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Horia Simáék mináenkií el akarlak lenni láb alól, 
aki áljukban állott

KERESZTES-FISCHER

AMIT LEHETETT, MEGTETTÜNK.

DE A HELYZET ISTEN KEZÉBEN VAN

belügyminiszter az árvízveszélyről
A képvisélőház mai ülésén Tasnády- 

Nagy. András elnök engedélyt adott 
Rasniss Ferencnek, hogy napirend 
előtt az árvízveszély ügyében ielszó
laljon. Sürgős intézkedéseket és telj
hatalmú kormánybiztos kirendelését 
kérte. A, napirend előtti felszólalásra 

gyengélkedő miniszterelnök nevében 
is Keresztes-Fisclier Ferenc belügymi
niszter válaszolt,

— A problémát két részre kell osz
tani mondotta. — A pillanatnyilag 
legveszedelmesebb helyzetet a Duna 
szintjenek emelkedése okozza, aminek
legveszedelmesebb helyzetet a Duna f-—x---- ' ___ - ■
következtében

Dunapentelétől Adonyig nem jég
torlasz, hanem jégalagút képződött, 
Ez akadályozza a víz lefolyását, a 
Vizet felfele szorítja és rendkívül 
nagy mértéktelen áradást idéz elő.

A tagnapi napon a legsúlyosabban 
fenyegetett a töltés átszakadása. Ma, 
hála Istennek,

némileg javult a helyzet és remény 
van arra, hegy a holnapi kulmi
náló áradás után lassú apadás fog 

következni.
Ez nem jelenti azt, hogy túl volnánk 
a. vészé.yen. A Duna magas vízállása 
melleit a feltörő talajvizek is állandó 
veszéllyel fenyegetnek. A szivárgás, a 
talaj átázása, állandóan fenyegeti a 
gátakat. Ezen a szakaszon ez a helyzet.

A kormány tudatában van a ve
szélynek és kötelességének és nem
csak a kormány, hanem az összes 
hatóságok mindent megtettek a ve

szély elhárítására.
A közigazgatási hatóságok állandó 
permanenciában vannak,

— Bonczos államtitkár végigjárta az 
összes veszélyeztetett helyeket. Meg
állapította, hogy a hatósági közegek 
helyükön vannak, a katonai csapatok 
készenlétben állanak. Minden .emberi
leg lehető védekezés megtörtént.

Amit lehet tenni, megtettünk, de a 
helyzet Isten kezében van.

Reméljük, hogy védekező intézkedé
sünkkel át tudjuk élni ezt a pár kri
tikus napot, amelyen túl a veszedelem 
elmúlik.

— Ami a többi folyókát illeti, 

itt veszedelem nem fenyeget.
A Tiszánál is normális a helyzet.

— Sokkal súlyosabb problémát je
lent a belvizek és talajvizek lecsapó- 
lása, mert

ez a veszély emberöltők óta nem 
tapasztalt katasztrofális méreteket 

öltött
Az idén nagy mennyiségű csapadék 

zúdult az A földre és a talajnak olyan 
erősfokú átitatottsága mutatkozik, 
amilyen még nem volt. Nem mondom, 
hogy az eddigi védekezési rendszer 
teljesen célravezető lett volna és a 
oimány tisztában van azzal, hogy 

egészen új, egységes védekezési rend
szert kell bevezetnie, de ne képzeljék 
azért, hogy bármilyen védekezési 
rendszer mellett is ne fenyegetne

ilyen körülmények között hasonló ve
szedelem. A talajból felfakadó vadvi
zek ellen lényegében védekezés nincs. 
A.,. ,r®ány a pénzügyi és technikai 
előkészítés terén minden tőle telhetőt 
megtett.

— Ma 492.000 hold van víz alatt.
Remény van arra, hogy a 492.000 hold 
felét márc.us folyamán vízmentesí
teni tudjuk és a termelésnek átadhat
juk. A többi területrész vízmentesítése 
remélhetően elvégezhető lesz az év 
első felében.

A belügyminiszter válasza után rá
tértek a napirend tárgyalására. Elő
ször a háromhatalmi egyezményhez 
való csatlakozás becikkelyezéséről 
szóló törvényjavaslatot tárgyalták 
Csicsery-Rónay Tstván ismertetésében.

734centiméíep a Duna.
További áradást várnait.

A Duna vízállása egyre emelkedik. 
Budapesten ma reggel a vízmagas
ság 724 centiméter, de további növe
kedéssel leket számolni.

Még hétfőn délután jelentették Új
pestről, hogy a Duna a Váci-úton, a 
14-es kilométerkőnél, a Vízmüvek má
sodik átemelőtolepe utáni szakaszon 

kilépett a medréből és elöntötte az 
országútat.

A Váczi-út itt egy úgynevezett nye
regben húzódik. A víz 30—40 centimé
teres magasságban, mintegy" 150 méte
ren uralja az országútat.

a csepeli vészharangok
A reggeli órákban Csepelen 

megszólaltak a vészharangok 
és a gyárak szirénái és az alispán a 
közerőt kirendelte a gátak védelmére. 
Eddig mintegy 5—600 ember dolgozik 
a gátakon, ahol a különösen veszélyez
tetett részeken nyúlgátakat emelnek.

Ellentétben azokkal a hírekkel, ame- 
lyek szerint Csepelt lezárták, a munka

A hatóságok azonnal megtették a 
szükséges intézkedést és az út jobbol
dalán húzódó dombon szükségútat 
vágtak s így biztosították a közlekedés 
zavartalanságát.

Újpesten egyébként az alacsonyab
ban fekvő házakban részint a talaj
víz, részint pedig a Duna vizg feltört 
és több kiköltöztetést kellett foganato
sítani. A tűzoltóság szivattyúkkal vo
nul ki a veszélyeztetett helyekre, 
azonban nem sok eredménnyel műkö
dik, mert állandóan újabb víztöme
gek törnek elő. 

az összes üzemekben a legnagyobb 
rendben folyik és a közlekedés is tel
jesen zavartalan, a fentieken kívül 
más intézkedésre egyelőre még nem 
került sor.

Albertfalváról jelentik, hogy
a Duna itt is kilépett medréből 

és elöntötte a Hangya épületeit. Csaj/ 
kisebb károsodás történt, mert az épü-

letekből az elraktározott árukat még 
idejében kimentették.

A rómaiparii csónak- 
fiának — vix alatt
A budafoki tűzoltóparancsnoktól 

kapott értesülésünk szerint Budafo
kon jelenleg nagyobb baj nincs. Két 
áteresztő csatornát gáttal zár.ak el, 
mindössze az Apponyi-út és a Kos
suth Lajos-utca házai maradinak vé- 
detlenül. Itt egyelőre csak a talajvíz 
tör elő kisebb mértékben. Ha az ára
dás tovább tart és a gátakat áttöri, 
akkor itt is nagyobb veszéllyel kell 
számolni.

Óbudán a Nánási-útig jött ki a 
víz es a Rómaiparton a csónakháza
kat kivétel nélkül elöntötte.

Budán és Óbudán már a Fő-utca és 
a Bem József-út pincéiben is feltör a 
talajvíz. A tűzoltóságot két helyre 
hívták segítségül.

Nagytétényből 
elszállították 

asz asszonyokat 
és gyerekeket

A nagytétényi községi elöljáróság
ról kapott értesülésünk szerint Nagy
tétényben mindent elkészítettek aköz- 
ség kiürítésére. Autók, pontonok és 
ladikok százai állnak készenlétben a 
lakosság elszállítására.

Már
hétfőn este elszállították az asszo
nyokat és a gyerekeket Budapestre, 
Törökbálintra, Budakalászra, Érd

re és Diósdra.
Csak azok az asszonyok és gyerekek 
maradtak a községben, akik nem vol
tak hajlandók a meneülésre. Ezeket 
is a legelső alkalommal, ha szükséges, 
erőszakkal, fogják biztos helyre szál
lítani. A víz a keddre virradó éjszaka 
a maximális magasságot csaknem el
érte és állandóan veszélyben tartotta 
egész Nagytétényt. A község főjegy
zője és a beosztottak, valamiht a ki
rendelt katonaság s az árvízvédelmi 
munkára behívott férfilakosság már 
napok óta készenlétben van, hogy 
szükség esetén minden lehetőt megte
hessen.

y-



Afjoi a jéff és visz 
pusztít

Hely&zlni íuMsiíás Ercsi tengerié váltóstól! 
környékéről

Ercsi, febr. 4.
A hosszú, leginkább harmadosztályú 

kocsikból álló munkásvonaital már 
magam mögött hagytam a fővárost és 
Budafok felé, közel a Duna parija 
mellett robogunk Ercsi felé- Szembe 
akarok názni azzal a félelmetes és 
egyre növekvő, alattomosan előtörő, 
szennyes, sziinke vízáradattal, amely 
tarát napok óta komoly veszéllyel fe
nyegeti a diunamenti községeket, fal
vakat és pusztákat.

A híres Kutyavilla csárda közelé
ben egészen a vasúti töltés aljáig da
gadt a Duna. Behavazott és átázott 
jégtáblák tapadnak szorosan egymás 
mellé és rettenetes, hideg ölelésükkel 
fogják át a töltésen túli házakat. 
Mozdulatlan a vidék. A havas, sza 
bálytalan jégtömbök egywiásra tor 
nyosultak. Nagy összevisszaságban 
hevernék szanaszét, messzire be, egé
szen a Csepel-szigetig. Sok helyen
két-három méteres jéghegyek kandi*  
kainak kifelé a fenyegető víztömeg

ből.
Ez csak a feltódult rész. Milyen ha
talmas, ööszefagyott jégréteg gyűlt 

össze alattuk t
A vasfet mentén mindenfelé látszó

lag ácsorgó magános emberek, bottal 
a kezükben. Mérik a vizet. Lesik, 
hogy emelkedik-e, vagy csokikén és 
minden változást azonnal jelentenek 
£«2j i 11 ótékésefca élt.

Jégflbörlönlren...
A víz és jégtengerbe pedig bebör

tönözve, amerre a szem ellát, min
denütt némán, árván és elhagyatot
tan áll egy-egy tanya, ház, villa. La
kóik már napcít óta elhurcolkodtak. 
Ha idejében tették, akkor megment
hettek legapróbb ingóságaikat is, ha 
nem, akkor úgy járnak, mint ezek, 
akik most értek ide túlrakott stráf- 
kocsiilökal & vasúti átjáróhoz. A ko
csik mögött kisirt szemű asszonyok 
és didergő gyermekek topognak a 
hólében. Egy asszony nagykendőjébe 
kötötte apró, párhónapcc csemetéjét 
azzal baktat a bútorokkal ro.--ktid.isjg 
telt szekér után...

