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Szuronyrohamok, 
pergőtűz, erős olasz 

ellentámadás Albániában

Tankok őrzik
Bukarest békéjét

An to nesc u győző tt

Országos gyász kíséri sírjába a nemzet halottját

A magyar élet fájáról letört egy 
fiatal ág s az egész ország szomorú 

szívvel, megrendülve fogadja a hirt: 
meghalt gróf Csáky István külügy

miniszter. Halálával egy merész vo
nalban magasra szökkenő pályafutás 

tört ketté s mi elvesztettük az új ma
gyar diplomáciai világ egyik legte
hetségesebb, legmunkásabb és legkitű

nőbb tagját-
Kőrösszegi és ádorjáni gróf Csáky 

István, Magyarország külügyminisz
tere 46 éves korában költözött el az 
élSk sorából. Az utolsó években ki
fejtett komoly, nagy eredményességű 
munkájával fényes betűkkel írt", be 
nevét a magyar történelembe s még 
nagy feladatok megoldása vart reá, 
4e munkáját félbe kellett hagynia, he

teik óta tartó súlyos betegsége az ágy-I fáradozása1 ellenére Is hétfőn hajnal
hoz kötötte s az orvosok önfeláldozó I bán 2 óra 20 perckor elragadta a halál.

Betegsége
Csáky István súlyos betegsége szom

baton fordult válságosra. Az orvosok 
ekkor már látták, hogy a fiatal kül
ügyminiszter menthetetlen, de Vérbély 
Tibor professzor és Schmidt Albert 
magántanár megpróbálták a lehetet
lent is, hogy Csáky István életben- 
maradását biztosítsák. Vasárnap reg
gel azonban — a haldoklók szentségé
nek ájtatos felvétele után — elvesztette 
eszméletét és beállott az agónia. Szom
baton még Herzog Ferenc professzort 
is konzíliumra hívták, de ennek az or
vosi tanácskozásnak is. csak az a meg
állapítás volt az eredménye: menthe
tetlen. A külügyminiszter ágya mel
lett állandóan ott volt ifjú felesége, 
öreg édesapja és Bóra húga, valamint

A halál
A késő esti órákban Erdmannsdorf 

német követ is megjelent a Verebély- 
kliíiikán, hogy személyesen érdeklőd
jék gróf Csáky István állapota felől. 
Éjfél után 2 órakor aztán bekövetke
zett a halál.

A halál pillanatában az ágy mellett 
térdelt felesége és húga s a szobában 
tartózkodtak kezelőorvosai: Schmidt 
Albin és Rohrer László, valamint két 
beosztott detektivje: Vizy Ferenc és 
Báridy Miklós. A halottaságyai csak
hamar körülvették a többiek is: az apa, 
a feleség szülei s titkárai. Mindenkin 
mély megrendül tség. vett erőt, a csicn- 
det csak a női hozzátartozók zokogása, 
törte meg. Az elhunyt kezébe rózsa
füzért adtak, feje felett az aszta1 kára 
virágot, feszületet és égő gyertyá’-at 
helyeztek, majd lepellel beborították a 
holttestet.

Zilahl-Sebess Jerő és Pallavicini Hu- 
bert követség! titkárok a bekövetke
zett halálról nyomban értesítették a

a rokonok közül még számosán.
A klinikáról a külügyminiszter álla

potának válságosra fordulását nyom
ban jelentették gróf Teleki Pál minisz
terelnöknek, aki azonnal Csáky beteg
ágyához sietett. Vasárnap majdnem 
egész nap a kórházban tartózkodott a 
miniszterelnök, Varga József és Hóman 
Bálint, kásőbb pedig Reményi-Schneller 
Lajos miniszter is. A betegszoba folyo
sóján ott állott szomorú megtört szív
vel a külügyminisztérium majdnem 
minden vezető tisztviselője. így várták, 
percről-percre az orvosi jelentéseket, 
de ezek már semmi biztatót nem mon
dottak Gróf Csáky István eszméletlen
ségéből egy pillanatra sem tért magá
hoz.

miniszterelnököt és a külügyminiszté
rium. főtisztviselőit. Teleki Pál gróf 
miniszterelnök hajnali háromnegyed 
három órakor mégegyszer megjelent a 
klinikán s a kormány és a maga nevé
ben őszinte részvétét fejezte ki a gyá
szoló családnak. Kevéssel utána meg
érkezett a klinikára Ullein-Reviczky 
Antal követ, a külügyminisztérium 
s.ajtó- és kulturális osztályának veze
tője is.

A magyar közvélemény a rádió reg
gel 7 órai bemondásából értesült a 
gyászhirről. A rádió megindító meleg
séggel méltatta az elhunyt külügymi
niszter érdemeit, majd hanglemezről 
Beethoven In questa tómba című gyász
dalát játszotta és három perces szünet
tel áldozott a nagy halott emlékének. 
A híradás után a szokásos szórakoz
tató hanglemezek elmaradtak és he
lyettük Stvams Kimard Tód und. Ver- 
klarung.című műve hangzott el.

Vasárnap az érdeklődők, nagy tö
mege kereste fel a klinikát, hogy meg
tudja, hogy van a külügyminiszter. 
A budapesti diplomáciai testületek 
képviselői szinte óráról-órára érdek
lődtek a külügyminiszter (állapota 
felől, Angelo Bottá pápai nuncius 
pedig, aki a délelőtt folyamán jelen
tést tett a pápának gróf Csáky István 
állapotáról, délután értesítette a kül
ügyminiszter családját, hogy a Szent
atya mély megindultsággal értesült az 
eseményekről s apostoli áldását küldi 
a halotti szentségekkel megerősített 
külügyminiszternek.

Gróf Csáky István külügyminiszter 
1919-ben. mint követségi attasé lépett 
a magyar külügyi szolgálatba és mint 
a békedelegáció titkára, résztvett a 
béketárgyaláson. 1938. év végén fog
lalta el a külügyminiszteri széket s 
a legmelegebb kapcsolatokat tartotta 
fenn a német és olasz állam vezetői
vel. Személyes barátság fűzte a, két 
állam külügyeinek intézőihez és a 
Duce, akivél már a fasiszta mozga
lom kezdetén, mint fiatal követségi 
titkár került, összeköttetésbe, annyira 
kitüntette személyes barátságával, 
hogy líbiai repülőutjára meghívta, 
mint külön vendéget.

Csáky István 
éleim,öve

Gróf Csáky István 1940-ben részt* 
vett a bécsi döntőbírósági tárgya
lásokon, amelyek visszaszerezték 
Magyarországnak Erdély egy részét,, 
s közvetlen része volt Kárpátalja 
visszaszerzésében. A sors kegyelméből 
megérte azt is, hogy 1940 december. 
12-én — utolsó emlékezetes külföldi
útja során — Belgrádban a magyar 
kormány nevében aláírhatta a Magyar
ország és Jugoszlávia közötti állandó 
békéről és örökös barátságáról, szóló 
egyezményt. Ö már nem lehet jelen a. 
parlamentben, amikor ezt a barátsági



egyezményt ünnepélyes keretek között 
- törvénybe iktatják. De a törvényja- 
. vaslát vitája maradandó szép emléket, 

fog’ ánítaniza\flf<alon elhunyt külügy
miniszternek. •

Pályafutása alatt számos magyar és 
külföldi kitüntetésben részesült gróf 
Csáky István s a kormányzó 1239 októ
berében kinevezte titkos tanácsossá.

Az elhunyt külügyminisztert a 'kor
mány a nemzet halottjának tokinti, a, 
parlament, kupolacsarnokából kísérik.j . uu £l iim^aimuzuuvn is
Xtolsó útjára, a .temetés pontos idő- j kivétel nélkül ott lesz a gyászlobogó.

pontját azonbain'ín-ég nem állapították 
meg. Zsinóros magyar ruhában teme
tik el, abban a ruhában, amelyet leg
szívesebben viselt s.am-elyet legutóbb 
kolozsvári díszdoktori avatásán is hor
dott. .

A fővárosi középületekre ma reggel 
már kitűzték a fekete gyászlobogót,de 
a külügyminiszter halálának hírére 
sok magánhá^ra is felvonták a fekete 
zászlót. Holnapra nemcsak az összes 
középületeken, de a magánházakon is

NAGY NAPOK, 
KIS HÍREK

. Csékf hslélíwe- 
mély részvétet feltett 

erükben
- Berlin, jan. 27.
_> Gróf Csáky István ■ halálának híre 

igen mély részvétet, keltett a német 
kormánykörökben, valamint berlini 
diplomáciai körökben is. A fiatal ma- 
gyár külügyminiszter elhunytéról az 
őszinte sajnálkozás és a Magyaror- 
szágot ért veszteséggel való együttér
zés hangján emlékezik meg már a 
hétfői német sajtó is.

A Völkischer Beobachter foglalko
zik Bullitt, az USA volt párisi nagy- 

. követének a 'képviselőház külügyi bi
zottsága előtt tett kijelentéseivel. Ezek
ben tudvalevőén védekezett á német 
Fehér Könyvben ' közölt diplomáciai

Vasárnap tették le 
ax első székely újoncok 

az esküt
Marosvásárhely, jan. 27.

A marosvásárhelyi helyőrség első 
■székely újoncai vasárnap délelőtt 11 
órakor a Bethlen Gábor-utcai honvéd
kaszárnya udvarán ünnepélyes kere
tek között tették le az esküt. Az eskü
tételen résztvett Marosvásárhely és a 

.-vármegj e?imegtóvattfrkö2^ségéi'‘3:es''jS8 }j

■

okmányokban foglaltak ellen. A német 
félhivatalos lap a volt nagykövet elő
adása alapján megállapítja, hogy most 
már ő is beállott a,háborús uszítok so
rába. '

Részletesen közli a sajtó Macsúoka 
japán külügyminiszter beszédét, mely
ben válaszolt Hull amerikai külügyi 
államtitkárnak és kijelentette, hogy 
a Táv'olkeletén Japán mindenképpen 
kezében tartja az irányítást.

