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Darlan tengernagy ideiglenes kormányelnök?

SÚLYOS HARCOK AFRIKA
<

R német légierő megerC siti Wick őrnagy hősi halálát

A milánói
tudósítójának iele.onjelentés

Milánó, febr. 7.
Az olasz lapok ma is azt írják, hogy 

Görögország helyzete aggasztó, mond
hatni kritikus.

A görög—olasz konfliktusról lévén 
szó, meg kell miág jegyezniünk, hogy 

erősen túlzottak, vagy legalább is 
félreértésből eredtek azok a hí
resztelések, mintha német repülő- 
alakulatok kezdtek volna harconi 

Albániában az Olaszok mellett.
Felelős német helyen nyomatékosan 
hangoztatják és Kómában is kijelen
tik, hogy

a Görögországgal való viszony vál
tozatán: a Rzichnek nincs szándé

kában cagus bellit előidézni.
Az információk eredete egyébként az 
lehet, hogy az utóbbi időkben német 
szállítógépek landoltak Albániában, 
mint az agy hivatalom tiranai szemé
lyiség nemrég elhangzott kijelentései
ből is kiderült.

Afrikában mindenütt igen heves a, 
harc.

Davlannak
meg kehi találnia 
a kibontakozást

Megerősítik Wick őrnagy &ősi &aláláí

A ÓSponéG beilint 
tudósit ójának tele onjelegtese

Berlin, febr. 7.
A Franciaországból legutóbb érke

zett értesülések ismét felfokozták a né
met politikai körök amúgy is elég élénk 
érdeklődéséit Viehy és Paris esemé
nyei iránt. A megint Parisban időző 
Darlan tengernagy tegnap már talál
kozott Lavallal és nem titok többé, 
hegy a francia kormány haditengeré
szeti miniszterének, akit mintegy Pé
tain tábornagy főmegbizottjának. 
vágy, mint Berlinben mondják, ,,Ge- 
schaftsführer“-jén-ek lehet tekinteni, 
az a. nöház feladata, hogy a vichyi po
litikát igyekezzék a lehető legkevesebb 
veszteség árán továbbra is fenntar
tani ést emellett lehetővé tenni, hogy 
létrejöjjön a Németország által kívánt 
együttműködés Laval volt miniszter- 
vlnökkeL

E tekintetben megegyeznek az olasz 
és angol jelentések. Rómában azonban 
még .mindig fordulatot várnak. Erre 
enged, következtetni, legalább is a 
fasiszta sajtó hangadójának, a Popolo 
d‘Italianak mai kijelentése: „Afriká
ban is szemben ta.álja s szemben fogja 
találni magát Anglia a tengely fel
sorakoztatott erőivel, olymódon el
osztva, ahogyan az- a hadviselésnek 
leginkább megfelel. Ahol az angolok 
feltűnnek, Olaszországot és Németor
szágot ott' találják, készen és. eltökél
ten a küzdelemre11.

Az amerikai eseményekkel szemben 
olasz részről erősen hangsúlyozzák a 
nyugalmat. Ezzel azt akarják Rómá
ban kifejezni, hogy

sem az Angliának nyújtandó se
gítség meghatványezása, som az 
USA esetleges hadbalépése nem 
érintené meglepetésszerűen és nem 
találná készületlenül Olaszorszá

got.
Ez utóbbi eshetőség különben az olasz 
sajtó beállítása és a politikai körök 
felfogása szerint igen valószínűtlen
nek tekintendő.

Györgyi Miklós 

Páris és Vichy viszonyának ren
dezése, valamint a szükséges össz
hang megteremtése, német véleke
dés szerint, rendkívül fontos ér. 

deke Franciaországnak
ha talán nem is életkérdése, amint 
azt egyesek gondolják. A párisi sajtó 
továbbra is éles támadásokat intéz a 
vichyi kormány ellen, amelyet a né
met-francia viszony szabotál ásá.nak 
vádjával illet és ha Darlan tenger
nagy mostani párisi útja során sem 
sikerül kibontakozást találni a súlyos 
helyzetből, úgy

esetleg még súlyosabb szakadék 
támad Paris és Viehy között.

Hull amerikai külügyi államtitkár
nak a meg nem szállt francia terüle
tekre. küldendő élelmiszerszállítmányok 

Í visszatartása ‘ ügyében mondott beszé
dére Berlin megjegyzi, hogy az csak 
üres kifogás, mert ha Amerika komo
lyan segíteni akar a meg nem szállt

Indiai 
munkáscsapatokat 
visznek Angliába

Róma, febr. 7.
(NST) A római lapok kabuli jelen

tései szerint Indiában Bevin brit 
munkaügyi miniszter tervei alapján 
bennszülött munkáscsapatokat állíta
nak össze. Ezeket a munkásesapatokat 
Angliába viszik, hogy felváltsák ve
lük a német repülőtámadásoknak leg
inkább kitett gyárak angol , munká
sait. Az indiai kormány utasítást ka
pott, hogy állítsa össze az alkalmas 
bennszülött munkások jegyzékét. Ha 
nem jelentkezik önként elég munkás, 
akkor megkísérlik, hogy politikailag 
gyanús személyek letartóztatásával, 
növeljék a létszámot'

Franciaország élelmezési nehézségein, 
úgy nyugodtan megtehetné, anélkül, 
hogy az á veszély fenyegetné, hogy 
ezek az élelmiszerek nem a francia 
lakosságnak jutnának.

Nagy derültséggel fogadták Berlin
ben Wendell Willkle-nek azt a kijelen
tését, hogy ő német származású és tu
lajdonképen Wilkenek hívják. A Wil- 
helmstrasse szóvivője kijelentette, 
hogy Willkie- rövid politikai pályafu
tása alatt annyi metamorfózison ment 
keresztül és' annyiszor változtatta meg 
álláspontját, hogy legújabb kijelenté
sein nem. lőhet csodálkozni. Azt is 
megemlítették a német külügyi hiva
talhoz közelálló helyen, hogy miért 
csak most jutott eszébe a volt elnök
jelöltnek a német származása és miért 
nem említette elnökválasztási küzdel-. 
me során?

A Csatorna-menti légi tevékenység 
megélénkülése

alkalmat nyújt a német sajtónak an

RekonstmiáljáR
a bolgár kormányt ?

Belgrád, febr. 7.
(Búd. Tu<L) Szófiából jelenti a Vreme, 

hogy Bagrjanov lemondása még min
dig a bolgár politikai közvélemény 
érdeklődésének központjában áll. A 
lemondást különböző kommentárok
kal kísérik. Ebben a tekintetben a 
helyzet tisztázását várják magától 

nak leszögezésére, hogy újból bebizo
nyosodott a német légi haderő fölénye 
és az a tétel, hogy a kezdeményezés 
a németek kezében van.

Azokkal a külföldi jelentésekkel 
szemben, mintha Wick őrnagy, a 
tölgyfalombos vaskereszttel kitünte
tett hős pilóta még életben volna, né
met illetékes helyről sajnálattal jelen
tik ki, hogy ez a jelentés nem felel
het meg a valóságnak. Már két nap
pal Wick őrnagy eltűnése után

a német. légihaderő közvetlenül a 
Royal Air Force-höz fordult és 
azt a felvilágosítást kapta, hogy 
a kitűnő pilóta nem került fog

ságba.
Azóta sem német és bizonyára an^cl 
helyen sem szereztek .tudomást Wmk 
hollétéről, úgyhogy most már vér
képen számolni kell az ő hősi halá-

■\-

Bagr janovtól, aki összehívta a föld- 
míves-szövetséget, hogy lemondásá
nak ok.-.iról beszámoljon.

Biztosra veszik, hogy Bagrjanovnak 
a kormányból való kiválása után a 
Filoy-kormányt rekonstruálni fogják. 
Valószínűnek tartják, hogy erre a re
konstrukcióra február 9. és 18-ika kö
zött kerül sor.

Japánt csapatok 
Thaifőldön

Newyork, febr. 7.
A Távolkeletrői beérkezett jelentések 

alapján a newyorki lapok csütörtök 
esto arról számolnak be, hogy az 
utóbbi két hétben rendkívül nagy ja
pán csapatkötelékek érkeztek Francia- 
Indokinába. A csapatok haladéktalan 
nul folytatták útjukat a thaiföldi in
dokínai határra. Ennek ellenében 
Thaiföld rnáips megengedte két re
pülőtere használatát a japán légierők 
számára, amely állítólag ezekről a 
pontokról indít majd támadást a Bur- 
ma-útvonal ellen. Az amerikai lapok 
azt fűzik a je’entéshez, hogy a Burma- 
útvonalon amerikai hadianyagot szál
lítanak Csungkingbn o így figyelem
mel várják a további fejleményeket.

i



A világ legjobb repülőnemzetei közé 
emelkedhetünk!