21a MtáV öröáx 
a jég köxöll

Ercsiben az állomásfőnök azt mond
ja, hogy „a jelzőn túl nem messzire**  a 
vasúti töltésig ér az ár. Kibanduko
lok és jó negyed kilométeres út után 
<>4a ,té étek. Útközben találkozom Tő
kei Eeréiic pályaőrrel, amint éppen az 
egyik szinüítig te't áteresznél igazgat
ja a. vonatvezetőknek szánt táblát, 
hogy ezen a szakaszon csak 25 kilo
méteres sebességgel haladhat át a vo
nat Az őrház csinos kis kertjében víz 
nőtt, de

vizet lát az ember, bármerre is néz.
Bent a házban hirtelen emelt bakokon 
állnak a bútorok. A ruhaneműt és a 
kis kamara lisztjét, burgonyáját, len
cséjét és néhány üveg befőttjét felci
pelték a padlásra. Amikor a konyha
ajtót benyomom, a víz kitódul és ide- 
oda sodorja a befektetett padlót, amin 
még el lehet jutni a szekrényig, amely
nek tetején két lapos, barna kenyér 
húzódik meg. Gyászos állapot.

Emberek 
a töltéseken

Errefelé most nem kell keresni a 
látnivalót, mindenütt akad bőven 
pusztítás, egy-egy elsodort bútorda
rab, csendesen úszó s®énabogly a — 
vagy éppen vízire pusztult aprójó

AROSS KÁVÉHÁZI
••Ónként vacsora’rfüíönlegességelt

9ó.ó>ói Cselényi *»k.t

szág, baromfi és vadnyul. A gátakon, 
ahol még lehet, ott a katonaság és a 
mentési muiakára felszólított lakos
ság igyökiszik menteni a menthetőt. 
Építik, emelik a gátat, ahol szitkáé- 
gát látják, vagy törik Ó3 vágják, ahol 
a helyzet úgy kívánja. A víz mentén, 
a gáton gumicsizmás emberek őrköd
nek, bánatosan járják a számukra 
kijelölt részeiket és lesik a vizet, 
amely errefelé most, a legnagyobb úr, 
mert keservesein összegyűjtött va
gyonokat pusztít el néhány Centimé
teres emelkedíoével, vagy falvakat 
ment meg, ha nőm mozdul •..

„Már csak 
n jó IsíenJben 

öíőziinlí**
—- Elkeserítő éz, kérőm, — panasz

kodik Juhász János 40 éves urasúgi 
tehenész. — Már csak a jó Istenben 
bízunk, majd megsegít bennünket! 
Métg egy félóráig maradok itt, aa~ 
után leváltanak és megyek a szom
szédos tanyába befogadott gyere
keimhez.

— Hány családja vanf — kérdem.
— Hat, meg a feleségem, — de a 

hetedik útban, van.
Az alacsony, mokáiiv kis magyar 

keveset panaszkodik, inkább bizako
dás van a hangjában, amikot arról 
beszél, hogy tegnapelőtt milyen nehéz 
küzdelmek árán hajtotta át a szomszé
dos, magasabban fekvő uradalomba az 
uraság 75 tehenét és 22 borját.

— Van egy piros kicsi kutyáin. Ha 
az nem lett volna, odaveszett volna a 
sok jószág. Még az volt a szerencsém. 
Szegénykét odakötöttem a tanyára, 
hadd pihenje ki magát, egészen átázott. 
Én is térdig esuroín víz voltam.

— És a rnaga holmiját
—- Az odaveszett. Csak két dunyhát, 

két párnát, meg egy kevés élelmet 
mentettem ki, amikor a családomat 
csónakba tettem. Az asszony két Csöpp
séggel a Ligába® kapott, szállást. A 
szóidban maradt két zsák liszt, azóta 
már kovász lett belőle, másfél zsák 
bab és huszonöt baromfi a padláson 
pusztul, mert nincs ennivalója.

Amikor a gát 
álsxalcaáí

Beszélgettem egy katonával is. Nagy 
szakértelemmel magyarázta a helyze
tet.

— Arra, — mutatta, — Abony felé 
már mindent elöntött a vl& Az abla
kon folyik be a házakba. Különösen 
a Szinetelep, Szentpéterpuszta, Göböl- 
járástanya, Terézmajor körül van 
nagy baj. Napokon át jártunk arra á 
csónakkal és úgy húzták ki a szegény 
embereket a vízből. Sokan nagyon 
megfáztak a jeges vízben.

— A védgátat hétfőn hajnaliam 
szakította át az ár.

Ott, ahol friss volt a töltés, amit az 
ősszel hordtak oda, mert he kellett 
tömni a tavalyi rés helyét. Rosszul 
sikerülhetett talán...

Négyezer ^old'
—Mintegy négyezer hold került víz 

alá — mondja Németh Lajos vezető 
jegyző, aki éjjel-nappal talpon van és 
mindig oda siet, ahonnan a legnagyobb 
veszélyt jelentik. — Hogy az olvadás
kor mi lesz, azt csak a jóságos Úr
isten tudja megmondani, 
A község a mentési munkálatokból ki
veszi a részét A váli víz forrásnál is 
átszakadt a gát, próbáltuk helyrehoz
ni, de nem ment

— Az árvíz mifelénk lassanként 
megszokottá válik. Ilyenkor félre
teszünk minden gondot, éppen elég ez 
a csapás- Az a baj, hogy a Dunán a 
víz lefolyásának nincs helye, mert tele 
van zátonyokkal. Ezeken akad meg a 
jég ég úgy összetorlódik, hogy azt ta
lán bombázással sem lehet a helyéről 
kimozdítani. Nem. tudom, még, mi lesz 
itt tavasszal 1

A főgépésszné 
Kétezer pengője

Sok-sok egyéni tragédia közül bár
melyiket is hallom, mind egyformán 
kétségbeejtő. Közülök talán a legre
ménytelenebb sorsra jutott Márki Fe
rencnél alti olyan hirtelen menekült ki 
a habok közül, hogy a magára kapko
dott ruháján kívül mindenét elvesz
tette. Semmit sem hozott ki magával, 
mert rettenetes erővel jött az ár és

NAGY MRPOK, 
KISJ1IREK

Az afrikai hadijélcntések szerint Líbiá
ban nem változott a front. Grazi a rii tá
bornagy és Wawcd tábornok mindkét ol
dalon csapatös.zovonásokat hajtanak vég
re, Eritrcában élénk a küzdőiéin a nyugat
ról kelet felé emelkedő, egymást követő 
lépcsőzetes hegyiennsíkokon. Az olasz se
regek kelét felé haladva, erős állásokat 
foglaltak el, míg a brit és indiai csapatok 
Agordattan — Bareútuban igyekeznek be- 
reudezfccdni. Motoros alakulatok Keton 
felé haladva, erős olasz ellenállásba üt
köznek. Etiópiában Gondar .irányában 
érvényesül a legéréZhetőbb harci tevé
kenység. Bélen, Szomáliban klmályfi''nok a 
jáirőrtiárcok. Ez a terep a sivatag ős szik
lahegység két természeti véglete között 
■mozog a kiválóan alkalmas újabb és újabb 
védelmi állások berendezésére.

Albániában Csák a klisszurai zónában 
folyt harc egy fontos hegygerinc birto
káért.

A török Vatan című újság DoriOvau ez- 
■redöshez írt vezércikket. Roócevelt megbí
zottja, írja a láp, jéléhtheti Amerikában, 
hogy Törökország míiiden ellenséges tá
madással szemben kész megvédeni szabad
ságát és függetlenségét.

Méttiiés, ausztráliai miniszterelnök rövi
desen látogatást tesz az amerikai főváros
ban. Ausztrália miniszterelnöke Roosevelt 
elnökkel tanácskozik a két országot érintő 
fontosabb kérdésekről.

Wcndell Willkiet ünnepélyesen fogadták 
Liverpoolban és Manchesterben, ahol a 
bombázások okozta károkat és az angol 
ipar jelenlegi kapacitását tanulmányozta.

Darlan tengernagy, Pétain flottájának 
főparancsnoka, , Lyonban rádióbeszédet 
mondott s kijelentette, hogy a francia 
flotta most is, a jövőben is a viehyi kor
mány rendelkezésére áll s hivatása a fran
cia gyarmatbirodalom védelme. A tenger
nagy nem nyilatkozott arról, hogy a flotta. 

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ELEKTROMOS MÜVEI 
igazgatósága és tisztikara mély fájdalommal jelenti, hogy

dr. krasznarécsei 
Mártonffv Máriás 

igazgató
folyó hó 1-éft, életének 54. évében elhunyt.

Földi maradványait folyó hó 4-én délután fél 4 órakor a kére- 
pesi temető halottasházától kísérjük utolsó útjára.

Az elhunytban kiváló és közszeretetben álló tisztviselő társun
kat veszítettük el, ki a legnehezebb időkben is törhetetlen akarat
tal, soha, nem lankadó buzgalommal és törekvéssel végezte mun
káját mindaddig, mig váratlan halála körünkből ki nem ragadta.

Budapest, 1P41. évi február hó 1-ín 
Emlékét kegyelettel és siej-etettel fogjuk megőrizni.

csak arra volt ideje, hogy a puszta 
életét menthette meg

aa érte jött csónakon. Már messzire 
eveztek a katonák, amikor az asszony 
felsikoltott:

. —■ Jézus ■ Máriám, ott maradt a 
pén zem!

Kiderült, hogy Márki Feremené 
uradalmi főgépész felesége a szek
rényben felejtette megtakarított két
ezer pengőjét és ékszereit is.

Nagy kétségbeesésében a haját tépte 
és alig lehetett visszatartani attóL 
hogy a jeges árba ne vesse magát, 
mindenáron vissza akart jutni a 
házához. Nem lehetett, mert még má
sakat is ki kellett menteni, azokban, 
a vészes órákban az emberélet volt 
a legdrágább.