Belpolitikai vonatkozásokban csupán 
Hess Rudolfnak, Hitler helyettesének 
a német ifjúsághoz intézett beszéde 
emelkedik ki.

o. m. I.

Zsidó nem vezethet 
autót Prágában

Prága, jan. 27.
(NST) A prágai rendőrség, rendelet

ben kötelezte a btagy-Prága területén 
lakó és .gépkocsivezetői jogosítvány
nyal. Rendelkező Zsidókat, hogy ' gép
járművezetői-igazolványukat 14 napon 
belül szolgáltassák be. A gépjármű
vezetői iskolákat felszólították, hogy 
a rendelet értelmében zsidókat gép- 
járp>űv«zetőkkéí<ű'tkéifefedhskí*-kÉ « a

Bombatalálatok érték Londonban 
| newyorki National City Ránk épületét

Oki Brc-a-d Streeten és a Yokohama Spécié 
Bank londoni irodáját Eishopsgateben.

Gelsenkirchcnben becsületsértésért elítél
tek egy asszonyt, mert Churchillnek nevezte 
hivatalfőnök'ét.

Legentilhcmme tábornok, Francia-Szo- 
mália volt kormányzója, aki De Gaullehez 
csatlakozott, kalandos utazással jutott cl 
Londonba. Tevehátcin, , autón, vasúton és 
hajón utazott, majd amikor hajóját, torpedó 
elsüllyesztette, nyitott. mentőcsőnakbr.n 
hánykolódott a tengeren, amíg- egy angol 
hadihajó, felvette fedélzetére,

„Több fregattot!" — követelte a napó
leoni időkben Nelson tengernagy az angol 
parlamenttől. Gyors, könnyű fegyverzetű, 
mozgókeny hajókra volt szüksége a napó
leoni „szárazföldi zár" letörésére. Má meg- 
ismétlcdik a nelsoni kiáltás: Alexander, a 
brit tengernagyi, hivatal első lordja több 
torpedórombolót'követel a -kormánytól. •’ Az 
50 amerikai rombolón kívül még többre 
van szüksége, az admiiralitásnaík, mondja a 
„more frigates — more dest-royers" című 
nyilatkozat.

Egy newyorki árverésen 13.303 dollárért 
kelt el az „Alie-e in Wcinderland" című hír 
rés angol gye-rmek-olvasókö'nyv első kiadá
sának egy példánya. ■

Az étiép határon túljutott járőrök foly
tatják műveleteiket.

A madridi ABC az amerikai hadianyag- 
segítsígrői írva, azt jósolja, hogy a néme
tek nagy partrasíáílási kísérlete rövide
sen bekövetkezik.

Willkie repülőgépen Londonba érkezett. 
„Örülök, hogy Angliában lehetek — mon
dotta az újságíróknak.

Lord Halifax Washingtonban kijelen
tette, hogy Moct ta
vasszal nagy offc.íMvári :ell számítani, 
de 'szerinte "Anglia, bízik erejében. Á' Corí 
deli Hull külügyminiszterrel folytatott ta
nácskozás után Halifax nagykövet röviden 
csak annyit közölt, hogy véleményük min-

a
az

I
deliben megegyezik.

Az olasz kezén , lévő „ líbiai D^sarab^qi 
■ oázis éllén angol rébüIötáifitóást’'háftütlákJ 
"■‘végre.’;Ayd'.'i?í\ A '!

Hiualeybihoro:„wastniinS'terj. érsek'- ■- az' 
angol katolikusok prímása rádióbeszédet 
mondott..az. új iíürópáró'. .Mindönki tadja, 
mondta, hogy a holnap .Európája más lesz, 
mint a régi, égóizsSgésebbj eresebb. Sza
badabb világot várunk. A csa’ádi kötelé
kek feldúlása. erőszak és terror nem hoz
hat békét. Az egyház az erkölcs ural
mán épül fel s ezt az uralmat semmiféle 
hatalom nerű tudja megdönteni.

A Reieh c,_ néjpeit hetilap jelenti, hogy 
angol csapatok megszállták a csendes
óceáni francia Tahiti-szigeteket.

Óvóhelyi újságok is megjelennek Lon
donban. Nagy, többezer személyes légoltal
mi fedezékekben kézi gyorssajtón előállí
tott „pince-hírlapokat", ■ ■ „óvóhely-ujságo, 
kat“, „bunker-közlönyöket" szerkesztenek s 
árusítanák élelmes vállalkozók.

Negyvenhatezer német munkaszolgálatos 
leányönkéntes hordár és egyéb szolgálatot 
lát el a német birodailmi vasutaknál.

A bristoli városi parkok virágágyaiban 
idén már hagymát, káposztát és kerti véle
ményeket termelnek.

Félmillió pengő kártérítést fizetnek íci 
összesen a biztosítótársaságok a nagyváradi 
repülőszerencsétlenség halottai és sebesült
jel után.

Vörös Csillag és Lenín-rehdjeleket osz
tottak ki most a szovjethadserogben a finn 
hadjáratban kitűnt katonák között.

719.1)08 eícIö nyerte el a jártassági foko
zatot a most lezajlott országos szovjet sí
versenyben.

Furfangos vasúti tolvajláeról számol be 
az Esseni National Zeitung egyik napihíro,

rTisztittassa 
már műit 

tavaszi ruháit! 
Tormás lesz!

amely így szó’• „Egy asszonynak sikerült 
egy libát vásárolnia. A levágott baromfi
val beült egy személyvonatba, hogy haza
utazzék és megörvendeztesse hozzátarto
zóit az ínyenc pecsenyével. Útközben elbó- 
b.Skolt, de álmában is szorosan markolta a 
liba nyakát. Amikor felébredt rémülten, 
vette észre, hogy a libának csak a feje és 
nyaka maradt a kezében. Egy ismeretlen 
utitárs éles késsel levágta a. liba testét, mi
alatt az asszony szundikált. A tolvaj nyom
talanul eltűnt.
. A káromkodás ellen és a 2. parancsolat 
megtartása mellett indított mozgalmat- a 
spanyol Actio Oatfiolica.

Romániában folyik a tisztogatási akció. 
Horia Sjna, az ottani zöldinges-ek vezére, 
letartóztatásban van és hadbíróság elé ke- ‘ 
rül. Más lögionLsta vezetők öngyilkoisságot 
követtek el. Antonescu kívánsága volt, hogy 

■önbíráskodással bűnhődjenek. A bukaresti 
utcákon tankok és tüzéinitegek állanak ké
szenlétben s erős gyalogos járőrök ciikáb 
rak. A hu.la.bcz előtt nagy tömeg várja, a 
halottak eltemctóeít. Este 10 óra után tilos 
az utcákon - járni, A katonaság parancsba 
kapta, hogy, mindenkire- rátörnék, aki nm 
áll meg az első felszólításra. Az országban 
egy vasútvonalon van forgalom. A plorstii 
átvágott" petróloumvezeték kijavítását meg
kezdik. Egyes gyárakban sztrájkmozgalmak 
cczlelhetők.

Dr. Göhbcis József, a német nép-felvilá- 
gosításiigy minisztere, cikket írt a Reieh 
című hetilapba s„kipellengérezi a brit ál
szocialistákat", az angol lordokat, „akik 
az-e.ótt kizárólag azzal foglalkoztak, hogy 
mesés gazdagságukat lehetőleg mulatságos 
módon juxokra elpazarolják" s akik mást 
legújabban felcsaptak „szoe-iáletikusoknak". 
Göbbels cikke felvilágosítja az olvasót ar 
ról is, hogy a londoni miniszterek titokban 
„luxuséttermekben válogatott élvezetekkel 
gyönyörködtetik hasukat", „Mr. Churchill 
azonban á Savoyban háromshíllinges menüt 
rendel: egy sovány tyúkeomb vízmártás :al 
és hárem szem zöldborsóval" és ézt az ese
ményt Öt világrészre kisugározza a brit 
propaganda, hogy az ..antik nagyság" pél
dáját bemutassa.

A német édességipar gazdasági csúcs
szerve azonnali hatói'yal betiltotta a 
„mocska zsákban" elnevezésű egys.'gár- 
csomagokat. Az indokolás szerint a közön
séget meg kell óvni attól, hogy becsapják 
olyan emberek, akik, az általános, édessé
gek utáni éhségre spekulálva árusítják az 

'^T^1efií-íÍBSodálí§i'aSSÍá>ícaU".'l‘-Aziöl-S-ttsenkii sem. 
-’Ái-eW'-'VöIm dlyfepíStoujrjikiiEálhi,. — írja-a 
’Raiáh,:4A- l-é.« ’:I-s t&ak ■ egy - tünete. bizonyos 
anarchikus áía®’:atok-nak, amélyek elt&fc- 

..bélyasednánek, ha idejekorán nem vqtm-ék' 
tel vajuk a harcot.