MAGYAR IFJAK, JELENTKEZZETEK?
A Horthy Miklós Nemzeti Repülő

alap czöví nagyszabású múnketarvét 
ismertette a sajtó képviselői előtt dr. 
Ember Sándor, a. Nemzeti Repülőalap 
társelnöke. A sajtófogadáson vit:z 
nagybányai Horthy István, a Nemzeti 
Repiilöalap elnökével az élen a ma
gyar repülés vezetői is resztvettek. 
Dr. Ember Sándor rámutatott, hogy 
Magyarországon oly kitűnő ember
anyag áll rendelkezésre, hogyha azok 
megfelelő kiképzést kapnak,

a világ legjobb repülőnemzetei 
közé emelkedhetünk.

A Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap 
anyagiakban is megerősödve ezt a célt 
kívánja szolgálni, amikor rz idén 
mintegy ötszáz magyar ifjút akar mo-

Olasz gyarmati hetilap 
az afrikai hadlhelyzetrm

Róma, febr. 7.
(Magyar Távirati Iroda)

Az Azíone Coloniale című gyarmati 
hetilap az afrikai hadihelyzettel fog
lalkozva, a következőket írja:

Derna feladása kétségtelenül fájdal
mas dolog cs csak sajnálkozással gon
dolhatnak rá azok, akik ismerik ezt a 
gyönyörű kis várost. Derna védelme 
azonban újabb olasz erőket használt 
volna el, viszont a város katonai je
lentősége kisebb Bárdiánál és Tobruk- 
nál. Derna és kikötője nem alkalmas 
tengerészeti támaszpont berendezésére. 
Sollum, Bardia és Tobhuk birtoklása 
nem biztosít az ellenség számára je
lentős előnyt, tekintettel arra, hogy 
az olaszok az erődök feladása előtt 
minden lehetőt elpusztítottak. 

fc!,; Barabás PáUendozf: CSERÉPY OZÉft. z„e;Laurisin Miklós.

BÉCSI p^s, ÁTRIUM
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toros repülővé kiképezni. A repülő
alap országos szervezéssel egy 

hatesztendős programra
keretében kívánja a legmagasabb fokú 
pilótakiképzéssel biztosítani a magyar 
aviatika céljait. A Horthy Miklós 
Nemzeti Repülőalap ezúton felhívja a 
magyar ifjúságot, hogy mennél szá
mosabban jelentkezzenek a májusban 
meginduló kiképzésre. Korhatár a be
töltött 13, de át nem lépett 21-as élet
év. Azok az ifjak, akiknek érettségi
jük van, 24, a diplomás gépészmérnö
kök pedig 2S életévükig jelentkezhet
nek. Felvilágosításokat a Magyar Aero 
Szövetség központja (Vigadó-utca, 2), 
a különböző repiilőe.gyesületek és a 
vidéki Acro-körök adnak.

Figyelemreméltó körülmény Giara- 
bub ellenállása. Ennek az oázisnak 
helyőrsége már hetek óta hősiesen el
lenáll minden ellenséges támadásnak.

Az Azione Coloniale cikkírója az 
általános afrikai helyzetet a követke
zőkben foglalja össze: A helyzet álta
lában véve igen feszült. Kirenaikában 
az olasz ellenállás erősödésére lehet 
számítani. Erythreában nagy a fe
szültség, míg a szudáni és kenyai ha
tárvidékeken az erők egyensúlyban 
vannak. Líbia nyugati határainak biz
tonsága végett nagy jelentőségű 
volt Weygand tábornok rádióbeszéde. 
A tábornok beszédében kijelentette, 
hogy az ellenőrzés a'att álló észak
afrikai francia birtokok híven betart
ják a fegyverszüneti rendelkezéseket

Nem dráma — 
nem vígjáték —

más mint a többi J 

BULLA ELMA 
CSORTOS GYULA 
GREGUSS ZOLTÁN 
E R D É LY I MII C I 
HIDVEGHY VALÉRIA 
RACZ. VALÉRIA 
MAKLARY ZOLTÁN 
BILICSI TIVADAR 
KÖPECZI-BOÓCZ 

művészi alakítása!
Készült ti Magyar Film Iroda műtermeiben

NRGY NAPOK, 
KIS JilREK

Az Egyesült Államok csendesóceáni 
fjottája kifutott a nyílt tengerre s teljes 
készenlétben hadgyakorlatot folytat.

A .párisi front", a francia fővárosban 
most megszervezés alatt álló németbarát 
francia pártatakulás olyan némot-franeia 
együttműködésért száll síkra, mely koo
peráció túlmegy a jelenlegi fegyverszüneti 
megállapodásokon. Ezek a körök Laval sze
mélyében biztosítékot látnak.

Koosevclt kinevezte John Wynantot, a 
genfi nemzetközi munkaügyi hivatal veze
tőjét az USA londoni nagykövetévé. Az 
elnök személyes jóbarátját, Biddellt, volt 
varsói USA nagyköveiét, a Londonba emig
rált lengyel kormányhoz nagykövetnek, az 
ugyancsak londoni emigrációban tartóz
kodó norvég és holland kormányok mellé 
pedig követnek nevelte ki.

Az afrikai hadijelentések szerint Líbiá
ban n:m történt fontos lépé3. Erit- 
roáiban Keren városa valóságos hídfőállás^ 
a masszauai vasútvonalnak, amely a Vö
rös-tengerhez vezet. Korén előtt igen erős 
állásokban harcol a nyugat felől ide össze
vont két olasz hadosztály s vitézül küzde
nek a dubatok, az olaszhű bennszül öt tal a- 
kulatok. Etiópiában harcok folynak, egye
lőre lényegesebb események nélkül.

Bulgária nemzetközi fontossága' napról- 
r.cpra nyilvánvalóbb lesz. A tengely és a 
tengelyeEenes sajtó éppúgy, m’.nt a sem
leges újságok fontosnak tartják hangsú
lyozni azt a hírt, hogy a berlini bolgár 
követet hazarendelték, Szófiába jelentésté
telre.

Albániában a helyzet változatlan. Klis- 
suránál erős tank- és páncó'.ostámadást 
végeztek az olaszok. Az arcvonal változat
lan.

Az IKustrious angol repül őgépanyaha jót 
nemrégen a szicíliai szorosban egy német 
zubó telibe találta: az 590 kilés bomba meg
ölt 80 tengerészt és elpusztított 20 repülő
gépet. Az anyahajó azóta Máltába ment, 
ahonnan most Alexandriába érkezett.

A genovai katonai kórhlztan ápolják 
Antonelli tengerész szikratáviráezt. "aki az 
olasz hősiesség csodálatos példáját nyúj
totta. Antonellinck csodával határos mó
don sikerült megmentenie minden őrizeté
ben levő fontos iratot

attól, hogy a görögök kezébe jus
sanak. A görög nehéz tüzérséggel bom
bázták, majd bevették azt a kicsiny part
menti helységet, ahol Antonelli állomáso
zott. Az olasz túvirász az utolsó percig ki
tartott őrhelyén, majd amikor a görögök 
behatoltak a helységbe, a magas és mere
dek tengerpartról okmányaival együtt a 
tengerbe ugrott és elmenekült. A hős olasz 
szikratávirász tizennégy óra hosszat úszott 
és csak ekkor mentették ki a tengerből.

Aláírták a szlovák—magyar állampol
gársági egyezményt.

Sztalinabadban 16 tágból álló társaságot 
fogtak el, amelyet, mint a moszkvai Prav
da jelenti, szovjetellenes ténykedéssel vá
dolnak. A társaság három verotőjét és még 
másokat is agyonlőttek, a többit pedig sú
lyos börtönbüntetésre ítélték.

