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BUKARESTBEN?
a—mi—

Több milliárd lei kárt okozott a levert lázadás
Nawyork, január 29.
A Newyork Times bukaresti tudósítója jelenti lapjának, hegy az öt
muplg tartó lázadás egyedül a román fővárosban többmilliárd lej kárt oko
zott
Bukarest, jan. 29. s szombatján. Ez a haditörvényszék a
(NST) A helyzet Romániában még katonai repülőiskola 17 tisztjelö.t-őrmindig nem nyugodott meg teljesen, mestere fölött ítélkezett, akik a forra
amit Antonescu tábornok egyik szer dalom kitörése után csatlakoztak volt
dán megjelent rendalete is igazol. A a lázadókhoz. A haditörvényszék wtína’rendelet ugyanis mentesíti a fegyver- nyájukat bűnösnek mondotta ki láza
beszolgáltatási kötelezettség alól mind dás bűntettében, de nem kozott halálos
azokat a „megbízható ‘ személyeket, ítéletet, hanem megelégedett hosszabbakiknek az élete „lázadó légionisták rövidebb szabadságvesztésekkel. Há
fenyegetései miatt esetleg továbbra is rom vádlottat tíz, egyet pedig hétévi
veszedelemben forog“. A fegyvervise kómyezormunkára ítéltek; két vádlott
lési engedélyt ilyen esetekben az ille
tékes helyőrségi parancsnok adja meg.
Nagy feltűnést kelt egy hivatalos
közlemény is, amelyet a szerdareggeli
lapok teljes szövegében lenyomtatnak
és amely közli, hogy
egy diák értesítette az illetékes
hatóságikat egy újabb összeeskü
vésről.

ötévi és tizenegy vádlott háromévi sú
lyos börtönt kapott. Valamenny löket
lefokozták.
A háromnapos forrada’om halottai
nak és sobesültjéinek számáról szer
dán reggel adták ki az első hivatalos
jelentést, amely szerint -a hétfő estig
beérkezett hivatalos adatok alapján a
veszteségek a következők voltak:

a bukaresti kórházakban meghalt
seb-sültek és a bukarcstkörnyéki er.
dőkben cs zcszodelt holttestek szá
ma együttesen 370, a sebesülteké
pedig 444.
Az ország többi rés: ében eddig
46 halottat cs 78 sebesültet szá

Mussolini és Hitler
együtt egy bélyegen

A

diák közlése szerint Bukarestben öt
szabadcsapat alakult részben diákom
rész,ételével, amely azt a feladatot
tűzte maga elé, hogy

clteszi láb alól a ko.mány iuiw
tagját, sőt azokat a Icglonlsta ve
zéreket is, akik az utóbbi napokban
megtagadták a légiót és elárulták
a vasgárda ügyét.

a leglonista otthonok a forradalom
napjaiban valóságos arzenálokká
változtak,
ahol nagymennyiségű fegyvert, muní
ciót és rabolt jószágot gyűjtöttek
össze. Kedd estig 82 teherautomobil
telt meg az elszállított anyaggal, de
ez még mindig nem minden. Hétfő
estig a következő lefoglalt anyagokat
számlálták össze: 85 könnyű gépfegy
vert, 1009 katonai fegyvert, 128 kara
bélyt, 3245 vadászpuskát, 4536 pisz
tolyt és revolvert, 5566 vadásztöltényt,
4395 pisztolytöltényt és 17 láda külön
böző muníciót.

Az ostromállapottal kapcsolatban ki
adóit rendelkezéseket sem enyhítették,
sőt újabb rendeletekct adtak ki. A bu
karesti
rendőrfőnökség
utasítására
szerdától kezdve

Egy Stanga Ilié nevű legionista
rendőrtisztviselő lakásán nem ke
vesebb, mint 1.9 millió lej értékű
román bankjegyet fog’altok le,
azonkívül pedig 92.800 francia
pipírfrankot, 6000 francia arany,
frankot, 1415 dollárt, stb.

semmiféle gépjármű nem hagy
hatja el a rendőrfőnök írá.beli En
gedélye nélkül a főváros területét.

Stanga ezt a pénzt, mint rendőrtiszt
viselő foglalta le és magának tar
totta meg. Találtak a lakásán ezenkí
vül titkos iratokat is, amelyeket a

Vonatkozik ez a rendelet a taxikra és
teherautókra is.
A lázadásban résztvett legionisták
sorsáról még mindig nem tudni semmi
bizonyosat

Horia Simáról csak annyit hallani,
hogy még mindig Románia terü
letén rejtőzik.
Azokat a híreket, hogy Horia Simának
sikerült külföldre szöknie, megbízható
helyen cáfolják. A lapok eddig még
csak egy hadbírósági ítéletről írnak,
amelyet, az V. hadtest rendkívüli hadi
törvényszéke hozott még a múlt hét

moltak össze; a halottak között
14 katonai személy van (két tiszt,
egy tisztjelölt égy altiszt és tíz
katona); a sebesült katonák szá
ma 46.
Ezenkívül életét vesztette a forrada-.
lom során egy államügyész is akit
hivatali kötelessége, teljesítése közben
gyilkoltak meg. A hivatalos közle
mény az adatok felsorolását a követ
kező szavakkal vezeti be:
„A lázadók b„r.a.mas vérfürdőt
rendeztek, nem vették figyelembe
az emberiesség legelemibb követel
ményeit sem, s véres szenvedélyük
nem ismert határt."
Egy másik hivatalos jelentés meg
alapítja, hogy
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rendőrfőr.ökség, a külügyminisztérium
03 a nagyvezérkar irattárából tulajdo
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A posta történetében először fordul elő, hogy kőt barátságban élő nép vezéreinek
képe együtt szerepel egy bélyegen. A német porta január 30-án adja ki ezt a bélyeget,
amelyen Mussolini és Hitler látható. Felírása ez : „Két níp, egy hare“. Ugyan
ekkor az olasz posta is kiad egy ilyen bélyegsorozatot

/
Moszkva, jan. 29.
Kedd este, ideérkezett bukaresti je
lentések szerint, a tisz'ogató munka
sótón- egy elrejtőzött vasgárdistával
együtt a rejtekhelyről 39 gépfegyver,
666 puska, 188 karabély és 1800 revol
ver került a hatóság kezére.

ősszel 90,000 szlovák munkást íóglzlköZtar-tak a német birodalom területén.
LAtogWtM az összes sztéarin-, párafln-és viaszgyertyákat Svédországban. Nemcsüpán a gyárak és kereskedők, hanemi
magápezomélyek ie kötelesek gyertyakész
leteiket bejelenteni, ha ázok meghaladják:
as 5 kg.-ot. Gyertyát ezután csak jegyre!
lehet kapni Svédországban. Gysrtynjegyét
azonban csak olyanok kapnak, akiknek la
kásában villanyvilágítás nincs.
Az AUatCv Jelképeit, a bika, a bak, a■
szűz, az ikrek és a többi miniatűr képeit•
fogják árusítani szombaton és vasárnap a
téli segélyakció bécsi gyüjtcnapjain. Több,
mint 45 millió ilyen jelvényt készítettek a
német birodalom területén s legközelebb a
többi nőmét városokban is árulni fogják a
zidiákus jelképeit a jótékonycélra.
Námeter.-zágl körútra készül a Gyöngyösbokífitá. Nyolc német nagyvárosban tarta
nak előadást, elsősorban katonáknak és
munkásoknak. A berlini berhútatót á Sport
palástban rendezik, amely 20.000 ember be
fogadására alkalmas.
Befejezéséhez közeledik at Olasz kül
ügyminisztérium új palotájának építkezé
se. Az új pa’ofa a í'orum-MusBollni mel
lett épül.
Harmincezer pengőért Német Házat veit
a Volksbund Mórágy községben.
Nyolcosztályúvá fejlesztik a nagyváradi
református leánygimnáziumot.
Teljes elsötétítést prőbagynkorlat volt
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Fegyházra ítélte
a hadbíróság a lázadó román
pilóta-növendékeket
79 kocsirakomány lopott holmit síadtak #»«•

0uk arestbán
Belgrád, jan. 29.
(Búd. Tud.) Bukarestből érkező je
lentéseik szerint a hadbíróság gyorsí
tott eljárással már meghozta az első
ítéletet a multheti vasgárdista láza
dásban résztvevők egyrésze elten. A
bukaresti pilóta iskola 17 növendéke
állott vádlottként a hadbíróság előtt,
á vasgárdista lázadásban való részvé
tellel vádolva.

véházakban állandóak- A rendőrség új
személyazonossági
igazolványokat
adott ki. A régi rendőrségi tisztvise
lők visszakerültek helyükre és

a vasgárdUták eltávolítás* á köz
hivatalokból mindenütt befejező
dött
A katonaság és a rendőrség emberei
házról-házra járnák a lopott holmik
összegyűjtése végett Eddig

A hadbíróság a pilótanövendékeket
1—10 évig terjedő fegyházbüntetés
sel sújtotta.

n kcesirakomány lopott, holmit
szállítottak be a katonai raktárakba.
A fegyveréket is mind elkobozzák, te
kintet nélkül arra, hogy valakinek
van-e fegyverviselési engedélye. Csu
pán azoknak hagyják meg, akiknek

A bukaresti lapok sorra közük azo
kat a hűségnyilatkozatokat, amelyek
az ország különböző részeiből Anto
nescu tábornokhoz érkeznek. Ezeket a
bukaresti rádióban is beolvassák.
Bukarest lassan visszanyeri rendes
képét, bár a város egyes részeit még
mindig

élötiik nincs biztonságban és akik
nek. újabb támadástól kell tártanlok.
Horia Sima sorsát a legnagyobb ho.
rnály fedi. Állandóan felbukkannak
hírek hollétéről, egyszer arról, hogy
külföldre szökött, azután meg arról,
hogy Erdélyben rejtőzik.

katonaság tartja megszállva.

A forgalom újból megindult, azonban
az igazoltatások az utcákon és a ka

minisztere, Oslóba érkezett.

viszont, a belgrádi lapok jelentés©
szerint, már napokkal ezelőtt letartóz
tatták, sőt állítólag már el is ítélték
húszévj börtönre, mert * forradalom
napjaiban fegyvereket és hadianyagot
szállított a lázadóknak.