Különböző európai országok munkásai 
talá'nak munkát Németországban. L'riisz- 
szeli német lap-hír szerint 33.CÓ3 belga 
munkás dolgozik a németeknél. (Brüeseler 
Zeitung) A lengye'országi munkanélkülie
ket német területen állítják munkába. 
(Krakauer Zeitung.) Se’.dte német mun
kaügyi miniszter a Die Ztfit-ben írt cikke 
7O9.0CO lengyel munkásról ír. akiknek szá
mát fel lehet emelni egymillióra. Tavaly 
nyáron nyílt meg Dániában a toborzó iro
da, amely azóta többszáz főnyi dán mun- 
káscsoportókban küld munkaerőket a biro
dalomba. Egyedül Hamburgban és környé
kén 3000 dán munkás dolgozik a néniét 
rádió szerint. Az összes dán foglalkoztatot
tak számát. 15—25.000 főre becsülik kopen- 
hágai lapok. Jmxemburg már egy félévvel 
ezelőtt kezdte a munkáiszállítmányok kül
dését. össze! 25.030 luxemburgi munkás al
kalmaztatásáról írt a Deutsche Zeitung in 
den Niederlanden. Hollandiából 1940 vé
géig legalább 50.000 munkás költözött né
met földre, a párisi Quaí d’Orsayn szerve
zett hivatal pedig fraiieia munkásokat to
boroz.

Német társalgást tanulnak a kanadai 
csapatok. A legénység köró't angolrr-német 
nyelvű kérdés-felelet beszélgetőseket 
talmazó füzeteket osztottak szét.

a
Schulhof és tárca utóda Komjáthy 

és Társa cég főnökei és ttsztvisslői 
kara mélyen megrendülve jelentik, 
hogy munkatársuk

Simon Károly úr
f. hó 24-én hirtelen elhunyt,

A Megboldogultban hűséges mun
katársunkat és szeretett kollégánkat 
vesztettük el és emlékét kegyele', trl 
fogjuk megőrizni-

Temetése hétfőn, !’, hó 37-én d. n- 
? 'órakor , » j£^epesi-úti róm.
kathl'teiáatdban.

Büdapeit, 1941. január 25.



Tankok őrzik
Bukarest nyugalmát

Hogyan verte le Antoneseu a zöldinges 
lázadást

A romániai polgárháború végétért; 
Antoneseu hadserege leverte az, anar
chista lázadást, megszállotta a fővá
rost, továbbá * fontosabb vidéki góc
pontokat

Egyes vidéki helyekről még k 1- 
sobb harcokról érkeznek je
lentések, de ezek már csak utó
rezgései annak a megrázkódtatásnak, 
amely a román államot ismételten érte. 
Bukarest még nem kapta vissza min
dennapi képét: az utcákon tankok 
és páncélautók cirkálnak fa 
plakátok ezrei adják tudtál a kormány 
statáriális erejű rendelkezéseit, me-

A temesvári rendcsinálás

A belgrádi fa szófiai

utasok elbeszéléseit is-

Mivel Romániának a külfölddel még 
mindig nincs rendszeres telefonössze
köttetése és a határközi yasútforga- 
lom is szünetel, a bukaresti hírek csak 
kerülő úton, közvetve érkeznek. el a 
szomszédos államok fővárosainak szer
kesztőségébe. _
nagy lapok leginkább a Romániából 
autón érkező i_.------- : ---------- , r.'
mertetik és ezek alapján készítik el 
első tudósításaikat a román városok
ból. Különösen érdekes a Nemzetközi 
Sajtótudósítónak egy belgrádi jelem 
lése, amely egy Temesvárról érkező 
utasnak elbeszélését tartalmazza. A 
közlemény szerint Jugoszlávia fa Ro
mánia között a vasúti forgalom január 
22-én megszakadt, úgyhogy a külföldi 
állampolgárok csak autón hagyhatták 
el Románia területét.

Pénteken még * Vasgárdisták vol
tok uralmán Tcmesvárott, de a ro
mán hadsereg a délelőtti órákban 

már körülzárta a várost.
Délben Antoneseu tábornok kiáltvá
nyát hirdették ki, melyben a város át
adását és a fegyverek letételét köve
telte. A légionista vezetők nem fogad
ták cl Antoneseu ultimátumát, hanem 
megszállták a középületeket és barri- 
Isádokat emelve, várták a katonaság 
támadását Midőn & katonaság a vá
rosba vonult,

harcokra került a sor. többen el
estek fa megsebesültek.

Az utcai harcok a késő esti órákig 
tartottak cs azoknak csak

a német csapatok megjdenfa® 
vetett végei.

A német csapatok parancsnoka fel
szólította a légionistákat, hogy adják 
meg magukat, majd a felszólítás után 
német tankok, páncélkocsik és motori
zált osztagok vonultaik végig a város 
utcáin. A légionista vezetők erre ki
ürítettek több középületet, de a posta 
és a rendőrfőnökség épületét vonakod
tak átadni. A késői órákban a német 
motorizált alakulatokhoz gyalogság is 
csatlakozott, de a németek nagy tapin
tatára vall, hogy az éjszakai órákban 
nem került sor harcokra- Szombaton 
délelőtt a német és román katonai pa
rancsnokok ismételten felszólították a 
1'cionistákat a középületek átadására, 
d? felszólításuknak a légionisták nem 
teljesen tettek eleget.

A Temesvárról érkező utas még el
mondotta, hogy a román-jugoszláv ha
táron erős katonai intézkedéseik történ
tek és a katonaság csak a külföld felé 
irányuló határforgalmat engedélyezte, 
kizárólag külföldi állampolgárok szá
mára. Nagyszentmiklóson a katonaság 
és a légió között heves harcok voltak, 
■melyeknek számos áldozata van. A 
vasúti forgalom a román-jugoszláv ha
láron teljesen szünetel, kivételt csak a 

FERENCJOZSEF

lyek megtiltanak mindenfajta csopor
tosulást és «z esti zárórát tíz 
órában állapítják meg. A 
lakosság sem nyugodott meg még, az 
utcák még fényes nappal is néptele
nek, az üzletek kirakatait pedig majd
nem kivétel nélkül kifosztotta a 
fékevesztett tüntető tömeg. 
Egy Belgrádból érkezett jelentés sze
rint a kormány erélyes rendcsinálása 
mellett a hamu alatt még ott lappang 
a parázs, amelyből esetleg meg min
dig lángralobbanhat „valami ese
mény*.

Németországba irányuló szállítmányok 
képeznek.

Letartóztatások, 
kivégzések

Ugyancsak belgrádi hírek számolnak 
be arról is, hogy Antoneseu konduká- 
tor rendesinálási akciója során letar
tóztatták Horia Sima helyettes minisz
terelnököt, Petrivescu volt belügymi
nisztert, Constantinescu volt propa- 
gandaminisztert és Ghyca herceget. A 
többi letartóztatott légionista vezető

Szófiai jelentés 
az utolsó bukaresti harcokról

It

Szófia, január 27.
(NST) A Itega című bolgár hétfői lap saját tudósítását közli a romá

niai eseményekről. A tudósítás szerint a felkelés Erdély és Moldva egyes 
részeiben még tovább tart, de a tisztogatási akció gyors ütemben folyik.

A bolgár lap tudósítása szerint Antoneseu tábornok már tárgyalásokat 
folytat az új kormány megalakítása céljából. Külügyminiszter jelöltként 
Vaterían Popot emlegetik. Az új kormány prcpr.gandaminisztere állítólag 
Nichiphor Crainlc tesz. Az is lehetséges, a Dega értesülése szerint, hogy 
Antoneseu népszavazást rendel el az új államforma megválasztása céljából.

Szófia, jan. 27.

(NST) A. Duma című szófiai estilap 
jelentése szerint a román kormány
csapatoknak a vasárnapra virradó éj
szaka sikerült Bukarestben megtisztí-

Belgrádi jelentés
a lázadás felszámolásáról
A Moszkvából vasárnap ideérkezett 

jelentések viszont arról tudnak — bu
karesti hírforrásra való hivatkozás
sal. —• hogy

Ploesti mellett megsérült az olaj
vezeték.

A vasúti forgalom szünetelését a kor
mány rendelte el, mert egyes helyeken 
még nem állt helyre annyira a rend, 
hogy a közlekedés lebonyolítását za-
   *

—• Dr. Mstzler Jenő kitüntetése. A hi
vatalos lap legutóbbi száma közli, hogy a 
kormányzó dr. Melzler Jenének, a Magyar 
Országos Központi Takarékpénztár elnök- 
vezérigazgatójínak a pénzügyi és közgaz
dasági élet terén öt évtizedet meghaladó 
időn át kifejtett kiváló és eredményes 
működéséért teljes elismerését fejezte ki.

—• Cholnoky Jenő: Tihany. A Balatoni 
Könyvtárnak most jelent meg nyolcadik 
kötete, dr. Cho.noky Jenő egyetemi tanár 
Tihany című munkája. A füzet Tihany ér
tékeit tárja az olvasó elő és élvezetesen is
merteti Tihany geológiai, történeti és ter
mészeti szépségeit, érdekességeit.

Töltőtoll
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ne/e egyelőre ismeretlen. A letartózta
tottak valószínűleg statáriális bíróság 
elé kerülnek. Olyan jelentés is érkezett 
Eelgrádba, amely Horia Sima kivég
zéséről tud, továbbá azt állítja, hogy 
Trifat légionista diákvezetőt és Groza 
munkás vezet ő t agy onl ő tték.

A lopott holmik összegyűjtése renge
teg munkát ad a hatóságoknak. A ház
kutatások egymást érik és igen sok le
tartóztatás történt. A vasárnapi buka
resti sportesemények elmaradtak s a 
színházak kezdési időpontját délután 6 
órára hozták előre-

A szórványosan közlekedő személy
vonat-járatokon csak a román és 
német katonai alakulatok tagjai 

utazhatnak,
mindenki másnak utazási engedélyre 
van szüksége.