És nő á víz tovább, egyre feljebb 
es feljebb emelkedik a so^ezernyi 
jégtábla, dagad a piszkos, félelmetes 
ár, ki tudja, meddig.-.

Hortobágyi Jenő

amely legutóbb áthaladt a gibraltári ten
gerszorosán az Atlanti-óceán irányába, je
lenleg hol tartózkodik.

Simíts tábornok, Délafrika miniszterelnöke 
szigorú felhívásban megtiltott a Délafri
kai Unió hadserege minden tagja számára 
minden további tüntetést. A johannesburgi 
véres tüntetést ugyanis katonák rendez- 

•tók: szétvertek ellenzéki (angolellenes)
szerkesztőségeket, megtámadták a EDertzog- 
féle ellenzéki párt tagjait s véresre vertek 
számos szakállas férfit. (Ez a szőirviselet 
a délafrikai hertzogisták jelvénye.) Simíts 
miniszterelnök kiáltványa megtilt minden 
kilengést s még ellenzéki provokáció ese
tében sem enged olyan Önbíráskodást, 
mint amilyen a legutóbbi hétvégen, ki
robbant.

A párisi rádió jelentése szerint üzem
zavarók mutatkoznak' a francia főváros 
telefonvezetékeiben. A hirtelen fellépő 
üzemzavarokat sürgősen igyekeznek meg
szüntetni.

A német Luftwaífe gépei Londont, Ke- 
letangliát és Kent grófság helységeit, a 
I’oyal Air Eoree gépei Szardíniát, Észak- 
nyugatfranciaovszágot, Círenet és Apolló
niát támadták.

Éteiiniszerkorlátoj ásókat rendeltek el 
Trj poliszban, Líbia fővárosában. Á korlá
tozások a tésztanemiiekre, a rizsre, a cu
korra, a kenyérre és az étolajra vonat
koznak. Ugyancsak korlátozták a petró
leum forgalmát.

A Vatikán hétfőn kiterjesztette a tábori 
papok privilégiumát. Az eddigi rendelke
zések szerint ugyanis a tábori pap..ágnak 
jogában állt megkezdett vagy közvetlenül 
megkezdés előtt álló hadicselekmények ide
jén gyónás nélkül az általános feloldozást 
megadni. Tekintettel arra, hogy a jelen
legi hadviselés idején nem állapítható m?g, 
hogy mikor kezdődik meg egy hadműve
let, vagy mikor érkezett el az az időpont, 
amikor ez közvetlenül küszöbön áll, az 
említett privilégiumot úgy bővítették ki, 
hogy a tábori papságnak jogában á’l az 
általános feloldozást akkor kiszolgáltatni 
a híveknek, amikor jónak látják. A gyó
nást azonban utólag pótoltatni kell a hí
vekkel.



Szíves válasz
— magánügyben

®gy kis ingyen- 
reklámra

Találkozás a líbiai sivatagban

Könnyű bécsi keringőre állítottam a rá
diómat, amikor a 8 Órai Újság megküldte 
nekem Excellenz leírass hétfői lapjának 
hosszú cikkét, amely hízelgő hírverés for
májában is foglalkozott S2»rény szemé
lyemmel. Derűsen szemlélő Borocskáim te
hát totális sikert arattak a csodálatos 
azarvasmozgalom fő- és mellékprófétáinál, 
bölcs hadijainál & nüiezzinjeinél, há 
ekkora, mennyiségileg nagy cikkben ronta
nak neki a jó öreg Savetozárnak! — dör- 
mögtem szakállamba és fölvidultan olvas
tam, tnilyen találó információkkal rendel
keznek rólam.

A víg bécsi keringő Dfeivierteltaktjárs 
olvasgattam pátriarka-koróíh (?), kvaterkás 
szokásaim (ti), reménybeli igazgatósági 
tagságaim (11?) fölsorolását. Allah nö
vessze meg Exeellenz Jaross ób cikkírója 
tiszteletreméltó ábrázatáin a férfi-szőrt! — 
■duruzsoltam és olvastam tovább is kis 
írácskáim nagy rekláaneikkét, míg egy
szerre csak fölkiáltottam:

—• Hopp!
Mi történt? „Esztnegyakorlal" írta ellen

lábasaim akadémiájának legifjabb levelező 
tagja. Sőt: újabb hopp! EViheállapötöt is 
emlegetett és közgazdásági karriert. Szólt 
szépen e bécsi valcer és — ime a harmadik 
„hopp!" — zsidót és kikeresztellaidést is 
bt'cápákéit a Cikk-tésztába a korszerűen 
flZellemóB cszmoszakáCs.

Ekkor történt, hogy csavartam a rádió 
gombján és Budapest I, cigányzenéje mel
lett leültem megírni ezt a választ.

Excellsnz Jarossnak, akinek miniszteri 
ténykedéseiről legutóbb MÉP-ólnöki nyilat
kozat hangzott él, szerkesztői pályáján csak 
azt kívánom: sose legyenek hitelesebb in-

Egy hazatérő olasz vádászrají trópusi sisakjaikat lengetve üdvözlik a líbiai 
sivatagban menetelő olasz katonák ’

Német szállítórepülggép- 
hadtest vesz részt az albániai 

harcokban
Róina, fobf. 4.

(NST.) Az olasz lapokban most jelent 
meg az első beszámo’ó arról, hogy né
met szá’lítórepülőgép-hadtes vesz részt 
Olaszország albániai harcaiban.

A Gazzetta dél Popölo azt jelenti 
Tiranábó', hogy Verlaci albán inlniez- 
terelnék estélyt adott az Albániában 
működő német szállítóreptilő-hadtést 
parancsnokának tiszteletére.
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párhuzamosan hajija majd végre a 
német és az olasz haderő.

A Corriere mai „Propagandái*  című, 
vezércikke a sajtó és a rádió fontos 
háborús szerepéről ír, aminek során 
többek között ezeket, mondja:

„Tudunk néhány esetről, amikor bi
zonyos elemek titokban az angol rá
diót hallgatják az öröm és a félelem, 
változatai közepette, hogy az olasz új
ságoktól és hadijeleiítésektől külön
böző hírekről értesüljenek. Ezek java
részt az intelligens étabörek közül ke
rülnek ki, akik valamib en különös 
eltévelyedés folytán ír jgsem érzik, 
hogy az ellenséges propagandát szol
gálják. Azt pedig ne mondják, hogy
ne igazat szeretnék megtudni: a kül
földi, főleg pedig az ellenséges infor
mációk hazugok."

Györgyi Miklós

MOSZKVA, febr. 4
(NST) A külföldi sajtó egyrésze 

azt a hírt terjesztette,. hogy szovjet
orosz—török katonai szerződést kö
töttek volna. A l’ASS-iroda hétfőn 
este a szovjetkormány megbízásából 
megcáfolja ezt a hírt. Egyidejűleg 
megcáfolja A TASS-iroda azt a szin
tén a külföldi sajtóban terjesztett 
híresztelést, amely szerint máris török 
fegyvervásárló bizottság tartózkodnék 
Moszkvában.

Berlin 
nincs megelégedve 

a vichyi kormány 
magatartásával

formációi,' minit amilyenektől lapjának ró
lam szóló cikkezz te hemzseg. Mért akkor 
méltóan sorakozik föl eszmegyakorlataival 
ama Eszmedús Talajgyökér mellé, akivel 
■olyan közvetlen párhuzamban marsehieróz- 
:cak ma ®Z „Egyetlen Lenyűgöző Akarat'*  
meobiszl csoda-szarvasának inainclük-gár- 
distlál

Anii áz élméiíllapötot illeti (2. számú 
„hopp!"), úgy látóin, némi öntiidathaSádá- 
sos skizofrénia esete áll fenn akkor, ami
kor Zsidót ós kikeresztelkedést (3 hopp!) 
émlagctnok ott, ahol a legfőbb, sőt ismét
lem: Lenyűgöző Akarat (azelőtt meglehe
tős közgazdasági karriert befutott Kapaal- 
tüt) közjogi hatalma teljében, minden 
kényszer nélkül!, téljed ilyilvAnöSSág előtt, 
ország-világ számára kijelentette, hogy sa
ját szentélyében vérségi szálak fűzik a 
zsidósághoz...

Friss csárdást játszik már á rádió! „fial- 
lod-o te, Katika"...

Hót hallod-ö te csodaszarvaska, akasz
tott ember házában ne emltgiss kötelet, 
Imréig pártjában pedig ne zshlózzáll Ez 
nem — ililik.

Abban a bizonyos „régi békebeli Világ
ben*'  legalább is így tartották.

Én námlieh nem szeretem a rekuzé- 
csaíádfákat, az oppa.rdon tévedtem-felkiál- 
tású ükszülő ősfa ürlapkorrekil urakat s ha 
valaki annyira revideált (MeótisZ nyelvén: 
„fejlődött"), hogy antiszemita ősrögújhó- 
úást akar vezényelni, akkor ttnnftk az őse 
legyen legalább is — Thonuzoba S család- 
f. ja állja ki makulátlanul a. legszigorúbb 
nürnbergi próbát is.

■Értjük egymást, kedvest 
Tfz és vízálló ősiséget kívánva, 

maradok lenyűgöző üzenettel 
Vasmacskakovácsy Szvetozár

— Kinevezések a Vamíuth Olt Cnfnpany- 
nál. A Vftcuum 011 Coinpany budapesti 
igazgatósága ifj. Farkas Kálmán ügyvezető 
igazgatót helyettes vezérigazgatóvá, Kulin 
Eetenc főmérnököt pedig h. igazgatóvá lép- I 
tette ölő. I

Kékes Irén éneket
budai FLÓRIÁN KÁVÉHÁZBAN
Margit-köriit 40, telefon iöt-888 Gáspár Lajos és fiai zenekarával

„A tengely együttműködése 
csak fokozódik, míg készen nem lesz 

a döntő csapásra"
A nagy támadást is ködösen hajtja végre 

a német és olasz haderő

A ÓRuttsite milánói 
tudósítójának tele onjelentés

Milánó, febr. 4.
A hadihelyzet, az.eddig elért, de már 

végüket járó angol látszatsikerek 
helyi jelentősége és fezzel kapcsolatban 
a szilárd kitartás az olasz belső fron
ton, — változatlanul főtémája a 
fasiszta közíróknak. A minden tekin
tetben, még legapróbb információiban 
is hivatalosnak és irányadónak tekin
tett Popolo d'Itali-a szerint

legalább 703.030 embert sorakozta
tott fel Nagybritannia Olaszország 
ellen, akik közül egyedül Líbiára 

306.00 katona esik.
Ráadásul a földrajzi adottságok is 
kedveznek az ellenségnek, amely szá
razföldi összeköttetést tud fenntar
tani az egyes csataterek között, míg 
Itáliát azoktól messze tengerek vá
lasztják el.