(NST.) A szerda reggeli belgrádi la
pok bukaresti tudósítóinak jelentése
szerint a román főváros Inasanként
visszanyeri normális képét. Az utcák
természetesen még mindig katonai
ellenőrzés alatt állanak « a járőrök
gyakran igazoltatják a járókelőket.
Horia Sima sorsáról még mindig nem
■
.
tudni semmit, s arról sincsenek hirek,
Temesvár, ja®. 29.
mi történt Bukarest volt legionieta
rendőrfőnökével és az országos rendőr(Búd. Tud.) „üa,gys.r Néplap" cím
igaagatóval. Egyelőre még nincs hír mel új magyar napilap ipdplt Teape^arról, hogy letartóztatták volna őket váron. Jelenleg ez az epyerfíijí kisebb
Malaxa, ismert román iparmágnást ségi magyar lap Bowtdúiában.

Magyar napilap indult
Temesváron

KIS HÍREK
A lengyelországi birodalmi főkormányzó
rendeleté értőimében azokat a kitüntetése
ket és érdemrendeket, amelyeket az egy
kori lengyel állam adományozott, et jövő
ben nem szabad viselni. Azokat az egykori
osztrák, valamint németbirodalmi kitürrtetéscket, amelyeket egykori lengyel állam
polgárok kaptak, csakis külön engedéllyel
szabad viselni.

Julianna, holland királyi hercegnő fér
jével, Bcrnát hereegg 1 együtt mcst Ame
rikában tartózkodik., A hercegi pár körül
. egész legendakor alakult ki. A herceg,
mint mesélik.. londoni tartózkodása idején
páratlan dctektivtehetségiől tett btzonysá•o. Egy légitámadás alkabnáv: 1, a Jrgcr.da
Szerint, észrevette,, hogy a Grosvenor-tér
egyik magas épületének a tetejéről töl’vaj1;'napával fényjeleket adnak. A hrc g elő
kapta revolverét, és a titokzatos fényje
lekkel dolgozó éthferek felé lőtt. A lövöl
dözésre rendőrök jöttek és sikerült is el
fogni két embert, akikről kiderült, hogy
kémek voltak. Az amerikai újságok, ame
lyek megírják ezt a történetet, mindjárt
hozzáteszik, hogy természetesen az ' egész
históriából egy szó sem igaz.
Az angliai légihaderő főnöke, Sir F. A>
Portai, aki jelenleg 43 éves, az angol újsá
gok szerint nemcsak arról nevezete, hogy,
nagyon jól érti a légi hadviselést, hanem
arról is, hogy lelkes híve a so’ymá:-za!rak»
ennek a.régi, és kiveszőben lévő arisztokra
ta . spprtpák,;.;
ti; /A.

VánŰőrz'éAiéli'íírok1 "''áiikultalt

Londonban

ötn.úz norvégiai munkáftélkiill munkás
Indult Németországba, ahol munkát kappak. A« első csoportot továbbiak fogják
követni.
trópust ssolgálotre elokfeziteit nétaaei
esapatokkai Is rendelkezik Nésurtország. A

I©gény®éw«t a k«leíporoszo7szági homokdüaákrm szoktatták hozzá a sivatagi téré-,
pen való meneteléshez. A katonákat tudo
mányos orvosi és gyarmatháborus tapasz
in contum»u;í»m halálra ítélte a toulönl talati megfigyeléaek alapján kidolgozott
hadbíródig Lueien Beseharte teingerészhad- edző-rendszer segítségével készítettek elő a
nagyot, aki az Andace hadihajón szolgált forró-övi égtájak mindennemű nehézségei
és de Gaulle szolgálatába állt.
nek elviseléséhez.
Száz kilométeres arcvonálon indított:;
Fokozódó búvárhajőtevékenységet jelent
meg Gavallért) tábornok, az olasz főpa London: a január 19-én éjfélkor végétért
rancsnok az albániai ellentámadást. A héten 5 angol és 5 szövetséges gőzös pusz
front az Odhrida-tótél délre húzódik s a tult cl, összesen 58.00 tonnatartalommal.
harcba vetett új esapstegységek megismé
W.líkie második londoni napja is zsúfolt
telt támadásokat intéznek a görög állások programú volt. A Montagu Normannal
ellen. Klisszura körzetében megváltozott a folytatott
hosszú
megbeszélésen
kívül
hadműveletek állóharc jellége s ötnapos KingHloy-Wood kincstári kaftcellárral há
mozgó ütközet folyik egyes fontos hegy romnegyed óra hosszat tárgyalt. „Rendkí
csúcsokért. A küzdelmet Annákét részről vüli módon érdekelt — mondotta Willkle
erőteljes támogatásban részesítik a felvo — az a beszámoló, amelyet Kingsley-Wood
nulási és utánpótlási vonatokat bombázó tartott nekem az önök adózási rendszeré
légierők.
ről és amit a klnostári kancsllár erről neV.rróműkelyeket rendeztek be a nápolyi ke«a elmondott. klagWti azt, amit elölőlégoltalmi pincékben a fasiszta párt női lúg Mentám Narmantól hajlottam.'’ Wijlszervezetei A műhelyekben a» ampentyak kie a pap folyamán meglátogatta Hinsjey
a légiriadók idején ruhadarabokat varrnak bíborost |a, Kedden Wlllkje Heaversbrook
és meleg holmikat kötnek a katonák szá lord repülőgépgyártás! miniszterrel vacso
mára.
rázott.
sa gáláé pilótát küldik •« angolok ki
A tarifa tüselőhiáayré való teWútottol,
képzés
©Aljából Bagdadba, jslenti a Berli
elrendelte a vichyi kormány, hogy február

ellenszerének kérdése állandóan fogliailko^tartja a londoniakat"és naponként .tömege
sen érkeznek az újságokhoz levelek, ■ ame
lyek az egyszerű polgárok „zseniális11 ötle
teit tartalmazzák. A-Z egyik azt javasolja,
hogy villamos kisugárzással kell megzavar
ni a némot repülő Iránytűinek a működé
sét, egy másik azt ajánlja, .hogy minden
magasabb épület tetejéről léggömböt kel
lene a magasba engedni és így tulajdon
képpen légi aknázár védené a házakat, egy
harmadik azt szeretné, ha a bal’önzfi.r egyes
ballonjainak a' helyét folyton változ látnák,
egy negyedik azzal az ötlrttel áll elő, hogy
az éjszakai bombázókra füstbombákat kel
lene kilőni, de ez a fijstrófég .tartalmazzon
erősen gyúlékony gázukat, amelyeket a
bombavetők kipuffogói Is. már lángrafohbantanának. Egy ö'ödik egyenesen mágnetikus ballonokat óhajtana, amelyek a bom
bavetőgépeket magukhoz rántják.

A Reich című folyóirat érdekes cikket
közöl arról, hogy mit isznak jelenlét a
kávéházakban. A szakértők becslése ezerint
— írja — 40%-kai visszaesett a kávéfo— 40 százalékkal visszaesett a kávéfo
gyasztás, ami természetes is, mert a pótkeverékeknok — írja a Reich — már csak
a nevük közös a moeca arabieuinmal. A
hiányzó kávé helyett a kávéházi vendég
inkább alkoholos italt fogyaszt igen sok
sör, likőr és pálinka, valamint bor fogy. 3-tól kezdve egész sor swecailyvonat kőele
Még a keleti és déli sörivó német vidéke kedését szünetelteMák. A vonatokat eseti
ken is feltűnően sok bor fogy, főként azok túl csak akkor fűtik, ha a hőmérséklet 5
ban a hónapokban, amelyekben a sár meg fok alá süllyed.
felelő nyersanyag miatt gyengébb volt a
5««M szlovák mnnkás dolgoslk jelenleg
szokottnál.
Németországban. A nyáron és az elmúlt

M

Jelentős nehézségekkel kell megküzdoniök az eritreai arcvon álon az angol csapa
toknak, — jelentik a kairói lapok. Ezen a
szakaszon ugyanis rendkívül nehéz a terep,
s kiválóan alkalmas védekezési lehetősége
ket nyújt.
Többnapos szünet utúú iámét légitáma
dás őrt© Londont. Kodden négyszer is megs^ólalták á szirénák. Erősebb német harci
alakulatok hajtották régre a bombázást.

Gibraltár katonai parancsnoka. Mason.
Macfarian tábornok, ismert személyiség
Budapest diplomáciai köreiben is: egy idő
ben ugyanis az angol követség katonai at
taséja volt itt. A tábornok régi katonacsaládból származik és a világhÉbcifubaK
Délafrika. India. Franciaország. Belgium,
Mezopotámia és Afganisztán voltak karrieí-Jéiiclr egyes állomásai. A háború után
mint katonai- attasé Bernben, Budapesten
és Becsben működött. A mostani háború
elején a katonai titkos szolgálat főnöke
volt -és amikor a király ellátogatott Fran
ciaországba. az uralkodó szemé'vi bizton
ságáért őt terhelte a felelősség.

cs más iíógyobb angol- városokban, hogy
génévé!'' szófáktatássűk bá * nyílva nos 'óvó
helyekén Összezsúfolt'- közönséget. Körülbe
lül száz ílyőii, egyenként öttagú’ zenekül?
■Járjá asofet a londoni óvóhelyeket,

a

HAGY NAPOK,

tiltotta Burdetnek, az amerikai Culombía
rádiótársaság hírmondói 'nak a további
rádióközlcmények leadását, ö volt ugyanis
az, aki az északolaszorsz.'gl zavargások
azóta alaposan megcáfolt álhírét világgá

kürtölle.
Hlinmler, a n.'met állami titkosrendőrség

mi történt Horia Simával?
Belgrád, jan. 29.