A nomádok földje lett Amerika a husza
dik századiban. Már a washingtoni kor
mányhatóságokat is élénken foglalkoztatja 
az a jelenség, hogy jelenleg több mint 
kétmillió amerikai állandóan lakható gép
kocsikon vándorol szerte a kontinensen s 
jelenleg nem kevesebb, mint 600.000 ilyen 
gördülő lakás van az Egyesült Államok
ban s ezek a gépesített lakókocsik valóság
gal követik a fecskéket: ősszel délvidékre 
költöznek, tavasszal ismét! visszatérnek 
északra, lakóinak tehát nincs állandó lakó
helyük. A gépkocsin tanyázó amerikai pol
gároknak már az egész kontinensre kiter
jedj szervezetük van, van elnökük, jogügyi 
és technikai szakembereik, sőt külön napi
lapjuk és három folyóiratuk is van már. 
Vannak floridai városok, ahol állandó tele
pük van a vándorló autósoknak, sőt külön 
vízvezeték, mclegvizczolgáltatásuk, vala
mint élelmiszerraktáruk. Most Newyork 
városa készül külön hatalmas parkoló he
lyiséget létesíteni ezeknek a kocsiknak. Az 

új nomádok természetesen igen aagy gon
dot okoznak az adóhivataloknak g mess 
külön törvényt akarnak hozni, amelyben 
szabályozzák a vándorló autős-esaládok 
adóügyeit. Ezeknek a családoknak ® gyer
mekei jórészt magántanulók. Mintán a, 
szállóspk nagy bánatára a vándorló lakó
kocsik lakói nem veszik igénybe « hotele
ket és a vendéglőket, a vándorló autókat 
minden komforttal ellátják. Van olyan ko
csi is, amelyen konyha, beépített szekré
nyek, házi, bár, rádió, sőt füthető fürdő 
is van, van olyan kocsi, amelyet gördülő 
műhellyé lehet átalakítani vagy akár 
irodahelyiségiíS, fénybépész-Iaboratórium- 
má, vagy műteremmé,

Az amerikai németek lapja, a Newyork- 
ban megjelenő DenZaher Weckruf und 
Beobáchter szatirikus hanga kis politikai 
szótárt közöl az időszerű politikai és há
borús kifejezésekről. A kis szótárból vesz- 
szűk a következő idézeteket: 
menekült kormány = döglött nyúl, amely
nek farka kétségbeesetten tovább harcol; 
erkölcsi győzelem = ha valaki saját 
skalpja nélkül hazamenekül; repülőgép- 
anyahajó = mesterséges repülőtér tenger 
fenekén, cápák kártyaasztala; stratégiai 
visszavonulás = nyaktörő menekülés 95 
irányban, miközben a csapatok csak fog- 
kefével és bórotvakészülékkel vannak fel
fegyverezve; Maginot-vonal = a francia 
köztársaság fűzőjének eipzára, egy rántás 
és Mariann® meztelenül áll ott; Monroe- 
elv — skalp-monopólium a nyugati félte
kén; miniszterelnök = kanadai burgonya
ültetvényes; Newyork = sziget Anglia 
partján;

Folyékony égő anyagot állít elő új el
járással egy svájci mérnök. Az égő anyag
nak, amelyet rendkívül nagy nyomással fa
hulladékból, fakóregből, burgonyából állít 
elő, nagyobb robbanóereje van, mint a ter
mészetes benzinnek.

Élkobozták Ólai norvég trónörökös és 
Márta hercegnő minden birtokát.

Megható emlékünnepet rendeztek a felső
ausztriai Neuhaus katolikus templomban 
az elesettek emlékére. Katafalkot állítottak 
fel, amely körül annyi gyorya égett, ahány 
hősi halottja van a városkának. Ezután 
sorban felolvasták a neveket és minden név 
olvasásánál kioltottak egy-egy gyertyát.

400 CM hangszert, kéz- és szájharmonikát, 
hegedűt, gitárt, citerát bocsátottak a né
met katonák rendelkezésre, hogy ezáltal 
szabad idejüket kellemessé tegyék.

A sanmarlnoi köztársaság megtiltotta a 
js Idákkal való házasságkötést. Az árja mi
nősítés meghatározásánál az olasz faitör- 
vényeket veszi figyelembe.

A Vagárdá alapítójának öccse, Decebal 
JZelea Codreanu újabb levelet intézett An- 
t.inescu tábornok éllamvozctöhöz és közölte, 
hegy ő — Codreanu — is a tábornok mplló 
áll.

„Fehérneműt katonáinknak!" címmel fel
hívást intéz a svájci néphez a svájci Vö
röskereszt. Meleg ingeket, hosszú alsónad
rágokat, gyapotmellényeket, gyapothars, 
nyakat, zsebkendőt kér elsősorban a Vö
röskereszt. „A hadsereg számít rád, svájci 
nép, tudod, mi forog kockán**,  — ezzel 
végződik a felhívás.

Az űj német polgári törvénykönyv ter
vezetével most foglalkozik a nemet jogi 
akadémia. A törvénytervezet szerint a férj 
magánjogi tekintetben nem lesz többé 
„egyedüli úr a házban", jogait, valamint 
felelősségét is az egyenjogúság alapján 
inog fogja osztani a feleséggel, akire ter
mészetesen ezentúl több kötelesség háram
lik majd.

„Igazsáfflígló" címen új kémelhárító 
szervezetet alapított Smuts tábornok, a 
Délafrikai Unió miniszterelnöke. A szerve
zet titkos ügynökökkel dolgozik és, mint a 
Berliner Börsen-Zeítung írja, tág teret en
ged a besúgóknak.

A nemzetközi sajtötudösitű 
újabban Közgazdasági Hírszolgálat cím
mel külön közgazdasági mellékletet ad ki 
az Éuropapress gazdasági híranyagának 
fjlhasznúlásával. A kitűnő kőnyomatba új
ság új gazdasági kiadása nemcsak Európa, 
de az egész világ gazdasági életéről, vala
mint, az egyes államok háborús gazdálko
dásának legújabb terveiről és intézkedé
seiről bőséges és érdekes jelentősekkel szol
gál. Ma, amikor a háborús, illetve kötött 
gazdálkodás oly fontos tényező a hadviselő 
felek s általában az államok életében, va
lósággal hézagpótló szerepet tölt be Po
gány Glibel György kitűnő kőnyomatos új
ságjának ea az új, gazdag tartalmú ki- 
ádáfa. m w

Hirdessen A „PENGŐS HIRDETJS’*-  
ben! Biztos eredmény!
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Tovább ap>acl 
a Duiíű

Csepelmég nincs íúl & nes^élyen - >í légierő 
újra bombázta a B«na íéglnrlasssalt Vecsés 

é& Bunapeniele Isöxi
igen félő, hogy még több hás is a 
vadvizek mardtlékává válik.

Ercsiben étidig nyolc tanyából tör
tént kilakoltatás, ma reggelre a. Duna

A földmívelésí minisztérium víz
rajzi osztályának jelentése szerint a 
Duna vízállása Builapcct és Paks kö
zött még mindig magasabb, mint, ami
lyen a JÓgnélkülí áradás szintje szo
kott lenni. A veszély elmúltáról még 
nem lehet beszélni. Az eftnu.lt 21 órá
ban Sud? pesten 30, Adonyban 35 és 
Dunapentelénél 33 centiméterrel csök
kent a vízmcga&ság.

Budapesten a Duna ma délelőtt ló 
őrakc-r 705 centiméter. Az álsó rak- 
partűkon még mindig 140—150 em.-és 
a víz

ik Duna északé® tovább apad. Becs
ben tagnap óta 22 centiméteres apa
dást mértek és holnapra, további 
12 cm.-t várnak.

A hideg időjárás következtében a 
Duna felső folyásán ismét megjelent 
á jég. A vízfelület 10—29 százalékú; 
kieebb-nagyobb jégtáblák borítják. 
Természetesen, ez a jég lassan úszik 
leidé, de, remélhető, hegy ez a jég
mennyiség a torjaszoknál és megállt 
jégnél na.gyc.bb zavart nem idéz elő.

Újpesten a Duna vízállása 12 centi
méterrel szállt lejebb, a belvizek is 
visszahúzódnak, a szivattyúzást a leg
több helyen abbahagyták és inkább 

, kifolyókat ásnak, hogy a víz termé
szetes úton, gyorsabban távozhassák.

Budafokról Karnál tűzoltóparancs
nok jelentése szerint

a Duna jege az elmúlt 24 órában 
mintegy félkilométert csúszott 

Albertfalva régi határában azon
ban állnak a jégtorlaszok.

A vízmagasság két nap alatt 45 centi- 
Piétert cselt. A gátak jól tartanak,, a 
nyomás renged, további kilakoltatás 
nem történt. A talajvíz inkább Csák 

alacsonyabb .pincékben van még.
Osútörtókön délben az a hír terjedt 

él, hogy a Duna Budafoknál áttörte a 
sálat, A Való helyzet az, hogy ilyen 
gatáttörés, gátszakadás aüm történt, 
ellenben

tus intézkedő hatáság maga vágatta 
át egy helyen a tö/tíst, 

mert itt a Duna szintje annyira apadt, 
hogy a töltésen kivüleső vízmagasság 
magasabb volt. Az áttöréssel lehetővé 
tették, hogy áz átszivárgóit víz befoly
hasson a Dunába.