4000 koporsó 
polgárháború során elesett kato- 
holttetemeit ma délután temetik.

A
nák
A? lakosságot .rádiórendelettel utasí
tották, hogy a temetési menet előtt

levett kalappal tisztelegjen, sőt 
letérdelve adja meg a tiszteletet 

az elesett katonáknak.
Illetékes hatóságok szombaton négy
ezer koporsót rendeltek a bukaresti 
asztalosoknál, amelyeket az iparosok
nak soron kívül kellett elkészíteni.

Bratianu György
— külügyminiszter?
Belgrádi és szófiai diplomáciai kö

rökben nagy érdeklődést váltott ki az 
ahír, hogy az újonnan szervezendő An- 
tonescu-kormányban Bratianu György 
lesz a külügyminiszter.

tani a felkelő vasgárdisták egyik el
lenállási fészkét Az akció során két
száz, erősen fölfegyverzett embert le
tartóztattak és nagy fegyver-, gép
fegyver- és kézigránátraktárt foglal
tak le.

vartalanul lehetne biztosítani. Nagy
jában megállapítható azonban, hogy

a nagyobb ipari gócpontokon nem 
történt kártokozó esemény, mert 
ezeken a helyeken a német tan
csapatok gondoskodtak a rend

fenntartásról.
Antoneseu tábornok továbbra is ezré
vel kapja a hűségnyilatkozatokat az 
ország minden részéből.

*

— Házasság. Schlllinger Klára és Aschner 
Pál, a N;mányi Testvérek Papi: gyár R. T. 
igazgatója, házasságot kötöttek. (Mind.n 
külön értesítés helyett.)
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Nem féltem
Imrédyt...

A tényállás egyszerű: & 8 Órai Újság tv- 
dósí tója cikket ír vitéz ónioravícai Imrédé 
Béla volt m. kir. miniszterelnök, jelenleg 
megujhodáspárti vezér erdélyi viselt dol
gairól, mire másnap Ifj. dr. virtsologi Rupp- 
recht Olivér elnök-vezéxiga.zgató-szerkesztő 
és felelős kiadó nyilas lápja félre veri a 
harangot és védelmébe veszi „a méltatlan 
eszközökkel támadott tekintély közéleti 
presztízsét".

A pesti Zöld Ház lapja 84 soron keresztül 
lelkendezik fogadott prókátort minőségében 
a nemrég lezajlott, csodálatos szarvaskaland 
hőse védelmében, sajnos, azonban, képtelen 
cikkünk egyetlen sorát is megcáfolni. Ami
nek oka roppant egyszerű: igazat írtunk. 
Ez pedig szemmelláthatóan fájt, nagyon 
fájt. Számunkra a dicsőséges Pfeilkreuzle- 
rek mozgalmi sajtójának berzenkedése, fej
lett zsidózása roppant mulatságos.

Virtsologi Ruppreoht elnök stb. lapja 
zsidózik őmoravicai Imréd? Bél® stb. vé
delmében. ..........

Érdekes, érdekes. Volt idő, amikor az 
orthodox plutekapi talizmus fellegvárában 
bankelnökösködö nagy tekintélyt egészen 
más körök és sajtóhangok védték-pátyulgat. 
ták önzetlen, sordíjtalan eszmovédelmi cik
kekben, „Nicht anrühren!" volt a csata
kiáltás.

Amely ma sem változott. Csak éppen 
hogy ezúttal & zöldelő nyilas berkekből 
száll felénk. Mert ők tekintélytioztelő jó 
fiúk, eszükágába sem jutna — teszem azt 
—■ presztízst rombolni, vagy pláne — mond
juk — országúti tekintélyrablásra szövet
kezni, aber, dehogy is, ők lojális jólétiéi- 
kok, akilk debizonyigen tisztelik — Imrédyt, 
s ha kell — ime, kiállnak érte a Platzia, 
védik nagy, erős fajvédő védelemmel...

Noszaesak, noszacsak, mondja a derűs 
szemlélődő, aki még emlékszik bizonyos, 
bár szokatlan, de hitelesen történelmi ese
ményekre, okmányvillogtatásokra, ükszü- 
lői ösfa-ürlap-vitákra és a nyilvánosság 
teljes bevonásával történt * családfa-önval
lomásokra. A magyarországi zö'.dingesek 
ma trotzallcdcm lelkesen védelmezik eszme
közelségre emelt 1. számú Tekintély-társu
kat.

Üdv, iidv nekik ezért, Imrédyt ped'g, 
ahogyan ők is írják, nem kell félteni, írja
nak róla bármi igazat, sebaj, megvédi őt a 
pesti Zöld Ház ügyesen trillázó, esakazért 
is fajvédő eszmoharsonája!

Végeztem! Kész, előre, sőt: Ellerel

Vasmacskakováesy Szvetozár
ny. c. pestbudai 

csavar gőzösparancsnok.

..KÜLKERESKEDELEM ÉS 
DIPLOMÁCIA**

A Magyar Külügyi Társaság Ifjú
sági Csoportja január 29-én, szerdán 
d. ff. 6 órakor a Budapesti Kereske
delmi és Iparkamara nagytermében 
(V., Szamere-u. 6.) 'csoportülést tart, 
amelyen Vitéz téfaői Móritz Kálmán, a 
Magyar Külügyi Társaság alelnöke, 
az Ifjúsági Csoport elnöke: 
reskedelem és diplomácia" címmel 
előadást tart

Killkc-

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

eli:m«rf forrása 
Tekintse meg



Hó alatt az olasz repülőterek 
Albániában

Vigszínháxs
ü SZŐKÉKKEL MINDIG

BAJ ¥AH
A francia vígjátékok kelléktárából csak 

elő kell venni egy ügyefo-gyott fiatalem
bert, egy lányt, aki olyan szerény, mint 
égy ázott veréb, elő kell venni továbbá egy 
nagysvádájú, pofcznivalóan kedves ifjút és 
egy tüzrő'Ipattant, pikáns kis színésznő^ s 
ezt a Vidám, óraműre járó panoptikumot 
föl kell 'húzni egy nem túl bonyolult mese 
kulcsával s az egész társaság így, alicgy van, 
mellet a színpadra mulattatni a közöneá- 
gat. Yaszary Gábor remekül ért ehhez o. 
tarka búbszinfcázhoz, tudja, hegy kell pá
rosítani a figurákat, hogy hajmeresztőén 
kómikus helyzetek kerekedjenek belőle. El
szállt ellenségeket kell összeereszteni, a 
naiv kislá.nyt a minden hájjal megkent 
fiúval, a tökkelütött fiatalembert a viha
ros színésznővel, hadd marakodjanak és 
tépjék egymást. Az ilyen kakasviadal kü
lönben. is kedves témája Vaszarynak. A 
publikum harsogva mulat rajta, de még 
jobban mulatna, ha a darabtól megvonnák 
azokat a szerzői túladagokat, amelyek sok
szor vontatott® teszik., Ha egy hatodát ki
húzzák, még mindig marad benne annyi 
vicc, hogy untig elég a sikerhez. Különö
sen. ha hozzászámítjuk Tolnay Klárit, aki 
.a „Francia szobalányára dupláz, rá ebben 
a szerepben. Úgy fölforrt ebben a bájos szí
nésznőben a humor, mint a teavíz: ötletei
vel emelgeti és feszegeti a színház tetejét. 
Ahogy az ágyban körülmászkál, mint egy 
kiváncsi kölyökkutya és a vacsora után 
szimatol, olyan pillanat, hogy ezért az 
egyért érdemes megnézni a darabot, bár 
nagyon kedves Perényi László is és az ele
gáns kiadású, úri és finom Buster Keaton: 
Kénes György. Somló Vali vendég-angolna, 
ként ficánkol a vigszinházi halastóban. Ki
csit sok benne a rutin és a mozgalmasrág. 
Frizuráját, azokat az előnytelen frufrukat 
a homlokán, sürgősen változtassa meg. 
Egy-cgy pillanata is nagyon . mu’atságos 
Hidassynak, Mátraynak, Pártos Erzsinek, 
Hondának és SzéWlóf Máriának. Hegedűs 
Tibor kitűnő yenúezésébats, Ncogrády ele
gáns dísulcteí között a Vígszínházban nem 
lehet nagyobb baj a szőkékkel.

M. B. B.

„A VASÁRNAP DÉLI HANGLEMEZ
MŰSOR — oázisa a magyar rádióműsor
nak — tegnap is meghozta a csalódást", 
panaszolja egyik olvasónk. „A könnyű, szó
rakoztató filmlemezek közt hiába vár
tunk magyar éneket. (Nem énekelt 
magyarul Eggerth Márta, de nem énekelt 
spanyolul Iiosita Serrano sem.) Még Svéd 
Sándor, a m. kir. Operaház tagja sem éne
kelt magyarul, habár a bemondó magyarul 
jelentette be a „Mindent szeriemből teszek 
teérted" című dalt. Végeredményben Opera
házunk kitűnő tagjának mégsem, m a- 
gy ar felvételét mutatták be. Egészen 
szerényen szabad még ennyit kérdezni: nem 
lehetne ebbe a még népszerű, rádióműsor
számba néha-néha, elvétve, talán-talán, 
mégis csak e g y-e gy magyar szövegű 
hanglemezt beiktatni, vagy becsem
pészni? Elvégre mi, magyar rádióelőfizetök 
tartjuk fenn, hatszázezeregynéhányan, havi 
kettőnegyvenért ezt az intézményt. 8 így 
talán szabad ezúttal nem „alázatos tiszte
lettel", hanem magyarul megkérdezni: 
miért nem hallunk magyar hang
lemezeké ti"

KÉT RÉGI MAGYAR FILMET BETIL
TOTT A CENZÚRA: „A miniszter barátja" 
és a „Hetenként egyszer láthatom" című 
filmeket. De nem engedélyezték a „Hajnali 
párbaj" című franciát sem.