hétfőn <«W5 Nagyvárad©®.
A belgrádi olasz követ tlltakozá-a ere<lménnyel járt: a jugoszláv kormány meg-

kefe férfi vitt, „felvágós**, mindig elégem
delien, pedig állandóan rengeteg pénz®
: volt, csak úgy szórta az íőfeO'fejeseket Egy
szer a villamoson megverte a sziguranc®
egyik emberét, de nem büntették meg, mert
főhadnagya,., aki nagy bokazrajongö volt
kihúzta a bajból.
A Londonból eltávolított gyermekek kö
zül sokat Walesben helyeztek el, áminek
egyik érdekes eredménye az, hogy —' a,
tanítók megállapítása szerint — a walest
■ gyermekek már folyékonyan' beszélik ®
londoni cockneyt, a londoniak pedig töké
letesen elsajátították a walesi tájszólást

M■
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Uj kurzus: február 10-én
Díjtalan felvilágosítás
Kitüntetéssel végzett szakeléaéék

u
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ner Bőnton Zeitung,
Dörlág, német őrnagy gyilkosáról, Axlotti
ökölvívóról mondott érdeké* adatokat N*gy
Béla
kolozsvári
föd r ámgnaster. Agtetti
egykori katonatárea * JrotozsvAri Keleti

ÜJMtr JtoáábJaiiA Elmondta, Hniry Axiotti
a román hadügyminüwtori zásílóalj-eaoport ©Étik századánál szolgált, több bokazbajnoktársáva! együtt. Sohasem beszélt
arról, hogy görög nemzetiségű, nőt több
ször hangoztatta románságát. Nem is tu
dott más nyelven, mint románul ée a szá
zadnál mindig román nemzetiségű ember
ként ifflwepelt. 1fl0 cm. magZA vállaa, teÉvtiredak

A folyton ismétlődő éjszakai támadások

Két hajósinas szörnyű óceáni kalandja
ért véget aznap, amikor nyitott csónakjuk’
megérkezett az amerikai partoknál E’cunthera-sziget kikötőjébe. Tapocott Róbert és
Widdicombe Roy hajósinasok voltak egy an
gol vontatógőzöpön, amelyet búvárba jó
süllyesztett el. Heten szálltak az egyik
mentőcsónakba: az első tiszt, négy matróz
és a két hajósinas. 3000 mérföldiyire vol
tak a Bahamáktól, kint a nyílt óceánom
Borzalmas volt a szenvedés, amelyen végig
mentek. Az első tiszt a második héten betohalt sebeibe, szomjúság gyötörte a hajó
törötteket s a négy matróz egymásután
öngyilkosságot követett el, belevetették ma
gukat a tengerbe. A hajósiraasolrgt egy hat
napos trópusi zápor esővize mentette még.
Halászzsákmánvukból tengették életüket s
útjuk hetvenedik napján értek kikötőbe.

FEPEHCJÓZSEf
KESERUVI2

Lelkes tüntetések Északolasz-

országban a Duce, a fasizmus,
az olasz és a német hadsereg mellett
Válasz az angolszász sajtó álhírére
Róma, jan. 29.
emlékezett arról, hogy erről a térről
(Magyar Távirati Iroda) röpítette a világba Mussolini a reví
zió és nemzetközi igazságosság elvét
Tekintettel azokra a jelentésekre, Olaszország azonosítja magát ebben a
amelyek az amerikai és az angol saj harcban Dúcéval. Ugyanebben az idő
tóban állítólagos milánói, torinói, és ben a frontharcos szövetség milánói
yeronai zavargásokról adtak hirt, a tagozata nagygyűlést tartott, amelyen
három város fasiszta szervezetei elha napirendi javaslatot fogadtak el, üd
tározták, hogy nagyszabású népgy il vözölve a Dúcét, valamint az olasz és
léseket rendeznek. A gyűléseket ked német haderőt.
den tartották meg és lelkesen tüntet
Hasonló gyűléseket tartottak Tori
tek a Duce, a fasizmus, valamint az nóban és Veronában. Ez utóbbi város
olasz és a német hadsereg mellett. Mi ban közel harmincezer ember vonult
lánóban sokezer főnyi tömeg vonult fel fel. A milánói, torinói és veronai gyű
zászlók és jelvények alatt a város leg lésekről táviratot küldtek a Dúcénak.
nagyobb terére és lelkesen éltette á A táviratban biztosították a lakosság
Drcet. A fasiszta párt titkára beszédet ragaszkodásáról és a győzelembe ve
intézett a tömeghez. Beszédében, meg- tett hitéről.

A Duce lapja
az olasz kötelességekről
ÓwUaltö milánói
ladőiitőfának itlefonjelentéi

A
sors által nekünk jutott szerep — foly
tatja Appélius — nem tartózik azok
közé a ragyogók közé, amelyek a nép
ből lelkesedést váltanának ki, sőt igen
mi jelenlegi ellentállásunktól függ!

Gróf Csáky István
a ravatalon
Tegnap este óta az
Országház kupolacsar
nokában pihen gróf
Csáky István holtte
teme. Ezüstveréies, fe
kete koporsóban szállí
tották a külügymi
niszter holttestét a Vérebély-klinikáról
a
parlament épületébe.
A, koporsó fekete dra
périával bevont emel
vényen pihen és mö
götte óriás fehér ke
reszt világít a félho
mályban. Az emelvény
négy sarkán hatalmas
gyertyatartó áll, a ko
porsót pedig három

sorban övezik
gyertyatartók.

ezüst

A katafalk lépcső
hete felett a koporsó
lábánál egyszerű fe
szület áll, míg mel
lette, a bekeretezett
Családi gyászjelentést
helyezték el. A kopor

són egyetlen koszorú
pihent gróf Csáky
Istvánné Chorinszky
Mária Anna grófnő
utolsó Istenhozzádja.

jan. 29.
hálátlan feladat.
A Popofo dItália, mely alapítójával,
Bénító Mussolinivel jelenleg is állandó
Aa olaszuk azonban kárpótolva
személyi kapcsolatban áll, ma a legna
lesznek, amikor brilliáns gyors*-

A piros rózsából font
koszorút örökzöld babérT és páfrányágak
Övezik. A fehérselyem
szalagot lefelé fordí
gyobb figyelmet érdemlő cikket közöl
sággaí foglaljuk vissza a meg.
tották: az özvegy tit
az olasz nemzet háborújáról, az annak
semmisítő nyomás alatt elvesztett
ka marad az utolsó búcsúszó, me
keretében megoldandó feladatokról,
területeket,"
lyet férjéhez intézett. A koporsó előtt
valamint a „belső frontra", a -polgár
A Popolo dTtalla ezután felszólítja az emelvény lépcsőzetén a kormányzó
ságra háramló kötelességekről. A ma
koszorúja fekszik, két oldalára pedig
már talán Gaydánál is illetékesebbnek a lakosságot, hogy
a felsőház és a képviselőhöz koszc.rútekintett Appélius által Szignált cikk
őrizze meg hidegvérét,, mert a nép
játe?höly®rték. 'YEáék’WeKé kerülték • á •
annál érdekesebb, mert megjelenése
Idegei a győzelem egyik alkat
hozzátartozók koszorúi és a magyar
része..
éppen az angolszász propagandára
társadalom búesúvtíágai.
mintegy válaszképpen rendezett milá
Meg kell szokni, —• írja a lap, — hogy
A kupolacsarnok oszlopsorát fekete
nói, torinói és, veronai hüségtüntetéa hadijelentés eket az általános hadá drapéria szegélyezi, míg az emelvény
tsekkel esik egybe.
szati helyzet szemszögéből olvassuk. A baloldalán, tizennégy fekete bársony
„Ebben a kényes fáikban had.

Milánó,

erőnknek hármas kötelesséraek
kell eléget tennie:
1 Korlátolni, amennyire csak léhetséges, aa ellenség területi hódítá

sait,

2. késleltetni a» angol hadicélok el
érését,
3. a lehető tagáúlyosabb hadianyagveszteségei okozni ai ellenségnek.

Ezek
bátran

nemzeti érzékenység
szempont. Mindenki
mert

nem lehet döntő

a volt külügyminiszter kHflnlegyen nyugodt, párnán
tetősei fekszenek. A Magyar Érdem

au lHWs hadműveletekre a ten
gely már megtette * maga előké
születeit,
amelyeket nemsokára
konkrét tettekre vált majd át

„Félre a sztratégákkal és politizálokkai, — végzi Mussolini lápja & cikket,
— vitatkozni és fecsegni ráérünk majd
olyan komoly feladatok, hogy a győzelem után".
Györgyi Miklós
állíthatjuk: a háború sorsa a

Falusi
textuhereshedS
Pesten

tilkereskodőnek — pár pere múlva le
hozatom az árut" A Király-utoa 16.
számú ház átjáróház lévén, Havasi
felment az első emeletre, végigsétált
az elsőemeleti folyosón és a ház má
sík kapuján kiment
A hiszékeny vidéki textilkereskedő
pedig talán még most is a királyutcai
kapunál áll és várja a kitűnő olcsó
árut. Érdekes, hogy a károsult keres
kedő kilétét a rendőrség nem tudta
tisztázni, mert Havasi annakidején
nem volt kiváncsi megbízójának a
nevére sem. Havasit egyelőre őrizet
ben tartják és az ügy tisztázására
megindult a nyomozás.

