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A ROMÁN LÁZADÁSRÓL

J

Házkutatások, letartóztatások, fegyverelkobzások
a rendcsinálás során
Romániát csak külön
engedéllyel szabad elhagyni
/

Bukarest, jan. 28. .
Tud.) Antoneseu tábornok,
aki könnyebben megbetegedett és ágy
tan fekszik, az új
... ______
román kormány
megalakítása után az estii órákban
fogadta a sajtó képviselőit és nyilat
kozott előttük az új kormány kül- é)
belpoli tikai eélk i tű zései rő 1.
— A belpolitikában az új kormány
arra törekszik — mondotta — hogy
rendet teremtsen az országban.

— Romániának szüksége van a
bőkére.

Az új kormánynak katonai.„uallage. vlZ-s&úlják majd, hogy az elűző hiva
ván és á kormány tagjai' nagy gon talvezetők miként gazdálkodtak a köz
dot fognak fordítani arra, hogy Eo- vagyonnak
múnia érdekei kárt ne szenvedjenek.
Nemcsak Bukarestben, hanem
—- ííú7;>0Ztf<Z;d;j,k már azzal is, hogy
az egész ország területén a pályar
én vagyok annak a vezetője, mindig
udvarokat katonák őrzik és ugyana tengely melleit lesz. Erre legnagyobb
biztosíték én magam vagyok. Ez á po
litika azt jelenti, hogy
mi, remének, a n~gy Flihrerrcl és
Mussclinivel fegunk menni.

Velük szellemi kapcsolataink vaunak,
ezért nem válunk el tőlük.

Horia Sima
külföldre szökött?
Belgrád, jan. 28. | Házról-házra járnak és kutatnak az
(Búd. Tud.) Horia Sima vasgárdista elrejtett fegyverek, lőszerek és a fosz
vezér, az előző román kormány volt togatásból származó holmik után. Ed
helyettes miniszterelnöke, sorsáról a dig már nagymennyiségű fegyvert
legkülönbözőbb hírek keringenek. Ed szedtek össze, de a fosztogatásból szár
dig álta’ános volt a vélemény, hogy mazó dolgok is tetemes mennyiséget
Horia Sima letartóztatásban van. Er tesznek ki. Érdekes, hogy
ről semmiféle hivatalos megerősítést
a bukaresti egyetem épületében is
nem sikerült szerezni.
igen cck fegyvert találtak.
Most az a hír járja, hogy
Ezeket a diákszervezetek gyűjtötték
Horia Sima már nincs román terü
össze a maguk számára.
leten, hanem külföldre szökött.
A Romániából érkező más jelentések
beszámolnak arról, hogy Antoneseu
tábornok ezerszámra kapja az üdvözlő
táviratokat az ország minden részéből.

Bukarestben a tegnapi nap folya
mán a rendőrség és a katonaság
folytatta a házkutatásokat.

A fosztogatás!)'1 származó tárgyak
között nemcsak é'clraisuarl, hanem
még bútordarabokat is találtak.
Az elesett katonák hozzátartozóinak
segélyezésére gyűjtést indítottak. Az
első két napos gyűjtés eredménye
inintegy három és félmillió leit tesz ki.

Katonaság őrzi
a román pályaudvarokat
Bukarest, jan. 28.

rmk, 1 ezredes és 3 egyetemi tanár van.
Az új román belügyminiszter hétfőn

Antoneseu és új kormánya minden
erővel arra törekszik, hogy Romániá
mindenütt új megyefcmüköiket és
ban helyreállítsa az élet rendes ütepolgármestereket nevezett ki.
tnét. Az új kormány kizárólag katonai ,
Összetételűnek
------------------ minősíthető. Ugyanis a . Ugyanakkor
„_________ .•
valamennyi
kerületbe
1*
..•■1 n8 Atábor
*1__ [gazdasági felügyelők
P
13 főnyi kormány tagjní
mennek, akik ki-

■'

csak katonai őrség áll a fontosabb
középületek és a posták elölt is.
Eddig 53 fontos ipartelepet helyez
tek katonai vezetés alá, így többek
között a galaci hajógyárat és a Malaxa-féle híres gépgyárat is.

87 gyilkosság vádja
egy községi bíró ellen
Bukarest, jan. 28.

Viktor állítólagos légionárius «ellen,
aki január 22-én kirabolta Grünberg i,
kereskedő üzletétFeljelentís alapján vizsgálatot in
Eljárást indítottak és letartóztatást
dítottak Marin Mihaitza, Sorban Voda végzőst adtak ki George Dumitrescu
község bírója, valamint felesége és cuKaresti
bukaresti la^os
lako3 ellen is rabiás
rablás és .tiltik
egy harmadik egyén ellen, akik ja tett egyenruha viselés címén. Dumit*
nuár 22-én és 23-án a község több üz rcscú január 21-é.n behatolt az egyik
letét kirabolták és gyilkosságokat kö rendőrőrszobába, az ott lévő rendőrt
vettek el. A három vádlott ellen 87 revolverrel megfenyegette, ruháját pe
rendbeli gyilkosságért tettek feljelen dig magára vette abból a célból, hogy
tést.
a hatóságokat megtéveszthesse és szol
A-z ügyészség eljárást indított Weisz gálatokat tehessen a felkelőknek.
(Magyar Távirati Irodát

Csak eltávozási vízummal
lehet elhagyni Romániát 7;
Bukarest, jan. 28.
(Magyar Távirati Iroda)

Mindazok, akiknek . rendes vagy di
plomáciai útlevelük van és el akarják
hagyni az. országot, kötelesek külön el
távozási vízumot kérni útlevelükre,
mert a határon csak az ilyen vízum
mal ellátott útlevelek tulajdonosát en
gedik át.

é..' /

Bukarest, jan. 28.
Döring vezérkari őrnagy moggyilkoLása ügyében a vizsgálatot tovább,
folytatják. A vádat kiterjesztették
Diaconu és Cristescu rendőrtisztekre
is. Diaconu ugyanis Cristescu kéré
sére 3030 leiért eladta revolverét Sarandosnak, az őrnagy gyilkosának,
aki ezzel a revolverrel követte el a
gyilkoságot

j

. ■

"..

■■'.‘2

Antoneseu influenzás
Antoneseu

.■ ■

Bukarest, jan. 28.
náthalázban megbetegedett. Orvosai
(Magyar Távirati Iroda) \ tanácsára lakását pár napig nem
tábornok, államvezető, 1 hagyhatja el.
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U] találmány!

— így is van, kérem, —. szól közbe ifjabb
Eeck, — barátaim, ismerőseim is kivétel
nélkül nátha-mentesek, mert ismerik a
megelőzés titkát...
*

NINCS TÖBBÉ
SPANYOLNÁTHAI

íme, — elárultuk a nagy
kísérletezhet vele...
sfe

„Tok Szerkesztőség!
A 8 Órai Vjság 1941. jan. 21-iki számában
olvastam, hogy egy orosz tudós, dr. Gomaleja, a moszkvai tudományos akadémia
tagja, felfedezte a spanyolnátha megelőző
ellenszerét. Én. elhiszem, de már 58; évvel
Mielőtt felfedeztem egy eljárást, amit az
oroszországi harcaink során másoknak is
ajánlottam. Biztos vagyok benne, hogy
akik jótanácsomat megfogadták, soha nát
hásak, vagy influenzásak nem lesznek,
Ha ez az említett eljárásom párszáz pen
gőbe kerülne, akkor már régen általánosí

tották volna, de igy, mert olcsó és egyszerű,
sokan bizalmatlanak és nem alkalmazzák.
Nőm is kérkedhetünk vele, hogy rengeteg
pénzbe kerül az előállítása, ezért som kell.
Felfedezésemre véletlenül jöttem rá, de
azóta állandóan alkalmazón ée nem is vol
tam náthás. Akit érdekel, szívesen, felvilá
gosítom, aki pedig nem kérdezi, az viselje

az influenzás idő beálltakor
szappanos orrmosást, az nem
Ez biztosi

bárki

E sorok írója is kipróbálta,
Hátha-hátha,..
De rajta kifogott
Az ősztől tavaszig tartó;
Nátha!

A gyógyszer — orröblítés szappanos vízzel...
A napokban a szerkesztőségi postából
hullott ki ez a pársoros levelezőlep:

titkot,

megkezdi a
kap náthát.

(gyi)

Ciano — bombavető rajparancsnok
Róma, jan. 28.
(NST) Ciano gróf olasz külügymi
niszter, mint az olasz légihaderő al
ezredese átvette az egyik bombavető

repülőraj
parancsnokságát.
Ezzel
Ciano gróf követ le Pavolini népneve
lési, Farinacci és Rieei államminiszte
rek példáját, akik szintén a harctér
rel cserélték fel hivatalukat.

A KELETAFRIKAI HADSZÍNTÉR

egészséggel a nátháját...
Tisztelettel

Bekopogtattunk az őske reszt ény Beek
Vendel lakásába, amei’y nagy szerényen
húzódik meg a Kisdiófa-utca 3. szám alatti
hatalmas bérház földszintjén.
Ágyban találtuk. A fia ápolta éppen.
— Talán csak nem influenzás'? — kérdez
tük tőle, miután már elmondtuk, hogy mi
járatban jöttünk.
— Ugyan, kérem, — mondotta szinte sér
tődötten, — hova tetszik gondolni, nem
voltam én náthás csak valamikor régen,
amikor még nem jöttém rá nagyszerűen
bevált módszeremre.
A sápadt, beesett arcú beteg ember eipa*

1941. évre.

Szerkesztették:

ti siffisi mik!. imi i. ilMii
budapesti ügyvéd

b. könyvvizsgáló

A legújabb adóügyi rondefeteket
I* fal&eltt s az összes érvényben
Mwé adóUgyl Jogszabályokat
Ismertető gyakorlati tájékoztató
es útmutató.

Ara s p só f,
K«ph«fé Icisdéhivstolsnitben
Budapest, VI., Andréssy.út 47.