„Nem szabad elfelejteni. — foly
tatja azután Mussolini lapja, — hogy 
ezeken a tengereken a világ legha
talmasabb flottája őrködik, amely 
minden eszközzel igyekszik beleavat
kozni a légi és a szárazföldi csa
tákba. Annál nagyobb tehát az olasz 
haditengerészet dicsősége, hogy ilyen 
hajóhaddal mérheti össze erejét.**  
Arra is figyelmeztet az újság, hogy 

az amerikai segítség egyáltalán nem 
lebecsülendő.

Mindezek a körülményeik beszédes 
bizonyítékai annak, hogy a harc je
lenlegi állasában az oroszlánrész 
Olaszországnak jutott ki és

hogy az itáliai közhangulat mind
ennek ellenére nyugodt és biza
kodó maradhatott, abban jelentős 
része van a tavaszra kilátásba he

lyeiéit offenzív® közeledtének, 
valamint annak is, hogy Németor
szág szemmelláthatóan jobban és job
ban támogatja a nehéz harcokat vívó 
szövetségest.

Az Itália szerint
a tengelyhatalmak katonai együtt- 
működése még fokozódni fog egé
szen addig, amíg készen nem lesz

nek a döntő csapásra.
Az olasz lap nem mondja ki ugyan, 
de igen valószínű, hogy a nagy tá
madást is közösen, vagy legalábbis

Béig rád, febr. 4.
(Búd. Tud.) A belgrádi sajtó bő tu

dósításokban foglalkozik a franciaor
szági feszültséggel.

A Politika berlini tudósítója szerint 
Berlinben egyáltalán nincsenek meg
elégedve a vichyi kormány magatar- 
iásayal, A német fővárosban megálla
pítják, hogy a vichyi kormány igen 
lassan hajtja végre a Hitler és Pétain 
között Montoirban létrejött megegye- 
2fés előírásait. Megállapítják azt is, 
hogy Páriában ellcnmozgalom indult 
Pétaln akciójával szemben.

Ez az ellenmozgalom közel áll Lá
váihoz és olyan párt, létrehozását 
szorgalmazza, amely elősegítené a né
metekkel Való megegyezést.

Február 24-én 
szentelik az új győri 

püspököt
Mint ismeretes, Győr kinevezett új 

püspöke, báró Apor Vilmos, a volt 
gyulai apátplébános, már letette az es
küt a kormányzó kezébe. Az eddigi 
tervek szerint az új győri püspök fel
szentelése február 24-én történik, 
amennyiben addigra megérkezik Ró
mából a megfelelő pápai bulla. Feb
ruár 24-ike, Mátyás apostol ünnepe és 
a püspökszentelés vasárnapokon kívül 
csak apostoli ünnepeken történhetik. 
Ha ez a lehetőség beáll, akkor a követ
kező vasárnapon, március 2-án törté
nik Győrött az ünnepélyes püspöki 
beiktatás.



4 Magyár-Nemzeti I
huszonhárommillió pengő nyereségéi 
mezőgazdasági hitel céljaira fordítja

A „VIGYÁZAT! 
■TÖRÉKENY’" 
című francia darabban 

találkozik először színpadon
MURÁTI LILI

cs
PÁGER ANTAL

Jó ideje már, hogy eredeti francia víg
játék nem került színre Budapesten. Az 
Andrássy Színház most, hogy eddigi mű
sorát három magyar és egy olasz író mü
veiből válogatta össze, legközelebb francia 
szerzőt mutat ha a pesti közönségnek, 
Henry Decoint, az ünnepelt párisi dráma
írót, akiről a múltkor megírtuk, hogy Dá
niellé Darrieux, a híres francia filmszí- 
jléeznő férje.

Az a vígjáték, amelyet február közepén 
„Ffoltózat.' Törékeny!" címmel mutat be 
az Andrássy Színház, tavaly került színre 
először Parisban igen-igen nagy sikerrel. 
Finom párbeszédekkel teli, szellemes darab 
ez a féltékenységről s ragyogó alkalmat 
nyújt két művésznek, hogy tehetségüket 
megcsillogtassák benne. A kot nagy szere
pet az Andrássy Színház Muráti Lilire és 
Páger Antalra bízta. Érdekes, hogy kettő- 
j üknek , ez ■ lesz az első, találkozásuk sz.n- 
p-don, mert eddig még soha nem játszot
tak együtt. Rajtuk kívül jelentős szerepet 
kapott Vassary Piroska, aki egy öreg házi
bútort. egy benfentes dajkát játszik, to
vábbá Básti Lajos,1 Szakáts Zoltán, Gaj- 
grfoó Dcniee és Szende Bessie. A darabot a 
francia vígjátékok kitűnő szakembere, Va~ 
szary János rendezi. i

FEBRUÁR KÖZEPÉN SZÁNDÉKSZIK 
FELÚJÍTANI a Vígszínház Arciibasev 
,.F é 11 é k o n y s é g“ című drámáját K a- 
rády Katalinnal, Ajtay Andorral és 
g z i 1 a s s y Lászlóval a főszerepekben j A 
próbák már teljes erővel folynak s mint 
eddigi je’öntéseink beszámolnak. Kar|dy 
Katalinnak ez a szereplése óriási mű
vészi eseménye lesz a pesti szín
házi s z e z o n nak;

VIZSGÁZTAK AZ OPERAI NÖVENDÉ
KEK, tegnap este a Zeneakadémián. Ad ám 
Jenő drámai tanítványai ezúttal is tanú
jelét adlak tehetségüknek s kultúrájukban 
megőrződik az a nemes pedagógiai elv, 
amely az előadóművészeket a müvek ere
deti, tiszta alakjához vezeti vissza. A nö- 
vundékcli közül különösen kitűnt Vess 
Ma git, akinek drámai szopránja szárnyaló 
szépséggel érvényesült a „Végzet hatalma" 
Leonórájában.

VERDI-EMLÉKESTET rendez az Opera
ház szombaton, február 8-án este félnyolc- 
kor a magyarországi Olasz Kulturintézet 
felkérésére a nagy olasz zeneszerző 
halálának negyvenedik évfor
dulója alkalmából. A díszes hangver
senyt Sergio Failloni vezényli s a mű
soron Verdinek olyan szerzeményei kerül
nek előadásra, amelyek Budapesten eddig 
jórészt ismeretlenek. így felcsen
dül az Aroldo, a Nabucco, a Luisa 
M i 11 o r és' a Sz i e i 1 i a i vecsernyc 
egy-egy dallama is, valamint Verdi Sta- 
batMater című szerzeménye.

„TIIE BREEZE AND 1“ — Lecuona forró 
muzsikájú mexikói dala került az idén első 
helyre a Broadway sikerei sorában. Ez a 
pompás mexikói dal most Budapestre 
is megérkezett és esténként Fellegi 
Teri elragadó előadásában hallhatja a 
pesti publikum. Az az amerikai lendület, 
amellyel a művésznő a dalt előadja, hama
rosan magával ragadja a magyar közönsé
get is.

NiNDIN BAJ ELLEN
azonnal fenni icell. Idege*  
fájdalmak, fejfájás, női gyen
gélkedőt stb. idején kitűnő 
gyógyszer az 1, 3 ás 8 os- 
t/ás dobozokban minden 
gyógyszertárban kapható

ALGOCRATINE

A Magyar Nemzeti Bank február 3-án 
délután tartotta meg közgyűlésének 17. 
rendes évi ülését. Dr. Baranyay Lipót el
nök megnyitóbeszéde után a közgyűlés fel
szólalás nélkül tudomásul vette a főtanács 
évi jelentését, jóváhagyta az 1940. évi zár
számadásokat, megadta a főtanács részére 
a felmentvényt és Quandt Richard vezér
igazgató előterjesztése alapján elfogadta a 
múlt évi nyereség felosztására vonatkozó 
javaslatot. Eszerint a nyereségnek a nyug
díjalap és a tartalékalap 5—3%-os rendes, 
valamint a nyugdíjalapnak a kormány 
hozzájárulásával 2500.000 pengő összegben 
történő rendkívüli javadalmazása után 
fennmaradó részéből a részvényesek szá-

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Tannhauser ('/:7). — NEM

ZETI: Az ember tragédiája (7). — KAMARA: 
Kaland (3/«8). .— MADÁCH: Négy asszonyt
szeretek (3/<8). — V1G: Szilveszteri kabaré 
(’/íj). — MÁGYAR: Gyergyói bál (’/:8). —
MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: A MANSz 
BSzKRt csoportjának műsoros estje (VaS). — 
FŐVÁROSI OPERETT: Ilyenek a férfiak (3/,8).
— ANDRÁSSY: Hajira, ’.odik (3/<8). — PÓDIUM 
(a Pesti Színházban): Tekintettel arra... ('/s9).
— ERZSÉBETVÁROSI: Ma éjjel szabad va
gyok (‘Ó6, 8). — JÓZSEFVÁROSI: 120-as tempó 
C/.6, 8). — KISFALUDY: Fiatalság bolondság 
(>/<G, 8). — KOMÉDIA ORFEUM: Kassncr, a 
varázsló (>/<9). — KAMARA VARIETÉ: Hurrá, 
1941! (*/«9).  — ROYAL VARIETÉ: Royal
Bál (9).

— Zeneakadémiában szombaton remekelt 
Dongó-t Tabány jazzfantáziában csodás 
tangóharmonikaszerű „Artist“ kéziorgonán 
játszotta. Meghallgatható Sternberg hang- 
szerpalotálban, Rákóczi-út 50.