A Harangozó-csoport detektivjéinck
feltűnt, hogy egy régi ismerősük, Ha
vasi Zoltán többszörösen, büntetett
szabósegéd, az utóbbi időben erősen
költekezik. Bekísérték a rendőrségre
és vallatni kezdték, honnan van ilyen
tömérdek pénze. Havasi Zoltán ekkor
kedélyesen elmesélte, hogy egy vidéki
textilkereskedőtől szerezte a pénzt.
Azt mondotta neki, hogy rendkívül
olcsón tud részére textilárut szerezni.
A derék vidéki kereskedő hitt neki FEGYVERSZÜNET indokínában
és vele együtt elment a Király-uten
Viohy, jaö. 29.
IS. számú ház élé. Itt Havasi átvett a
Kedden,
az
esti
órákban
vált isme
textilkereskedőtől $000 pengőt azzal,
hogy felmegy az áruért. „Tessék esak retessé, hogy déli 12 ónkkor az Indo
türelemmel várni, — mondotta a tex kína—Thaiföldi határon megszüntet
ték as ellenségeskedést. Szerdán há

rom tagból álló bixotteég ül
amely a fegyvejmaiineii módosatokat
megállapítja.

iu.mUf.il, iiM

WT.wmsWOp

rend nagykoresztjf mellett az Olasz
nagykeresztje pihen, míg
a másik oldalra a, német Sasrend
nagy keresztjét helyezték. Ezután sor
ban következik a többi kitüntetés: a
l apai Szent Gergoíy Kend nagyke-

Koron arend

Pokolgép robbant
Zágrábban
Belgrád, jan. 29.
(NST.)

rágrábi rendőrfőnökség
hivatalos közleményt
pdott ki, amely szerint hat nappal ez
előtt — a múlt hét csütörtökjén —
pokolgép robbant a zágrábi Graphica
nyomdában. Ennek a nyomdának a
tulajdonosa dr. Wilder, a Független
Demokrata Párt ismert tagja, aki szo
rosan együttműködik Macsek Vladi
mírral. A robbanás megrongálta a
nyomdagépeket A merénylettel kap
csolatban 17 letartóztatás történt A
merényletet nyilván szélsőséges horvát elemek követték el.
A

szerdán reggel

resztje, a Máltái Lovagrend tisztikéresztje,, az iraki Bofedin Rend nagy
keresztje, az olasz Lázár Móric Rend!
nagykeresztje, a japán Felkelő Nap
érdemkeresztje, a pápai Szent Szilves’zterréhd nagykeresztje, Végül a ju
goszláv Fehér Sas Rend nagy keresztje.
A ravatal mellett díszőrség, áll feszes
vigyázzban, míg a kupolacsarnok be
járata felett hatalmas gyászlobogókat
lenget a téli szál.
Gróf Csáky István temetésére ber
lini jelenté szerint nagyobb német de
legáció érkezik, amelynek vezetője
Mőltke nagykövét. A küldöttség tag
jai között szerepel Rintelen követ,
Birkhahn követségi tanácsos, valamint
Schweimer követségi titkár.

Január 31-én
éjszaka tilos minden
táncmulatság
A belügyminiszter rendeletet adott
ki, amely a népszámlálásra való tekin
tettel január 31-én éjszaka megtilt min
den mulatságot az ország területén. A
rendelet folytán a hatályukat veszti a
már kiadott engedélyek. Január 31-én
este tehát az országban sehol sem lehet
nyilvános mulatságot, táncestélyf, bált
rendezni.

HIRDESSEN A ,PENGŐSÉBEN!
BIZTOS EREDMÉNY!

Kei

asszony közt

Bethlen Margit új regénye

ERETLEN TELEFONBETYAR
meg akarta zavarni
Mengelberg
hétfő esti hangversenyét
Gonosz telefongengszterek garázdálkodnak
egy idő óta Budapesten s mostanában a
nagy hangversenyeket pécézik ki maguknak
banditamódon végrehajtott telefonvicceik
időpontjául. Már többször előfordult, hogy
akkor, mikor egy világhírű vendégművész,
énekes, karmester, vagy hegedűs fellép Bu
dapesten, egy ismeretlen hang felhívja a
művészt, vagy a koncert rendezőségét és
különböző kitalált hírekkel próbálja, meg
zavarni a hangversenyt. Az ismeretlen női
hang ilyeneket szokott telefonálni: „X. Y.
művész szállodai szobájában hirtelen meghalt!“, vagy: „A koncertteremben tűz ütött
ki, a hangversenyt nem lehet megtartani.'1
Hétfőn este * ielefongengszter újabb ke
gyetlen hazugságot eszelt ki. Mialatt Willem Mengelberg a Magyar Művelődés Házá
ban este a IV. és V. szimfónia vezénylésére
készült, a hangverseny rendezőjét felhívta
<ogy hang s a kővetkezőt jelentette telefoaon:
— Értesítsék azonnal a mestert, mert fe
leségét a szállodai szobában agyvérzés érte
, beszállították a kórházba.
A hangversenyrendező, akit már próbál
tak ilyen hírrel félrevezetni, nem vesztette
el a fejét, leszaladt telefonálni s pillanatok
alatt meggyőződött arról, hogy a vészhír
ből egy szó sem igaz, Mengelberg felesége
egészséges. Természetesein nem közölte a vi
lághírű karmesterrel, milyen kínos incidens
történt s csak a hangverseny után mondta
el neki a riasztó telefon jelentést.
Az egyik reggeli lap mai hangverseny
kritikájában meg is említi az esetet s félre
értés folytán úgy állítja'be. mintha Mengelbergnét valóban szélütés érte volna, mi
alatt fórja a .Sors szimfóniát vezényelte.
Holott, mint látható, közönséges telefon
betyár röpítette fel az éretlen álhírt.
Mengelberg és felesége ma reggel teljes
egészségben elutazott Becsbe, ahonnan hét
főn térnek vissza a magyar fővárosba.
Csütörtökön, február 8-án adja Mongelberg
negyedik pesti hangversenyét, 9-én és 10-én,
vasárnap és hétfőn pedig a IX. szimfónia
vezénylésével befejezi idei pesti fellépéseit.

MIÓTA ERDÉLYI TURNÉJA ALATT
KIRABOLTÁK pesti lakását Kér ész
té s s y Máriának, nem hallottunk hí. t a
kiváló d. ámai színésznőről. A csend oka
az volt, hogy Keresztessy Mária az utóbbi
időben színpad helyett íróaszta
Iánál dolgozott. Fémre írta „Férfisze.elem" című nagysikerű darabját, ame.yet
tavaly tavasszal a Belvárosi Színház mula
tott be. A filmkönyv most elkészült és ta
vasszal már forgatni kezdik Pesten és a
Balaton mellett. Alig hogy Ke.esztessy
Mária letelte a to.lat, ismét felbuk
kant a színpadon: tegnap este az
Andrássy Színház „Hajnalodik" előadásán
eljátszotta Orsolya E r z s i s z er ep é t, a két katonafiát gyászoló anyát.
A beugrásnak igen nagy sikere volt. Ke
resztessy Mária tehetsége különösen ezekben
a sötét, tragikus embe, i figurákban bonta
kozik ki. Olyan megrendítő erővel játszotta
a szerepet, hogy megrí katta a közön
séget, holott egyetlen próba után
lépett színpadra.

RÖVIDESEN BUDAPESTRE ÉRKEZIK
PAULA ÍVESSEL Y és férje, Paul Hörb i g e r.

NÉMETORSZÁGBA MEGY TURNÉRA
A BELGRÁDI OPERA Maiasics Lovro
vezetésével. Egy hónapig marad az együt
tes Németországban és tiz városban
lép fel.
— Bajtársi találkozó. A volt m. kir. 5. honvédlovashadosztály (1, 5, 7. 8-as honvédhuszár
ezredek) Bajtársi Köre február lén, szom
baton este, IA órai kezdettel bajtársi össze
jövetelt tart a Beszkárt-otthon különhclyiségében, Vili., Beniezky-utca 3. sz. alatt.

világ legjobb < ,eC“a’£y?J’5
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TANGÓHARMONIKA
SZAKMUTEREM

Sternberg
BÁKÓCZI-ÚT W.

Árjegyzék ingyen.

Bethlen Margit, a kiváló írónő, aki csak
nemrég lépett a nyilvánosság elé egy egé
szen újszerű, pompás meséskönyvvel, új
regényt írt, olyan regényt, amely már tár
gyánál és miliőjénél fogva is bizonyára
széles körben érdeklődést fog kelteni. A
regény — „Két asszony közt" *a címe — a
magyar arisztokrácia és íróvilág körében
történik s nemesak'egy férfi két házassá
gáról s két asszony közt való vergődéséről
szól, sókkal érdekesebb és mélyebb problé
mát vet fel: a szerelem és az írói becsvágy
vagy mondjuk .inkább az írói megnyilatko
zás vágyának konfliktuséit és a „meg nem
érteit férfi" problémáját.

Vinkey Ödön báróról szól a regény, akit
felesége, a ragyogó szépségű mágnásaszszony, nemcsak megihletni nem tud, de
még a tehetségét és írói elhivatottságát is
kétségbe vonja, szemben a másik nővel, az
igénytelenebb külsejű, törékeny, de csupa
lélek erdélyi özvegyasszonykával, Zsuzskóval. Zsuzskó első ur>a mellett már „végig
élte a felfelé szárnyalást", „repült az ura
tehetséges szárnyán" s tudja, hogy „eköz
ben ő nem teher volt, hanem motorikus
erő, amely nélkül soha nem érte volna el
a célt a másik sem". Vinkey, a szerencsé
nek ez az elkényeztetett fia, aki mindg csak
a napsugarat keresi s ösztönösen irtózik a

DÉRY SÁRI KISOPERETTBEN VEN
DÉGSZEREPEL február 6 tói kezdve a
Kamara Varieté színpadán. Vécs ey Leó
és W a 11 e r László „Tabáni álom"
című kamaraoperettjéneik női főszerepét
játssza, amelyet a szerzők egyenesen ennek
a színháznak írtak. Mivel a „Tabáni álom"
tökéletes operettelőadást kíván, az igaz
gatóság Déry Sárit választotta a
primadonnaszerepre, a lagszebb
hangú pesti színésznőt. Csillogó kolcraturájával, remek táncaival és nem utolsó
sorban szépségével viszi színpadra az ope
rett női főszerepét, Juditot, a háborús idők
romantikus ieányalakját és a mai kor
nagyvonalú női figuráját.