Influenzás 
időben 
gyakori kézmosás

SUPEft
LYSOFORM 

oldattal

Az olasz repülőtáborok sátrait és a. repülőtereket vastag hó lepi Albániában 
A bombázók mégis készen állnak az indulásra
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BONTÓCSÁKÁNY FENYEGETI a Király 
Színházat. A régi híres dalok, amelyek ezek 
között a falak közölt indultak világhódító 
útjukra, azonban még élnek. Fellegi 
Teri köt most pompás csokrot belőlük estén
ként, ő ad elő azokból a híres operettdalok
ból, amelyeket annakidején Pálmai Ilka, 
Fedők Sári, Lábass Juci és Peti áss Sári 
tett népszerűvé. A. könnyű zenének ezek a 
remekei Fellegi Teri kitűnő előadásában fel
elevenítik a Király .Színház nagy múltját, 
a békeidők feljthetetlen dalait.

LASSAN TÖRVÉNNYÉ VÁLT, hogy nem 
növendékeikről, hanem „színészekről" írha
tunk beszámolót a Sziniakadémia vizega- 
elcúdásai alkalmával. Az A r a n y e m b e r- 
ben Hegedűs Tibor rendező-tanár jeles 
együttese nemcsak lelkes, fiatal szárnyalást, 

"de á nehéz -Jókai-drároa ' hű átérzéeével 
tpély színeket, feszülte? gében és tartalmas 
szépségében igaz drá«^. nyújtott a Nem
zeti Színház színpadán. Zsillé? Marcit 
Noémija, Szakács Miklós Tímár Mihá
lyé, Turgonyi Pál Krisztyán Tódora 
és Bakó Márta Terézia mamája volt a 
négy legszebben kidolgozott alakítás.

— A Kamara Varieté, a Teréz-körút nép
szerű kis színháza, ma tartja kitűnő mű
sorának 50-ik előadását a közönség nagy 
érdeklődése mellett.

SZÍNHÁZ
— MADACH: Négy asszonyt szeretek (»/*8). — 

mi“díg baj van (»/«S). — 
?ÍAGJA5! - Gyergyoi bál (*/eS). — MAGYAR 
MŰVELŐDÉS HAZA: Hangverseny (Vz8).
~ i a Ilyenek a fér-‘"á ANDRÁSSY; Az ördög nem alszik
('ó8). — PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekin
tettel, arra... (‘tó). — ERZSÉBETVÁROSI: 
Fiata.sag ..bolondság ('tó, 8). — JÓZSEF
VÁROSI: Ma éjjel szabad vagyok ('tó, 8). — 
KISFALUDY: 120-as tempó ('tó. 8). - KO
MÉDIA ORFEUM: Éjjeli szolgálat! (‘/,9). — 
KAMARA VARIETÉ: Hurrá, IMII (-tó). - 
ROYAL VARIETÉ: Boyal Trott (9).

RÁDIÓ
1941 JANUÁR 27, HÉTFŐ

.,1045; Diákfélóra. — 16.45: Időjelzés, idő- 
jarasjexentós, híreit. — 17: Hírek szlovák és 
ruszin nyelven. — 17.15: „A zene Garibaldija." 
Verdi halálának 40. évfordulója alkalmából. 
Irta Haraszti Emil dr. egyetemi m. tanár. — 
18: „A székely kaláka." Visky Károly dr. 
egyetemi tanár előadása. — 18.20: Cigány
zene. — 11: Hírek inagyar, német és román 
nyelven. — IS.36: „A második félév küszö
bén." Hangképek a pécsi Erzsébet Tudomány 
Egyetemről. — 19.43: „A pécsi Művészeti He
tek műsorából.'* A Budapesti Filharmóniai 
Társaság hangversenye a pécsi Nemzeti Szín
házból., — A szünetben kb. 23.35: „Pécs a zene 
mérlegén." Schaurek Rafael dr. egyetemi ta
nár előadása. — 21.43: Hirek, idő járás jelentés. 
— 22: Cigányzene, Batári József énekszámai
val. — 23: Hírek német, olasz, angol, francia 
és eszperantó nyelven. — Utána kb. 23.30: 
Tánclemezek. — 24: Hirek.

MOZI
rt'^Diíí-IRAP « csodák csodája.
('/21, >/t3, >/;8, '/flO, v. Vrö-kor is) — ALKOTÁS (355-374): A táncosnő. (Hétk. -/<4, '/<« ‘/d0

v. ■/.2-kor is) - ANDRÁSSY (124-127): A posta
mester. (V.4, •/<«, «Ó8, ’/dO, v. d. e. ’/dO, >012 2 
4> «• 8. ») — ASTRA (154-422): Erzsébet ki
rályné. (’/d, 5/<6, '/<8, */<10, vas. ’/Okor is) — 
ÁTRIUM (153 034): Dankő Pista. (!Á6, ‘/:10,

l^-kor Is) - BELVÁROSI (384-563): Egy 
királynő szive. (4, 6, 8, 10. v. jobb t. 2, 4, 6, 

‘a.3, ?• 7! 9) - BELVÁROSI HÍRADÓ (181-214): Új Japan. Beszámoló a mátrai si- 
hajnoksagról. Színes rajzfllm. Magyar. Ufa, 
Luce és Fox híradók. (Folyt. 10—24 óráig) — 
BÉKE (291-038): Elsodort asszony. (5, 7, 9, v. 
■/;2, >/H, >/:6, >Á8, ’/do) — BODOGRÁF (149-510): 
Aranyvaros. (*/:4. </:6. >/t8. VtlO, v. ‘/;2-kor is) - 
BROADWAY (422-722): Zárt tárgyalás. ('1,4. 
’M, ’/:8. VdO, sz., V. '/,2-kor is) — BUDAI 
APOLLO (350-500): Newyorkl házasság. P/&5, 
‘hl, 9. v. ‘/>2. ‘/ti, ‘/«5. V.8, ’/>10) — CAPITOL 
(134-337): Az eladó birtok. (>M. </:G, !/:3. VtlO, 
V. !/:2-kor is) — CASINO (383-11E): 'Egy csók 
és más semmi. (‘/tS. */«8, VdO, sz., v. '/d-kor is) 
- CITY (111-140): Frankenstein fia. (»/<6. ‘Iá, 
V40. ez., v. ’/d-kor is) - CORSO (18-28-18); A 
pekingi lány. (*/>«. >/á. VdO, sz, v. »/»4-kor Is) 
IM v°<«VIN ./í1?8'438?’ Eózsafahot. (</;I. V;S, 

wW’ V. ’í'2Amr Is) - DAMJANICH (425- 
6»4): Egy királynő szíve. <'/tí. «/:6. Vtó. '/slO v 
2’ D£CSI (125-05-2): Hatodik
emelet. (V26. Vw, V2IO, szomb., vas. VM-Joor is) — 
ELDORÁDő (133-171): Pardon, tévedtem! (4, 6 
8, 10, v. 2-kor is) — ELIT (114-502): Rózsafából. 
(4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) — FLÓRA (Kisvest 
1Í6-702); Vigyázat, kém! (>/.5, 7, 9, v. ‘Ő2, ‘M, 

’/;10) - FÓRUM (189 543: Kék Madár,’ 
(’/a>, ’/í8, ’/dO, sz., v. !/<4-kor is) — HÍRADÓ 
(222-499): Nemes paripák. Beszámoló a mátrai 
sibajnokságról. Színes rajzfilm. Magyar. Ufa 
Luca és Fox híradók. (Folyt. 9—24 óráig) — 
HOLLYWOOD (225-003): Cserebere. (’/e4, V:6, 
MS, >/;10, v. */i2-kor is) - HOMEROS (296-178): 
Csintalan férjék. (’/<5, 7, >/d0, v. ‘/:2-től) —
IPOLY (292-626): Erzsébet királyné. (>/•!. Vdi, 
’/tS. ’/ilO, y. ‘/,2 kor is) — JÓZSEFVÁROSI 
(134-644): Óz, a csodák esodája. biti, ‘/tS, ‘lt\ 
VíW, V. Vs2-kor is) — KAAIARA Í423-9O1): Ud
vart bál. (1:1, 2, 4, 6, 8, 10) — KORONA (353- 
318): Erzsébet királyné, (’/d, 'h$, ‘/=8, </«10, v. 
*/«2-kor is) — LLOYD (111-094): Az Ifjú Edison. 
(‘/•A. ‘/tű, Ví8, */;10. v. ‘tó-kor is) - NYUGAT 
(121-022): • - ...
7. </;10, 
ODEON 
VílO, sz. 
OMNIA 
*/=10, sz., 
Erzsébet ------- - - , v
í/:6, ‘tó, ‘/;1I9) _ OTTHON (140-447): A’táncosnő 
(‘/ti, /:6, ‘/<8, */d0, v. '/(2-kor is) _  PAIACF
(221-222): A notredamel toronyőr. (11, 2 4 « 
?’ PATRIA (145-673): Penlta kabát. 14,
6 8. 10. v. 2-kor is) - PHÖNIX (223-242):
AJ?pSar<,& (,1> 11 31 51,/:M’. - Rádius 
(122-C93): Egy asszony három elefe. (’/í5, 7, 