Végleg nyugalmazták Nedécs tábornok,
volt jugoszláv hadügyminisztert, aki an
nak idején Bitolj bombázása alkalmával
benyújtotta lemondását ás akit a tengely
diplomácia nem szívesen látott helyén,
í Donovan ezredes belgrádi látogatása soj rán, hír szerint, Jugoszlávia amerikai

értelmében női munkaerőkkel 15
nagyobb tértiét vitetni tilos.

noki

HAGY NRPOK, | tagja

kormányában a Vasgárda egyetlen
sem vesz részt .

Sírfosztogató cigányok fölött ítélkezett

KISJ1IREK

Már 2190 km. hosszú a kelet-afrikai front,

Adóügyi Kis Rőté

Schöpferische Ruhepause-nak, alkotó nyu
galmi szünetnek nevezi a német sajtó a
mostani átmeneti csendet, amely a légi és
földi hadszíntereket megüli.

donban.
A német rnunkafigyl miniszter rendeleté

— Dehogy! Tessék kipróbálni! Én anyA jugoszláviai magyar népcsoportnak 4
nyira megszoktam, hogy ha reggel véletle
nül elfelejtem, visszafordulok és elvégzem napilapja, 18 hetilapja, 4 kéthetenként
az orrmosást. Ez a legbiztosabb módja az megjelenő és 6 havonta megjelenő folyó
irata van.
influenza megelőzésének, a fiam is minden
A német Luftwaffe Kclet-Anglia part
nap megteszi.
jain
két város ellen intézett bombatáma— Hát a házbeliek? Ha azok is gyakorol
dást. A Royal Air Force Líbiában Dcrna
ják ezt az eljárást, akkor a Kisdiófa-utca
és Dernától 360 kilométernyire nyugatra
3. sz. alatt nincs influenzás lakó •..
Barce fölött járt
— Tetszik tudni, vannak kényesebb em
Bevezették a házasság előtti kötelező
berek, akik meg sem kérdezték és így nem
orvosi vizsgálatot Törökországban.
tudják hasznát venni a módszeremnek. Aki j

XXI. évfolyam.

Konoye herceg, japáni miniszterelnök közö'te, hogy a négyéves háború után is
alig van remény a kinai—japán kérdés
békés elintézésére.

Uj fajta betegcég ütötte fel a fejét a
iégiháboru következtében Londonban, —
mint a Nya Dagligth Allehanda londoni
tudósítója jelenti. A rengeteg por, amelyet
a bcmbarobbanáeok kavarnak fel, a széna
lázhoz hasonló betegséget okoz. Az utóbbi
időben nagyon sók londoni' po’gár kapta
Ímeg ezt az ’ új betegséget, amelyet egyéb
ként „villámháthámak” neveztek el Lon

nassolta, hogy még tavaly gyomorvérzést
kapott, azóta gyengélkedik és most éppen
a szívén érez fájdalmakat, azért fekszik,
különben foglalkozásút folytatná, Követ-

Megjelent a betűsoros

IS napi bolyongás után egy kanadai ki
kötőbe érkezett egy angol tengerésztiszt és
három matróz, akik á Carleton nevű meg
torpedózott angol teherhajó menekültjei s
egy nyílt csónakban hányódtak az Atlanti
óceánon, mióta egy olasz búvárhajó meg
torpedózta gőzösüket. A Carleton öt óra
hosszat menekült az olasz bűvárhajó elől,
de a hadihajó végül is elsüllyesztette a
gőzöst. A személyzet a mentőesónakokba
szállt. 16 ember szá’lt az egyik csónakba,
17 a másikba. A két csónak legénysége
nemsokára elvesztette egymást szem elől.
Minden emberre naponta csak 2—2 darab
kétszersült és néhány korty víz jutott.
Karácsony után a csónak menekültjei kö
zül lS-en meghaltak. A négy életbcnmaradt tengerészt végül is egy Kanada fc’é
tartó teherhajó vette fedélzetére.

nyersanyagellátásáról is tárgyalt. A bel
grádi Politika az amerikai ezredes láto
gatása kapcsán azt írja, hogy Donovannak alkalma lesz meggyőződni arról, hogy
a jugoszláv nép egy emberként kész füg
getlenségét megvédelmezni.

Beck Vendel ősk.

ségi komornyik.
—- Nem varázslat és nem kuruzslás az
eljárásom. Minden reggel és minden este,
mielőtt megmosdom, kevés langyos vizet
öntök egy kis tálkába, háziszappant oldok
fel benne. Nem sokat, csak annyit, hogy
kissé megfehérítse a vizet, — magyarázta.
— Na most, ebbe a vízbe beledugom az
orromat, szippantok belőle ... Annyit, hogy
a szappanos víz az orrnyeregig feljuthas
son, — azután kieresztem. Ezt megismét
lem háromszor-négyszer és kész!
— Nem kellemetlen?

Boosevelt levelét. Az angol minisztrirelnok
ebédre vendégül' látta Willklet. Willkia
délután Edén külügyminiszterrel folytatott
hosszabb beszélgetést.

amelynek eritreai szakaszán Agordat irá
nyában, az etiópiai szakaszon pedig Metemma körzetében van harci tevékenység.
Járőrök
tevékenykednek Olasz-Szomália
legdélibb részén is.

Wavell tábornok, a közelkeleti brit had
sereg főparancsnoka Athénben járt az an
gol segítség megbeszélése végett
Antonescu katonai diktatúrájának tábor-

FEPENCJÓZSEF
KESERÜVIZ

legutóbb a maros vásárhelyi törvényszék.
Az öt cigány a szászrégeni lutheránus te
mető kriptáit fosztogatta. Hajnal felé
mentek ki a temetőbe, egyikük a sir szá
jánál őrködött, míg a többi lehúzta a gyű
rűket a csontvázak kezéről és kilopta az
aranyfogat szájukból. A törvényszék kétkét évű illetve 8 hónapi fogházra Ítélte a
tolvaj cigányokat.
Érdekes esküvő volt a minap Marosvá
sárhelyen. Egy román leány, Costefan Má
ria volt a menyasszony, akit a bíróság
tiltott határátlépés miatt helyezett vád
alá. A román leány beleszeretett Bukarest
ben Boros Gyula fiatal marosvásárhe’yi
szabóba, aki még a román megszállás ide
jén (katona éveit szolgálta Bukarestben.
Boros a bécsi döntés után mindjárt haza
szökött, szerelmese pedig nemsokára u'.ánaszökött a határon. Miután Boros kijelen
tette, hogy feleségül veszi a leányt, Cos
tefan Máriát kiengedték a fogházból, ahon
nan nyomban az anyakönyvvezetőhöz sie
tett, hogy megesküdjön vőlegényével, A
bíróság természetesen felmentő Ítéletet ho
zott a tiltott határátlépés ügyében, mert
hiszen Costefan Mária már mint Boros
Gyuláné jelent meg a tárgyaláson és ma
gyar á’ampolgárt nem lehet elitélni azért,
mert hazajött.

Wjllkio, a köztársasági párt volt elnök
jelöltje. afiglí^l táloga tusinak első napján
Bevin munkáspárti ‘aíiniaztsTfel bőszéig*tett, majd fölkereste Churchill miniszterei
nököt, akinél hosszabb ideig időzött. Willkie ea alkalommal átadta . Churohl-llnek

■

kilónál

Veszedelmes gengsztert fogott egy newyorkl csimpánz. A gongszert már régóta
hajszolta Newyork rendőrsége, de Tóm
Colledge mindig kisiklott a kezei közül.
Tóm egy társával a minap revolverrel a
kezében behatolt Loguis Fcrrara brockIlyni kereskedő lakására, ahol egy társacáff
épp kártyázott. Ferrara nem vesztette el
a lélekjelenlétét és a kártyaasztalon lévő
pénzt hirtelen mozdulattal bedobta a szo
bában lévő nagy ketrecbe, amelyben Jacko
nevű kédyenc csimpánzát őrizte. A geng
szter revolvere agyával fejbevágta a ke
reskedőt, majd a ketrechez rohant, hegy
megkaparintsa a pénzt. De Jackó megra
gadta karjával és leharapta a fülcimpáját.
A gengszter erre jajgatva elmenekült. A
rendőrségnek így azután sikerült elcsípni
a bekötözött fülű banditát.

A japáni állami sintolsta kultusz pap
jait a tisztviselők állami státuszába ve
szik be és a jövőben tiszti rangokat kap
nak.

115 éves fennállás^ után hétfőn végleg
megszűnt a világhírű francia Havas hír
szolgálati iroda. A hírügynökség meg züntetését már korábban elhatározta a vichyi
kormány, de a terv végrehajtására csak
most került sor. A hivatalos francia hír
szolgálati ügynökség új nevet kapott
„Francia Információs Iroda" címen. Az új
vállalkozás vezetőjéül a Petit Parls’en volt
főszerkesztőjét nevezték ki. aki Flandin
külügyminiszter baráti környezetébe tar
tozik.
A nyitrai zsidóknak április elsejéig ki
kell költözködniük Nyitra belvárosából.
Más utcákban a nyitrai zsidók csak az
esetben bérelhetnek lakást, amennyiben a
járási hivataltól erre külön engedélyt kap
nak.

Madridban nagymértékben lopják az —
elektromos áramot. Az elfogasztott áram
mennyiségének felét nem fizették meg s
így mintegy 10 millió pezetát vesztettek a
villamos művek és az e’ektromos iparban
erősen érdekelt egyházi testületek. A leg
felsőbb spanyol törvényszék most falhívta
íz alsó bíróságok, figyelmét erre a» »n|'málíára s a jövőben szigorúbban
megbüntetni az áramtolvajokat.

f.