Csepelen az árvízvédelmi munkála
tok befejezés előtt állanak. Mint a 
tűzoltóparancsnok,súg közli,

Csepel még ninfcs túl a veszélyen. 
®jjel-nappal legszigorúbb készültség 
őrködik , a gátak fölött- 
, Nagytétényből Bálint szolgabírótól 
kaptünk információt. Az apadást, 
amely mintegy 20 centiméter Volt, ma 
reggelre 3 centiméteres vízemelkedés 
követte. A talajvízzel nincs baj, a ser- 
^éshízlalót még nem öntötte el az ár. 
A hizlaló egyébként teljesen üres, a 
értéseket már napokkal ezelőtt át- 
^állították a közeli lőtér gazdaságába. 

Albertfalván egész éjjel talpon volt 
?z. árvízvédelmi készültség. A kifen-
l.Gi katonaság és a behívott polgári 
.apaságból alakult, csapatok továbbra 
* epílclték a veszélyeztetett helyeken

■ ‘‘jyülgá'akat. Ma reggelig 30 centi- 
apadást észleltek. Egyelőre 

rstnes baj.
„KPUnaföldvárról Balogh főjegyző kö-
■ ‘te, hogy- leginkább a belvizek é& 
^dvizek okoztak gondot.

Eddig két ház összedőlt, |
több házból a lakókát elszállították és

Bukarest, tebr, 7.
A kolozsmegycí Gyerőfidórigé köz

ségben a csendőrség és a légionárius 
sok között, akik nem engedelmesked
tek a parancsnak, összeütközésre ke
rült a sor, melynek során egy légioná
rius megsebesült.

Eljárás indult 22 ember ellen, aki
ket este 10 órán túl az utcán talál
tak.

A különböző bukaresti középisko
lákban nagyszámú és mennyiségű el
rejtett fegyverre és lőszerré bukkan
tak, amelyet a feloszlatott „Kereszt
testvérek" nevű egyesület tagjai rej
teget'ek, Két papnövelde intézetben, 
szintén rejtett fegyverekre találtak. 
A légionárius munkások otthonában 
143 lopott katonai ágyat találtak a 
hozzátartozó ágyneművel együtt. A 
gyulafehérvári sporttelepen 5 kg. di- 
riamitot, a brassói vagongyárban 100 
drb djnamitgyutacsot, egy légioná
riusnál pedig 31 dum-dum lövedéket 
találtak.

Csütörtökön kezdték meg a jilavai 
erdőben megrendezett tömegmészár- 
Jásban részt vett vasgárdisták bűn-

- ■■ ■, ‘ V.‘. *Á'  v' - J. '

FERENCJOZSEF
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— Korszerű főzőtanfolyam Budán. Ho
gyan lehet kevóa cukorral és zsírral izletó- 
Bon fűzűit Ezt tanítják á budai gáafőző- 
tanfolj-amokon. Februárba® a kÖvotkeaŐ 
tanfolyamok nyílnák meg: 1. Kezdő tan
folyamok hö’gyek részére február 19-től hűi 
hétig szerdán és pénteken délután 5—8-lg. 
Tandíj: 22 pengő. Haladó tanfolyamok 
hölgyek részére február 20-tól hat hétig 
hétfőn és csütörtökön 5—8-ig. Tandíj: 22 
pengő. 3. Időszerű cgytál ételek gyors vagy 
gárzonkonyhá hölgyek és urak réezéré feb
ruár 18-tól minden kedden 5—8-ig hat hé
ten keresztül. Tandíj: 11 pengő. 4. Ház
tartási alkalmazotitak részérfe február 15-től 
hat hétig minden szombaton délután 5— 
8-lg. Tandíj: 10 pengő. Fenti tanfolyamo
kon külön ányaghozzájűrulás nincs. Az 
ételeket a helyszínén a tanítványók elfő 
gyártják. BéitátkóZni léhet február ló-töl 
níindríi nap délután 5-—7-igr á Batthyány*  
utca 8. Síám ateitti iskola ij-odájáfean. To 
lefon: 15—18— 60.

ÍÖ centimétert apadt. A vízmagsság 7Ő5.
Az árvízkoirmánybiztosság megsza

kítás nélkül, állandó nappali és éjsza
kai szolgálatot tart.

A. légierő Veesés és Dunapentelc 
közölt 8 darab 252 kilogrammos 
bambával zúzott össze több jág. 

torlaszt.
Az eredmény egyelőre nehezen álla
pítható meg, mert a kásás jégben több- 
n'yitfo csak a találatok helye, a tölcsé
rek voltak megfigyelhetők, azonban 
egészen bizonyos, hogy á szétrombolt 
jéghegyek lassan, fokozatosan megin
dultak lefelé.

ÚJABB SZÍRIÁI JELENTÉS:

Királylányt akart rabolni 
az Inteíligence Service

Kóma, február 7.
(NSf.) Beirutbói olyan hírek érkeznek 

Rómába, hogy az angol titkos szolgálat 
megkísérelte Faruk király kisleányának, 
Ferial hercegnőnek elrablását. Az angól 
hatóságok az egy hónap előtt történt rab
lóéi kísérletet feltűnő inódon titokban tar
tották.

Körülbelül egy hónapja történt, hogy 
egyiptomi rendőrök egy görögüt és két né
gert láttak ólálkodni az abdini királyi pa
lota kertjének rácsánál. Nem messze tőlük 
autó várakozott. Amikor a kis hercegnő 
gondozónőjével a rács közelében sétált á 
kertben, az egyik néger hata'inas lendülct-

tel át akart ugrani a kerítésen. Az egyik 
rendőr azonnal ráugrott és megakadályozta 
szándékának Végrehajtásában, de elfogni 
nem tudta, mart a bikaerejű;néger lerázta 
magáról és elmenekült. Kút társét azonban 
sikerült letartóztatni. A görög később ba- 
vallotta, hogy el akarta rabolni á herceg
nőt, a néger viszont azt állítja, hogy csu
pán kísérte a görögöt, néhány fontnyi díja
zásért. A görög egyébként tagadja, hogy 
angol ügynök Volna.

A feltűnő eset hírét egy Egyiptomból ki
utasított görög kereskedő vitte Beirntba. 
A letartóztatott gyermek:ablck sorsáról 
nincsen további hír.

Titkos arzenál a román 
züldinges 

„Kereszttestvéreknél"
Véres összetűzés Kalozsmegyében

perének tárgyalását- Pénteken kezdték 
tárgyalni annak a 13 vasgárdistának 
az ügyét, akik Orezeanu ezredesnek, 
a vasút vezérigazgatójának a lakását 
megtámadták.

Leállítják a magán
autók esyrészét

Bukarest, febr. 7.
A kormány gazdasági tanácsa An

tonescu tábornok elnöklése mellett 
ülést tartott, amelyen elhatározták, 
hogy tavasszal országépítő közmun
kába kezdenek.

'Tanulmány tárgyává tettek az ülé
sen a gépkocsi-gumifogya«ztá« 30 szá
zalékkal való csökkentését; ezt a pol
gári gépjárművek részbeni leállításá
val igyekeznek megoldani.

Antonescu 
újabb kiáltványa

Bukarest, febr, 7.
Antonescu tábornok az új államvé

delmi törvény életbeléptetésekor ismét 
kiáltványt intézett a román néphez. 
A kiáltványban a román államvozető 
rámutat arra, hogy amikor Románia 
szomszédai mind fegyverben állnak, 
hogy területüket megvédjék, akkor 
Romániában nem lehet tűrni, hogy 
anarchia uralkodjék. Aki bosszúból, 
vagy személyes hiúságának kielégítése 
Céljából az állam ellen fordul, azt mint 
a nép árulóját kezeli majd a jövőben.

Kékes Ipfn énekei 
^FLÓRIÁN KÁVÉ HÁZBAK! 
Mfttgít*̂örüt  40, téiOfoft 151*888  QásjsáF Lajos és fiái xanakáFéual

A japánok is, ' 
a kínaiak is 

emunak
Sangháj, febr. 7.