szenvedéstől, ott hagyja a feleségét; és ki8a
lányát a másik asszonyért, aki hisz a tehet
ségében s akinek a hite s erős akarata írói
álma megvalósulásához, segíti. B elhagyja
ezt az asszonyt is, amikor beteg lesz és
visszacsábítja az első feleség még mindig
forró szépsége s az új kis élet, amelyet a
szép Toinette grófnő ott melenget már a
szive alatt s amellyel a másik, a betegszívű asszony nem tudta őt megajándékozni.
Visszatér Toinettehez s az írót, eltemeti ma
gában Zsuzsiéval együtt.
Bethlen Margit műve — a kiváló írónő
nek talán legkiilönb regénye — igazi nagy
társadalmi regény, a ílO-as és 30-as évek
magyar főúri társadalmának és íróvilágá
nak megka.póan eleven, színes rajza. Az
írók saját név ükön szerepelnek a könyvben,
de Bethlen Margit műve mégsem kulcs
regény, legfeljebb annyiban, hegy meg
nyitja az olvasók előtt jórészt elzárt, elő
kelő főúri szalonok s az írók dolgozószo
báinak ajtaját. Nem létező mágnásokat sze
repeltet álnéven, hanem érdekes, eleven,
húsból-vérből formált alakokat vonultat
fel, ak'-k között igaizi nevükkel szerepelnek
és igazi jellegzetes vonásaikkal szólalnak
meg a. hivatásos írók. ’ Rendkívül értékes, le
bilincselő s már megírási formáját tekintve
is páratlanul érdekes, mélyenszántó és el
més írás Bethlen Margit új regénye, ame
lyet a műhöz méltó köntösben adótt ki a
■Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Ilt.

leg
hAz

van
még

SZÍNHÁZ
OPERAHAZ:
Pillangókisasszony (’/i8).
—
NEMZETI: Vitéz létek (V«8). — KAMARA:
Kaland (’/<8). — MADÁCH: Négy asszonyt sze
retek (’/.8). — VÍG: A szőkékkel mindig baj
van (J/<8). — MAGYAR: Gyergyói bál (V»8). MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: Csongor és
Tűnd® (3). Cyrano do Bsrgorac (V28). — FŐ
VÁROSI OPERETT: Ilyenek a férfiak (’/<8).
—
ANDRÁSSY:
Az
ördög
nem
alszik
(«/:8).
PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekin
tettel arra... C/í9). —- ERZSÉBETVÁROSI:
Fiatalság bolondság (‘/.fi, 8). — JÓZSEF
VÁROSI: Ma éjjel szabad vagyok (*/t6, 8). —
KISFALUDY: 120-as tempó (‘/.6, 8). - KO
MÉDIA ORFEUM: Éjjeli szolgálat! (V<9). KAMARA VARIETÉ: Hurrá, IMI! (‘W. ROYAL VARIETÉ: Royal Trott (9).

RÁDIÓ
1»41 JANUÁR 29, SZERDA
BUDAPEST I.:
16.15: „A kassai rádió műsorából." Épül az
új kassai rádió’.eadó. Közvetítés Enyiekéről. —

16.45: Időjelzés, idöjárásje'.enlés. hírek. — 17:
Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15:
Beszkárt-zenekar. — 18: „Erdély katonái." Irta
Suhay Imre ny. altábornagy. — 18 *0: Cigány
zene. ■— 19: Hírek magyar, német és román
nyelven. — 19.20: Az Operaház elöadásána-l;
közvetítése.
„Pillangókisasszony.“ — Az I.
felvonás után, kb. 20.25: „Hogyan toltsuk ki
a népszámlálási kérdőíveket?" Thiring Lajos
dr. előadása. — A II. felvonás után kb. Z145:
Hírek, időjárásjelentés. — Az előadás után kb.
22 35: Magyar nóták hanglemezről. — 23: Hí
rek német, olasz, angol cs francia nyelven. —
Utána kb. 23.25: Szalonötös. — 24: Hírek.

ÁRVÍZ
INDIÁBAN
tor.is Bromfleld regénye filmen

I

TYRONEPOWER. MYRNAI.OY, GEORGE
BRENT, BREND A JOYCE

agb.tfr CASIIIO

Nem halasztják el

a sívifágbainekságokat

Róma, jan. 29.
Az idei sívilágbajnokságokat ' rendező
olasz síszövetség a legerélyesebben m gcá
folja azokat a híreszteléseket, amelyek a
február 1-én Ccríiua d'Ampezzoban kez
dődő világbajnoki versenyek lemondásáról
vagy elhalasztásáról szólnak.
Egyben közük az olaszok, hogy Cortinába már megérkezett Németország, Japán,
Magyarország,
'Svédország,
Finnország,
Korvegia, Svájc, Sz.ovákia és természetesen
a rendező O.aszij.szág csapata. Benevezett
a versenyekre Jugoszlávia, Bu'gária, Spa
nyolország is, ezeknek versenyzőit most
várják az olaszok.

A bajnoki döntőn válogat
a MUSz
a magyar-olasz mérkőzésre

Ötödik hete folynak az ökölvívó csapat
bajnokság mérkőzései, amelyek most szom
baton befejeződnek. A bajnokság sorsa
már eldőlt, a harc azonban így is érdekes
lesz, mert a döntő utolsó fordulójában vá
logat a MÖSz a február 9-én sorra kerülő
magyar-olasz nemzetek közötti mérkőzésre.
Különösön nagy érdeklődés kiséri a nehézADMIRAL (353-707): Óz, a csodák csodája.
(*/:), ’/íS, ’/íS, VslO, v. 'tejkor is) - ALKOTÁS súiyúalk szereplését. A legutóbb minden
(355-374): A táncosnő. (Hctk. >/<4, ’/<6, V.8, ’/.lO, várakozáson felül jól szerepeltek nehéz
v. '/.2-kor is) - ANDRÁSSY (124-127): A postamester. (3/<4, s/;6, */<3, 8/<10. v, d. e. ’/dO, ’/í12, 2, súlyú bokszolóink, különösen sokat javult
4, 6, 8, 10) - ASTRÁ (154-422): Erzsébet ki Nagy (B. Vasutas), aki remek küzdelmet
rályné. (.’/i4, '/.6, l/,8, ’/.lO, vas. ’/.2-kor is) — vívott a Bcszkárt Szolnokijával. Homolya
ÁTRIUM (153 034): Dankó Pista. ('/:6, ’/íS, '/>10,
sz., V. */:4-kor is) — BELVÁROSI (3S4-5G3): Esry (FTC) állandó, megbízható formában van,
királynő szive. (4. 6, 8, 10. v. jobb t. 2, 4, 6, eddigi ellenfeleit könnyűszerrel győzte le.
8, 10. bal t. 3, 5, 7, 9) - BELVÁROSI HÍRADÓ
(181-214): Új Japán. Beszámoló a mátrai sí Hármójuk közül kerül ki a magyar csapat
bajnokságról. Színes rajzfilm. Magyar. Ufa, nehézsúlyú tagja. A csapatbajnokság dön
Lueo és Fost híradók. (Folyt. 10—24 óráig) —
BÉKE (291-038): Elsodort asszony. (5, 7. 9, v. tőjében szombaton este 8 órakor az ETC a
>/í2, '/:4, ’/sS, 'ÁS, '/:!«) — BODOGRAF (149-510): Beszkárttal, a BTK a BVSC-vel mérkőzik.
K. E.

MOZI

Aranyváros. C/:4, !/:6, */s8, ’/rlO, v. '/tó-kor is) —

A MÉRTÉKTELEN SZESZFOGYASZTÁS
ROMBOLÓ HATÁSÁRÓL szóló érzelgős da
rabot játszik most Hollywood egyik
ismertebb színháza, a Mart Theatre.
iszákos" című giccs hét év óta
műsoron ebben a színházban és
mindig táblás házak mellett megy.

Cáfol ax olasz slszövetséff

BROADWAY (422-722): Zárt tárgyalás. (Vrf.
'M, */:8. V:10. sz., v.
V:2-kor is) - BUDAI
APOLLD (351-500): Newyorkl házasság. í‘/»5,
•/.7, 9. V. l/:2, */:4, V:S, 'ŐS, -/el-O) — CAPITOL
(134-337): Az eladó birtok. (V:4. «/»6. !/rö, lúl0,
v. Vá-kor is) - CASINO (383-102): Árvíz
Indiában. ('/:6, s/*8. ’/.lO, sz.. v. */i4-kor is)
- CITY (111-140): Frankenstein fia. (■/<«, ’/<8,
’ÓIO. sz . v. s/.4-kor is) - CORSO (13-28-18): A
pekingi lány. ('/«6. */i8. */»10, sz, v. ’/il-kor is)
- CORVIN (138-988): Rózsafából. (■/,!, >/»G.
■/sS. ’/sIO, v. «/:2-kor is) - DAMJANICH (425644): Egy királynő szive. <*/:l. ’/:6. '/:S. V-10, v.
2. 4, «, 8, 10) - DÉCSI (125-952): Hatodik
emelet. (V26. l/a8, ’/:10, szomb., vas. 114 kor is) —

PAULA WESSELY
JÖN!