sz-, v. 2-ko-r is) — REX (223-020): Végzet. 
(/!5Lt ,‘7< mÁ s^- Vi4-,l,t6- !/tó- v. ‘tó-kor is)
— RIALTO (224-443): Broadway szerenád. (11,
1, 3, 5, '/(8, W.O, v. 10. 12, 2, 4, 6. 8, 10) — ROYAL 
APOLLO (202 002): Dankó Pista, ('tó, '.tó, ’/dfl, 
sz., V 3-kor is) - SAVOY (146-040): Pepita 
kabát, (’/rf. '/tó, '/:8, ‘/;10, v. ‘tó-kor is) - 
SCALA (114-411): Árvíz Indiában. ('/<6, 'tó, 
3/:10, sz„ v 3-kor is) - SIMPLON (268-999): 
Rozsa fabot. (‘/ti, >h6, >A8, V»10, v. 'tó-kor is) — 
STEFÁNIA (Kispest, telefon: 349-338): Hét- 
Bzllvafa. (5, 1, 9, v. ‘112, ’/rf, ‘tó, 'tó, ‘tóó) — 
STÚDIÓ (225 276); Kismama, (11, 2, 4, 6, 8, 10)
— TIVOLI (225-602): Csintalan férjek, (‘tó. 7, 
‘tóO, sz. »/<4, *Á6, »/<8, *tó0, v. ‘/.2-kor is) — 
TUKÁN (120-003): Aranyvóros. (4, 6, 8. 10, v. 
2 kor is) — URÁNIA (146-046): Jnd Süss. (5, 
‘/.8, ‘tóO, sz., v. */<3-kor is) — ZUGLÓI (296- 
SS9): Jnarez. (5, ‘tó, ’tóO, sz. 4, 6, 8, 10, v.
2, 4, 6, 8, 10)

Mimi, a gazdag ember lánya, ('tó, 
sz- 4, 6. 8, 19, v. 2, 4. 6, 8, 10) —
(422-785): Csintalan térjek. (‘tó, ’/.7, 
‘tó. ‘tó, ‘tó, ‘tóO, v. Vsg-kor is) - 
(130-125): A kolostor lilioma. (5, V8 
y 4, S. 8, 10) - ORIENT (114 926):’ királyul. C/.5, ‘hl, VdO, v '/•■>

ll ”rr-n....... Ilin
SZÜül

FTC már bajnok
Két igen érdekes mérkőzéssel indult as 

ökölvívó csapatbajnokság döntője. Nagy 
közönség előtt folytaik a küzdelmek, ame
lyek során a BVSC izgalmas harc után 9:7 
arányban legyőzte a Beszkárrtot, az FTC 
pedig, igen erős és nyílt küzdelemben, .10:6 
arányban győzött ® BTK fölött. Az elő- 
mérkőzések során vívott FTC—BVSC és 
Beszkárt—BTK mérkőzés eredményének be
számításával a bajnokságban az FTC vezet
1 ponttal, 22:16 győzelmi aránnyal, 2. BVSC-
2 p. 13:19. 3. EeszkártT p. 15:17. 1 BTK 1 
p. 14:18. Az, FTC tehát már bajnoknak te
kinthető, mert még akkor sem vehető el 
tőle a bajnoki cím. ha utolsó mérkőzésé® 
& BeszKárt legyőzné.

A BTK óvást nyújtott be a szövetség
hez és kéri Csontosnak (FTC) Oláh (BTK) 
ellen elért győzelmének megsemmisítését, 
mert az időmérő az első és a második me
netben is tévedett. Az óvással szerdán este 
foglalkozik a MOSz szakbizottsága.

Jól sxerepelíele. 
síelőink

Máriacellben rendezték meg a harmadik 
Budapest—Becs városok közötti siversonyt, 
amelynek első napján a műlesiklást és a
futást tartották meg. A magyar síelők min
den várakozáson felül jól szerepeltek. Meg
nyerték a férfiak és hölgyek mű’.eúk'ását 
és Daseő második helyre került a futás
ban. A tegnap lebonyolított ngróverseny- 
ben Vány a a (harmadik helyen végzett » 
így végeredményben a városok közötti mér
kőzést Becs nyerte 47:315 pontarányban.

Műlesiklás, férfiak: 1. Szalay 3 p. 06 3 
mp. 2. Kővári 2 p. 06.8 mp. 3. Elsigan 
(B'écs) 2 p 09 mp. 4. Nelmann <Bécs) 2 p. 
13.4 mp. — Hölgyek: 1. Iglóinő Eleőd Ani
kó 2 p. 21.6 mp. 2. Gasse (Becs) 2 p. 42 4 
mp. 3. Baumann (Bécs) 2 p. 502 mp. 4. 
Kozmánő 2 p. 52.9 mp.

16 km, futóverseny. 1. Krltzer (Bées) 1 ő. 
19 p. 45 mp. 2. Deseő 1 ó. 20 p. 17 mp. 3 
Uschan (Bécs) 1 ó. 22 p. 28 mp. 4. Preisl 
(E&ss) 1 ó. 23 p. tű mp. 5. Hu'ényi.

Vgróverseny. 1. Galeitner (Bécs) 215.9 p. 
(43-5 as., 44 m), 2. Elsigan (Bécs) 21L2 p 
(44 m„ 42 5 m.). & Ványa Pál 204.0 p. (43 
m., 40.5 m) 4. Freyer (Becs). 5. Kozma 
László.

versenyzőre való tekintettel, 
két tornateremben bonyolítót-

LAJOS nyerte a Bajai Vívó

SÁRBAN-VÍZBEN futották vasárnap a 
nagyrákost gyakorlótéren a rendkívüli nép
szerűségre szert tett KTT-t. A nap legjobb 
idejét, Kiss érte el 350 kem-es gépén 1 p 
23 mp teljesítménnyel, de a legnagyobb si
kere Vágóinak volt, aki 100 kem-es k’s gé
pével 1 p 27.5 mp-eel a nap második leg
jobb idejét futotta. Az egyes kategóriák 
győztesei: Vágai, Dómján, Kiss, Gutschy, 
Dómján, Liinder.

NAGY SIKERE VOLT a Koszorúk női 
tornaversenyének, amelyben 32 csapat in
dult. A sok 
a küzdelmet 
ták le.

MASZLAY
Egyesület kardversenyét. A Kiss Ernő- 
emlékvereanyben a bajai csapat győzött a 
szegediek ellen.

A MAFC MÁSODOSZTÁLYÚ BIRKÓZÓ
VERSENYÉN Bariba (WMTK), Tusnádi 
(Törekvés), Mák (FTC), Kály (MTK), Ny-tJ 
ray (MAFC), Kovács (MAC), Bak (BVSC) 
győzött.
TIZENKÉT TAGÚ KERETET jelölt ki a 
Vívó Szövetség a Térsz tyánszky-cm’ék ver
senyre. A keret: Berczelly, Demeter, Ho- 
moródi, Kovács, Maszlay, Németh (HTVK). 
Gerevich, Pesthy, Rajosányi, SzilossY 
(MAC), Palócz (UTE), Bay (BEAC).

A SZÉKELYUDVARHELYI HARGITA 
TE vándorserlegét az UTE síelői nyerték 
515.9 ponttal a Csíkszeredái EKE előtt. A 
14 km-cs futóversenyt MUcsi (Postás) nyerté 
51 p. 44 mp idővel, az ugróversenyben Pe’ 
dig Szatmári (BEAC) győzött 220.2 ponttal 
35 ni és 32 m ugrásokkal.



fi Duce lapja 
az olasz 

hadicélokról
Róma, jan. 27.

A Popolo dltalia hosszabb cikket kö
zöl Tobruk elestével kapcsolatban arról, 
hogy miért kellett Olaszországnak a 
háborúba beavatkoznia és miért nem 
volt Olaszország a beavatkozás pilla
natában teljesen felkészülve. Az olasz 
cikkíró feltűnést keltő cikkében abból 
indul ki, hogy Tobruk eleste tagadha
tatlanul fájdalmas hír az olasz nép 
számára, ámbár Bardia elvesztése után, 
ezzel már számolni kellett.

Amikor Olaszország 194J júniusában 
a sors kényszerűsége folytán fegyvert 
fogott, még nem volt. felkészülve tel
jesen a háborúra. Azok azonban, akik 
arra gondolnak, hogy Olaszország há
borús felkészültségéből mi minden 
hiányzott, egyúttal gondoljanak arra 
is, hogy, mi minden volt meg. Gon
doljanak a tengeralattjárókra, a szo
ciális készségre, a diplomáciai előké
szítésre, a hadifelszerelésre és sok 
másra.

A Popolo d‘Itália. cikkírója ezután 
azt fejtegeti, hegy Olaszország külön
leges helyzetét nagyrészt az is meg
magyarázza, hogy az olaszoknak rend
kívül távoli tengerentúli részeken kell 
hadat viselniük, így például Abesszí
niában. Ez a front úgyszólván setmimi 
összeköttetésben sincs az anyaország
gal- Ezt a kedvezőtlen földrajzi helyze
tet som Olaszország választotta és 
éppen azért harcol, hogy ezt a kedve
zőtlen földrajzi helyzetet megszün
tesse.

Az angoloknak nagy előnyük az ola
szok felett, hogy jóformán egész Afri
kát magukénak mondhatják és ezen a 
területen teljesen meg vannak szer
vezve. Ha ez nem így volna, akkor 
Olaszország ma nem állna háborúban 
Angliával. Az olasz harc éppen azért 
folyik, mert Olaszországot kirekesztik 
Afrikából. A hatalmas és gazdag Ang
lia, miután Európából kiűzték, most 
minden erejét Olaszország és .annak 
születendő nagy birodalma ellen for
dítja.