Hunan tartomány déli részében a 
harcok egyre nagyobb méreteket öl
tenek. A kínaiaknak így sikerült 
Ujan és Fancsin városába benyomul- 
tiiok. Ezzel szemben Kv.'.ntung tarto
mányban, a Délkínában nemrég újból 
partrflszállt japán csapatoknak sike
rült jelentős előnyomulást végrehaj
taniuk. A japánok újabb csapatokat 
tettek partra és nehéz tüzérségük 
Weies.'.u városához közeledik. A har
cokba igen eredményesen avatkozott 
eddig a japáni légihaderő is-

Mi történik 
H^vanában?

Havár.a, febr. 7.
Battieta köztársasági elnök csapa

taival megszállta a havanai telefon
központot és a villamoserőművekGt. JS 
feltűnő katonai intézkedés háttere 
még nem tisztázódott, dia valószínű, 
hogy kisebb összeesküvés nyomára 
jutottak.

Angol napiparancs
London, febr, 7.

Az angolok a fölílközitengeri flotta 
legveszedclmascbb ellenségeinek a né
met zuhanóbombá^ókat tartják, ami 
Sir Andrew Cimningham tergernagy, 
a flotta főparancsnokának nyilatko- 
tából ig kitűnik. A tengernagy i gyanis 
felhívást bocsátott ki a földköziteii- 
gori angol hadihajók legénységéhez, 
amelyben többek között kijelenti, hegy 
„ezt a pestist el kell távolítani az ég- 
rÖl“.

Wiilkie hazarepül 
és beszámol

Newyork, febr. 7.
Az amerikai lapok bő tudósításban 

foglalkoznak Wiilkie németnyelvű rá
dióbeszédével és az ezzel kapcsolatban 
szárnyrakelt híresztelésekre hivatko
zással idézik Wiilkie első választási 
beszédét, atpclyet az elmúlt év jú
niusában tartott. Ebben az elnökjelölt 
nyíltan hivatkozott német származá
sára. A volt elnökjelölt egyébként csü
törtökön a Clipper-repülŐgáp fedélze
tére szállt, hogy Newyorkba utazzák, 
ahova szombatra, várják. Érkezése 
után Wiilkie haldéktalanul .folytat’a 
útját Washingtonba, ahol azonnal ki- A 
hallgatáson fogadta Rooeevelt elnök. 
A szenátus külügyi bizottsága előtt 
hétfőn jelenik meg Wiilkie és beszá
molót tort az Angliában szerzett be
nyomásokról.

Vichy megtiltotta 
a főzelék- és gyümölcs

kivitelt
Viehy, febr. 7.

A francia kormány rendeletileg el
tiltotta a gyümölcs, főzelék és egyéb 
termények szállítását külföldre. E 
tiltó rendelet alól egyedül a francia 
gyarmatok mentenek. A gyarmatok 
felé szállítandó élelmiszert azonban 
r.z állam ellenőrzi, illetve szabályozza.

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉSE 
ben! Biztos eredmény!
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nyerte, aki 
eredménnyel 
második he-

propaganda- 
célja a lab- 

visszahó-

e'.nöksíge, 
nya cs tagjai 
mai tudatják, 
isz’-nta, igaz, 
hárítja, hosszú

Mozart 
kereté-

a társaskörünk 
és áldozatkész 
át volt elnöke

szimfonikus 
vezényli. A 
Liszt-mű: a 
A-dur zon- 

B ö s z ö r-

ros délutánján adja elő az Erdélyi 
az Esplénade-szállóban.

UJ BETANULÁSBAN adják elő 
Don Juan“-ját a Mozart-emlékév

Operaházban, az operabarátok est
február 26-iki felújítást Rékai 
rendezi és Ferenesik János ve-

— 17: 
17.15: 

Ilorosz

7=3,
7<6,
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__ (223-242): Stenley, a
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Fgy aerzony h-rori élete. 
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TABAm ÁLOM
„Tabáni álom" címmel tartotta tegnap 

este bemutatóját a Kamara Varieté Ez
úttal a szokásos varieté- és kabarészámok 
mellett Fecseg Leó és Walter László egy- 
félvonásos kamaraoperettjo töltötte ki a 
műsor egész második részét. Sajnálattal 
láttuk, hogy a rendezői gondatlanság miatt 
a regényes hangulatú kímaraoperett bájos 

hangulata nem érvényesülhetett teljesen. 
A szép Déry Sári dekoratív megjelenése és 
kellemes hangja, Boros Géza, Fekete Pál, 
Balassa János és Balázs János kitűnő já
téka azonban csakhamar újra sikerhangu
latot teremtett a nézőtéren. Külön elisme
rést érdemel ». fanyarhumorú, tehetséges 
Raffay Bla”1n-.„ aki pompás komikummal 
vett részt a „mentési munkában".

Baleset érte Bogácsot® 
Szampiás indul helyette
Súlyos baleset értő tegnap Bogácsot, a 

magyar válogatott ökölvívót. Munkaközi
ben a gép elkapta a kezét és jobb hüvelyk
ujjának felső ízét leszakította. Bogács ter
mészetesen nem szerepelhet vasárnap a ma
gyar—olasz mérkőzésen s ffi szövetségi ka
pitány már gondoskodott helyetteséről. 
Tegnap este próbamérkőzést rendezett 
Szampiás és Artmer között s a küzdelem
ben Szampiás bizonyult jobbnak, így ő ke
rült a válogatott csapatba.

KELTÁI JENŐ „Egy fillér" című álom
játékát most mulatták be Kolozsváron. Az 
erdélyi közönség, va.amint a kritika nagy 
tetszéssel fogadta a költői darabot és a ki
tűnő előadást. Kovács György játszotta 
a költőt, Fényes A.ice a. feleséget, a 
többi főbb szerepben Kónya K.ári, Nagy 
István, Csóka József, Deésy Jenő arat
tak megél demelt sikert.

ÖTVENEDSZER KERÜL SZÍNRE Curlo 
de Fries derűs operettje, az „Ilyenek a fér
fiak" szombaton este a Fővárosi Operett
színházban. A jubiláris előadáson újra fel
lép Kiss Manyi, a többi főbb szerepben 
Mozoy Mária, Latabár Kálmán, G o m- 
.baszögi ELa. vitéz TIajmássy és 
Pártos Gusztáv viszik további sikerre i 
a nagysikerű darabot.;

CÁFOLJA A NEMZETI SZÍNHÁZ azo
kat a kombinációkat, amelyek a „Fecr 
Gynl" ta vaszi repi izének szereposztásával 
kapcsolatban elterjedtek. Egyes lapok sze- I 
ríni a „Pcer Gynt" címszerepét Tímár l 
Józsefre, Solveiget pedig Szörényi Évá-I 
ra osztották,, volna ki. A Nemzeti Színház | (»/*3).  
igazgatósága ezzel szemben megál.apitja, 
hegy a „Pcer Gynt" szereposztásával kap
csolatban semmiféle döntés nem történt és 
február vége előtt nem is történik.

LRDEKES LISZT-BEMUTATÓT ad a Fii
harmóniai Társaság legköezele-bbi, február 
11-iki hangversenyén: a ,.Du bereeau 
juzau’a la tombe“-ot (A bölcsőtől a sírig), 
amelyet a halhatatlan zeneköltő Zichy Mi
hály, a nagy festőművész egy híres kópé 
nck hatása alatt komponált. A 
zeneművet Dohnányi Ernő 
hangverseny műsorán csupa 
Faust-szimfónia, valamint az 
goraverseny szerepel, amelyet 
mányi Nagy Béla ad elő.

ADY- ÉS MÓRA DALOKAT
tegnap a MOVE 

nagy sikert aratott 
saját müvével is, 

zongorankisér elével 
képviselő,

l a h y-F ar no s Eszter 
műsers estjén, de igen 
„Erdélyi induló" című 
amelyet K ál y Mária 
énekelt. Szeder János képviselő, B i- 
har y József, az ismert rádióénekes és 
Törő k Gizella szerepeltek még az est ke
retében. ZilahyFarnos Eszter külön
ben holnap a Légoltalmi Liga müso- 

induló-t

ben az 
jen. A 
András 
zényli.

A „CYRANO“-BŐL AD ELŐ részleteket
Tímár József február 11-én a rádióban. 

,Kiss Ferenc, Lc-hot a g Árpád és Táray Fe
renc után ő a negyedik Cyrano, aki Rostand 
ha.hatatlan művet tolmácsolja, sajnos, — 
csak a rádió mikrofonja előtt.