Gégeszakorvos
„A tengely nem hagyja
az ország egyetlen
provokálni magát a Roosevelt klikk
ortopédiai
katedráján
háborús uszításaitól"
Igen tisztelt Szerkesztőség!
Igyekszem felesleges kommentárok
nélkül szóvátenni az alábbi esetet.
A Budapesti Hivatalos Közlöny 1940
október 13-iki 234. számában megje
lent a hír, hogy dr. Koleszár László
kolozsvári szanatóriumi igazgató-főorvos a . pécsi Erzsébet Tudomány
Egyetem fül-orr-gégoszakos magánt..T.ára lett.
Kolozsvári orvosi körökben jól ismerik Koleszár László nevét A román megszállás alatt izzó hazafias
magyarságról tett bizonyságot. .Tudo
mányos téren 23 értekezését is5„erik,
ezek közül 16 kifejezetten or-, ’|égeés fülbajokkal foglalkozik. Eddig te
hát. minden rendben is volt
A Budapesti Hivatalos Közlöny
1911 január 5-iki 4-ik számában azon
ban már megjelent az a hír. hogy
ugyanaz a dr. Kolos’ár László a ko
lozsvári Ferenc József Tudomány
Egyetemen nyilvános rendes tanár
lőtt és egyúttal az egyetemmel kap
csolatos ottonéd-kórház igangató-fő- •
orvosává is kinevezték. ‘
Egyetemi és orvos tudományi körök
ben nem tudnak hasonló esetről. Hogy
egy orr-fül-gége specialista magán
tanárt ültessenek az ország egyetlen
egyetemi ortopéd-tanszékére —■ ilyen
eset még nem fordult elő. A kitűnő
ebben
magyar ortopéd szakorvosok
tudásuk teljes lebecsülését és ti?dominyo-s hitelrontását érzik és fájlalj'.k. Senki nem akarja lebecsülni dr.
Kole-zár László gégeorvosi tudását
va^y hazafias érdemeit, csak a ná1-nk amúgy is mostohán kcz'lt ortopó’ia jövőic, az orvoskénz’s és tudom'.nyművelés szem vontjából emelik
fel szavukat a meghökkent és tilta
kozó orvosok, Á sajnálatos ügyet
egyébként a. bukaresti rádió' egy héten
... Hi.l r'metüi. angol-’l és franá-lMk"rlfi’k5i:' vHÚ.g<tá: ' Azt' '■'hlsr’emji
rMefjclsbérg Kv.vö nem láu
képzelte el a magyar kúltürfölényt:

"

*
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A CBHaadfi SKÍ.iraóí
tudósítójának telejonjelentés

Milánó,

28.

jan.

A római diplomatakörök tegnap és
ma is elsősorban gróf Csáky István
tragikus elhunyténak hatása alatt ál
lottak. A magyar külügyminiszterben,
ír.ják; egyöntetűen az olasz lapok, az
olasz nemzet igaz barátot vesztett el,
akit ezenfelül a Dúcéhoz is a rokonszenv szoros szálai fűztek.
Az olasz fővárosban főleg a tenge
rentúli eseményeket kísérik figyel mmel és ugyanakkor nyomatékosan han
goztatják, hogy

Japán és a Szovjetunió nemsokára
baráti és megnemtámadási szerző
dést kötnek.
A hadihelyzetet illotőon a római il
letékeseik újra
denkit, hogy

s
!
ji
|
|
!’

figyelmeztettek

min

ne engedjék magukat befolyásol*
tatni az ellenséges propagandától,
amely néhányszáz sivatagi négyzelkilométcr meghódítását Graziani hadseregére, sőt egyenesen az
olasz gyarmatbirodalomra mért
halálos csapásként próbálja beállítani.

Itália és Németország semmiesetre
sem hagyja provokálni magát a >
„Roosevelt-féle klikk kihívásai tól“.

Egy
félhivatalos
jellegű
tudósító
rámutat arra, hogy Etiópiának , is
ellenséges nyomással kell ’ megkez
denie és ez a feladat annál na
A tengely, — mondja Róma, —min gyobb, miiután az anyaországgal nincs
den körülmények között megőrzi hi közvetlen összeköttetése, úgy hogy el
degvérét és nem hagyja magát eltán látásáról és . utánpótlásáról teljesen
torítani eredeti célkitűzéseitől. Mint egyedül kell gondoskodnia. A sajtóluegy válaszképpen az angolszász t-„
saj-1 dúsító hangoztatja, hogy Olaszkelettónak, hatalmas címek alatt, szenzá Afrika Oaspes lesz erre " a teljesít
ciós beállításban jelentik a lapok, ményrehogy
Györgyi Miklós

Amerikai haditásítások
Líbiából
■

•

l

Kairó, jan. 28.
heve?, csata teljes erővel folyik. Az
líbiai hadszíntéren tartózkodó angol gépesített osztagok támadása
amerikai haditudósítók hétfő esti je- az olasz katonák hősies ellenállására
leütése szerint * Dernánál kialakult -talál.

A

RATKOVSZKY FERENC,
az Elektromos Művek új.. igazgatója

A kormányzói pár
kivételesen elvállalta
a kolozsvári diákbál
díszvédnökségét
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A
kolozsvári magyar diákok február
8-án rendezik báljukat a Mátyás Ki
rály Diákház termeiben. A rendező
ség most kapta meg az értesítést a
kormányzó kabinetirodájától, amely
nek értelmében a kormányzó és főméltóságá neje —• tekintettel r.r.a,
hogy ez az első magyar diákbál —
kivételesen elfogadta a bál díszvédnökságát. A dfczyédr.ökök között sze
repelnek

'Tiszteletiéi

egy ortopéd magántanár,
aki akkor sem vállalna gége
tanszéket,
ha történetesen a
waterlói csatát nyerte volna meg

fiira kell törekednünk, hogy szabad
fiai maradjunk a szabad hazának
Belgrád, jan. 28.

nőnk, hogy szabad fiai maradjunk a
szabad hazának,' melynek szabad.á— A béliét óhajtjuk és semmi mást, gáért és függetlenségéért mindent
mint a békét. Ezért a népnek belső fe latba kell vetni. Ez a belső béke azon
gyelmet kell tartania — mondotta ban nem képzelhető el a szociális
nélkül.
Cvetkovics miniszterei nők a diélszer- igazságosság megvalósítása
biai Szkopljéban létesített új rádió Mindig szem előtt kell tartanunk,
állomás megnyitása alkalmából mon hogy valamennyiünket ugyanazok a
gondok foglalkoztatnak. A békét óhaj
dott rádióbeszédében.
— Ezekben a pillanatokban — foly tani annyit jelent, mint
minden építő erőt a nép, az ország
tatta Cvetkovics —
t Német Távirati Irodai

Három szultán
hűségnyilatkozata
Itália iránt
Róma, jan. 28.

(NST) A barii rádióban Olasz-KeIctafrika több vezető mohamedán szemébiséga szólalt meg és megerősí
semminek sem szabad ezt a belső
tette Olaszország iránti hűségfogadal
békét megzavarnia.
mát. A szomáliföldi Saveli és Away
A
legnagyobb
áldozatokat is meg
szultánja, aki nem csupán bátor har
kell
hoznunk
és
arra kell törekedcos, hanem tanult nyelvész is s az
abesszin háborúban több olasz kitün
tetést kapott, rádióbeszédében megem
lékezett arról, hogy Uebi Sabeli lakos
sága vérét ontotta a barbárok elleni
harcban, majd a legnagyobb dicséret
tel méltatta az etiopiai olasz uralom
almásait.
Stockholm, jan. 28.
Husszein Szudi, az arussziak egész
Abesszíniában
nagyrabecsiilt
szul
(NST) Subbas Bőse, hindu naciona
tánja hangsúlyozta, hogv minden mo lista vezér, vasárnap lakásáról hirte
hamedán kötelességének
tartja az len eltűnt s a rendőrségnek eddig nem
Ohs’országgal való együttműködést sikerült megtalálnia. Boeet Kedden
a tartós győzelem kivívásában.
akarták kihallgatni a rendőrségen,
miután az angol ha‘óságok bűnvádi
eljárást indítottak ellene.

Eltűnt egy hindu
nacionalista vezér

34 zsidó munkatábor
Lengyelországban
KOPDOL

Varsó, jan, 28.

KOPROL

(NST) A lublini tartományban je
lenleg tízezer zsidót foglalkoztatnak
talajjavítási munkálatoknál. A zsidó
dat a tartomány egész területén szét
szórt 34 munkatáborban helyezték el.
A zsidó munkások negyvenöt helyen
^égernek majd folyószabályozásokat,
Gátépítéseket és mocsaras területeket

lóixű, megbízható, enyhe.
Egy pasztilla éra 12 'illír.
Kilenc pasztilla éra dobozban P 1.—

••apóinak le.
I

és az állam legnagyobb érdekeinek
szolgálatába állítani,
vagyis a haza védelmének
tára állani. (MTI)

szolgála

„Hitler és Sztálin
között az összetűzés
reménye alaptalan1*
Washington,

jan. 28.

(Német Távirati Iroda)
Kerenski volt orosz miniszterelnök
előadásában kijelentette, hogy Hitler
és Sztálin közölt az összetűzés remé
nye teljesen alaptalan. Az Egyesült
Államoknak
nem sikerül Szovjetoroszorsaágot mint szövetséges tárhat
Németország ellen megnyerni. (MTI)

UNGÁR

GYÖRGY

virágos boltja
Szent István-kőrút 5
Telefensxón: 1t‘-343

a

kormány tagjai is

.

HATODIK EMELET
Francta iilm I

montmartrei bérkaszárnya padlásszobáiban
különös kevert népség tart szállást. Bohé
mek, diákok, varrólányok, szegény kishivatalnokok, iparoslegények, csupa vékony
pénzű ember, akik sokat civódnak, még
többet pletykáznak, kicsit linkek is, de
alapjában testvérien együttérző jó szomszé
dok. Természetesen ide, a nagyváros szo
morú magasságába is bekopogtat a szere
lem s amikor az egyik kislány bajba kerül,
épp a szerelem miatt, a hatodik emelet
népe szolidárisán melléje áll, a csábítónak
—.... ...

..............

Újabb két héttel meghosszabbí'
torta spanyolországi hangver^
senykörutját dr. Ember Nándor

.1

kiteszik a szűrét és vele együtt a közéjük
nem való kalandkereső asszonyát is, a kis
lányt pedig hozzásegítik a boldogsághoz.
Alfréd Gehri szinűmvének filmváltozata
ccupa édes romantika és humorral átszőtt
poézis. A francia film hősnője, Janine Darcey, elragadóan bájos és nagyon finom szí
nésznő. Örömmel láttuk viszont Larqueyt
is, a fanyar humorú kitűnő karakterszí
nészt. A Bécsi közönsége meleg szívvel él
vezte a párisi tavasz illatát hozó szép köl
tői játékot.