A tengely azonban már előkészült 
erre az. an^ol akqióra és rettehetea 
csapásokkal válaszol majd rá, Tobruk 
szomorú tanulsága azt bizonyítja, az 
olaszoknak, hogy Számukra mindad
dig nincsenek igaz! életlehetőségek, 
amíg angol lobogó leng Adenen és 
Gibraltárban, amíg Malta cs Bizerta 
nem tartozik az olasz védelmi rend
szerhez és amíg a Balkán nem szaba
dul meg minden angol befolyástól.

Kolozsvár, jan. 27.

Boros György 
ny. unitárius püspök 

haláia

Dr. Boros György, az erdélyi unitá
riusok úyugalmazott püspöke, j « 
reggel 4 órakor Kolozsvárott 86 éves 
korában elhunyt Dr. Boros György 
1855-ben született Tordátfalván, Ud
varhely megyében. Húszéves korában 
lépett egyháza szolgálatába és 65 éven 
át dolgozott érte és szolgálati idejéből 
tizet mint püspök töltött egyháza 
élén. Az erdélyi magyar pártnak hű
séges munkás tagja volt. Mindig elől
járt az erdélyi magyarság megmoz
dulásaiban és annak egyik lelkes ve
zetője volt Temetés© szerdán délután 
lesz Kolozsvárott az unitárius temp
lomból. A temetési szertartást Józan 
Miklós budapesti unitárius püspöki 
vikárius végzi 6 a fővárosból nagyobb 
küldöttség érkezik az elhunyt püspök 
temetésére.

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS 
ben! Biztos eredmény!
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hAziubak!
Uj lakónyilvániartá könyv
WfhpÚM SJ5KMBS4* KÖRMEIN nyomja.

Dala :ínlii>atoa 10.- TeL: 122—931.

A Becsalj csárdában | ÓRua'SÍGj *5

A Nemzeti Front 'beolvadt s Magyar 
Megújhodás Pártjába.

Gyere be rózsám, gyere be, 
Csak magam vagyok idebe...

Olasz ágyúpergőtűz 
Albániában

Küszöbön a nagy ellentámadás
Belgrád, jan. 27. , dát, míg végül az olaszok maradtak

(NST) Az albán határról vasárnap győztesek és elkeseredett szuronyharc 
érkezett jelentések arról számolnak 
be, hogy a. reggeli . óráktól .kpgdyo az 
olasz tüzérség olyan óriási tevékeny
séget fejt ki, amilyenre nem volt 
]>ólda a háború kitö réce óta. A határ 
jugoszláv oldalán még az esti órák
ban is állandóm hallatszott Cz ágyú
dörgés. Ugylátszik, hogy nagy olasz 
offenziva előestéjén állunk, — mond
ják az albán határról érkező jelenté
sek. Az olasz tüzérség a Podgradectől 
a .^jkumbi-folyó forrásvidékéig el
terülő egész frontszakaszt zárótűz 
alatt tartják. A Devoli-völgyben is
mét heves h-arcokr.1 került sor és 
Opari falu, — mint jólérteeült forrás
ból származó jelentés közli — a vasár
nap folyamán háromszor cserélt gaz-

f

bán kiverték a görögöket a faluból. 
Mindkét oldalon sok halálos és se
besült áldozata volt a közelharcok
nak. Az nstrovicai frontezakaszon is 
nagy záróttizet indított az olasz tüzér
cég a görög állások elleti és a tüzér
ségi tevékenység az esti órákban sem 
szűnt meg.

Az időjárási viszonyok javulását a 
görög és angol légihaderő is kihasz
nálta és nehéz űrméretű bombákkal 
támadta az olasz utánpótlás vonalait 
\z olaszok a Tepsiimtől a Vojusa- 
völgyig terjedő frontszakaszon is ed
dig nem látott heves akciót indítottak 
cs a frontról érkező jelentések szerint 
H görögöket több állásból kiverték. 
Itt is gyalogsági harcokra került sor.

í
Gróf Bethlen György 

titkos tanácsos
A hivatalos lap legutóbbi száma 

kormányzói kéziratot közöl, mellyel 
a kormányzó dr. gróf bethlemi Belhlen 
György földbirtokos, országgyűlési 
képviselőnek a magyar királyi titkos 
tanácsosi méltóságot adományozta.

J

Donovan ezredes 
Szalonikiben

Saloniki, jan. 27.
Roosevelt elnök különmégbizoítja, 

Donovan ezredes, Belgrádból jövet, 
magánrepülőgépen megérkezett Sza- 
loniki repülőterére. Az ezredes bel
grádi látogatásával kapcsolatosan 
most vált ismeretessé, hogy közvetle
nül elutazása előtt Pesies tábornokot, 
a jugoszláv hadügyminisztert láto
gatta meg.

!

Willkie nem megy 
Németországba

Lisszabon, jan. 27..
(NST) Willkie, volt amerikai elnök

jelölt Lisszabonból való elutazása 
előtt nyilatkozatot adott, amelyben 
kijelentette, hogy körülbelül 14 napot 
szándékozik Angliában tölteni.

Arra a kérdésre, hogy Német
országba is ellátogat-e, Willkie így
válaszolt: „Nem, Németországba nem 
megyek."

Lisszabonban Willkie hosszabb meg
beszélést folytátott Salazar portugál 
miniszterelnökkel gazdasági és poli
tikai kérdésekről.

Német Jelentés 
angol berepülésekről

Berlin, jan. 27.
A Német Távirati Iroda .értesülése 

szerint január 27-én a korareggeli 
órákban a kedvező időjárás támoga
tása mellett, több ellenséges repülőgép 
berepült Észak- . és Közép-Német- 
oi'szagba. Az ellenséges' repülőgépek 
úéhájfjy helyen romboló- és gyu3fó- 
bombákat dobtak le. Eddig beérkezett 
jelentések szerint a bombák nem 
okoztak Cinlítésrcméltó kárt (MTI)

— Halálozás. Alsó- és felsőruttkay Rutt- 
kajf Nedeczky A’adár nyug, kuriai bíró 
január 24-éfi életének 79-ik, boldog házas
ságának 5Ö-ik évében visszaadta nemes lel
két Tereintőjének. Forrón szeretett halot
tunk földi maradványait január 27-én d, u. 
3 órakor fogjuk az ág. ev. egyház szertar
tása szerint a farkasréti temető halottas
házából örök nyugalomra helyezni.

TÜDŐS KlfiRA
serre.

Kismignr hszliim marokén iialenWf. 
feiete sujtasssl díszítve, leltár zsorzsett ujjnil. 
iiiü nelltoniel. rejtőzött szalas-nyaHcemtórel 
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, LAP z a r ta
Hatezer ha lőttjuk van

a romániai zavargásoknak
Belgrád, jan. 27.

(Búd. Tud-') A Politika jelenti,hogy 
bukaresti tudósítója engedélyt kapott 
Bukarest azon részeinek megtekinté- 

■ sére, amelyek a zavargások központ
jai voltak. Az újságírót a kiilügymi- 

. nisztérium egyik tisztviselője vezette
A látottakról írott beszámolójában 

a tudósító megrendítő képet fest le. 
Egy temetkezési intézet előtt nagyobb 
embercsoportot vett észre.

Mindenki a hozzátartozójának a 
nevét kereste a halottakról ki

tett névsorban.
A tudósító szerint az áldozatok között 
igen sok a zsidó. Dudestiben Buka
rest zsidónegyedében, a zsidó üzletek 
kirakatai és a házak kapui mind, be 
vannak törve. Az üzleteket kifosztot
ták..

Az utca képe heves harcok Jelét 
mutatja.

A. romok között' még mindig látni em
bereket, akik. keresgélnek. Amikor egy 

összerongált nagy péküzem előtt ha
ladtak ei, az újságíró vezetője megje
gyezte, hogy a péküzem mintegy száz 
alkalmazottja is a lázadókhoz csatla
kozott. Ezeket agyon fogják lőni.

A pusztulás mindenütt igen nagy 
és szörnyű dulás látható,

A lap a továbbiakban megállapít j 
hogy a multheti zavargások során

mintegy hatezer embr vesztette 
életét.

Ebből kb.. 2—3 ezer Bukarestben, a 
többi vidéken.

A legnagyobb harcok Brassóban ; 
voltak. .■ ' ?

ahol Dragallna tábornok csapatai 5ö 
óra hosszat szabályszerű csatát vív
tak a felkelőkkel.

Hírek terjedtek el arrl is. hogy 
Délerdélyben és Meldovában még 
folynak a harcok és hegy Ploesti- 
ben a lázadók elvágták a petró- 

leumcsöveket

Illetékes cáfolat a feísőolaszországi 

zavargások álhírére

Róma, jan. 27.

< Német Távirati Iroda)

-Az angol propaganda részben ame
rikai napilapok útján híresztsléseket 
terjeszt, amelyek szerint Fekö,olasz
országi városokban, így . különösen 
Milánóban is, rendzavarások vo'tak és 
Milánóban ezek során néhány embert 
meg is öltek

Bombázni fosiák 
a Duna jégtorlaszait
A földmívelésügyi minisztérium víz

rajzi osztályának, ma délelőtt jelentést 
bocsátott ki a Duna és a Tisza víz
állásáról. Eszerint á Duna jege Ercsi
től lefelé megállt,

Dunartóntelótiél pedig vastag jég
torlasz keletkezett, amely komoly

Illetékes részről ezeket a híreszte
léseket határozottan megcáfolják. 
Hangsúlyozzák, hogy rosszakaratú 
és teljesen tárgytalan kitalálásokról 
van szó, amelyekkel az, angol propa
ganda- a maga közvéleményét és kü
lönösen az amerikai Egyesült Álla
mok közvéleményét kívánja saját 
politikája szellemében befolyásolni. 
(MTI)

gondot okozhat.