IIUSZKA JENŐ és Szilágyi László 
nagysikerű daljátékát, a „Gycrgyói bál“-t 
közvetíti a Magyar Színházból február 
15-éna rádió.

Restaurálják 
nagyváradi városháza 

iresk óit
Nagyvárad, febr. '7.

város vezetőségének felkérésére a hó
napokban Budapestről Nagyváradra 

akinek

Közel 3 milliárd cigaretta
— egy év alatt

A
Zeit 
érkezik Vdvary Pál festőművész, 
atyja festette annakidején a városháza 
freskóit. Ezeket a falképeket a románok 
annakidején átfestették. Udvardy Pál festő
művész most meg fogja vizsgálni, hogy a 
román képek lévakarása után megmaradt 
eredeti freskók rcstaurálhatók-e, vagy tel
jesen újra kell őket festeni.

SZÍNHÁZ
kS 

la/eV asszonyt szeretek
~ mindig baj vau(/4ö). — MAGYAR: Gyergyói búj í’1/®.) _

MAGYAR Mt?VELóDÉ3 HÁZA: Nincs eladás. 
FoóAROSÍ OPERETT: Ilyenek a férfiak 

~ T>AÍ‘.?TIM^Í’YÁ Az ördö- nem alszik
— PÓD1GM (a Pesti Színházban): lekjn-- 

arra ... . ( /.j). _ ERZSÉBETVÁROSI: 
z ?? C'X3’ E}‘ - JÖZSEEVAROS.1:

l'iata.ság bolondság ('h3, 8). — KISFALUDY- 
s“bad vagyok (>/.-3, 8). - KOMSDIA 

Kasen&r, a varázsló ('/<9). ■ KA-
MÁEA VAR1ETE: Tabáni álom (Vsa). _ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9). 1 1

BÁDIÓ
1941 F3RRUÁR 7, PLNTEK 

BUDAPEST I.:
1 16.15: „Híres IvcreclzodFelöl vac;
16.45: Idűjalaás, idő járásjelentés, liirck. 
Hirok szlovák ós ruszin nyelven. — 
„Munkában az erdélyi fiatak:.á/f.“ ____
Béla előadása. — 17.35: Kerpely Jenő gordon- 
kazlk, zongorákíeérettől. — 17.59: Spoitközl.o-
mények. — 18: Varga Imre énekel. cig.ányz.ono- 
kiséret'tel. — 19: Hírek magyar, német és ro
mán nyelven. — 10.2-9: „Csalódások/*  Irta Kis
faludy Károly. — 21.40: Hírek, időjárás‘elön
tés. — 22: Beszkárt-z-enekar. — 23: Hírek né
met, olasz, angol és francia nyelven. — Utána 
kb. 23.25: Hanglemezek. — 21: Hírek.

BUDAPEST II.!
17.55: Kerpely Jenő gordonk-ázik, zongora

kísérettel. — 18.10: Gyorsírótanfolyam. — 18 43: 
Hanglemezek. — 19.40: Ceengery Ilona mcoéi. 
—• 20: Hírek. — 20.10: Cigányzene. — 21! „Af
rika nyersanyagai.‘‘ Csiszár Béla előadása. — 
21.30: Idő járás jelentés.

í ADMIRAL (353-707). Cserebere. (‘/í4, ‘/.6. ’/:8, 
‘/>10, V. ‘/<10, ‘/<12, ‘/<2 kor is) — ALKOTÁS
(355-3'4): Aranyváros. (3, ‘/(ö, ‘/<3, ‘/<10) — 
ANDRÁSSY (124-127): Sok hűhó Eminlért. (-/<4, 
’/«6, ’/<8, ’/.lO, v. S/M, s/tl2, 2, 4, 6, 8, IC) — 
A.STRA (151-422): Sok hűhó Emmiért. (‘ál, ‘/.6, 
‘/<8, ‘/<10, v. ‘/<2-kor is) — ÁTRIUM (153-034): 
Szeressük egymást. (‘/»6, ’/s8, ‘/HO, sz , v. ‘/:4-kor 
ie) — BELVÁROSI (3M-S63): Cserebere. (4, 6,8, 
10, v. jobb t. 2, 4, 6, 8. 10, bal t. ’/:3, ’Ó5, 3/<7, 
V<9). — BELVÁROSI HÍRADÓ (181-214): Japán, 
Kelet-Ázsia hajtóereje. Rajzos híradó a német 
gyarmatokról. Zenedélután a Húbay-palotában. 
Színes rajzfilm Magyar. Ufa, Luce és Fox 
híradók. (Folyt. 10—24 óráig) — BÉKE (291- 
038): Egy klrályn® szive. (5, 7, 9. v. ‘/s2, '/t4. 
'/a, ‘/:8. ‘/dfl) — BODOGRAF (149 510): Stanley, 
a riporterek királya. (‘/:4. 'M. ’/:8, ‘/>10. v. d. 
e ‘/:10. >/d2. ‘/ö-kor is) - BROADŐVAY (422- 
722): Nagyvilági n5. (‘/s4. ‘/s6, ‘/s3, ‘/tlO, ez., v. 
’/ű-kor is) - BUDAI APOLLO (351-51)0): Csere
bere. (>/d, ’/<7, 9, v. ‘/s2, ‘/:4, Vs6, ‘/:3. ‘Atű) — 
CAPITOL (134-337): Szerelem és vérpad, ('/:.', 
’/d, '/ti, ‘/dO, v. ‘/ö-kor iű) — CASINO (38M( 
Szerelem és vérpad, (‘/rí, ‘A3, 'hl, ‘/sió,

A dohányjövedók igazgatósága mást tette 
közzé az 1930—39. év dchánytcrir.etcsi s fo

gyasztási ada.ait. 12 dohánygyárában 
o.al mu:i.a.3 4,1)11 kilogramm pipado
hányt, 3.ÜÚC.K3 kllag—mm cigarettado- 
iiányt és j ijj k.togramm burnótot állított 
elő. A c.rrr.g.'g .ra.:can áá,Cé3.Cö3 darab 
szivar és 2 álé, ct 217, tehát közel 3 milliárd 
e.gcr°..,a készült. A dchányjövedéknek 
141,3?ő.0tD pengő bevétele mellett 104,825.009 
pengő volt a tiszta nyeresége.

A svéd Selartger 67 métert 
ugrott az Itáiia-sáncról

Cortlna d’Ampezzoban eldőlt » férfi és 
a női mülesikló világbajnokság, A férfi vi- 
lágbajnoltságba.n a német Pfeifer és 
óla: 
időt ért 
songban 
fer 03.4 
53 3 mp. 
mókát. A magyar Szalag 
tizenhatodik, Tassonyi 2 p. 38.2 mp. idővel 

míg Jobbágy a tizenki- 
vegzett. A női mülesikló 
győztese Collina Segíti 
mp. Az olimpiai bajnok, 
p. 10 mp cet a második

az
Ciiierroni egyformán 2 p. 01.5 mp-cs 

cl a két futamban s így holtver- 
nyerték a világbajnokságot. PfeA. 
mp. és Cl.l kp, pb.tt, Chicrroni 
és 61.7 mp, alatt tette meg a fu.a-

2 p, 21.2 mp-cel

P, v 2-kor is) - El’"-
Mslcay 1249. (4, 6, 8, ÍJ, v.
(k i~pes1 7^): ij.ílznjrrj lélek,
’/a-J, ‘/21, Vs3, */  ----------
eleien át. (>/45, ’/x 
GLÓRIA (42'-5'iD- 
7:1- 7=3, ‘A3, ‘/.ló, 
(ívd-499); Az é;öti.’o-3ti.'n 
a nuuct gyarmr.tekrúl.

Színes ra'z.'l....
.adók, (Folyt., 9-

7=3. ‘/Ü8, ■%io’""v' 
17S): G, a fekete 1ov-.b, 
folyt.) - IT2LT 
rck királya. (7=1, '.'=6, ‘A3,' ‘/=M,"”v.
. ------- t.ó
rok királya, (7=1, ’/=3, ‘/-l. ‘/=19,

ELiT (114 532): Broadway 
. ’. 2- kor is) — FLÓRA 

Hazajáró lélek. (-7:5, 7, 9, v 
’=-£) — FDRUM (KG-SL): E-y 
2, SJ13, ez , v.' ’M-kor is) — 

Crxrcbcre. (‘Aj, >A7. 9, — 
:2-kor_ is) - HÍRADÓ 
csodái. Rajzos híratlú 

„-mfc ! - í-C3Iedélntán a Hubay-paletab^n. Színes ra z..lni. Magyar, Uf-., L-jec 
vóríS 9—ii óráig) — IÍOLLY-

(i3o-Cvi3): ■ Broadway ■4;lc‘cdy 194) ((/si
^Sn’>V, ,/£'koi- >«), - HOMEROS (293-’

1 a J^Ct0 l°vr.s. (-/:5. 7. ‘ZíIO, v.
St&nlcx. a riporté- 

1VA4. miuijö, '.20, -/2A, */2i'U,  V. ’/22-k'OT i'-y —4-
JóZSEFVAKCrSI (131-C4Í): Stcnlay. a rlnoÁe-' 

,/l3' I/!3- v. ‘A2-kor is) -

í'/d, )< 
O33-'.S3 
’/t nétsrf-vnfn. .......
/>>•;. -A'- v- *zv-kor M) - NYUGAT (I2>.