ELDORADÓ (133-171): Pardon, tévedtem! (4. 6.
8, 10, v. 2-kor is) — ELIT (114-502): Rózsafabot.
(4, 6. 8. 10. v. 2-kor is) - FLÓRA (Kispest,
146 702): Vigyázat, kém! (’/<5. 7, 9, v. ‘/<2, '/<4,
‘/<5, VíS, ’/ilO) - FÓRUM (189 543: Kék Madár.
(>/,6. >/.8, ’/ilO. sz., v. >/<4-kor is) - HÍRADÓ
(222-499): Nemes paripák, Beszámoló a mátrai
siba’nokságról. Színes rajzfilm. Magyar, Ufa,
Luee és Fox híradók. (Folyt. '>—24 óráig) . HOLLYWOOD (225-01)3): Rózsafabot. (>/:4.
•08, VslO, v. Vs2-kor is) — HOMEBOS (296-178):
Cs’ntnlan férjek. (’/<5, 7, 0.10, v. Vi2-től) —
IPOLY (292-626): Nagyvárosi lány. CM, !/í6
V:S, 'Ólo, v. Ví2 kor is) - JÓZSEFVÁROSI
(134-644): Óz, a csodák csodája
t'M, 'ItS. Vs8,
VeIO, v. <tó-kor is) — KAMARA . (423-901): Ud
vari bál. (11, 2. 4. 6. 8, 10) - KORONA (353318): Erzsébet királyné. (Vi4, V:6. V-8, V:10, v.
’/:2-kor is) - LLOYD (111-994): Az ifjú Edison.
C/fl. V.-3, '/:8, '/.ló. v. Ví2-kor is) - NYUGAT
<121-022): Mimi, a gazdag ember'lánya. (‘/»5.
7, *ól0, sz. 4, 6, 8, 10, v. •>. 4, 6, 8, 10) —
ODEON (422-785); Csintalan férjek, ('ós. V.7.
V:10, sz. V:4, 1/j6. VsS, VeIO. v. '/.2-kor is) —
C-MNIA (130-125): A kolostor lilioma. (5, '/<8,
VslO, sz.. v. 4. 6. 8. 10) - ORIENT (114 926):
Erzsébet klrályn'1. (Vi5, V<7. V.10, v. Vi2, Ví4.
VsS, VsS, VsMl) _ OTTHON (146-447): A táncosnő.
(Vi4, V,6. */;S, V<10. v. V<2-kor is) — PALACE
(221-222): A notredamei toronyör. (11, 2. 4. 6.
8. 10) — PÁTRIA (145-673): Pentta kabát. (4,
6. 8. 10. v. 2-kor is) - PHÖNIX (223-242):
Aranvváros. (11. 1. 3, 5. 8. V.10) _ RADIUS
(122-C9S): Egy asszony három élete. (Vs5. 7,
VsP), sz , v. 2-kor is) - REX (228-0201; Végzet.
(Vsá. «/<7 9 BZ, Vs4. Vs6. VsS, V:10. v. Vs2 kor is)
— RTALTO (224-443): Broadway szerenád. (11.
1, 3, 5. ’/<8, Vs’O, v. 10, 12,2, 4,6. 8, 10) — ROYAL
APOLLO (202 002): Dankó Pista. (>/<«, VsS, Vili),
sz., v 3-kor is) - SAVOY (146-040): Pepita
kabát. (Vs4, Vs6. VsS. VslO. v. Vs2-kor Is) —
SCALA (114-411): Árvíz Indiában. (V<6, ‘l,S,
VslO. sz.. v 3-kor is) - SIMPLON (26S-999):
Rózsafabot. (Vs4, VsS, Vs8. VslO. v. Vs2-kor is) STEFÁNIA (Kispest, telefon: 349-338): Hétszilvafa. (5, 7. 9, v. Vs2, Vs4, Vs6, VsS. VslO) STÚDIÓ (225 276): Kismama. (11. 2, 4, 6. 8, 10)
— TIVOLI (225-612): Csintalan férjek. C/s5, 7,
VslO, sz. V<4. V<6. V.8. V<10. v. ’/<2-kor is) TUBÁN (120-003): Bercsényi-huszárok. (4. 6, 8,
10, v. 2 is) — URÁNIA (146-046): Jnd Süss. (5,
Vs8. VslO, sz-, v. '/i3-kor is) — ZUGLÓI (29Í6309): Jnarez. (5, Vs8, VslO, sz. 4. 6, 8, 10, v.
•é 4, 6, 8, 10)

A JÉGHOKKI BAJNOKSÁGÉRT mérkő
zik ma este fél 8 órakor a BBTE az l’TO
csapatával. A bajnokságban a BBTE v.zet
5 ponttal, második az FTC .3 ponttá] és har
madik a BKE 1 ponttal.

A SPORTSZÖVETSÉGEK a jövőben ne
gyedévenként, február 10., május 10.,
augusztus 10. és november 10. napján kap
ják meg az államsegélyeket. Rendkívüli
segélyt csak rendkívüli esetben utalnak ki,
ha a sportszövetség nemzetközi sportese
ményt rendezett és a verseny pénzügyi
mérlege a segélyt megokolttá teszi.
SÍMESTERKÉPZÖ TANFOLYAMOT ren
dez a Tiszaborukut feletti Mencsulon a
sportmestervizsgáztató bizottság. A húsz
napos tanfolyamot február 15-én kezdik.

MINDEN PÉNTEKEN fed ettpályaversenyt
rendez a MASz a válogatott keret tagjai
számára az NTE tornacsarnokában. Jan.
51-én, az első napod helyből hármasugrás
és 1» kg.-os sú'ydobás szerepel a műsoron.
A 16 kg.-os sú'ydobás nálunk Ismeretlen, de
Amerikában igen népszerű téli verseny. A
keret tagjai egyébként minden hétfőn
vitaestén vesznek részt. S'mpson .mester ad
elő és a versenyzők, valamint a szakembe
rek szólnak hozzá a felvetett problémákhoz.

Áfa ügeiö
I. Muki a papírforma. Ádáz és Erzsiké
(Benkővel) az ellenfél.
II. S. Irmus és Dáma küzdelméből kerül"
hét ki a győztes. Helyesély S. Pista.
III. Pamuki Hárpia, Gulliver, Nikla,
IV. Adam the Harvester, Sári bíró’
Zsarnó.
V. Móric S., Bicskás,. G. II. RobinsonVI. Nina, Csipkerózsa, Lenke.
VII. Gyöngy, Almos, Andalgó jutott kel"
vező felállításhoz
VIII. Fátyol, ha nem favorit, nehezei
verhető. Vi'ma és Apród jöhet még szá
mításba.

Január 29-én

ügető
versenyek
...........

:

. Géges^akorvos
j 5
Panamai
lobogó
alatt!
s az ország egyetlen
Umberto trónörökös
■ ortopédiai
Megindult a hajójára! Anglia és az Egyesült
és az olasz hadsereg
Államok között
katedráján
Kaptuk az alábbi .levelet:
„Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Nagybecsű lapjának 1941 jan. 28-i számá
ban megjelent: „Gégeszakorvos az ország
egyot’en ortopédiai katedráján" levél aláírása félreértésre adhat okot. Ezért én,
'mint a Budapesti Egyetem ezidőszerint
egyetlen orthopaed magántanára, kérem
nagybecsű lapjában közölni, hogy a levelet nem én írtam.
Tr-i.'e-, '/ z'e'Atel:

Or. Koplts Imre
. crthopacd szakorvos,
egyetemi magántanár."

* .
A magunk részéről is szívesen ki
jelentjük, hogy a kérdéses cikket nem
a fenti levelet beküldő Röpíts tanár
irta. Ezt annál is inkább szükséges
nek tartjuk leszögezni, mivel a lapunk
ban megjelent közleményt; amelynek
adatai természetesen mindenben meg
felelnek a való tényeknek, nem orvosi
körökből származó információk alap
ján írtuk.

vény megtiltotta az amerikai hajók
nak, hogy hadviselő államok vizein
közlekedjenek. Ezt a tilalmat most
úgy játsszák ki, hogy az amerikai
hajók panamai lobogók alatt fognak
közlekedni. Március végén öt hajó
járatot indítanak az Egyesült Álla
mok és Anglia között.

Stockholm, jan. 29.

(NST) A svéd lapok newyorki jelen
tése szerint a közejlövőben ismét
megindul a hajóforgalom az Egyesült
Államok és Anglia között, amely a
háború kitörése óta szünetelt, mint
hogy az amerikai semlegeseégi tör-

Agordat városa
az olaszok kezén van
A Yédősereg konokul és szívósan harcol
London, jan. 29.
(NST) Az angol rádió közlése sze
rint Agordat eritreai város továbbra
is az olaszok kezén van. Az olasz védő
sereg konokul és szívósan védekezik,

— mondja az angol
ban egyébként — az
rint — úgyszólván
csapatok harcolnak
alatt

jelentés. Eritreáangol rádió sze
kizárólag indiai
az angol zászló

*
Felfedezték

a

állatkerti

budapesti

vidrák

pusztulásának

titkát

A budapesti Állatkert évek éta nem tudott hosszabb ideig vidráit tartani, Az
egészséges vidrák egyik napról a másikra
bágyadlak, étvágytalanok lettek, hátulsó
végtagjaikra megbénultak, majd. 8—10 na
pos betegeskedés után elpusztultak. Mannlnger Rezső dr. egyetemi tanár, az Orszá
gos Állategészségügyi Intézet igazgatója
és Csontos József dr. egyetemi magánta
nár vizsgúialtainak sikerült nemcsak a: ti
tokzatos betegség Okozóját felfedezni, •ha
nem egyidejűleg megtalálták az orvoslás
módját is. Kiderült, hogy az állatkertit
vidrákon tapasztalt megbetegedés azonos "á
kutyák szof/orpi^;'já.val. A, .Legn.(tpbl)iie»tóben, amidőn az Áliadkertbcn egy vidra 1ÍSV
mert körülmények között újból megbotégpdétt az állatot szopornicáezérummai.- oltot
ták be attól meggyógyult és még ma is él.

Az újabb hideg és havazás
ismét megnehezíti az albán
fronton megindult támadást
(Búd. Tud.) A belgrádi lapok jelen
tései szerint az albán—görög hadszín
téren két nappal. ezelőtt megélénkült
harci tevékenységet az újból hidegre
fordult időjárás és az erős havazás
ismét megbénította. Emiatt a harci
tevékenység
főképp tüzérségi pár
ba jri szorítkozott. A helyi, jellegű

A Magyar Hemzefí - Bank'.
főtanáé s á n a k jelentése

W***********^'M»******I»MW***W*i*»M«»M,'

Ax Országos
Földhitelintézet tavaly
hatvanezer hold földet
juttatóit a gazdáknak
Fokozott jelentőséggel bír az Országos
Földhitelintézet igazgatóságának jelentése,
amely az 1940-os üzletév kitűnő eredményei
ről számol be. Az. igazgatóság jelentéséből
és az intézet mérlegéből kitűnik, hogy az
Orczj-gos Földhitelintézet a gazdák hitel
igényeinek kielégítésén kívül elsősorban
földbirtokpa’.itikai tevékenységével jelentő
sen alátámasztotta azokat a nagy nemzeti
ciélclsat, amelyeket a gazdák birtokszerzésének elősegítése jelent. Az elmúlt évben
65.509 hold földet adott az intézet tulaj
donba, közel tízezerrel többet, mint az előző
évben. Hároimszázharminekilencmillló ér
tékű saját és idegén tőkét kezel az intézet,
míg a takarékbetétek és folyószámlák' öszszega 1£3 millió pengőt tesz ki. A mérleg
szerint 662 000 pengő tiszta nyereséget ért
el az Országos Földhitelintézet és így üzletréezck után másfél százalék osztalékot fizet
nek. Nagyobb összeget fordít az intézet
mezőgazdasági szociális ©ólokra is. Az er
délyi részek földbirtokpolitikai szolgálata
érdedében pedig erdélyi fiókot állít fel az
Intézet, amely egyébként február 11-éin
tartja közgyűlését.