Ma délelőtt 10 órakor Budapestről fel
szállt egy légi felderítő repülőgép, 
amelyről megállapítják a veszélyezte
tett Duna-szakász jégtorlaszának hely
zetét. Nincs kizárva, hogy, még a dél-

■ előtt folyamán

a jég bombázására is sor kerül.

hogy a Duna folyását biztosíthassák.

A líbiai angol előnyomulás 
nem jelent fenyegetést 

a tengely számára

4>

PENGŐS ftlRUETES

A milánói |
tudósítójának tcle onjelentéss

Milánó, jan. 27.
A fasiszta sajtó körülbelül egyforma 

terjedelemben foglalkozik a katonai, a 
diplomáciai és a belső problémákkal, 
élelmezési - és árugyüjtési kérdésekkel, 
valamint a közvélemény hangulatával.

A most Észak- és Kelet-Afrikában 
folyó harcokról a vezérkar' és a propa
gandaminisztérium által kiadott hiva
talos jelentéseken kívül keveset lehet 
olvasni. Csak a Corriere jelenti, hogy

a líbiai angol előnyomulás nem 
jelent semmiféle fenyegtést a ten
gely számára,
Az angol rádió tegnap, jugoszláv és 

amerikai jelentésekre való hivatkozás
sal, azt kezdte híresztelni, hogy a mi
lánói főpostát és pályaudvart németek 
szállták meg, miután ebben a „közis
mert szocialista érzelmű"1 városban a 
munkásság zavargásokat és tüntetése
ket rendezett volna. A hír teljesen 
légbőlkapott, amint erről minden mi
lánóinak és így a 8 Órai Újság tudó
sítójának is személyesen alkalma volt 
meggyőződni. ■

Német katonaság nem tartózkodik 
a lombard fővárosban és még 
kevésbbé szállt meg fontos középü

leteket.

í (Ezt a tudósítást éppen a „megszállt" 
főpostáról telefonálom Budapestre.) 
Ami pedig a való helyzettel teljesen 
tisztában levő milánói lakosság han
gulatát illeti, ez itt éppen olyan kitűnő, 
mint"Itália bármely más városában.

Györgyi Miklós

Tűz a Lí pót mezőn
Ma délelőtt a lipótmezei elmegyógy

intézetből értesítették a tűzoltóságot, 
hogy az intézet egyik épületében, a 
szalmazsák-raktárban tűz keletkezett. 
A tűzoltók nagy készültséggel vonul
tak ki és rövid munka után elfojtot
ták a lángokat.

Kenyérfélén nap 
Romániában ?

Bukarest, jan. 27.
(Búd. Tud.) A megyefőnökük felha

talmazást kapnak, hogy hetenként 
egy napra bevezessék a kenyérfélén 
napot, amennyiben kenyérhiány mu
tatkozik.

•fO Itt az új f°~JL hideghullám
Az egyhetes nagyarányú enyhesig véget 

ért és most az idei tél negyedik hideghul
láma alakul ki. Az ország nagj részében 
már élénk északi, északkeleti szél fúj és az 
északkeleti megyékben —10 fok alá süllyedt 
á hőmérséklet. A hideg levegő Szovjet- 
oroszörszág felől, a Kárpátokon keresztül 
tör ránk.

Szeles, helyenként viharos időt kapunk, 
Változó felhőzet és tovább süllyedő hőmér
séklet mellett. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen

tése: Élénk északi, északkeleti szél, változó 
felhőzet, egyes helyen havazás. További le
hűlés.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapitolta:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer 
kesztfíeég: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon: 22-42-32, 23-42-33 , 22-42-34.

RUHA 
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

Febr. 1»én
lép életbe a Bel. gym. 
380.000/1941. rend, szerintiIli

’Cönyv. Olcrón. Kapható:

Mernél T. 124-737.
Telefonáljon, — házhoz küldöm.

Ma még 
teljes választékot talál, 
legolcsóbban, a világ' 
legjobb zongoráiból ; 
r é : z 1- e t r é 1 s s

” < Magyarország legnagyobb zon- 
gora erme: Erzsébet -körút 19 Ki-
turö.külföldi zongorák GOO-tál Bérleti 
Vc-TcLCsere ' Sz'ilitsl Hangolást 

r Telefont 222-613.

Sl
legolcsóbban

Márton Siáss
Bálvány-utca 3« Címre üiryeíni

Használt fériiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel. Téréí-kÖrút 2 I 9.

Te^fon 224-842-

CANTULIA
harmonikák KIRÁLYA
Hangban, árban vezet

BEMÉHll

10 raktárban i
100 készítő 
1000 bútora «

IINIVÉRSAL
mübútorgyár irodab torgyár. 

VH, Wesselényi-utca 8. 
Tél. 223—6 2, 223—3CS.

térít vissza ügy. 
'43'OS^tanS ö felpm festésért, 
S ' költözködésért,

fedó lakását 
'enti és a:t Madjn’-. express. Er síbet- 
Wrét ifi. s:.. f. 3. T.- 4Z2-IC6.

ÁLARC-LAMPION
Papírsapka —szerpentin. PAPIR-JUX
Budapest,. Klauzál-tér 18. Udvar. 

•Árjegyzék díjtalan.
MA <H

TAXIGEPIRÓ
vállalat óránként P ISO Tel 

423— 501. 223— 338

Kiadó bérlemények bejelentését 

jól honorálom
Fellncr Péter. 120-124.

EVŐESZKÖZÖK 
alpaccábői, rozsdamentes acélból is. 
Ta'ak, teáskannák, tálcák, székek, 
asztalok, sörkimérÖk, billiárdas talok 
3tb. H E XN ER, Király-utca 25.

Használtruháért Xd“h“éiéé‘t 
legtöbbet fizetünk Sehmérgel ruha- 
flzlet, Rottenbiljer-n. 37. Telefon 422—262. Hívásra jövünk.

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

Levélhívásra házhoz megyek.

Vörös Pál
Kálvin-Sér közepén.

Allround tisztviselő, könyvelést, 
levelezést, fordítást, kisegítést írógép
pel vállal <Néntet-angol» főkiadóba.
Német nyelvet, magyar, német 
gyorsírást, gépírást olcsón tanítok. 

Telefon: 181-780.
önálló főzőmindenest szép bizonyít
ványoknál, elsejére keres Loránd 

kozmetika, Mussolini-tér 3.

Ostende
1 BUTTOLA
I. JAZZ

JVORY
ÓLTÖTOLL JjAVARIRÓN

„:V0RY‘‘-S«m Klr.'ly-u. 44 
Javítások. T. 221—&O4

TRIUMPH
őrs ági ve :érképviselete. Kedvező trak 
Díjtalan bemutatás. ÉD2S és DECSY. 
Bpest. VH. Akácfa-u 13. T. 222-624

Januárban 
a« haute cöuture 
sem drágább... 
Ferda Manyinál

Antik bútorok 
garnitúrák, csillárok, dísztárgyak, atb 
a Magyar Vacuum Cleaner Beraktározó 
hetyiségeiben.V kér,. Visegrádi*a. 62 

Forgács wiükereskecíéa.

Használt férfi és női™*.
legtöbbet ff &etek. Ékszereken, szőnyeg 
varró-és írógépért egcs •. háztartásokért 
Gerstl G.. Erzsébetért 32 T :42l-86&

Kárpitos hárakhos legolcsóbban 
ajánlkozik. Szabó. Viola-utca 86. sz 

Házfelügyelőnél

Ostende
1 HALMOS 
L. ISTVÁN

ÍIAHbT, ÉOZEÍT
VESZEK. Taub,, ha:.ci, -út is

2 sor®5
kölcsön ésé óriási választékban. 
Sebestyén, VI Király-u. 50. T• 42E-61 t

JELMEZEK
fiatal leánykák részére eladók. Bő
vebbet rege el 9-10 között. Tel. 422-000.

1 eherautófuvarck
megszerzőit díjazom

H BilHArdasztal,
szék, evöszer, FRIcD vendéglői 

™ 9i» berendező. Király-utca 44. sz.
UnC7UÚiT ruhákért, rn.nden- 
11 H w fc n H Ll nemű tárgyakért 
legtöbbet fizet, la. szövetre becseréli

TeL: 141-467
Saját gyártmányú

Álarc - lampzon 
visaonteladó: nak ALFA papírtizerá, 
Budapest, Kisdiófa-u. I. Klántól-tér 

sarok. — Árjegyzék d 'jtalan.

12sz.herendUt%
esetleg pohr'rkészlet eíkö ..örrés nfí.tt 
eladó, Nem v’ssonteladónak- Patak 

hirdetőbe, Vilmos császár-ót 29.

Falusi módra 
sonka és főstől: Paraj Z.fO jan. 
31-fp-. Ifj. FarJras Tbt.ís hentes* 
__árujdviteli üzlete Kisújszállás.

Megá sató kisebb villáint/os’ 

4*5000 Rtal társukéit 
ahol pén’em biztosítva van. rMeg- 

élhetést jeligére Li'.'iailcba. __
Jesyzetmás-his 12 rillérttü
ÍOO soks :OrO.cítás 1.60 Taxigép*rás 
fordítások Nag.v Ibolyánál. Terés- 

krt 29. 326-613.

Ostende
JvilAgh i R ű

. RAlKÓk
Nyomatott a Pallaa íTmtolmi is Nyamdai r.4. fcSrforsógópeta. Gyóry Aladár igaagatA.8

: ■