írizr.'j zs.ornc-?-:a. (’/-> 7 i/o-v c-? 4 r o 
19. v. 2 i. (i, 8. n _ oj-jTt'íKVfyr 
■Ad’ .%r' v0!’,ícrc!í ,Ií”’r1'3-.(,/!5-
. m V' v- ‘- kor — C.LYMPI A (423-
(m -lm:): Egy clete-i ;.t. fi. i/<8. ‘/d?, sz v 4
6. 8. IÁ - ORIENT (11.19X): Mim), a gazdák! 
omber lánya. ('/<5 ’/-7, ’/TO. v 'A2 '/,) vá
I„Va CTrHON (U<R7): Csorcberrf '.U 

■ <3, 'ól9, v. ’/:2-kor is) - PAT.ACE (2'3- 
: A noirednntei tcrcnvCr. (11. 2 4. fi 8 14) 
PATRIA (145-6 3': Hét.3zllvafa. (4. 6,' s’ 10 

v. 2 i-or is) — PHŐNIX (TSJ-iW- • 
r’nortorek királya. (11, 1, 3, 5, i/;s 
UADITJS (122-098): Egy asszony három 
(*/:5,  7. ‘/í10 sz, v.
Cserebere, ('tí s/ü. 9. sz. */:4.  '/A. 'hi.'i/t’n- .. 
‘/—-kor is) — RtALTO (224-4'2): Trrdcr Horn. 
(1.1. 1. 3, 5. ’/:8 ‘/sic. v. Ili, 12, 9. 4. fi, 
DOYAT, APOLLO (£22-092): E.-n’-ó PÍB'n. Í'/A, 
‘/sí. ’/ilO. ez., V " • • ■ ----------- ----------
Hé’-z'Ivafn. (>'.’4.
SCALA (1.1-1- 
s/<‘9, ez, v.
Déf-zllvifn. I 
STEFÁNIA ( 
rázs. ‘5 7
STÚDIÓ (2?5

tizenhetedik lett, 
Icnecdlk helyen 
világbajnokság 
(olasz) 2 p. 05.6 
Oliristl Cranz 2 
helyre került.

Az Itália-eár.con lebonyolították az északi 
összetett verseny ugrószámát. A legna
gyobb ugrást a svéd Sclar.ger érte el 61 m. 
ős 67 m. teljesítménnyel, de az összetett 
bajnokságot a német Bsrav.er 
az ugrásban 53.5 m. é3 57 m. 
végzett. Az 'összetett verseny 
lyezettje a finn Szloncn.

F0,7PNA <é33 S'«=, S=k 'hűhó Émm-értl 
’-X’ rf-S' J"-0’ '’T-l/or ie) — K’TLTUR 
■-íz): Csorcjore. (5, 7<S. ’/dO, v. 7,2 s/.i s'.'c 
7^) 7-™ ■’-n! őó,;: fh

: Irland zs.-rnc'é
v. 2. 4. 6, 8. D 
a riporterek klr.
7:3, '

: C-c
■125):

8. 151

SAor is) - SÁVOT (14-3 010): 
'IA, ‘/:8. 7=10, v. 1/$kor is) — 

A4‘l): A hclnen hnf's.-ú (7=6, 7=8 
3-4-or is) _ S’MPLON (238-999): 

(7=1, 7=5. 7=0. ’/VO, v. >/=2 kor is) - 
(Kispest. "49-398): Hollywoodi va- 
9. v. 7=2. 7.-4. '« 7=3. 7=10) -

i-276): Csata. (11, 7=2, 7=1. '/=3. '/A 
7=1C) - TIVOLI (225 602): St-m’oy, a riporterek 
királya. (7=5, 7. 7:19 sz. ’/ -l. ’/;6. 7,8. ’/dO v. 
7-2-kor is) — TÚRÁN Í12C-CC3): Cserebere ’(1.1 
7=3, 4. fi, 8, 1<‘, v. 19, 13. 2. 4, 6. 8 IC) — URANTA 
(143-C4Ű): .’t:d Süss. (5. 7.:s. ‘/-ifi, v i/íS kOil 
is) - VESTA (222-401): Tlp-Tcp FoFics. (’/dl. 
>/»'2. 7=4. 7=3. 7=3, ‘AiO, v„- ii. 11, 2, 4, 6, 8. IC) — 
ZUGLÓI (293-399): Cserebere. (5, ‘/<8, ‘/d0, sz. 
4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, lű)

AZ ÚJPEST nagyszabású 
akciót kezdeményez, amelynek 
dárugómérkűzézek közönségének 
dítáca. Az" újpestink u "tavaszi szezonban 
erősen leszállított helyárakkal rendezik 
mérkőzéseiket abban a reményben, hogy az 
-újpesti*  ■közönség, az- olcsó szórakozási leho. 
.tűseget kihasználja és hétről-hétre nagy tö
megekben keresi fel a lila-fehérek mérkő
zéseit Remélhető, hogy a mozgalom ered
ménnyel jár, mert éppen a legkevésbbé te
hetős mcccslátcgatók kapják a legnagyobb 
kedvezményt. Az állóhelyek árát ugyanis 
több mint ötven százalékkal, 50 fillérre 
szállítják le, a leventék és diákok pedig 
igazolványok felmutatása ellenében S0 fil
léres belépőjegyet válthatnak az újpesti 
mérkőzésekre. Ezzel a szociális akcióval az 
Újpest bizonyára nagy közönséget nevel 
magának, ami megéri azt az áldozatot, 
amit a helyárak leszállítása révén hozott.

A LUDOVIKA AKADÉMIA SE házi sí- 
futóbajnokságát Szalay Lúránd nye.te 10 p 
II mp idővel. 2. FcrrÚ3 Ernő 10 p 59 mp. 
3. Deák András 22 p 03 mp. Ma délutág a 
leslk’óbajnckság ke. ül* ’sorra.

STUTTGARTBAN március 30 án lesz a 
magyar—német tornászvezseny, cmelyn^k 
számaiból ezúttal kimarad a gyűrű. A pro
gramon csak korlát, ló, nyújtó gyakorlatok 
és talajtorna szerepel. A gyűrűn csak be
mutatót tartanak. *

AZ ERDÉLYI JÉGÜNNEPÉLY szomba
ton délután 6 órakor kezdődik a v.'.resl g ti 
műjégpályán. A gyönyörű program hatal
mas érdeklődért kellett s a belépőjegyek 
nagy része már elővételben cl.ogjctt,

VITORLÁSOK, FIGYELEM! A Vízi Spart 
legújabb száma a következő hírt közli: 
„Az USA csillaghajóbajaokságai: 1941 aug. 
14—17. megint San ’Dlegoban, Kaliforniá
ban. Lehet nevezni." Rajta, magyar vitor
lások, lehet nevezni^

AZ ORSZÁGOS LEVENTE SlBAJNOK- 
SÁGOKAT február 9-én és 10-én rend zik 
a Mátráiban. A versenyek az ország min
den részéből összegyűjtik a legjobb levente 
síelőket, akiknek száma megközelíti a két
százat. A versenyben egyben válogatás lesz 
a garmischí kiküldetésre,

SZABÓ ADORÍÁN, Nagymező-utia 19

Peilf Hotlll" ruhák egyedüli 
„l/SHviWllU feéssíWJo

Vigyázat!
A Darmol hashajtót utánoz
zák. Ügyeljen, mert minden 
tablettán a „DARMOL" 
szónak és T alakú bevágás
nak kell lenni. Kimondottan 
eredeti csomagban kérje.

