán helyzetét tanulmányozza. 
Az óceánon együtt keltek át, míg 
Kairóban azután az ezredes elvált

Donovántól, miután az egyiptomi fő
városból azonnal a kyrenaikai had
színtérre utazott. Brower hosszabb 
időt töltött Lybiában és Tobruk kö- 
rülzárása után tért vissza Kairóba. 
Khartumi utazását nagy érdeklődéssel 
kísérik kairói diplomatakörökben, 
mert, hír szerint, Brower a szudáni 
fővárosban Hailé Szelassziéval is ta
lálkozik.

Belgrádi követünk 
vacsorája Pál régens- 

herceg tiszteletére
(NST) Báró Bakách-Bessenyey 

György belgrádi magyar követ csü
törtökön este vacsorát adott Pál ré- 
gensherceg és felesége, Olga hercegnő 
tiszteletére. A vacsorán a hercegi pá
ron kívül megjelent Olga hercegnő 
nővére, Töring grófné, Cvetkovi.es mi
niszterelnök, Cincár-Markovios kül
ügyminiszter, valamint Antics udvaiü 
miniszter is.

Pétain agytrösztje
Vichy, jan. 24.

(NST) Hír szerint, most már a leg
rövidebb időn belül megkezdi műkö
dését az a tanácsadó testület, amelyet 
mintegy a parlament pótlására léte
sített Pétain marsall. Ez a testület 
osztozik majd a kormány felelősségé
ben és egyelőre bizottságonként ülé
sezik a Hotel du Pare-ban.

A tanácsadó testület első működő 
bizottságai a szociális törvényhozás
sal és' mezőgazdasági kérdésekkel 
foglalkoznak majd.

. Elítélték 
a sanfranciskói 
zászlógyalázó 
matrózokat

Sanfranciskó, jan. 24.
(NST) A január 18-iki sanfranciskói 

zászlógyalázás két tettesét, két ten
gerészt, csütörtökön háromhavi fog

házra ítélte a büntetőbíró, az ítélet 
végrehajtását .azonban .felfüggesz
tette. Az elítélteket ezután a polgári 
bíró átadta,; a tengerészeti hatóságok
nak. A tengerészeti hatóságok illeté
kes megbízottja kijelentette, hogy „a 
körülményeknek megfelelően" járnak 
majd el a két tengerésszel szemben.

A két amerikai tengerész, mint is
meretes, letépte és meggyalázta a. 
sanfranciskói német főkonzulátue 
épületére felvont birodalmi lobogót.

PENGŐS HIRDETÉS
Az elsikkasztott 

mennyország
Franx Werlel Ára: P 4.20 
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG 
kiadóhivatalában VI., Andrássy-út 47.

«■

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

Telefon: 224—842.

RUHA 
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

Az enyheség uralma hazánkban kissé 
gyengült és tegnap már sehol sem emelke
dett 10 fákig a hőmérséklet. A köd és felhő
képződés ■erősödése és valószínűleg már 
kissé hidegebb levegő beszivárgása okozta 
a néhány fokos hőesökkenést. Kisebb eső 
csaknem mindenütt hullott, nagyobb mftny- 
nyiségben azonban csak Kárpátalján és 
Erdélyben. Az éjszakai és reggeli órákban 
sűrű köd lépett fed, ami különösen a fővá
rosban volt rendkívül erős. Itt a városi 
füst és piszok fokozza a ködképződést

Felelős szerkesztő é3 kiadós
DR HALASZ SÁNDOR

Időjárásunk továbbá fejlődése most már 
bizonytalanabbá válik, mert a szubtrópusi 
eredetű levegő beáramlása vesztett erejé
ből. A rendkívül hiányos időjárási hír
anyag miatt változás azonban még nem lát
ható. Valószínűié,g tovább tart a ködös, 
'esőre hajló jelleg. Egyelőre még a hőmér
sékletben sem lesz lényeges változás. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
téi®: Mérsékelt szél. Több helyen eső, a 
magasabb hegyeken havaseső. Sok helyen 
köd, a hőmérséklet alig változik.

HIRDESSEN A „PENGŐSÉBEN! 
, BIZTOS EREDMÉNY!

Perzsa-, seal-, macska-, perzsaláb 

b u n d. á fi 
olcsón 8 z e m e r e szGcsnél Erzstbef- 
körút 2ö. Második emeleten.

sakk Abc.
Irta: Mfrki Schuszter Ára: P 1.50 
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG 
könyvosztályán VI., Andrássy-út 47 

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

Levélhívásra házhoz megvet.

Vörös Pál
Újságárus,

Kélvln-tir közepén.

Fölépcsöházl kfílönbejáratú nteaf 
szoba, koszttal is, február 1. kiadó. 

Kálmán-atca 22. n. 4.

Alapította;
DR NADANYI EMIL

Kiadja a 8 Órai üjság Lapkiadó Rt. Szer- 
kesztőeég: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrásay-tt 47. Telefon; Ü8-43-32. 23-42-33, 22-42-34.

legolcsóbban

Márton Szász
Bálvány-utca 3. Címre ügyelni.

Nlnon De I.enclos

A
Ára : P 8.— Összeállította : Neményi 
Imre. Kapható a 8 Órai üjság könyv

osztályában, VI., Andrássy-út 47.

EVŐESZKÖZÖK 
alpaccából. rozsdamentes acélból is. 
Talak, teáskannák, tálcák, székek, 
asztalok, sörkimérök, billiárdas falok 
stb. H EXN ER, Király-utca 25.

Á KANÁRI
Irta: dr. Rnss Ára: P 1.—
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG 
könyvosztályán VI., Andrássy-út 47

Jegyzetmás~lás 12 Tillértíí.
100 sokszorosítás 1.60 Taxígépirás 
fordítások Nagy Ibolyánál, Teréz- 

krt 29. 320-513.

íteleé & feo£aiu£
Bzorsó: WIULIAMI UAV4RRR 

Áras pengő,
Kapható a 8 ÓRAI UJBÁO kiadd, 
hivatalában, VI., Andrássy-út 47. sa.

Teherautófuvarok 
megszerzőit díjazom S-sm 

ÁRAHTÁÍ“lÜSZEÜT 
VESZEK. Taub, Thőkőly-út 18

Kiadandó bérlemények bejelentését
jól honorálom

Fellner Péter, 120-124.

Ki veszti el állampolgárságán
Irta: dr. Vajda János Ára- 1.— P 
Kapható, a 8 ÓRAI ÚJSÁG 
könyvosztályán VI, Andrássy-út 47

Olaszból és olaszra fordít, tudó* 
mányos és más munkákat is cOiasa 

diplomása, fókiadóba.

Kárpitos házakhoz legolcsóbban 
ajánlkozik. 8zabó, Viola-utca 8fí sz.

HáifelúgvelŐnél_________
Szőnyeg ja vitás háznál is szönyég- 
mosás (speciális módon). Burgerné, 

0-u. 37. Tel. 121-789A

OSTENDE
DÉLUTÁN

BUTTOLA
ÉNEKLI A 

LEGÚJABB SLÁGEREKET

OSTENDE 
OSTENDE 
OSTENDE

OSTENDE
HALMOS ISTYÁH
MEGHÖD TÓTTÁ 

A MAGYARNÓTA 
KÖZÖNSÉGET

Nyomatott » Pallas, Irodalmi és Nyomdai r. t. körforeósépeln. (Fernia.. Győrff Al»A4r lsrazgató.1

Cvetkovi.es