RÁDIÓ
mi FEBRUÁR 4, KEDD

1S.10: Gyornhökdélu'tán, — 16.45: Időjelzés,
időjárásjel&ntés, híreik. — 17: Hírek szlovák
éá ru&zín nyelven. — 17.15: „A fizabadidő-
mozgralom." Borbély Mihály dr. előadása. — 
17.35: A. Kálvin-téri református egyházikiözGég 
hangversenye. Közvetítés a Kálvin-téri temp
lomból. —» 18.20: Ilniczky Lásaló táne^enek-ara 
játszik. —• 15: Hírek magyar, néniét és román 
nyelven. — 15,29: „Tanulnak a falu Legényei.**  
Közvetítés az érdi népfőiskoláról. Hang-fel vé
tel. — 15.45: Az Operabáz előadá-ánalc iemer- 
tetéso. (I. és II. felvonás.) — 15.55: Az Opera
ház előadásának közve tír ós»3. „Tannhávser.**  
(II. .felv.) — A II. felvonás után Rb. 25.55: 
Hírek. —■ A III. felvonás után kb. 22.05: Idő
járás jelentés. — Majd: Cigányzene. —- 23:
Hírek német, olasz, angrol ás fr-ancia nyelven.
— Kb. 23.25: Staórakoataté hanglemezek. — 
24: Hire&e

MOZI
ADMIHAL (353-74X7): Egy királynő szive. 

('/.4, '/<6, >/:8, VtlO, v. ’Z.IO, '/.12, ’/ű-kor is) — 
ALKOTÁS (355-374): Egy királynő szíve. (’/<4, 
‘/<6, >/<8, ‘/.16, v. '/.2-kor is) — ANDRÁSSY
(124 127): Leányvágyak. (s/«4, ’/<6, 3/<8, 10. v.
’/.10, 3/í12, 2, 4. 6, 8, IC) — ASTRA (.151-422): 
Rohanó élet. (‘/<4, 'Irt, V.8, ’/<10) — ÁTRIUM (153- 
034): Dankó Pista. ('/z6, ‘/sS, */:10,  sz., v. '/si-kor 
is) — BELVÁROSI (348-563)- Sok hűhó Emmlért. 
(4. 6, 8, 10, v. jobb t. 2-kor is, bal t. ‘/<3, ’/ő, 
■/<7, V<9) - BELVÁROSI HÍRADÓ (181-244):
őst Japán kultúrája. Rajzos Híradó Jugo
szláviáról. Csáky István gróf pályafutása és 
temetése. Szarvasbefogás. Magyar, Ufa, 
Luce és Fox híradók. (Folyt 10—24 óráig) — 
BÉKE (391-038): Sok hűhó Emmlért. (5. 7. 9, 
v. <02, 'l.i, ‘Irt. */,8.  '/:10) — BODOGRAF (149- 
510): Sok hűhó Emmlért <*/r4,  ‘/«6, 'Irt, ’/.lO, 
v. VtlO, ’/«12. ’/ű-kor is) - BROADWAY (422- 
722): Zárt tárgyalás. ('M, 'Irt, ‘Á8, ’MO, v.

EGY ELETEN AT

--•x -7.^7■' .fr . ■ . ■ ■ ■■

(Wien-fiím)
(Tobis) 

mára 6.5 százalék osztalék kifizetése válik 
lehetővé.

A közgyűlés tudomásul vette és jóvá
hagyta a főtanácsnak azt a határozatát, 
hogy a Nemzetközi Fizetések Bankjával 
és egyes külíöldi jegybankokkal szemben 
fennálló tartozás egy részének (kereken fe
lének) visszafizetésén elért kerek 82,0(0.080 
pengő összegű nyereséget a középlejáratú 
mezőgazdasági hitel céljára a pénzügy
miniszter rendelkezésére bocsátja.

A kösgyű’cs ezután a választásokat ej
tette meg C3 Ilaggcnmacher Henrik, dr. 
báró Kornfeld Móric és Schmldt Richard 
főtanácsosokat ismét a főtanács tagjaivá 
választották.

■02-kor is) - EUDAI APOLLO (351-509): Sok 
hűhó Emmlért. ('/:5, 3/<7, 9, v. ‘Irt, 'Iz4, l/:6, '/s8, 
’/HÜ) — CAPITOL (131-3.ii): Az eladó birtok.
('«4, ’/sű, >/:8, '/:1U, v. '/:2-kor is) — CASINO 
(383-102)': Árvíz Indiában. (W3, 3/<8, Alii, sz, v. 
‘/<4-kor is) — CITY (111-140): Titkok, kastélya. 
(’/«<>, 3/<8, 3/il0, sz, v. ’/14-kor is) — CORSO (182- 
818): Nem gyerekjáték (Miofcsy Rooney, Judy 
Garland). (Előadások: '/:6, */:8,  ’/alO, sz, v.
'ól-kor is) — CORVIN (138-938): Igen, vagy 
nem? (‘ól, ‘/:5, >/:3, VdO, v. ’/ű-kor is) — DAM
JANICH (425-314): Ncwyorkl házasság. ('/z4, */-íí,  
‘/:3, ’/ilO, v. 2, 4, 6, 8, 10) — DÉCSI (125-952): 
Hatodik emelet. ('/:8, ‘/x8, ’/zlO, sz., v. ‘M-kor 
is) — ELDORÁDÓ (133-171): Párbaj semmiért. 
(4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) -- ELIT (114-5A): 
Stanley, a riporterek királya. 14, 6, 8, 10, v. 
2-ko-r is) — FLÓRÁ (Kispest, 116-7Ú2): Haza
járó lélek. (3/.5, 7, 9, v. *02,  >/d, V»5, */:3.  '/Ó»i
— FÓRUM (189-543): Egy eleten át. (*/<f>,  ‘1:3,
3/<lö, sz,, v. ’/d kor is) — GLÓRIA (-127-521): 
A Rotsehlld-család. (‘/«5, 3/i7, 9, sz. */:4,  'ItS, 
>ó3, ’/ílO, v. >/^-k>r is) — HÍRADÓ (222-499): 
Sivadászat az , Alpokban. Rajzos Híradó Jugo
szláviáról. Csáky István gróf pályafutása és 
temetése. Szarva-bcfogás. Magyar, Ufa, Luee 
és Fox híradók. (Előadások kezd, folyt. 
9—24 óráig) - HOLLYWOOD (225 003): Rózsafa, 
bot. t'-/:4, l/:5. ’/:8, */:10.  v. ‘/ű-kor is) - HOME- 
ROS (293-178): Arany város. (’/«5. 7, '/:10, v.
2-kor is) — IPOLY (292-626): Arany város. (3, 
'/iS, '/s8, ’/dO, v. J, xf, V:3. 3/<8. 10) — JÓZSEF
VÁROSI (134-644): Sok hűhó Emmlért. ('/sl, 
'/i6, W, '/slO. v. '/:2-kor is) — KAMARA (423- 
901): Udvart bál. (11. 2, 4, 6. 8, 10) — KORONA 
(353-318): Rohano élet. (>/:í. 'M, '/i3, ’/alO, v. 
■A2, >/:4, */rf,  >/j8, — KULTUR (386-193):
Newyork! házasság. (5. '/<8, '/:10, v. !/«2, ’/<4, 
’/.6, ’/a, 3/.10) — LLOYD (111-994): Igen,
vagy nem? (’/»4, ‘Irt, '/s8, */:10,  v. */á-kor  is) — 
NYUGAT (121-022)- Sok hűhó Emmlért. ('Irt.
7. */:10,  sz. 4, 6, 8, 10, v. 2. 4, 6, 8, 10) — ODEON 
(422-785): Sok hűhó Emmlért. ("<5, */<7.  ’/<10. sz. 
'/:4. 'Irt, 'Irt, '/ílO, v. >/á-kor is) — OLYMPIA 
(4'33-188): óz a csodák esodá!a. (11, 2, 4, 6, 8, 
10) — OMNIA (100-135): Egy életen át. (EU- 
ndá-ok kezd. hé'k. 5, '/.8, '/alO, szo-mb., vas. 4, 
6, 8, 10) — ORIENT (114-923): Csintalan férjek. 
(‘Irt. !/<7, '/.VI, v '/:2. 'M. »/:6. 'Irt. ‘MO) — 
OTTHON (145-4471: Aranyváros. (3/.3, 5, l/.S. 
'/»10, v. ’/.l, 3. 5, 'Irt. '/alO) - PALACE (221- 
222): A notredamel toronyör. (II. 2, 4. 6, 8, 10)
— PATRIA (145 673): Stapley, a riporterek ki
rálya. (4. 6. 8, 10. v. 2-kor is) — PHÖNIX 
(223-242): Olntntan férjek. (11, 1. 3, 5. 'Irt. 'h'O'.
— RADIUS (122-C9S): Egy asszony három élete. 
('Irt. 7, >/:10, sz., v. 2 kor is) - REX (223-020): 
Aranyvíros. ('Irt. 4, 'Irt. 9) ~ KIÁLTÓ (224 
413): Trcder Horn. (Előadások: 11, 1, 3. 5, 
•Irt. 'Ml, v. 10, 12. 2, 4. 6. 8, 10) — ROYAL 
APOLLO (222-0'12): D.-nkó Pista. ('Irt, 'Irt. >M0. 
sz, 3-kor s) — SAVOY 1146 C4T: Stanley. 
a riporterek kir.-Iya CM. 'Irt, '.58. 'M0. v. 
V:2-kor is) — SCM.A (114-411): A ho’nap 
hatóén. C/<6. 'Irt. 'IM. sz.. v 3 kor is) - 
SIMPIiON (238-999): Igen n-v nem? UM, 'Irt, 
'Irt. ‘M0. v. */i2-kor  is) — STEFÁNIA (Kispest, 
349-338): Hollywoodi varázs. (5, 7, 9, v. 'Irt. ’M, 
'/:5,'M, *MC)  — STÚDIÓ (225 376): Csata. (11, 'Irt. 
*/:4. ’/:6, 'Irt. >M0) — TIVOLI (225-692): Sok hűhó 
Emmlért. ('Irt, 7. </:10, sz. 3ő4. 'Irt. 'Irt, 'IM. v. 
’/<2-kor is) — TÚRÁN (120-003); óz. a eeodák 
csodája. (11, 'Irt, 4, 6, 8, 10, v. 10. 12, 2. 4. 6.
8, 10) — URÁNIA (146-046): Jud Süss. (5. 'Irt. 
'/slO, sz., v. !/<3-kor is) — ZUGLÓI (206-300): A 
Rotshild-esatád. (5, 'Irt, */«10,  sz. 4, 6, 8, 10, v. 
2, 4, 6, 8, 10)

nem lehet elfelejteni

legújabb gyönyörű filmjét:

é€efew át
Egy világot átfogó szerelem regénye — 1912-böl.
Az asszonyi hűség és szerelem himnusza,

ma/ OMNIA

Mi lesz
a magyar fytbalisperital

A magyar sporttársadalom élénk érdeklő
déssel figyeli azokat az eseményeket, ame
lyek futballsportunk legfőbb vezetésével 
kapcsolatban történnek. Nincs a budapesti 
futballpályáknak egyetlen olyan látogatója 
se, aki ne üdvözölné örömmel az MLSz új 
autonómiáját és ezzel együtt egy újabb kor
szak valószínű bekövetkezését. Az elmúlt 
időszaknak kétségkívül voltak előnyei, de 
letagadhatatlanul hátrányai is. A külön
böző stíluselméletek és uniformizáló törek
vések sohasem burjánoztak el úgy a ma
gyar futballsportban, ráint az elmúlt pár 
év alatt. Szinte napról-napra fogyott fut- 
ballsporiunk színessége, világhírűvé vált 
egyéni játékstílusa s ezzel együtt termé
szetesen a közönsége is. A kényszervezető
ség júszándékát senki sem vonja kétségbe, 
de egy sportág átszervezésére csak az vál- 
lalkőzhatik, aki egész életét a sportpályák 
gyepén töltötte és legalább úgy ismeri a 
futballjáték csinyját-binját, mint kitűnő 
hivatalnokok a paragrafusok útvesztőit s 
akkor is csak úgy, ha magamögött tudja 
az érdekeltek többségének rokonszenvét. 
Reméljük, hogy az újjáéledt autonómia ta
lál ilyen vezetőket.

CORTINA D’AMPEZZO napsütéses hómo- 
zőin tegnap folytatták a világbajnoki sí
versenyeket. A. 4X10 kilométeres stafétát 
bonyolították le. A versenyben hat nemzet 
indult s első helyen Finnország csapata 
végzett. A verseny szenzációja a finn 7ÍM- 
rikkala csodálatos futása volt. A magyar 
csapat ebben a versenyszámban csak mint 
néző szerepelt. Második helyen a sv.dek 
végeztek, harmadik helyen Olaszország, 
míg a negyedük helyet Németország fog
lalta el.

A MAGYAR birkózósportot ismét komoly 
megtiszteltetés érté. Dr. Papp László szö
vetségi kapitányt a német—olasz országok 
közötti blrkízivcrseíijr ■'vezetőjéül hívtak 
meg. A mérkőzés március 11-én lesz, de> 
még nem tudni: olasz, vagy német földön-e,

M. JAERVINEN, a világszerte ismert 
sportcsalád feje, 71 éves korában elhunyt. 
1905 bán Athénban megnyerte a görögstí
lusú diszkoszdC'bást, hárem fii: Achilles, 
Matti és Karfo, neki köszönhetik nagyszerű 
sportkarrierjüket. Az öreg Jaervinent az 
egész eporivil'ág ismerte és szerette. Jel
legzetes alakja mo tanában is feltűnt míg 
a különböző nagy versenyeken, ahol fiai 
szerepeltek. M. Jaervinen nemcsak nézője 
volt a versenyeknek, hanem, mint húr m 
fiának trénere, megbecsülhetetlen szolgála
tokat tett a sportnak.

AZ ÖKÖLVÍVÓ SZÖVETSÉG vasárnapi 
tisztújító közgyűlésén Sutkó Bélát szövet
ségi kapitánnyá, Staindl Antalt főtitkárrá 
választották.



PÁRISI LEVÉL
Monet és Rodin századik születésnapjáról, 
arról, hogy miért hord Laval mindig 
fehér nyakkendőt és mit jósolnak Fi anya
országnak 1941-re az igazmondók

Paris, február 3.
(A 8 Órai Vjság párisi tudósítójától)
A Pierre Laval körül kitört bonyo

dalmak (amelyek a legújabb jelek 
szerint időközben már megegyezéssé 
változtak) még mindig élénken fog
lalkoztatják a francia közvéleményt. 
Mia'att a napilapok vezércikkei kizá
rólag- politikai szemszögből nézik a dol
got és a francia nép nevében helyes
lik Laval politikáját, addig a hetila
pok inkább a „színesebb" oldaláról 
nézik a dolgot és ennek megfelelően is 
hozzák a nagy vitába anyagukat.

így például a párisi „Gerbc" című
jobboldali hetilap a nagy 
Laval-iigy kapcsán most 
nak titkát, hogy

miért hord a kreolképű 
emberemlékezet óta kizárólag fe

hér nyakkendőt.
A „Gerbe" szerint Jean Ajalbert, á 

Go..court-Társaság tagja, a híres fe
hér nyakkendő „apja". Az eset így 
történt: Laval még alig lehetett 20 
éves — mesélte Ajalbert —, amikor 
egy szép napon meglátogatott, hogy 
terveiről beszélgessen veleiín és tőlem 
tanácsot kérjen. A nagy expozé meg
hallgatása után a következőket mond
tam neki: „Mind ez rendben van. de 
ahhoz, hogy igazán sikere legyen, leg- 
elsősorban is valami egyéni ötlettel | 
kellene a közfigyelmet magára Vonnia. 
IV. Henrik például fehér tollbokrétát 
hordott, Napóleon kizárólag fehér 
mellényt öltött magára. Mint látja, te
hát, a nagy emberek mind a fehér 
szint használták, hogy ezzel is jobban I 
magukhoz csalogassák a hírnevet. | 
Miért nem visel ilyen körülmények I 
között maga is valami fehér hol- | 
mit...?"

Laval megfogadta Ajalbert tanácsát I 
s azóta, vagy 35 éve, nem is oÁ-asriottl 
még mást, mint fehér nyakkendőt d l 
nyaka köré. 4

államférfi

*

Do mialatt a jelen kérdései foglal
koztatják a francia népet, addig na
gyon gyakran menekül vissza ez a há
borút vesztett nemzet a szebb és fé
nyesebb múlt emlékeihez is. A lapok 
megemlékezésekkel vannak tele, a 
színházak a klasszikusokhoz nyúlnak 
vissza s a nemzeti könyvtárban a tör
ténelmi munkák állnak a látogatók 
érdeklődésének középpontjában, Ugyan- 
ígj, vani'ak a szépművészetekkel is.

Most, hogy éppen 100 éve született 
Hadin és Monet, a Tuileíiák csendes 
„narancsházában" közös emlékkiállí
tást szentelt nekik a francia állam. A 
világhírű szobrász és a világhírű 
festő, akik néhány nap hijján majd
nem egyidőben születtek, később pedig 
életre szóló barátok lettek és még sza
kállas arcuk is oly sokban hasonlított 
egymásra, — most így kerültek ismét 
eg. mis mellé. Itt vannak Rodin leg
híresebb szobrai: Isten keze, Á gon
dolkozó és Balzac oly sokát vitatott, 
furcsa, kámzsás (a nép szerint háló- 
inges) duzzadt árcú figurája. Itt van-I 
nak az isrnét anyira időszerűvé lett I 
„Caláisi Polgárok" komor alakjai, akik 
ugyanúgy lehetnének a mai Calais 
polgáráig „A^ betört orrú ember", vé
gül a „Ccók" finomvoiialú., szenvedé
lyes férfi és női aktja, amelynek tiszta 
kövére bizony már annyi foltot raj
zolt az idő...

Körülötte Monet levegővel átitatott, 
életet lehelő színei. Több mint ötven 
kép. „A vadaBzat , „A londoni parla
ment ködben , „A régi párisi Szent 
Lázár pályaudvar , a híres fontai- 
nebleaui „Ebed a zöldben" és áz a sok

Tisititso
meg szervezetit e bsiske,,. 
felhalmozódott salaktól, ha 
nincs ia éppen székrekedése 
Jő tisztító 
hashajtó a ’

port felvert 
elárulja an-

A párisi „Deufsehe Zeitung in Frank- 
reieh“ érdekes kis tudósítást közöl a 
francia jósok és mágusok társaságá
nak a „tudósok egyesületében" meg
tartott újévi közgyűléséről. A jövőbe
látók és fakirok egész sora lebbentette 
fel itt a közönség előtt Franciaország 
jövőjének azt a fátylát, amelyet sze
mük a kávézaccon (vigyázat: pót
kávé!), a magnetikus ingán, a kártyán 
és más hasznos műszeren keresztül 
meglátott.

E műszerek szerint most rnár bizo
nyos tehát, hogy Franciaország wj 
utakra lép, hogy az élelmi szer hiány 
az év' végére javulni fog, vasúti sze
rencsétlenségek lesznek és egy film
sztár meghal. Egy fakir még azt is 
megállapította, hogy Franciaország az 
év első három hónapjában sokat szen
ved majd a hótól, esőtől és széltől, de 
később minden jóra fordul, sőt nyá
ron már a hőségtől fognak az embe
rek szenvedni.

Ez a jövőbe vetett pillantás meg
nyugtatta egész Parist.
_ Lám, Franciaország tehát áll még.

| méter hosszú, sejtelmes szinpompa, 
I amelyet kertjének vízinövényekkel 
teli kis tavánál, évekig tartó munká
val vetett vászonra a festő.

| Igen, Meneten is lehet vitatkozni... 
Roger-Ballu, Monet korának egyik 
legtekintélyesebb kritikusa, mérgesen 
jegyezte meg. ha gyerekk játszanak 
Papírral és festőkkel, még ők is jobban 
csinálják... De Monet örökbecsű lett, 
képei ma a szebb és boldogabb időket 
sugározzák vissza, azokat az időket, 
amikor a londoni parlamentet tényleg 
csak a köd vette körül, amikor nyu- 
lakra vadásztak az emberek és a fon- 
tainebleaui zö'd erdőben még gendta- , . ■ ■ ------
lan, bőétkű majálisokra tellett alka-1 Eiszen a jósok csak tudják! 
lom... Boros Ferenc

Megfosztották 
állampolgárságától a volt 
londoni román követet
Megtorló intézkedések

Bukarest, febr. 4.
(Orient Rádió) Megállapították, 

hogy Románia volt londoni követe, 
| Viorel Tilea, a román állam érdekei
vel ellentétes ténykedést fejt ki Lon
donban s éppen ezért megfosztották 
román állampolgárságától. Azok el
len a lelkészek ellen, akik résztvettek 
a lázadásban, szigorú megtorló intéz
kedéseket alkalmaznak.