Decemberben utazott ki ismét régi sikerei
színhelyére, Spanyolországba dr. Ember
Nándor, az európai hírű magyar zongora
művész, a Zeneművészeti Nőiskola tanára,
hogy folytassa tavaly őszön megkezdett pá
JÖN A BLUE GOWN. Anna N e a _g 1 e.. gumi. 3. Szabad idejét legszívesebben a
ratlan sikerű hangveTSenykörútjáit. Úgy akit * pesti közönség is jól Lmer Viktória konyhában tölti, ahol állandóan új ételek
volt, hogy dr. Ember Nándor január vé királynőben alakítá s óla, az Iréné című kreálásán tört a fejét. Ezeket tartja leg
gére hazaérkezik Budapestre és megismétli amerikai filmben a Brcodway híres „BIuc érdekesebbnek a hollywoodi újság, de egy
azt a tánccal illusztrált, újszerű koncertjét, Gown" valcérét táncolja, amelyet öcszes ilyen monumentális film főszereplőjéről ta
amely decemberben olyan rendkívüli fel hazai jazz zenekaraink játszanak már lán másra is kiváncsiak lehelnénk. Például
tűnést keltett » magyar fővárosban. Teg „Aiice blue Gown" cím alatt. A zene, úgy arra, hogy milyen színésznő. A sikeréből
ítélve, annak sem lehet éppen rossz.
nap ózonban távira^ érkezett tőle, ame’y- látszik, gyorsabban repült át az óceánon,
mint a film.
AZ „ÁRVÍZ" MÁS MOZIBAN. Louis
ben Ember Nándor bejelenti, hogy a spa
B r o m f i e 1 d híres regényének filmválto
MIT
KELL
TUDNI
C
LAIR
TREVORnyolországi hóviharok miatt a vonatok
RÓLl A „Sc.eenland", a Hatosfogat zata, az Árvíz Indiában hatheti so
nagyrészt leálltak, a repülőjáratokat is hősnőjéről közölt „portréjában" a követ rozatos sikerek után szirdán átkerül a
nagyrészt beszüntették, úgyhogy nem tud kező tulajdonságait emeli ki: 1. Lelkes C a s i n o-ba és ott folytatja tovább pálya
tt'izaindu'ni. Dohnányi Ernőtől, a Zeneaka futballrajongó. 2. Főszenvedélye a rágó- futását.
démia igazgatójától táviratilag újabb két
hét szabadságot kért s ezt a két hetet arra
használja fel, hogy BarccTonában, Madrid
ban és Bilbaóban adjon hangversenyt. Ez
A magyar pedagófiai filmoktatás most belép az egyetemekre is. A Jó
után a koncert után a napokban Lisszabon
ban fog fellépni és valószínűleg ez lesz az már eddig is szép eredményeket ért zsef nádor gazdaságiit dományegyeteutolsó hangversenye az ibériai félszigeten. el, de fejlődése ellenére nagyobb tért mon már megkezdték a mezőgazda
csak
a
középiskolákban
hódított. sági tárgyú oktatófilmek bemutatá
sát A pedagógiai film most a többi
DARABVÁLTOZÁS LESZ MA ESTE AZ Újabban az elemi iskolákba’1 is kez egyetemek különböző fakultásain is
dik
intenzíven
bevezetni
a
fümoktaOPERAHÁZBAN: a Figaro házassá
tást. Ez a modern pedagógiai eszíköz megjelenik.
ga helyett a Tosca kerül előadásra.

FILM-HÍREK

Az egyetemeken is bevezetik a filmoktatást

TÍZ NAP MÚLVA KIVÁLIK A „KA
LAND" EGYÜTTESÉBŐL két szereplő:
Jávor Pál és G óbb i Hilda, mert mind
ketten a Nemzeti Színház finn darabjában,
a
„N is ka v uo r i
as s z o ny o k"-ban
kaplak szerepet, a főszereplő T asnády
Ilona oldalán. A kétszázadig előadás felé
tartó Márai-darab azonban ennek elle
nére is tovább halad rendkívüli
dladalútján, bár egyelőre még nincs el
döntve, ki veszi át benne jövő szomzaitól 'kezdve a két szerepet.

A

NEWYORKI

RÁDIÓBAN

LÉPETT

FEL PÁSZTORY DITTA, a. kiváló magyar
zongoraművésznő néhány nappal f ezelőtt, j
Mozart F.-dur zongoraversenyét játszotta
Rapé Ernő vezényletével, a.JSadio .City,
zenekarának kíséretével.

~ Kölcsön is ad

szőmebelípőt, boleíót

Palugyai szűcs, IV., Váci-utca Iá.

KÉT ÉRDEKES ELŐZETES JELENTÉS
A RÁDIÓ LEGKÖZELEBBI MŰSORÁBÓL:

MOZI

SZÍNHÁZ
M. KIR. OPERAHÁZ: Tosca (fél 8). —
NEMZETI: Vitéz lélek (’/:8). — KAMARA:
___
_________________________
Kaland
(=>/*S). — MADÁCH: Négy asszonyt sze
retek (’/,8). — VÍG: Szilveszteri kabaré (’/,8).
- MAGYAR: Gyergyói bál (*/á8). — MAGYAR
MŰVELŐDÉS HAZA: Csongor és Tünde (3). —
FUVAROS! OPERETT:
ilyenek
a férfiak
('/.S). — ANDRASSY SZÍNHÁZ: Hajnalodik
(■/,8). — PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekin
tettél arra... C/rfi). — ERZSÉBETVÁROSI:
Fiatalság bolondság C/,6. 8). — JÓZSEF
VÁROSI: Ma éjjel szabad vagyok ('/,6, 8). —
KISFALUDY: 120-as tempó (!/,6. 8). - KOMÉDIA ORFEUM: Éjjeli szolgálat! (’/<9). KAMARA- VARIETÉ: Hurrá. 1941! (W. ROYAL VARIETÉ: Royal’ Trott (9).
AÍ,.tí

í-

O.

rAdiö
1941 JANUÁR ÍS, KEDD

BUDAPEST t:
161#: Gyermekdélután. — 16.15: Időjelzés,
idő járás jelentés, hírek. — 17: Hírek ...
szlovák
.... ésruszin nyelven. — 17.15: Ilniczky László tánozenskara játszik. — 17.M: , A kutyaharapás és
a veszetteóg." vitéz Kertay Nándor dr. elő
adása. — 18.15: „Brahms búcsúja “ Sőtér Ist
ván előadása, hanglemezakk-cl. — 19: Hirek
magyar, német és román nyelven. — 19.20:
„Notás Kata." Népszínmű három felvonásban.
— 29 45: „A elnkétől a faunig." A verseket
elmondja Bajor Gizi. Hangfelvétel. — 21.15:
Raffay Erzsi énekel, zongorakísérettel.
—
21.46: Hlrak, idöjárásje’.entés. - 22: A Rádió
Szalonzenekara. — 23: Hirek német, olasz, an
gol és francia nyelven. — Utána kb. 23.25:
Cigányzene. — 24: Hirek.

január 31-én háromnegyed nyolckor C s.
Szabó László és Laczkovich János
összeállításában „A z éj királynője"
címmel költői zenei est lesz S zeleczky
Zita és Tímár József felléptével. Olyan
magyar és külföldi verseket adnak elő,
amelyek az éj hangulatát idézik
tel, a zenei részben pedig hasonló hangu
latú zenemüvek kerülnek előadásra. Feb
ruár 2-án pedig 7 óra 20 perckor „V t ázás
a vörös postakocsin" címmel Krúdy
Gyuláról emlékezik meg a rádió Marat
BUDAPEST II.:
17.34: Buszin hallgatóinknak. — 18: Ilniczky
Sándor bevezetőszavaival, Somogyi Er
László tánczenekara játszik. — 18.25: A földzsi és Földényi László szereplésével.
mívelésügyi minisztérium mezőgazdasági fél

KÉT JUBILEUMRA KÉSZÜL AZ ANDRÁSSY SZÍNHÁZ a legközelebbi napok
ban. Február közepe felé „Az ördög nem
alszik1* százhuszonötödször kerül
színre Muráti Lilivel, Törzs Jenővel,
M i h á 1 y f i Bélával és H a j m á s s y Mik
lóssal, február 4-én pedig ötvenedszer
adják a „Hajnalodiik** című színművet Pág 3 r Antallal, K o m á r Juliskával és Szi
lág y i-S z a b ó Eszterrel a főszerepekben.
ÖT ÉVRE MEGHOSSZABBÍTOTTA O rmándy Jenő szerződését a philadelphiai
Filharmónia
igazgatósága.
Eddig Stokowskival közösen vezették a zeneka. t,
mostantól kezdve azonban Ormándynak
korlátlan hatalma lesz a kiváló zene
együttes vezetésében,
„VERS, PRÓZA, MUZSIKA" címmel va
sárnap este 8 órakor hangverseny lesz a
Vigadó nagytermében. R á d a i Imre ver
seket és novellákat ad elő, Török Erzsé
bet Kodály-dalokat, L i o n t a s Konstantin
pedig operaáriákat. Az esten Forrni
Jiliklós kamamkórusa is fellép.
:

6ID.168 RÁDIÓELÖFIZETÖ VOLT MA
GYARORSZÁGON január elsején. Mivel az
előfizetők szaporodása havonkint G—~0C0,
most körülbelül már 615.000-re tehető a ma
gyar rádióelőfizctő-tábor.
‘

DALESTET Űrt holnap csta félnyolckor
a' ?eneakád-®íi»
a tus ka " Miklóa
Jíussíorgstkij-, Sehnman-, ' B^rtólr/' és
Kodály-szcrzéirnényeket ad elő JÍ a d a:
fasay Albert zongorakiséretével.