ütközetek során több magaslati pont
cserélt gazdát.
A jelek azt mutatják, hogy amint
az itrojárás megenyhül, megindul a
hagy olasz támadás. Egyébként élénk
tevékenységet fejtették ki az' olasz
repülőgépek
és
tegnap ismételten
bombázták Szalonikit. A "bombázásnak
egy halott és nyolc sebesült áldozata
van, '
.■■•'-

Belgrád, jan. 29.

HalszázÖtvenhat millió a Nemzeti Bank múl? évi devizabevétele
A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa most
hozta nyilvánosságra az 1940. évi üzletév
ről szóró jelentését íe mérlegét, amelyből
megállapítható; hogy a Nemzeti Bank ve
zetősége maradéktalanul megoldotta azokat
a nagy föladatokat, amelyek a világhábo
rús viszonyok következtében a magyar
gazdasági élet legfőbb pillérjére hárultak.
Kitűnik a Nemzeti Bank jolontésébői, hegy
a sok előre nem látott nehézség ellenére,
amely az elmúlt évben, az egész gazdasági
óletne kihatással volt, a Nemzeti Bank cél
tudatos és előrelátó politikája leküzdötte
az akadályokat és a bank mérlegében fog
lalt adatok kedvező eredményről számol
nak be.
Utal a Magyar Nemzeti Bank főtanácsá
nak a jelentése arra, hogy bár a termés
kedvezőtlen eredménnyel zárult, mégis si
kerrel lehetett megoldani azokat a nagy
problémákat.. amelyek a gazdasági élet
folytonosságának fenntartásával és a há
borús fegyverkezéssel kapcsolatban álltak.
A nemzetközi gazdasági he’yzet alakulá
sát is -feltárja a Nemzeti Bank jelentése,
amely a tengerentúli forgalom majdnem
■teljes megakadására vezetett, miután a há
ború erősen. megtépázta a nemzetközi gaz
dasági kapcsolatokat, kőt táborra szakítva
a világ gazdasági életét.
Megemlékezik a jolentés a keleti és er-

a makrancos, fűzsituc, temperamentumos korcsmárosné alakjában

Brenda Joyce

Rlchard Greene

az ÁRVÍZ ÍNDIÁBAM
aranyos neivája

Fred Mc Murray

a daliás, fiatal
amerozo

a szfrelnr.es hajóács
szerepében

London, jan. 29.
(NST) Wendell. Willkie kedden reg
gel átélte az első német légitámadást.
Az angol rádió szerint Wendell Wilikie éppen a szétbombázott City rom
jait tekintette meg, amikor kedden:
reggel hirtelen légiriadót rendeltek
el. Délután Willkienek még egyszer
volt része légiradóban, éppen, amikor
Hinsley katolikus érseknél volt láto
gatóban. Az angol rádiói közlése sze
rint a német repülőgépek úgy reggel,
mirt délután számos gyújtó- és rob
banóbombát dobtak le, amelyek anyagi
károkat okoztak.
**A*I»*«WW<W1*W**^*W«I<«*«M>*M*^A**M»**»»I**

Portugália
kiutasított egy olasz
újságírót
Lisszabca, jan. 29.
*: (NS-T) A portugál kormány kedden
kiutasítási végzést kézbesíttetett Rivelli olasz újságírónak, aki a Gazzetta
dél Popólot ■ és a MeSsaggerot képvi
selte Lisszabonban. 'Rivellinek az el
múlt hetekben már többször volt
baja a portugál cenzúrával, amely
nem nézte jó szemmel a portugáliai
emigrációról leadott tudósításait. A
kiutasítás háttere még tisztázatlan.

Járványos
megbetegedések
ideién

— A marosvásárhelyj főgimnázium ének
kara január 29-én d. e. ’/410 órakor érkezik
Budapestre (Keleti pályaudvar). Az ének
kar február 2-án délután 5 órakor a Zene
művészeti Főiskola ■ nagytermében hangver
senyt ad. Az öregdiákok baráti körének
vezetősége kéri tagjait, hogy úgy az-érke
zésnél, mint a hangversenyen minél többen
jelenjenek meg.

A HOLNAP HAJÓSA FERENCJÓZSEF
KESERUVIZ
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Willkie
— légiriadóban

Ir tüzérség lelőtt
egy angol felderítő
gépet

NÉGY AMERIKAI SZTÁR

TtllCE FM YE

Kóma, jan. 29.
(NST) Rómában magas katonai ki
tüntetések
adományozását
tették
közzé. Umberto trónörökös, továbbá
Guzzoni, Geloso és Bestini hadsereg
tábornokok a savoyai katonai érdem
rend nagykeresztjét, a Pistoiai herceg
és Marcalit hadserégtábornokok
a
rend tiszt.ikeresztjét, míg Armellini
hadosztály tábornok a rend lovagke
resztjét kapták.

délyi részek visszatéréséről, amit gazda
sági szempontból is nagyjelentőségű ese
ménynek tart, majd részletesen, szól' a
magyar mezógazdasug helyzetiről, az ipar
és kereskedelem tevékenységének alakulá
sáról. A gyáripar és a kisipar munikáslétszáma már túlhaladja a 800.000 főt.
Kiemeli a jelentés, hogy a betétállomány
S.16Í millió pengőre emelkedett, 200 millió
Newyork, jan. 29.
pengővel többre, mint az elmúlt évben. A
Ideérkezett hírek ezerint az ir lég
pénzintézetek számottevő érdekeltséget vál
laltak a visszacsatolt területeiken. Hang elhárító tüzérség lelőtt egy, az ir ezasúlyozza a jelentés, hogy az eredetileg 1 badállam területén keresztül repülő
milliárdos beruházási programm 2 milliárd
angol felderítőgépet. Egy pilóta meg
800 millió pengő értékre bővült.
A devizagazdálkodás során megemlíti a halt, a többi háromnak sikerült ejtő
jelentés, hogy a devizabevételek 650 millió ernyővel megmenekülnie.
pengőre emelkedtek az elmúlt . évben. A
bank összeg devizaeladásai 732 millió pen
gőt tettek ki az előző évi 625 millióval
szemben, a bevételekből 585 millió az előző
évi 520 millióval szemben származott áru
kivitelből, behozatali célra pedig 663 millió
pengőt utaltak ki. A Nemzeti Bank deviza
készlete végeredményében nem sokat válto
zott. A bank kimuíatott aranykészlete vál
tozatlan maradt. A leszámítolt váltók és
értékpapírok állománya emelkedő irányza
tot mutat.
tudják az emberek
A főtanács jelentését a Nemzeti Bank
február S-án tartandó közgyűlése elé fogják
terjeszteni,

• .R.i-rg-wn

UJ, RAGYOGÓ, SZERELMES FILMJE

főparancsnokok
magas kitüntetései

palotától
kunyhóig,

hogy mindennemű meghűlésből eredő
fájdalmak csillapítására, toroköblí
tésre. náthánál belé'egzésre, fejfájás
nál borogatásra, szaggatásnál dör
zsölésre, azonkívül belsőleg is cukor
ra cseppentve páratlan h atású a valódi

DIANA
sósborszesz
Ügyeltünk a DIANA névre!

"—r L A P Z Á R I A r————
Érdekes vita
az angol alsóházban

Afeíaxcxs
Athén, január
Sfeíiaxas, fförög' miniszterelnök ma szivszélhüdésben meghalt.

29.

Churchill a frontra küldte a kitaszított képviselőt

Befejeződött
a fölös élelmiszerkészletek
bejelentése
A háztartási fölös élelmiszerkészle
tek bejelentési határideje szombaton
lejárt A Községi jÉlelmiszerüzem és
a Köztisztviselők Fogyasztási Szövet
kezete pontos kimutatást készített a
bejelentésekről és azokat a fővárosi
közélelmezési ügyosztályhoz juttatta
el. Az űrlapok adatai szerint a buda
pesti háztartásokban legtöbb felesle
ges készlet babból, van, legkevesebb
pedig . búzadarából.
Kenyérlisztet
aránylag keveset jelentettek be, ezzel
szemben 0-ás lisztből az egyes háztar
tásokban nagyobb készletek vannak.
A Községi Élelmiszerüzemhez leg
több űrlap a IX. kerületből érkezett
és utána a VIII. és a VII. kerület kö
vetkezett A Köztisztviselőknél az V.
kerület vezet: itt vallottak be legtöbb
fölös készletet. Legnagyobb fölös menynyiség, amelyet egyetlen budapesti
magánháztartás bevallott, majdnem

3000 horvát idény
munkást szerződtettek
Németországba
Zágráb, jan. 29.
<Bud. Tud.) A horvát bánság terü
letén háromezer idénymunkást szer
ződtettek németországi munkára. A
háromezer munkás első csoportja ked
den utazott el Jugoszláviából.

Meghalt
■a cigarettától megégeti
vezérigazgató

300 kilogramm 0-ás liszt volt. A ma
gánháztartások fölös készleteinél jó
val nagyobb mennyiséget tesznek ki
ki azok a tételek, amelyeket a vendég
látóipar és az egyes közületek étkez
déi és internátusai jelentettek be.
A bejelentett készleteket csak akkor
kell a Községi Élelmi szerüzemhez, vagy
a Köztisztviselők Fogyasztási Szövet
kezetéhez eljuttatni, amikor erre az
üzemek a bejelentőket- felszólítják.
Községpolitikai körökben különben
élénk feltűnést keltett a sütőiparosok
nak az a kérelme, melyet illetékes ha
tóságokhoz intéztek, hogy Budapest
lisztelosztását bízzák a pékekre. A
sütőiparosok ajánlatával szemben fel
merült az a gondolat, hogy helyesebb
megoldás lenne, ha a. főváros lisztellá
tását lisztjegyek bevezetésével bizto
sítanák.