■ ■....... íi
Bukarest, febr. 4.

” ? ’ ■“ (Magyar Távirati Iroda)
A letartóztatások és utcai motozá

sok tovább folynak. Kedd reggelig a 
fővárosban letartóztattak összesen 
2947, az ország többi részében pedig 
3083 személyt. Közöttük igen magas 
állású emberék is vannak, így például

Hogyan fegyverezték fel 
a Vasgárdát?

Bukarest, febr. 4.
(NST.) Minden kedd reggeli újság 

közli a legutóbbi lázadás hátterét 
megvilágító okmányokat. Ezekből az 
okmányokból kitűnik, hogy a vasgár
distákat vezetőik már régebben ellát
ták fegyverekkel.

A vasgárda vezetői kezdettől fogva 
meg akarták kaparintani a maguk 
számára az állam vezetését és min
denkit el akartak tenni láb álól, aki 

útjukban állott.
Különösen Petrovicescu tábornok, 
volt belügyminiszternek lett volna 
igen nagy szereim az államcsíny si
kere esetén.

A lapok megállapítják, hogy két
ségtelenül

Horia Sima, Petroviecscu tábornok
8 Ghyka, az államblztonságl rend 
ség volt vezetője felelős azért, hogy 

a bandákat fel fegyverezték.
Egy hónap sem telt el azután, hogy 
Antonescu táíborno-k átvette az állam 
vezetését és Horm Sima máris a kö-
—-..

Szeiffert kávéház 
a .sí *» “«! *. aaanweneleste 9-tol 2-18 nyitva

a lázadó pópák ellen
a bukaresti közúti villamostársaság 
vezértiíkára, két mérnök (ezek egy- 
egy csoport légionistával külföldre 
akartak szökni), két megyei prefektus, 
két rendőrkapitány, egy város villa
mosműveinek főmérnöke, Déva város 
polgármesterhelyettese, de több zsi
dót is tartóztattak le Focsaniban és 
Lespeziben, akiknél kommunista röp- 
iratökat és levelezést találtak. A ház
kutatások során újból nagymennyi
ségű rablóit holmit koboztak el a há
tóságok a v.isgárdistáktól. Eddig 131 
tehergépkocsira való rablót! holmit 
szedtek össze. A fegyverek száma is 
egyre emelkedik az utcai elkobzások 
során. A bukaresti katonai törvény
szék már él is ítélt 36 lázadót. Ezeket 
három hónaptól öt évig terjedő bör
tönbüntetéssel és nagyobb pénzbírság
gal sújtották.

toszeinlélő jéhez: „Van szerencsénk arra 
kérni önt, bocsásson minisztériumunk 
rendelkezésére 90 önműködő pisztolyt

*’-axxx*JLC>ll  _pil3,ÓlUl,y IKjZ 
adjanak egy töfténjrtárat 14 töltény- 

bcAlsyminiszteT ** A csendórs-ég1 eleinte 
a

vetkező levelet intézte Petrovicescu 
belügyminiszterihez: „Tábornok úr’ 
Kérem, adjon a fiúknak a lehető leg
gyorsabban annyi revolvert, ameny- 
nyit csak lehet- Horia Sima“ Ezt a 
levelet fényképmásolatban közük a 
bukaresti újságok.

A. belügyminisztérium ezután a kö
vetkező levelet intézte a esendőneég 
fóJzeinlélőjéliez: „Van szerencsénk arra 
kérni önt, bocsásson minisztériumunk 
rendelkezésére 90 önműködő pisztolyt 
és ,10 browningot. Minden pisztolyhoz 
adjanak egy töltény tárat 14 töltény- 
nyeL Aláírva: Petrovicescu tábornok, f--1"— . ..................
húzódozott és nem akarta kiadni 
kért fegyvereket, de

Horia Sima személyesen vállalt 
felelősséget azért, hogy .semmi 

baj sem történik."
Erre azután kiadták a pisztolyokat. 
Közli még a sajtó Codreanu apjának 
egy levelét. Az öreg Codreanu panasz
kodik,mert a vasgárda új vezetői meg
hamisították a mozgalom eredeti jel
legét.

. \ f"ówu»ld<j ] 5'

A francia flotta 
francia marad 
— mondta Darlan 

tengernagy
Nevryork, febr. 4.

Darlan tengernagy, francia tengeré
szeti miniszter párisi útjáról az ame
rikai lapok azt írják, hogy Darlan 
nem is annyira Lavalla), mint Ottó 
Abetz német megbízottal akar tár
gyalni. Az amerikai közvélemény 
nagy érdeklődéssel figyeli Darlan 
tengernagy párisi szereplését és a la- 
X>ok az első oldalon közük az erre- 
vonatkozó tudósításaikat. A Newyork 
Times közli a Lo Journal vasárnapi 
számúban megjelent Darlun-nyilatko- 
zatot, amelyben többek között a fran
cia tengerészeti miniszter nyomatéko
san kiemelte, hogy a francia flotta 
francia és az is marad. Franciaország
nak szüksége van flottájára, hogy
anját gyarmatait védje, jöjjön a tá
madás bármely felől.

Az amerikai közvélemény nagy je
lentőséget tulajdonít ennek a nyilat
kozatnak, amelyet Darlan tengernagy 
közvetlenül elutazása előtt tett és 
olybá veszik, mintha egy kényes kér
désben előre körvonalazta volna Dar
lan tengernagy a vichyi kormány 
álláspontját.

4.

Ázsiai vihar 
Jugoszláviában

Belgrád, febr.
Jugoszlávia keleti vidékén a „Kossava" 

nevű ázsiai eredetű vihar pusztított. A 
jégesővel együtt járó orkán óriási sebes
séggel száguldott végig hegyeken és völ
gyeken. Az eddigi jelentések szerint egy 
tehervonatit és egy járókelőt borított fel a 
szélvész, További áldozatokról még nem 
érkezett jelentéé.

>- .-ti, ,.'!í .

Egy életen át
rkrfmrf film 1 We>te^ Paula nagy arö- 
---------- —------------ 1 vészete ad külön értéket 
a nemes és tiszta eszközökkel megcsinált 
filmnek, amelyben ismét egy kedves, nyílt
szívű, derűs kodélyü bécsi lányt játszik, 
azt n típust, amelynek néhány szép válto
zatára emlékszünk régebbi alakításaiból. 
Wesseiy Paula megható játékkal, szívvel 
és valami bánatos humorral rajzolja meg 
a finom női lelket, amelynek mindössze pár 
napi boldogság jutott részül és ennek az 
emlékét őrzi égy életen át Kunok az egyet
len szerelemnek szenteli életét, de szenvedé
séből nem csinál tragédiát, hűségében meg 
nem tántorodik és megőrzi józan, egészsé
ges lelkét, amíg b kései boldogság rá nem 
talál. A Fórum és az Qmnia közönsége sze
retettel látta viszont kedvencét, akinek 
filmjében feltámad a régi, békebeli Béos 
és néhány szép felvételben örömmel isme
rünk rá a pesti Városligetre és a Margit
szigetre is.

— A Mogyoróssá hangszergyár tangó- 
harmonika-zenekar rádióhangversenye. A 
rádió tegnapi tarka-estjének egyik leg
nagyobb sikerű műsorszáma volt a tangó 
harmonika-zenekar hangversenye, amely 
inár a Vigadóban és több vidéki városban 
sikerrel mutatkozott be. A gyönyörűen, 
hangzó tangóharmoriika Mogyoróssy Fri
gyesnek köszönheti nagy népszerűségét.

Szenzáció*  könyv jelent meg a
Vitaminokról. 9 

FAZEKAS ISTVÁN i 

AZ 111
ÉLETELIXIR

TÖRTÉNETE.

Ezt a kényvet mindenkinek el kell ohre*.  
nio, aki egészsége*  akar maradni! 

Ara W 3 ÓO.
CSBRtFzALVi KIADÁSA. 

Kapható minden könyvkereskedésben.

t
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Német repülők nyoma a londoni 
alkonyaiban

Londoni tudósítónk
táviratából

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

A London ellen intézett e’ső nappali német légitámadásról készült ez a fel
vétel. Az alkonyati égen jól látsz k az a füstkor, amelyet egy német gép 

rajzolt a város fölé

Tíz centiméterrel több, 
mint tavaly...
Budafokon kisebb apadás

A földmívielésügyi minisztérium víz
rajzi osztálya ma délelőtt kiadott je
lentés.© szerint a Duna Budapestnél 
kedden reggel 8 órakor 734 cm. Tíz 
centiméterrel több, mint a tavalyi leg
magasabb vízálláskor volt. A víz emel
kedésének tempója kedden már Buda

pesten is enyhült és a vízrajzi osztály
hoz érkezett jelentések alapján a tető
zés mára várható.

Budafokon kedd reggel l> órakor 
megáilt a jég és a budafok—tétényi 
szakaszon 3—4 cm-es apadást ésttteUeli.

London, febr. 4.
Az afrikai háború legújabb esemé

nye, hogy az angol és indiai csapatok 
elfoglalták Agordat városát, amely az 
eritreai vasút végállomása. Előnyo
mulást jelentenek Abesszin területen 
is- Hivatalos helyhez közelálló tájé
koztatás szerint Londonban nem tud
ják pontosan, hogy mi az eritreai 
brit hadsereg további terve és meddig 
szándékoznak előrehaladni. Ennek el
döntése főleg az ottani parancsnokló 
tábornoktól és a körülményektől függ.

Hangsúlyozzák, hogy Eritrea he
gyes vidékein rendkívül nehezek a 
hadászati viszonyok, az angolok köz
lekedési és utánpótlási vonalai na
gyon meghosszabbodtak és mivel az 
egyetlen forgalmi eszköz Britre,óban 
a teherautó, — ott nem áll rendelke
zésre szállításokra a tenger, mint Lí
biában. — a közlekedés itt valóban 
óriási akadályokat jelent. Londoni 
félhivatalos helyen ezért figyelmezte
tik a közönséget, hogy ne számítson 
gyors előnyomulásra Eritreában vagy 
Abesszíniában-

Hasonló nehézségei vannak termé
szetesen az olasz haderőnek is, amihez 
még az is járul, hogy a keletafrikai 
olasz hadsereg elszigetelt helyzetben 
van. Most hogy Graziani tábornagy 
csapatai nem jelentenek pillanatnyi 
veszélyt Egyiptomra, az afrikai brit 
haderő nagy részét Wavell tábornok 
Eritrea ellen tudja fordítani.