órája. — 18.55: Uhrner Ferenc citerán játszik.
— 19.16: Francia nyelvoktatás. — 19.40: Hang
lemez. — 26: Hírek — 2J.10: Szórakoztató zene.
Hangfelvétel. — 2110: „Lehámozott erdők."
Pajzs Elemér dr. előadása. — 21.49: Időjárás
jelentés.

— A Turáni Vadászok, kulturális előadá
sa. „őseink hadviseléséről" tart előadást
dr. Keöpe Viktor tanár 1941 január 30-án,
csütörtökön d. u. 7 órakor a Turáni Vadá
szok hazafias szervezetének IV., Ferenc József-rakpart 23. I. 2. szám alatti központi
helyiségében.
— Portugál rendszer címmel dr. Kuthy
Sándor a Magyar Cobdan Szövetség sze
mináriumában január 31-én este háromne
gyed hét órakor a Magánmérnökök Orsz.
Szövetsége (VI., Andrássy-út 23. I. e.) elő
adótermében tart előadást.

— A „fehér hajódtól a „fekete Iohogó“-ig.
Ezzel á címmel adta ki összegyűjtött ver
seit Vöröcs Béla. A fiatal, tehetséges költő
verseit mély érzés, színes fantázia, kelle
mes formakészség jellemzik. A kis könyv
a Magyar Irodalmi Tábor kiadásában je
lent meg.

Amíg Vn aksití
« Dormol <Jo!gc;ik. Nyugodt
alvítát nem nivarja, mégis

hashajtó:

ADMIRÁL (353-707): óz, a csodák csodája.
(*/«l. >/i3, ’/sS, ’/ilő, v. '/tó-kor is) - ALKOTÁS
(355-374): A táncosnő. (Hétk. >/<4. V<6, ’/.S, ’/<10,
v. ‘/,2-kor is) — ANDRÁSSY (124-127): A posta
mester. C/<4, 3/<6, »/<3. ’/<10, v. d. e. ’/ilO, ’/<12. 2,
4, 6, 8, 10) — ASTRA (154-422): Erzsébet ki
rályné. ('/<4, '/<6f */,8, ‘/<10, vas. '/<2-kor is) —
ÁTRIUM (153 034): Bankó Pista. (‘/i6, 'hS, ‘/:10,
sz., v. ■/-•4-kor is) — BELVÁROSI (324-563): Egy
királynő szive. (4, 6, 8, 10. v. jobb 4. 2, 4, 6,
8, 10. bal t. 3, 5, 7. 91 - BELVÁROSI HIBADÓ
(181-214): Új Japán. ■
....
Beszámoló
a mátrai
Sí
bajnokságról. Színes rajzfilm.
....... ....................
„„__ Ufa,
___
Magyar.
Imce és Fos híradók. (Fo’.yt. 10—24 óráig) —
BÉKE (291-038): Elsodort asszony. (5, 7, 9. v.
‘/22, '/j4, 'ŐS, */sS, */«10) — BODOGIíAF (149-510):
Aranyváros. (’/:4. l/i5. VsS, V:10, v. '/42-kor is) —
BROADWAY--. . (4^ 722): Zárt tárgyolá’- í'/rf.
>/»3. V.8. </«10. ez, v. Vsí-kor is) - BUDAI
APOLLO (351-500): Newyorkl házassá", n/v-,
’Á7. 9. V. </t3, >/?4. >/:5. V.S, ’/f.O) - PAPITÓL
(1S4-337): Az eladó birtok. (‘/:4, */i5, V5S. </tlÓ,
v. >/t2-kőr is) - CiSINO (383 102): Egy csók
és más semmi- llbö ’/<8, ’/dO. sz , v. *ő4-kor ic)
- CITY (111-140): Frankenste’n fia. («/<6. '/;8,
•/M. sz. v. •/,4-k-or is) - CORSO (P-28-I8): A
pekingi lány. ('/i6. ’/iS. ’/:10, sz. v. ’/sl-kor is)
- CORVIN (138-988): Rózsafából. (*/:4. ‘ItS,
■/sS. *M0. v. ’/ű-kor is) - DAM
______________
’ANICH (425644): Egy királynő szive. <'/i4. ’/s6. ‘/«8. '310. v.
2. 4, 6, 8, 10) — DÉCST (125-952): Hatodik
emelet. (Vs6. V18, ’/tlO, szomb., vas. ’/rf-kor is) —
ELDORADÓ (133 171): Fr.rdon. tévedtem! (4. 6.
8, 10. V. 2-kor is) - EL’T (114-502): Rózsafabot.
(4. 6. 8, 10. V. 2-kor is) - FLÓRA (K'speet,
146 702): Vigyázat, kém! (’/<5. 7. 9, v. '/<2, >/«4,
‘/13, '/<3, ’/<10) - FÓRUM (189 543: Kék Madár.
(i/<6. '/<8, ’/<10. ez., v. '/<4-kor is) - HÍRADÓ
(222-499): Nemes paripák. Beszámoló a mátrai
siba’nokságról. Színes rajzfilm. Magyar. Ufa.
L-.ico és Fox híradók. (Folyt. *•—24 óráig) -HOLLYWOOD (225-003): Cserebere, piti. '/i6.
■zíS, V.10, V. '/tó-kor is) - HOMEROS (296-178):
Cs'ntalan férjek. (’/<5. 7. V,10. v. l/:2-től) IPOLY (292 626): Erzsébet királyné. (>/«4. '/81,
'/&. 'b:o, v.
>/:2 kor is) - JÓZSEFVÁROSI
(131-644): Óz, a csodák csodája
(‘/«4, ’/t6. '/j1.
VtlO, V. 1/a-kor is) — KAMARA (423-901): Ud
vari bál. (11, 2, 4. 6, 8, 10) — KORONA (353318): Erzsébet királyné. (*/•!. Vj6. */t8, ’/s’o, v.
*/:2-kor is) - LLOYD (111-094): Az Ifjú Edison,
(’/.l, ‘/:3, 'hS,
..............................
'úlO, v. ’/ű-kor
* '
'is)' - -------------NYUGAT
(121-022): Mimi, a gazdag ember lánya, ('áj.
7. '/.1O, sz. 4. r6. 8,
" —
10. v. 2, 4. 6, 8. 10) ODEON (422-785); Csintalan férjek. (‘/<5, ’/,7.
‘/;10, sz. ■/14, ’/rf, >/»8, >/>10, v. '/:2-kor is) omnia (130-125)1 A kolostor lilioma. (5, ‘/<8,
'/:10, sz.. v. 4. 6. 8.
" —
10) - ------------ORIENT (114 926):
I'-rzfi ‘bet királyné. (V<5. */<7,
....
v. V.2, ’■<«,
/H.
•/-.6, '/»3, ■/:liO) - OTTHON (146-447): A táncosai.
('/<!. >/<6. i/<8. V<10. v. '/<2-kor is) - PALACK
(221-222): A notredamci toronyőr. (11. 2. 4. 6.
8. M) - PÁTRIA (145-673): Pe->‘ta knbát. <4,
6, 8, 10 v. 2 kor is) - PHÖNIX (223-242):
Arany város. (11. 1, 3. 5, 8. >/>19) - RÁDII’S
(122-098): Egy asszony három élete. C/i5. 7,
’/tl.-), sz, v. 2-kor is) — REX (228-020': Végzet.
(■/:5, ’/<7. 9. sz. ‘/Ü. >/:6. */«3,
v. */:2 kor is)
— RIAJLTO (224-443): Broadway Szerenád. (11,
1, 3, 5, P<8, '/:*■:), v. 10, 12, 2, 4. 6. 8, 10) - ROYAL
APOLDO (222 002): Dankó Pista. ('/<6, >/.8, >/<10,
sz., v 3-kor is) - SAVOY (146-040): Pepita
kabát. ('/>4, «M, '/«8. '/40. v. ’/.2-kor is) SCALA (114-411): Árvíz Indiában. ('/<6, 'la.
’/<10, ez., v 3-kor is) - SIMPLON (268-999):
Kózsatabot. C/:4, ’/:6, 'la. '/:10, v. '/ű-kor is) —
STEFÁNIA (Kispest, telefon: 34033S): Hétszllvafa. (5, 7. 9, v. '/:2, >/:4, 'M, 'la, ■/:») —
STÚDIÓ (225 276): Kismama. (11, 2, 4, 6, 8. 10)
- TiVOLV (225-632): Csintalan térjek. C/«5, 7,
‘/tio,. sz. '/<4. »/;6, 'hS, >/<10. v: ’/<2-kor is) TÚRÁN (120-0031: Aranyváros. (4, 6. 8, 10, v.
2 kor is) - URÁNIA ,146-046): Jnd Süss. (5,
'/>1O. ez, v. >/<3-kor is) - ZUGLÓI (296Jnaroz. (5, */.8, V:10, sz. 4, 6, 8, 10, v.
6, 8, 10)

A SBTi nyerte
a jéghókki bajnokságod
A városligeti műjégpályán megkezdték a
jéghokki bajnokság második fordulóját,
amely mindjárt el is döntötte a bajnokság’
sorsát. A mérkőzésben a sokszoros bajnok
BKE és a Miklóssal megerősített BBTE
találkozott s akárcsak az első fordulóban,
most is a BBTE győzött, még pedig i:3 (0:1,
2:0, 2:2) arányban. Mindvégig nyílt, izgal
mas volt a küzdelem, a játék általában as
átlagon felüli színvonalon mozgott s vég
eredményben a szerencsésebb csapatnak ju
tott a/győzelem.
Az első harmadban Elek góljával a BKE
vezetett, a második harmadban azonban
Miklós és Hárai góljával már a BBTE ra
gadta magához a vezetést. A játék harma
dik Tészóben Hárai révén ismét a BETE
jutott gólhoz, de ezután, óriási izgalmak
közepette, a BKE Bán és Ott góljaival ki
egyenlített. Már-már úgy látszott, hogy
döntetlen marad a mérkőzés, de az, utolsó
percben Miklós megszerezte a BBTE győzel
met jelentő gólját, ami egyúttal a bajnok
ságot is jelentette a buda'oknak. Még hátra
-an a BBTE—FTC és a BKE—FTC mérkő
zése, ezeknek azonban már nem lesz jelen
tősége a bajnokság szempontjából.