London,

jan. 29.
Érdekes
esemény
szerepelt
teg
nap az angol a'sóház napirendjén.
Sir
Róbert
Boothby
földműve
lésügyi
államtitkár
ügye.
.Mint
ismeretes, Boothbyt néhány hónappal
ezelőtt a képviselői mandátummal és
hivatali állásával össze nem egyeztet
hető pénzügyi manipulációval vádol
ták meg. Az alsóház bizottságot kül
dött ki a vizsgálat folytatására. A bi

RUHA
spcrtmeílény

bőrkabát
esőkabát

jan. 29.

Bérház eladó!

Használt férliruhákért

tűzijáték a készítőnél: Kr.lotca Imre
Balstnnederics. Árjegyzék díjtalan.

5

Téliesebb
időfordulat. Időjárásunkban
keddről szerdára virradó éjszaka rendkívül
gyors változás - következett be. A Duna
Tisza közén, de különösen a fővárosban és
környékén erősebb havazás volt. Az eddig
lehullott hóréteg Budapesten tíz centimé
ter. Az ország többi részén csak kisebb hószállíngózás fordult elő. A hideg nagyrészt
mérséklődött, de Kárpátalján, ahol még
most is teljesen derült az égbolt, —30 fok
ra süllyedt a hőmérséklet.
A hideg uralma kissé mérséklődve tovább

HÓJELENTÉS:
Az éjszakai havazás következtében meg
javultak a sportlehetőségek. A budai he
gyeken Svábhegyen 10, Jánoshcgyen 14,
Normafánál 10, Szépvölgyben 16 centiméter.
A Pilisben Dobogókőn 6, Kevályen 15. A
Börzsönyben Nagyin (Jéghegyén 20, a Mát
rában Kékestetőn 31, Oallyateton 25, Kár
pátalján a Mancsul-havason 168 centiméter
a hó takaró vastagsága. A hó minősége
porhó és további havazásra van kilátás.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

FERENCJŐZSEF

Alapította:
DR, NADANYi EMIL
" .
’
"
...............................
Kiadja a 8 Órai üjság Lapkiadó Bt. Szerkesztőeég: Honvéd-a. 10. Tel-i ---W-fiO. Kiadó:
Aedróaay-'ó* 11. Telefon: 32-4?-®. 58-42-33. S2-4--34.

KESERÜVIZ

cikkekben foglalkoznak a franciaor
szági élelmezési válsággal. Az egyik
nagy lap a francia közellátási minisz
ter kijelentését közli és szavaiból ki
emeli azt a megállapítást, hogy Fran
ciaország éhínség elé néz és a mos
tani élelmiszerhiány elősegíti az európaszerto dühöngő
influenzajárvány
garázdálkodását
Franciaországban.
Gyorsan kell segíteni, írja a lap, me-t
ellenkező ecetben a most következő
néhány hónapot évtizedekig megsinylik majd a jövő Franciaország nem
zedékei.
■■
■
i

PE1SIGÖS HmVEIES

(NST) Az olasz lapok tangeri jelen
tése szerint angol hadihajók sorozato legöicsóbban
san tartóztatják fel a francia gőzösö
Márton
Szász
ket, amelyek élelmiszereket és egyéb BAlvAny-utca 3. Címre ügyeim
Tegnap délután a Bristol-szálló 361. rakományt szállítanak a meg nem
számú harmadik emeleti szobájában szállt Franciaország számára. Leg
Görög Jenő, a bolgár dohány érdekelt utóbb megállították és bevontatták a
ség képviselője és a Tabakos nemzet gibraltári kikötőbe a Cantal francia Hl. em. I tírásmentesen, Ligetnél
közi részvénytársaság vezérigazgatója, gőzöst, amely másfélmillió liter rumot 15.000 jUv. 135.OOO- Budapesti
aki a dohánytermelés és a dohány ke szállított. A gibraltári helyőrség nagy RúzkezeKí r. t. T. 421-3-0.
reskedelem terén nemzetközi szakte örömére a rumot hadizsákviánynak
kintély volt, ebéd után cigarettázás nyilvánították és szétosztották az an egyenruhákért óriási árat
közben elszundikált s arra riadt fel . gol katonák között. Több mÚ3 francia fizetek Spiegel. Teréz-körút 2. I 9.
Telefon - 224-842.
álmából, hogy az égő cigarettától hajón ötmillió darab tojást és 4303
láng ralobbant a ruhája. Kiáltozására • láda narancsot foglaltak le.

0 További havazás,
sokfelé köd

A vitában Churchill miniszterelnök is
felszólalt és felhívta Boothbyt, hogy
menjen ki a frontra,
mert ott talán még helyre tudja hoz
ni megtépázott becsületét.

A. washingtoni francia nagykövet segítséget kéri
Amerikától

Francia gőzösöket
zsákmányodnak
az angol hadihajók

folytatódik. Sckfe’é lesz további havazás
és az esetleg megélénkülő keleti szél miatt
hófúvás. Z. I. A.
A Meteorológiai Intézet ma déli hivata
los jelentése: Élénk keleti szél, sok helyen
köd és havazás, a hideg kissé mérséklődik.

kitaszította a kabinetből és meg
fosztotta képviselői mandátumától.

„Franciaország éhínség elé
néz, ha nem kap gyorsan nagymennyiségű élelmiszert"

Washington, jan. 29.
Henry líaye washingtoni francia
nagykövet kedden felkereste Sunner
Welles külügyi alállamtitkárt- Tár
gyalása után Haye kijelentette az új
ságírók előtt, hogy segítséget kért
a személyzet berohant, pokrócokat bo- Amerikától. Ez a kérelem arra irá
rítottak rá, de addigra már súlyos, nyult, hogy az amerikai kormány te
harmadfokú égési sebeket szenvedett. gye lehetővé, hogy minél nagyobb
Kórházba szállították, de már nem élelmezési segítséget küldjenek a meg
tudtak segíteni rajta: a 61 éves vezér nem szállt Franciaországba, mert ott
igazgató az éjszaka folyamán meg a helyzet napról-r.apra rosszabb lesz.
halt. Tragikus halála széles körökben
A newyorki újságok a francia nagy
keltett mély részvétet.
követ nyilatkozata nyomán hosszabb

Róma,

zottság 300 oldalas jelentésében igazolta a. vádakat s javaslatára a parla
ment egyhangú határozattal Boothbyt

VESZEK

Keresek március í-r e

üszobás
lakást

IröiponXi vagy etage fűtéssel, melegvíizel. Ajánlatot ..Tágas lakás** Jel
igére Andrássy-út 47 földadóba Írérek.

evőeszközök
alpaocébJ. rozsdamentes acélbél is.
Ta’alr, teáskannák, tálcák, sietek,
as tatok, sUrkimerók. billiárdas falóit
stb. H E X N EH, Király-ntoa 25.

Szemalatti ránclclanítás

VERA koimeiika
Népszinhác-B. 22.

T.: 137-801.

há'akhö; legolcsóbban
ajánlkozik. t'zabó. Viola-utca 36 sz
Ráffelög"elönél

ARÁNYÁT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub,

íhököl -út 18

SZnHHK
BRILLieíNST.

________ n.

T.: 13 -770.

Bérházrész eladó! üzemhelylsésr. 1. T.‘: 421-380.

Kárpitos

Hossznál!
Uz'etberendezíseket <s irodabútorokat magas ár<’ni
veszek. Jeli nea, Poboai-n- 27.
Telefon; 14S—430.

ÜZLET-. MAWYLAKÁS- es

Vörös
Pák
Újságárus,
Jonnthán 18 — P Törökbálint és Da
tál 18.— P. Vegyes fajtákból 14.— P.
II. osztály 9.— P. 5 kg. vékony héjú
dió 8.— P. 5 l:g. mogyoró ö.— P
Özá'lít utánvéttel ab feladó Rermann
Jakab Irhoc. Kárpátalja.

Hlenbergss*
VÍcMrtoa W. .I
60 íve fenn.'IIJ cég.

aranyat, togaranyat legLragabban
vess Barcsa Ékszerliáz, Baross-

Főútvonalon IV em. modern, nettó
2200 jöv csak komoly vevőknek

Jó téli alma 20 l-g.-os kosárban

ékszere
—
WCM

Avanesian szíínyegWzIetét Esi fi
úiról áthelyezteKon ni! L.-e. 14-be

szép tiszta Színházi ftletet. Tolnai
Világlapot és Pengős regényeket.
Levélhívásra hájhoz megyek

Xáhfin-íér közapén.

Briliáns s
smaragd
rubin
í

32000. Bac

Kúzkezelő

Szakképzettség nélküli 21 éves
vidéki fiatalember, bármilyen mun
kát vállal. ..Szorgalmas*’ jeligére
főkiadóba.
JeTyzrtmfts lás 12 Iliiért#.

10:) so ;s oroMtás 1.60 Títxigép ras
fordítások Nagv Ibolyánál. Téréikrt 29 326*513.
Etfy pengőért óránként írógé
pemmel lakására megyek Este is
lőcse Marg't 8:ent István körút 5
127-041.

közvetítő

FELLNEK 120-124.

Calv-n-tér, Károly-köiútnál f at:.i

házaspár lehetőleg fűtéssel, zoncora
használattal tpenötödikére s obát ke
res. « Ármegjelöléssel».
elegáns,
tiszta gyön örú utcai s óba úiieinbernek kiadó. Fi rdős-oba. te.cfon<>
Kettőtől négy’g: 12-76-25.
Alkotmány-utcában

Elegánsan bútorozott szoba, für
dőszoba rasiuáiattal kiadó. Visegrádi
ntca 48. földszint 6.
Lakás délelőtti, délutáni időre iro

dának. zongofabasználat. énei gya1 óriási lehetőség. 114—831.

Ostende Ostende Ostende
RAJKÓK
BUTTOLA

Nyomatott ai Pallas irodalmi és Nyomdai z.-fc körforsógépeiffi. (Felelősi

Győry Aladár !gazcató.j