Líbiában' tovább folyiik az angol 
•haderők összpontosítása, még pedig 
a Dernától nyugatra lévő területen.

Angliában egyébként jól tudják, hogy 
az afrikai hadműveleteknek csak 
másodrendű jelentőségük lesz abban 
a pillanatban, amikor megindul a 
németek nagy támadása az angol szi
getország ellen. Abban az esetben, ha 
a németeknek valóban sikerül elfog 
lalniok Angliát, az összes afrikai 
eredmény egy tollvonással megsem
misíthető, amint ezt Garwin, az Ob~ 
server ismertnevű publicistája egyik 
cikkéiben ki fej tette.

Az angolok azonban remélik, hogy 
Anglia elfoglalására és legyőzésére 
nem kerül s.or.

Ami a németek angolellenes hadi
terveit illeti, az egész brit sajtó állan
dóan tele van az ilyen tervek és felte
vések ismertetésével, valamint magya
rázatával. Mindenki egyetért abban, 
hogy az angol történekem legsúlyo
sabb órái közelednek és a hatalmas 
német birodalom óriási haderővel és 
taktikai zsenialitással nagyon nehéz 
helyzetet fog majd teremteni Nagy- 
britannia számára, hiszen a néme.ek 
legnagyobb érdeke, hogy minél előbb 
kicsikarhassák a döntést.

Igen nagy érdeklődés nyilvánul meg 
a franciaországi események iránt is. 

Pétain tábornagy rendkívüli ne
héz helyzetben van, mert egyrészt 
az angol megtorlástól tart, ha Bizer- 
tát átengedi, másfelől nagyon kedve
zőtlen lehet a belső reakció, mert hi
szen nagyon sok francia éppen azért 
híve a vichyi kormánynak, mert re
mélik, hogy a kormány meg tudja 
őrizni a gyarmati birodalom sértetlen
ségét és rossz hatást keltene, ha meg
kezdődnék ennek a birodalomnak a fel
darabolása. Másfelől azonban nem na
gyon mernek ujjat húzni a németek
kel.

Még nem lehet tudni, hogy mi lesz a 
döntés, de bizonyos, hogy a németek 
már nagyon bizalmatlanok Weygand 
tábornok afrikai tevékenységével szem
ben. Mikes György

120 interpelláció !
A képvselőház a karácsonyi szünet 

után ma kezdte meg érdemleges mun
káját a háromhatalmi egyezményhez 
való csatlakozás és a magyar—jugo
szláv örök béke és állandó barátság 
szerződésének becikkelyezéséről szóló 
törvényjavaslatok letárgyal ágával. A 
holnapi ülés napirendjére két igaz
ságügy’! javaslat kerül, az egyik a 
nemzetiségi érzület védelméről, a má
sik pedig az építő takarékok meg- 
rendszabály ozásáról szóló javaslat.

Holnap interpelláeiós nap is van s 
már eddig több mint 120 interpellá
ciót jegyezlek be. Ezek közül, mint
hogy egyesek három-négy interpellá
cióval is szerepelnek, többeket törölni 
fognak,., de még így is száznál több

interpelláció marad napirenden. Az 
általános politikai kérdésekben be
jegyzett interpellációkra a miniszter
elnök — betegsége miatt — nem fog 
válaszolni, de kormánypárti körökben 
azért biztosra veszik, hogy az ülés a 
késő esti órákig eltart.

Arad a Tiberís
Kóma, febr. 4.

(NST.) Az állandó esőzések követ
keztében a Tiberis ismét megáradt. A 
keddre virradó éjszaka a folyó víz
állása elérte a 12 métert.

+1°
A meleg

Utánozhatatlan a Kosztelitz Lavendula.

Mérsékelten 
enyhe idő, 

gyenge olvadás 
levegő hatására tegnap már az

egész országban olvadáspont fölé emelke
dett a hőmérséklet. Erdélyben és a Felvidé
ken volt a legmelegebb, itt -}~5 fok fölött 
volt a hőmérséklet csúcsértéke. A hegye
ken azonban olvadás egyáltalán nem volt, 
ami kedvezőnek mondható az árvíz szem
pontjából. Kisebb eső sokfelé hullott és 
Sopron—Szombathely környékén ma reggel 
havazott.

Időjárásunkban lényegesebb változás most 
nem várható. Borult, ködös, esőre hajló 
marad az idő, a hőmérséklet pedig az éj
szakai órákban fagypont körül, nappal pa-

dig 2—3 fokkal olvadáspont fölött lesz. 
Z. I. A.

A. Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénkebb szél, túlnyomóan borult idő, 
több helyen havaseső, vagy eső. Sok helyen 
köd. A hőmérséklet ma alig változik, hol
napi alakulása ismét bizonytalan.

Felelős szerkesztő és kiadó:

DR. HALÁSZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 Órai üjság Lapkiadó Rt. Szer
kesztőség: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon: 22-42-32, 22-42-33, 22-42-84.
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RUHA 
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

legolcsóbban
Márton Szász
Bálvány-utca 3*  Címre ügyeim

Használt fértiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel. Teréz-körút 2 I » 

Telefon 224-842.

Antenna, rádió 
recsegést ® (tüntet 
garanciával, Marjai 127—485.

HO raktárban
100 készítő 
1000 bútora

UNIVERSAL 
mübútorgyár irodab.. torgyár. 

VII, Wesselényi-utca 8. 
Tel. 228-6r2, 22Ö-6Ö8.

4 SZOBA HALLOS
összkomfortos lakás, bérvilláfcan 
nz»gasföldS2,lnten Lözpontifütés 
és melegvízszolgá’tatássa’, garaf eval 
vagy anéi .ül ny’tott terasszal 
Serleg-ut< a 6. s rám alatt május 
elsejére béibeudó. Feltételek és bér
beadás líj. dr. Kemény Mit lós 
ügyvédnél, József-l-örút 31/a. Telefon: 

139-020 délután 2—5 között.

TRBUMPH
őrs ágive érképv.selete. Kedvező : i ah 
Díjtalan bemutatás. ÉDES és DECSYO 
Bpest. VI1 Akácfa-u 13. T. 222-G24.

CA NTU Ll A

B HARMONIKÁK KIRÁLYA
Hangban, árban vezet

REMÉNYIG 

BALRA, rSKÜVORE 
divatos frakk szmokin". «« ölcsifzi 5 P 
Viseli ruhák vé.ele RÓTH KÁROLY. 
VII.. Akácfa-u. 6 T. 224-751.BRIUUmRT.

aranyért, e üstért, fogaranyért 
legtöbbet fizet

SIN GER, BAROSS-U, IÍF.

M A < H

TAXIGEPIRÓ
vállalat óránként P 1*30  Tel.

423-501. 223 — 338.

Használtruháért mindenféléért 
legtöbbet fizetőnk Schmergel íruha- 
fizlet, Rottenbiller-u. 37. Telefon.- 

422—209. Hívásra jövünk.

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

Levélhívásra házhoz megyek.

Vörös Pái
Újságárus, 

közepén.
MOTTÓÉIT ruhákért, minden*  
ll*la£.  illlLI nemű tárgyakért 
legtöbbet fizet, la. szövetre becserél 
Nllt-.vits Nép- Tol . 444 4C? 
síinház-utca 2K. ICK« i 4ÖI

Szent István-parkhan vagy 
közvetlen köreiében keres házaspár 
kényelmes közp. fütéses albérleti szo
bát ellátúss 1 v. anélkül. fA-Jonnalrafr 
jeligére Haasensteinliez, Dorottya-u. 8

BRIEF-KONYHA
Elsőrendű anyagukból készült ebéd 
menőt házhoz szállít. Telefon 121-04b 
Epy adag (2 szeletes) f .78 P
Nagy ad»r (3 sze etes) .. 2.59 P. 
Családi adag (4 szeletes) .. 3.30 P

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Tuub, íhököi,.út 18

Nem teszek el 
jövőre mode'lt

Ferda Manyi

BRILIÁNST 
aranyat, e füstöt, lejmaqaiabb nap 
sírban veszek. Rózsa, Doh ny-utcs l t 

fáj ház) Telefon: 226-15l'.

Hssznáít férfi és női íi*
legtöbbet fizetek. Ékszerekért,szőnyeg 
varró-és írógépért égési háztartásokért 
Gerstt G.. Krzsébet-krt 32 T .•421-868

EVŐESZKÖZÖK 
alpakától. rozsdamentes acélból is. 
Talak, teáskannák, tálcák, székek, 
asztalok, sörkimérök, billiárdas falok 
stb. IIKXNElt, Király-utca 25.

U E C 7 E If szőnyeget, 
w E tA av E ■> ruhaneműt, 

fehérneműt, bútort stb. Sommer 
Márton, Lónyay-u. 28.(Naryzá og- 

háznál.) T.: 182-151.

BKILLIÁNST, 
aranyat, fogaranyat legdrágábban 
vesz Baross Ékszerhez. Baross- 

u. 83. T.r 131-770.
Keresek március l-re

V szobás 
lakást 
központi vagy etage fűtéssel, meleg
vízzel. Ajánlatot „Tágas lakás" jel
igére Andrássy-út 47 fökiadóba kérek.

«. Baját gyártmányé
Álarc - lamp:on 

viszonteladó'-nak A I: F A papírtizem, 
Budapest, Kisdiófa-u. 1. Klauzál,tér 

sarok. — Árjegyzék díjtalan.

F" | i Használt ruhákértígyelem I
fizetem. — Győződjön meg és hívjon.
Schulz. Népszlulíáz-u. 21. Tel. 142-367

Manas a vérnyomása?
Étkezzen vegetftrius és .dié
tás étteremben. Baross-u. 1.

(Hollandi Bank épület.)
Kárpitos há-akho? legolcsóbban 
ajánlkozik. Szabó. Viola-utca 36. sz 

Házfelügyelőnél.

HÍVJA 340—287
Solt pénzt kap hasznúit 
civil- és egyenruhákért

Oktogonnál gőzfütéses kétszobás 
garcQnlioz éri lakótársnöt keresek. 

Lehet bútorral. 11J-5S8.

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai y.-t. iörforgógépein. (Felelős: Győry Aladár Igazgató.)