Holnap dönt a MüSz
a BTK óvásáról
Az ökölvívó Szövetség szakbizottsága
holnap este foglalkozik a csapatbajnokság
szombati fordulójában az FTC—BTK mér
kőzés ügyében beadott óvással. A BTK a
Csontos—Oláh mérkőzést óvta meg azzal a
megokol ássál, hogy az időmérő az első és
a második menetben tévesen jelezte az idő t,
az egyik menet egy perccel hosszabb, a
másik fél perccel rövidebb volt. A tévedést
maga az időmérő is elismerte s ezért aa
óvásnak valószínűen eredménye lesz, még
pedig az, hogy a Csontos—Oláh mérkőzést
megsemmisítik- Kérdés azonban, hogy új
mérkőzést rcndo’nck-e. eí a két versenyző
között, vagy pedig úgy döntenek, hogy &
két pontot elvezzik az FTC-töl, amely ebbe re
az esetben 8:6 ahányban győz 10:6 helyett.
Éz az ítélet sem változtatna azonban uz
FTC bajnokságán. A csapatbajnokság utolsó
fordulója következik eoron szombaton este,
amikor az FTC a Bcszkárttal, a BTK a
BVSC-vel mérkőzik.

A VÍVÓ SZÖVETSÉG csütörtökön ecte
az OTT tanácstermében a’.apszahá'ynióilosító ülést tart.
VÁLASZTÁSOKRA KÉSZÜLŐDNEK az
MLSz-ben, hogy a miniszteri biztos uralma
után visszatérjem az alkotmányos ékt, a
szabad fejlődés a labdarúgósportba, öröm
mel közöljük a hírt, mert bízunk abban,
hogy a változás meghozza a magyar labda
rúgás újabb fel’endüléséL Meglepetéssé1
halljuk azonban, hegy a miniszteri biztos
környezetében erős korteskedés indult meg,
hogy az összehívandó közgyűlés a mín szteri biztost válassza meg a szövetség ügy
vezetőjének, még pedig tiszteletdíjas állás
ra. Nem hisszük, hogy ez a terv kedvére
volna Gidófalvinak, aki tudja, hogy aurák
idején csak átmeneti időre szó’ó megbíza
tás. kapott a kultuszminisztertől s tudja,
ha elvégezte feladatát, át kell adnia helyét
megválasztott vezetőknek. Más sport:züvetségekben is volt már kiküldött min’szteri
biztos, emlékszünk még arra, hogy az úszók*
nál egy időben Kelemen Kornél, a torná
szoknál Páskándy János töltötte be ezt a
szerepet, de ők munkájuk végeztével msS'
tették jelentésüket, öeezehivatták a közgyű
lést és miután megvá'asztották az alkot*
mányos vezetőséget, félreálltak, így kell,
hogy legyen ez az MLSz-ben is, mert ig-°
i£5°
furcsán hatna, ha a közgyűlés a minisztert
biztosból tiszteletdíjas ügyvezetőt csinálna.

A LABDARÚGÓ MESTERKÉPZÖ TANFO*
I.YAM ma esti előadása dr. Müller Ferenc
betegsége miatt elmarad.
A KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG ismét
Szeder Jánost vá'asztotta meg elnöknek és

Boldog Nándort, Farkas .Istvánt, Sehewe
Ferencit, Sunavecz Mihályt, Tóth BsrtaÍMÍt,
VfM Bélát 6s Zuger Erpőt társc’nöx*
■ A Magyár LégHorgalml Rt ártwíti ax
utMöWislte*. bopsi a Budapeit-rKagy uek. Alelnök T^ndary István, főtitkár
várad—-Ko’ ozs vár—Marosvásárhely légijárat Szittya Rezső moraijt. Szövetségi kapitány
nak Szabó Lászlót választották meg.
minden nap közlekedik.
r': ■
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„Akinek nem borja,
nem nyalja**

Német sajtótámadások
Amerika ellen

(Zrínyi.)
Telitalálatot jelent a pesti Zöld Ház dél
utáni újságpapírja: a fajvédő nyilasxsmcny Nr. 1. (gyengébbek kedvéért: Imrédy
Béla) védelmében hirdet fcsresaieshadjáratot s sebtében Gruber testvérrel csapja egy
kalap alá a megujhodott csodaszarvasi él
harcost, a volt miniszterelnököt, aki — így
írja — „ma már" szélsőjobboldali politikát
folytat.
Nincs, sok szavunk ahhoz, hogy a Malóthy-Meisler-Maginot-védelmi vonalba szo
rult ború zöldingesek sajtőerkölcsöt em
legetnék, meg „magas politikát".
Az a párt, amely politikai életünkben
páratlan csúcsteljesítményt produkál hívei,
tagjai és tisztségviselői segítségével a ma
gyar bűnügyi hatóságok foglalkoztatása
terén, nyilván följogosítva érzi magát
arra, hogy ex cetli odra tartson erkölcsi
szórni núviumot s a „magas” politika
copyright-jét követelője a „Kárpát.-DunaNagyhaza” hitvallói számára.
Bennünket, akik a leboratóriumi orvos
figyelmével foglalkozunk a politikai mik
roszkóp tárgytómeaére kerülő képletekkel,
ezúttal is csak az a lenyűgöző harmóniai
érdekel, amely az ősi rögén új életet hir
dető s az esamovaló'ságú rögvédő táborok
között kialakult.
Rög-dolog ez, mindenki láthatja. A rögös
eszmoszellcrnek nagy találkozásának lehe
tünk megiiletcdött kortársai. Kovésbbé
„magas politikai" — egyszerűbb és magyarabb — nyelven: a zsák megtalálta a folt

ját.
A csodaszarvas vezérnek nyújtott nyilas
segédlet ckát még találóbban mar csak a
XVII. század zamatosán ízes magyar nyel
vén fejezi ki Zrínyi mondása: „Akinek
n:m borja, nem nyalja".
A nyilaolrorcczt árnyékába húzódó csoda
szarvast ugylátszik adoptálta, borjaként
kegyeibe fogadta a rögvéde’.ecn s ha már
befogadta, hát — levonja a konzekvenciá
kat is.
Milyen örökigaz a mondása a XX. szá
zadban is a költő Zrínyinek!
Aki tudta, milyen áfiumok leselkednek
nemzőiére •..
Qrvosszer ma is álcád még.
Vitézi rézoluclókat kívánva
maradtam ezúttal

•4 ifeáste berlini
tudósítójának tele pnieienlesc

Berlin, jan. 28.

A német sajtó kivétel nélkül az első
oldalon közli gróf Csáky István el
hunytat és megemlékezik arról a mély
részvétről, amelyet a magyar külügy
miniszter halála az egész német köz
véleményben keltett.
A Völkischer
Beobachter az első oldalon a főhelyet
szenteli a Csáky István működését és
érdemeit méltató cikknek, amelyben
hangsúlyozzák, hogy gróf Csákynak
egyenes külnolitikájával sikerült el
érnie, hogy Magyarországot távoltart
sa a háborútól. A lap kiemeli még,

hogy a most elhunyt magyar külügy
miniszter mindenkor a tengelyhatal
mak igaz barátjának bizonyult.
Berlini politikai és diplomáciai kö
rökben sok szó esik Willkie angliai
tárgyalásairól, ezekhez azonban még
nem foglalnak állást.

A német sajtó továbbra is fenn
tartja erőcen bíráló és nem egy
szer támadó hangját az Egyesült
Államokkal szemben.
Berlinben nagy megnyugvást keltett

Kocco nagykövet cáfoló nyilatko
zata a torinói és milánói állítólagoa tüntetésekről,

amelyeknek hírét az ellenséges

pro

paganda terjeszti.

o. M. I.

Súlyos
vasúti szerencsétlenség
Herceghalom mellett
személy és tehervonat karambolfa
Személy.Ma. hajnalban Herccghalom melléit
oúlyos vasúti szerencsétlenség történt.
Budapest felé haladt egy hosszú teher
vonat, amikor hirtelen megjelent mö
götte egy Győr felől közeledő személy
vonat. Valószínű, hogy valami hiba
volt a jelzőkészülékben, s így történ
hetett, hogy a szemaforok mellett el
haladva a vezető rákapcsolt a villany
mozdonyra és a személyvonat teljes
oebességgel folytatta útját.' A moz

A környékbeliek közül nagyon sokan
a szerencsétlenség színhelyére siettek
és máglyákat gyújtottak, hogy a haj
nali sötétségben megvilágítsák a tere
pet. A mentők és a tűzoltók nagy ké
szültséggel vonultak ki. A romok alatt
két sebesült feküdt. Az egyik Sziklay
János MÁV kalauz

jan. 28.

A költségvetési vita során a gazdasázallanőrző minisztérium vezetője be
jelentette a svéd parlamentben, hogy
a Németorczágból importált szén- és
kokszmennyisjge’k hiánya következté
ben áttárnok a fafűt&re. Háncson
miniszterelnök ugyancsak
hosszabb
beszedet mondott, amelyben hangsú
lyozta, hogy Svédország változatlanul
kitart semleges álláspontja inellett.
Egyben reményének adott kifejezést,
hogy Svédország továbbra is fenn
tarthatja baráti kapcsolatait a kül
földdel.

— Feltűnően sok a betörés. Szokatlanul
nagy számban érkaznak betöréses kárjelentések a biztosító intézetekhez. A betörések
csaknem kizárólag azonos kö. ülmények kö
zött játszódnak le: kéregetők keresik fel a
bírházakat, becsengetnek a lakásokba és
amikor meggyőzednek arról, hogy senki
sem tartózkodik otthon, a magukkal hozott
szerszámok segítségével behatolnak az aj
tón. A biztosító intézetek, tekintettel a be
törések számának ugrásszerű emelkedésére,
kérték a rendőrséget, hogy a már sok eset
ben jól bevált előzetes intézkedéseket (hi
vatásos betörök és gyanús elemek megfigye
lése, razziák etb.) kettőzött figyelemmel fo
ganatosíttassa. A hatósági intézkedéseken
kívül azonban a biztosító intézetek felhív

ják a nagyközönség flg.yti'.miit arra ,i». hogy
e&ot’eyw fclsdékhuysággel na’ ' könnyítse
meg a "betörők' múnfeá ját,' hanem a"lakást
mindedkor biztonsági zárral, vagy erős Za
laitól zárja le.

Női horgolt divatblux

7.50

donyvezető csak az utolsó pillanatban került kórházba, a másik Szalay Fe Női kötött sportblMX
vette észre az előtte haladó teherkocsi renc MÁV segédkalauz, csak könnyebb
háteé lámpáját. Fékezett, de már késő sérüléseket szenvedett Hosszabb mun pompondnsiel, üde fiatalos színvolt Ó8 : ' •<
' ' '
' '
'■ I kával sikerült eltakarítani a romokat összeállításban - --------------------------cs újra szabaddá tették a pályát A Női ujjas mellény
a vlll'.nymozAony belerohant a
tehervenat utolsó kocsijába, ame
MÁV a szarancsétlonság ügyében szír galléros fazonban, pamutból, erős
_
lyet pezdcrjává tört
gorú vizsgálatot indított Műszaki bi strapaminőség .„
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Magú a villanymozdony is erősen mag
rongálódott, a mögötte lévő postakocsi halomra, amely elsősorban a jelző ujjas, meleg, bolyhos anyagból,
berendezéseket vizsgálja felül.
mindig divatos
.................. ..
pedig kisiklott és felborult.

3.70
5.48
11.80

Divatos női kalap

szabadalmazott bacillusvadász.

Stockholm,

4.63

kéizet horgolt meleg gyapjúból,
szép színekben ._ ........ , ... _ ....

finom gyapjúból, különböző szép
(•ionokban
... ...

életveszélyes állapotban

Vasmaeskakovácsy S-vetozár

Fafűtésre
tér át Svédország

Női mellény

3.28 5

bolyhos anyagból, százféle fazon
ban és sok színben ... ...

Magyar ember lett
„a tökéletes fodrász"

Női xsebkendő
műselyem krepdesinből, különböző
divatmintákban .. . .... ...
_

Muszlin zsebkendő
kézzel sodrott széllel 1.48, —.78,

?•

Győzött a* pesti íokniművészet
Kíméletlenül! izgalmas volt. Főként ez a
harmadik nap. Hosszú órákon keresztül
„fej-fej mellett” küzdöttek a hódíjó-liódító
frizuraverseny utolsó futamának résztvevői,
melynek véghajrájúban aztán derék figa
róink lokníművészete ellenállhatatlan hajbűvökked hagyta maga rpögötí a német és
jugoszláv nemzetek reprezentáns fésűzsong
lőrjeit.
Arról volt szó. hogy a nagy frizuravorsenyben szereplő nemzetközi együttesben,
ki a .legméltóbb, — a népszerű Józsi, vagy
a hódító külsejű Feri, illetőleg Kurt, avagy
pedig a Ramon Novarro kinézésű Szvetiszláv — „a tökéletes fodrász" cím nemzetkö-,
zilog szabadalmazott viselésére. A legmo
dernebb fedrászöttusa utolsó két .száma, a
vízhnllám fantázia-frizura és a parókafclfésülés a szakmai közönség halálosan iz
galma közben magyar győzelmeket hozott.
Ezzel a Budapest—Berlin városok közötti
csapatversenyt is fodrászaink nyerték meg.

FERENCJŐZSEF
> KESBRÜVIZ
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A népes nemzetközi mezőnyben a lakaik,
gyűrűk, vuklik és csigák művészei igen
erős versenytársakra akadtak
egymásközött. A németek nagyon belefeküdtek.
Leghíresebb versenyzőjük a gyermókflaital,
szemüveges Nieswandt, aki cukorhabkönynyű mámorhullámainak készítése közben
töménytelen pohár vizet fogyasztott, pél
dául három hónapi szabadságot kapott csa
pattestétől, hogy kellő edzéssel jelenjen
meg a versenytükrök előtt. Hogy mégsem
sikerült! Hát Istenem, az erősebb győz. Ez
a versenyek sorsa.
És hogy mi volt a legérdekesebb! A
mályvaszín, paradlcsomvörös, tengerkék,
klorofi'zöid hajszínek tobzódása mellett,
talán az ezercsigájú. frizuracsodák biedermayer és tokokkor onala, mellyel a fodrász
lelemény a modern kompozíció hajfantáziá
kat és hajköltemónyeket megalkotta a je
lentkező szakmai szívek és az agyonizga
tott női vágyak tökéletes kielégítésére.

A legérdekesebb viszont a díjkiosztás
volt. A versenyzsüri 2000 pengőt osztott
szét a győztesek köfött. Ezzel magyarázható
az a mennyezetet csapkodó, „ercsjd el a ha-

W hangulat, m«íy a' vl|4gres?<Kó jjemT
táncvigalomba fullasztotta.
(-M)

Férfi sálkendő
műselyemből, kis hibával, jó minő
ig - ............. - - --------------------------

2.48

Nyakkendő
tiszta selyem, különféle szép min
tákban —
._ ._ ..

1.88

Férfi ujjas mellény

— _

5.38
10.—

dívátszinek*
— — — —

1.78

szolid mintákban. erősszálu anyag
ból
................... . ...................

Nyulszőrkalap
kis hiba al. minden színben

Nadrágtartó
muselyem $xaiagból,
ben
_ ...

gyermek mellény

■

galléros, meleg, tartós pamutból,
1-a« szám 2 évesnek ......... ... ...
(Számemelkedés 25 fill.'

Miiselyem imprímé
maradékok métere _ _ ...

_

■ 'III

2.60
2.60

He sokág csodálkozzék árainkon^
morf készletünk korlátozott...

—----------

LAPZÁRTA .----------------

„Csáky István
szent célnak
áldozta fel életét0

Szétosztották a francia Rothschiidföldbirtokokat

Paris, jan. 28.
kiképző- és üdülőakciók céljaira A
(NST) A franciaországi Rotschild- birtokon termett mezőgazdasági ter
család különböző földbirtokait, ame ményeket a nép ellátására, az iskolai
lyeket elkoboztak, most véglegesen ifjúság és az anyák gondozására hasz
Tasnády-Nagy András gyászbeszéde a Házban
közhasznú célokra bocsájtották ren- nosítják
A ferrieresi birtokhoz hasonló mó
dslkezásre. Ezek között a ferrierasi
Gyúszülést tartott ma a képviselő tozatokban is, gazdag élete minden ál birtok Saine et Marna megyében, Pa don hasznosítják a Rotschild-család
ház, áldozva a fiatalon elhunyt gróf lomásán, ez a cél lebegett előtte akár ris közelében, amelyen 6900 hektárnyi chevreuse-völgyi birtokát Paris köze
Csáky István külügyminiszter emléké külföldön kapott megbízást, akár itt vadászterület, golfpályák és inás ha lében, Calvados megyében és a fonnek. A napirenden az elhunyt külügy hon, minisztériumában dolgozott. Ez sonlók vannak. A francia nemzeti se tainesi birtokot Oise megyében.
miniszter két javaslata, legutóbbi si irányította munkáját, mint ifjú követ gélyakció ezt a területet most mező
Egyidejűleg Marsei’lehől azt jelentik,
kereinek eredményei szerepelnek, ő cégi attasénak és ez volt vezércsillaga gazdaságilag kihasználja, s azon öt hogy Maurice de Rotsehild báró fel
maga pedig a halottasházban utolsó Csáky Istvánnak, a magyar külügy gazdaságot, alakít, ahol fiatal mező ügyelet alá helyezett vagyonát, amely
útjára vár.
miniszternek is. Ez sem engedte pi gazdákat képeznek ki.
többek között értékes képgyűjtemé
A gyászülésre nagy számban jöttek henni egy percig sem, ez kényszerí
A Rotschildok kastélyait is a fran nyekből és a Norvég Nitrogén Rt. 48C0
el a képviselők, megjelent az egész tette, hogy
cia ifjúság rendelkezésére boesájtják részvényéből áll, felszámolják.
kormány és mély umgilletődés ülte
sokszor testi szenvedések között,
meg a Házat, amikor Tasnády-Nagy
fogr.it öcszeszorítva, végezze mun
András elnök omtókbeszédét mondotta
gróf Csáky Istvánról.
káját, végezetül pedig ennek a
— Mély megillető dós vesz rajtam
szent célnak áldozta fel életét is.
erőt, — kezdte az - elnök, —• amikor
— Bármily fájdalmas és tragikus
megemlékezem a súlyos veszteségről,
amely a Házat gróf Csáky István legyen is a sors, mely éppen most, si
külüígymin’-Szter, reisyrabeesüílt és sze kerei tetőpontján, zárja le szemelt,
Newycrk, jan. 28.
retőit társunk, Sopron képviselője el- hallgattatja el nemes szívdobbanásiait
(Német Távirati Iroda)
liunytával érte- A haláleset az egész és ragadja el őt tőlünk, könnyek kö
A rádióhallgatók ma reggel meglemagyar közéletet is gyászba borítot zött is el kell mondanunk: jóságos pobóseol vették, tudomásjil, hogy a rá
Miamiból érkező jelentés szerint
volt hozzá Isten, hogy megengedte
ta, mert
dió hirtelen abbahagyta a torna köz Floridában az ottani rádióállomás fel
érnie hazája ujjáépülésének bokréta
vetítését és miég TO 8 órakor sem szó fogta az Empress of Australia angol
benne nemcsak a Ház veszítette el
ünnepét s hogy élete művének meg
lalt meg, így tehát a ma reggeli hír gőzös segélykérő jeleit. A hajó jelen
egyik legkiválóbb és legszeretetrekoronázásául most fogjuk törvénybe
tet e, hogy kétszáz mérföldnyirc Da
szolgálat
is elmaradt.,
,
méltőbb tagját, hanem az egész
iktathatni nagy alkotásait, a három
kartól megtorpedózták. (MTI.)
Érdeklődésünkre a rádió igazgató
magyarság siratja fiainak egyik
hatalmi egyezményhez való csatlako
*
:: 'í1- ‘
legjobbikát
zásról cs a jugoszláv baráti szerződés sága azt válaszolta, hogy 6 óra 5-l-kor
(A
hajó
eredetileg.;
Tirpi'tz
néven német
áramszolgáltatási zavar jelentkezett,
ről szóló diplomáciai okiratokat.
— Gróf Csáky István ama kevesek
amely 7 óra ÍO percig tartott és ez idő gőzös volt,'1214 ben épült 21.833 tonnás, je
— Csáky István férfiú volt a legja
közé tartozott, akik a részükre kije
alatt természetesen a rádió ecm tudia lenleg a Canadian Paeifie szolgálatában
vából,
olyan, amilyenekre ennek a
lölt helyet tökéletesen, hiánytalanul
sugározni reggeli szokott műsorát. állt.)
töltik be, akik egész életüket a reájuk nemzetnek ma különösen nagy szük Hogy a zavar hol történt, azt a rádió
bízott ügy hűséges szolgálatának, szen sége van. Elvesztése pótolhatatlan igazgatósága nem közölte.
MAKOSY KÖVETÜNK
telik. Istenadta kiváló tehetségei bir űrt támaszt a magyar közélet vezető
Az
Elektromos
Művektől
kapott
in

FARUK KIRÁLYNÁL
tokában bárhová állították, mindenkor rendjében, de azoknak a nemes gon
formáció szerint a Lakihegyre vezető
dolkozása,
melegszívű
embereknek
so

önfeláldozó buzgalommal, nagy köteKairó, jan. 2á. :
úgynevezett
tápláló-főkábel valahol
lf.sségtudással munkálkodott, a nagy, rában is, akiket nemcsak megbecsü föl'dzárlátot kapott. Az Elektromos Mű
&
” ■:' (Magyar Távirati Iroda)
országos érdekeket, melyek gondozása lünk, hanem egész szívvel szere vek később átkapcsolták az árajnsz-Ol-.
Faruk király, Egyiptom uralkodója,
alatt állottak, példás felelősségérzettel,- tünk is.
gáltotásf egy másik kábelre és így a hétfőn magánkihallgatáson fogadta
lángoló hazafiassággal szolgálta sok
— Csáky Istvánnak parancsolt a rádió folytathatta az adását A hibát
vitéz Marosy Ferenc magyar királyi
oldalú készültségével. Elmondhatjuk múlandóság törvénye és ő szelíden, most keresik.
| követet hivatalbalépése alkalmából.
róla:
fejét keresztényi alázattal meghajtva,
engedelmeskedett.
Elszakadni
tőle
negíele’ő férfiú volt a számára
míg" cm tudunk. Az örökkévalóságba
legmegfelelőbb helyen.
is elkíséri őt és vele marad tisztele
tünk, barátságunk és szeretetünk.
Ezután Tasnády-Nagy András rész
A képviselőház tagjai állva hall
RUHA
letesen megemlékezett gróf Csáky Ist
gatták
végig az elnök megemlékezé
ván egész pályafutásáról és kiemelte
sportmdlény
ClethelépO 300.000 tr 41
azokat a nagy eredményeket, amelye sét, a törvényhozókon látszott a meg
||. U. M. sz. rend, szerinti
Uj lahónullvántaríó
bőrkabát
ket a Felvidék, a Kárpátalja, a keleti hatottság és néma csendben hallgat könvv
már kaph.-.tá Szemes és
és erdélyi részek visszaszerzése körül ták az elnök további enunciációját, Ke kstetn nyomda, Da'szinház-u. 10.
esőkabát
hogy
a
jövő
hét
keddjén
a
mára
ki

Telefon 122-921,
elért.
tűzőt1: nmirenddrl folytatja tanácsko
— Mindössze 45 évet élt fiatalember
zásait a Ház. A képvise’ők kivonultak
volt — folytatta Tasnády-Nagv And
Márton
Szász
rás, — de életpályájából látnunk kell a. folyosóra és sokáig beszélgettek a
Bálvány-utca 3» Címre ügyelni
fiatalon
elhunyt
magyar külügy
annak rendkívüli voltát, gazdag mun- miniszterről.
recsegést ’
MINcRVA NYOMDA
A február 1-én életbe lépő B. M.
garanciával, Marjai 127—485.
ká'ágát, kemény küzdelmeit.
Gróf
VI., Pauluy Ede u. 23.
380.000/1941 rendelet alapján készült
♦
Telelőn: 428-515*
C'áky István attól kezdve, hogy mint
Uj Lakónyilvántar
a békedelegáeió titkára, végigszenvedte
Az
országház
kupolacsarnokában egyenruhákért óriási árat
tási könyv
a hazáját ért megalázó igazságtalansá
Falusi módra
kapható. Breuer könyvkötészet,
fizetek Spiegel. Térés-kőrút 2 l 9
egyébként
Vll, Károly kirá y-út 9. T. 2:6-767,
sonka és füstölt karaj 2.f0 jan»
Telefon 224-842^
gokat, egész életét egy nagy és szent
Weinberger és Fejér papírkereskedés.
31-ig. Ifj. Farkas Tamás hentes,
célra tette fel: jóvátenni ezeket a
ma délelőtt már megkezdődtek az
áru kiviteli üzlete Kisújszállás.
BALRA, ISKOVBRE VI., Deák Ferenc-tér 6. T. 427-302.
szörnyű igazságtalanságokat.
előkészületek a temetésre.

Kábelzavar miatt
a rádió ma reggel
nem adott híreket

Megtorpedczíák
az Empress
of Australiat

PENGŐS HIRDETÉS
Háziurak!
Febr. 1-tn
lakényilvántartó
könyv

Antenna, rádió

eltüntet

Használt férliruhákért

visszaszerezni hazájának az őt
megillető helyet és visszaadni a
magyarságot európai hivatásának.
Ezért dolgozott, fáradt, küzdött, vál-

6

0

Tovább tart
a hideg

Gyászdrapériák és örökzöld növények
tömegét szállították a hatalmas csar
nokba, melynek közepén még ma fel
állítják a díszes ravatalt.

dösödést hoz. A hideg egyelőre tovább tart,
sót a ködképzűdás fellépése még kellemet
lenebbé fogja tenni időjárásunk általános
jellegét. Z. 1. A.
A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
toee: Déli, délke'eti szá’, sok he’yen köd,
egyes helyeken, kivált a nyugati megyék
ben kisebb havazás. A hideg tovább tart.

Az idei tél negyedik hideghulláma teljes
egészében kibontakozott. Napközben az erő
tejes napsütés ellenére sem. emelkedett ói
vá d depónt fölé a hőmérséklet, az éjszakai
ór.ktan pedig jóval —10 fok alá terjedt
a lehűlés. Az olvadds megszűnt és így az
amúgy is rendkívül megúradt folyókat
nem növeli újabb vízmennyiség.
Tehát
Felelős szerkesztő és kiadó:
ebből a szempontból rendkívül kedvező
DR HALASZ SÁNDOR
volt a hideg beköszöntése. A viharos szél
országszerte vesztett erejéből, kisebb hava
zást csak Erdélyből és a délnyugat imeAlapította:
gyékből jelentettek.
DR,
NADANYI
EMIL
A nagyon hideg, szárazföldi eredetű levegj beáramlásának fokozatos megszűnése
Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer
v-rható, de ugyanakkor a magasban előre kesztőéig:
Honvéd u. 10 Tel-: 11-53-60. Kiadó:
nyomuló enyhébb levegő felhCsödést és kö- Andrássy-út 47 Telefon: ?> 42 32. 83-42 83. 22-42 81.

áá ,Z.Z„

divatos frakk rzjiokinn. bölcsön 5 P
Viselt ruh’k vétele RÖTH KÁROLY
Vll . Akácfa-u. Ö
T.' 221-751.

8ajzt gyártmányú

Álarc -

lampion

viszonteladó’ nak ALFA papírüzem.
Budapest, Kisdiófa-u. 1. Klauzál-tér
sarok. — Árjegyzék d jtalan.

Aápacca asztali BRIEF-KOHYHH XT9‘\T
Elsőrendű anyag okból készüli ebéd-

felszereléseket. tálak, tálcák, evöes közöket legmagasabb áron VESZ
HEXNRR. Király-u. 25. Tel. 22-70-73-

CÍMANYAG

lege’ö'.'elöbb és leggazdagabb társa
dalmi osztályból kapható. T. 299-392

VESZEK

JELMEZEK
fiatal leánykák résiére eladók. Bő
vebbet regjei 9-10 között. Tel.422-COO.

Pesti Hírlap regényeket és egyéb
tiszta könyveket. Le »’él hívásra
háihoi megyek

VÖRÖS

n enüt házhoz szállít. Telefon 121 í'4Q
Egy adag (2 szeletes)
8.78 P
Nagy adac (B seeetest .. 2,59 p.
Családi adag (4 szeletes) .. 3.80 P

FiUépesí házt kütünbejáratü utal

szoba, koszttal is, február 1. kiadó.
Kálmán-ntoa 22. II 4

PÁL

Házaspár keres b toio ott sióid*

konyhaha".nálatt>i «402*
jelgére a fökir.di.b:i.

K C aai
7K
8 ön:'e?et.
K 6* ruhaneműt,
fehérneműt, b. tort sto. Sommer

rés.beni

Teréz főkiadóba.

Márton, Lónyay-u. 2é».(Xagyzá oghásnál.) T.: 182-151.
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OSTEHDE

OSTEHDE

OSTEHDE

újságárus

Rá vin-tér feczepén.
Szakácsnő középkori ajánlkozik

kisebb úrihá..ho3

iíf

Halmos

István

pu>?ctn$á&ra

W

W K

há akho. legolcsóbban
ezabó. Víota-utca M5 sz.
Há'.telüg előliéi

Kárpitos

OSTEHDE A uiátyUícŰ
OSTEHDE RAJKÖK
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Nyomatott'a Pallas Irodalmi és Nyomdai - r-t. körforgógépein. (Felelős: Györy Aladár igazgató.)