■3):
'/ű-kor is) - CITY (líl-140): Titkok kastélyai 
(3/í6, V<3, ’/dO, sz., v. »/<4-kor is) COHSD 
(18-23-18): Nem gyerekjáték. (Miekey Booney, 
Judy Garland.) W, ‘ItW, sz„ v. ‘ól-kor
is) — CORVIN (138-988): Broadway Melody 
1945. C.M, V:6. ’/:8. ’/dO, v. Vű-kor is) - DAM- 
JANICH (125 544): Cserebere. (Wd. >/.-■>, >/rf. 
'/.10, v. 2, 4, 6, 8, IC) — BÉCSI (125 952): G-c- 
rassük cgyná-t. (‘/aG. '/ti, 'IM, ez., v. ‘ól-kor it,i 
- ELDORADÓ (133-171): Pénz bcse’L (4. fl. 8.

LIPÖTVÁRGSJ TÁnSASKCR

igazgat: sága, választmá- 
mélyságes fájdalom
hegy 

lelkes 
évekenBáró 

Szícítnöi Jézscí 
nyug. m. kir. koré: ked elemügyi 

miniszter stb.
elhunyt.

Megboldogult volt elnökünk dísze, 
büszkesége (s messze kimagasló 
alakja volt körünknek, melyet hosszú 
időn át nagy odaadással és ügyszere
tettel vezetett.

Emlőkét mélységes hódolattal, ke
gyelettel és maradandó példaképpen 
fogjuk megőrizni.

EfiOlLYl JÉGÜNMEPÉIT
o 3. K E. városligeti műjegén 

1941. február 8-án esti 6-kor 
T. 220 455.

I



Internálták a titkos 
játékbarlangok 

vezetőit
A belügyminiszter rendet 
teremtett a kártya- és rulett

fronton
.A belügyminisztérium erélyes tisz- 

togatómunkát végzett az elszaporodott 
kártyák! ubok közt, amelyek gyakran, 
tiszteletreméltó, hangzatos cégér alatt 
működtek, de — mint a kártyaellen- 
őrzőcsoport nyomozása megállapí
totta — társadalmi tevékenységet egy
általán nem fejtettek ki és minden 
jövedelmüket a kártyajátékból szerez
ték. A belügyminiszter elhatározta, 
hogy ezeket a kártyaklubokat felosz
latja. Több kártyaklub, amikor érte
sült a belügyminiszter megmásíthatat
lan szándékáról,
önként kimondta saját feloszlatását, 
így szűnt meg az Országos függet
lenségi Kossuth Párt klubja (Erzsébet- 
körút 19), a. Terézvárosi Polgári Ka
szinó (Andrássy-út 47), a Keresztény 
Nemzeti Klub (Teréz-körút 24), a Film
klub (Eötvös-utea 25/b), a Budapesti 
Polgári Kaszinó (Szent István-körút 
13), a Terézvárosi Kaszinó (Nagymező
utca 24), a Polgári Kaszinó (Szent 
István-körút 18)

Három klubot, az Erzsébetvárosi 
Társaskört (Erzsébet-körút 41.), a Pol
gári Kaszinót (Erzsébet-körút 13.) és 
az Erzsébetvárosi Demokrata Kört 
(Wesselényi-u. 49.)
belügyminiszteri végzés oszlatott fel. 
A titkos rulettklubokat is kiirtották- 
Ezek a klubok, mint a kártyaellenőrző 
csoport rnr □állapította, fölhajtókkal 
dolgoztak és kauciós embereket alkal
maztak. A kártyaklubok vezetői ellen 
megindult az eljárás és ennek ered- 
ményoképen

Dévény Ármint, Somló Dezsőt 
(Somló Somi) és Engel Lászlót 
(Kokós Lala) rendőri felügyelet

> alá helyezték.
Rendőri felügyelet alá került még 

'. Blumcnthal Jenő, valamint Farkas. 
Z'W.iklós is. Ez- utóbbit egy' alkalöítinial 

'Valutázásért- internálták.

A pesti alvilág 
festőművésze 
és a „mackók'*

Megírtuk, hogy néhány nappal ez
előtt a Lardoline Olaj, Zsiradék és 
Vogyigyár Rt Kereppsi-úti irodájá
ban kasszafurás történt és a betörők 
33..,00 pengőt vittek el. A rendőrség 
•sorozatos razziák eredményeként el
fogta Papp Bertalan Ó3 Siska József 
hírhedt betörőket Letartóztatásba ke
rült falazó bűntársuk, egy Lengyel 
Sándor nevű elzüllött festőművész, 
aki úgy került az alvilágba, hogy a 
betörők barátnőiről festett arcképeket 
Lengyel Sándor a rendőrségen nagyon 
meglepődött amikor megtudta, hogy 
a betörők egy-egy alkalommal több
ezer pengő zsákmányhoz jutottak. 
Neki mindig azt mondták, hogy csak 
4—,530 pengőt találtak a „mackóban'*  
(páncélszekrényben) és így neki csak 
néhány pengőt adtak.

— A Magyar Légforgalmi Rt, értesíti az 
•n‘azóközönságet, hogy a Budapest—Nagy- 
v.irad—Ko'ozsvár—Marosvásárhely légijárat 
m nden nap közlekedik.

fazorí fizítiilrijiiii Budán
-föl ‘£: 

CJtl.’a'Ua.yamokon. Február havában a követ- 
ta.ntplyamok nyílnak mag: 1. Kezdő ian- 

hátyair(Ot’ "'•lhölgyek részér*  február 19-töl 
Bzerdaa és pénteken, délután 5—S-ig. 

Í6teut 22-.A 2. Haladó tanfolyamok, uH-
- '"KXek rcezére február 20-tól hat' hétig hét- 
í°nr é3 csütörtökön, 5-8-ig. Tandíj: 22.— p 

részére, 'v&raí 

:r™ kedden, 5-8-ig, hat héten kereextiil.

tnn?Ai *“*̂*.0  S-S-ir. Tandíj: lOf- P. — Fen.il 
n_B tel Vamokén külön anyagbozzájárulás ®ín®st 
fo-vní:^'?.1 1 •á.rítrár.yok a h^yizlneh eh 
. "Vnítztjak. Bairatkotoi léhef február hó 1O-WI 

•\ rtl ö- mi®len.nap d. u. 5-7-ig a Batthyány- 
ntaa s. 6Z. alatti iskola irodájában. Tel. 15-18-50.

CSÁKLYÁ SOK

Viharos minisztertanács 
Vichyben

Newyark, febr. 7.
Péntekre virradó éjjel Vichyből ér

dekes hírekben számoltak be a hely
zet alakulásáról az amerikai újság
írók. A tudósítások szerint a Pétain 
tábornagy elnöklete alatt összeült 
francia minisztertanács viharos kö
rülmények között folyt le. A tanács
kozás teljes tartama alatt részletesen

Darlan tengernagy
ideiglenes miniszterelnök?

Paris, febr. 7.
Vichyben működő amerikai sajtó

tudósítók azt a hirt terjesztik, hogy 
Darlan tengernagy miniszterelnöki ki
nevezést kap. A híresztelések szerint 
a tengernagynak ez a megbízatása 
ideiglenes jellegű lenne. Parisban azt 
mondják, hogy ezek a híresztelések 
egyelőre megerősítésre szorulnak, mert 
az amerikai tudósítókon kívül senki 
sem tud róluk.

Élénk figyelemmel kísérik itt Pétain 
és Lealvy tengernagy amerikai nagy
követ újabb megbeszéléseit is. Itteni 
körökben bizonyosra veszik, hogy 
Leahy látogatásának komoly jelentő
sége van. Vichyben ugyanis erősen 
megszívlelik az amerikai nagykövet 
kijelentéseit és tájékoztatásait, mert 
Pétain környezete nagy súlyt helyez 
az igen jónak mondott francia-ame
rikai viszony további kedvező alaku
lására.

Szíria Pétain mellett
Kairó, febr. 7.

Dantz tábornok, Szíria francia fő
biztosa, csütörtökön rádiószózatot in
tézett a Levante francia lakosságához. 
A főbiztos felszólított mindenkit, kö
vesse Pétain marsallt és támogassa 
munkájában. Dantz rádióbeszédének 
során megcáfolta azokat a híresztelé
seket, amelyek arról véltek tudni, 
hogy Sziriábn egyenetlenség uralko
dik és zavaros a helyzet.

Pétain 
rádióbeszédet mond

Milánó, febr. 7.
Svájcon át ideérkezett jelentések 

FERENCJÓZSEF
KESERŰVIZ

letárgyalták Darlan tengernagy' jelen
tését a Lavallal Parisban folytatott ta
nácskozásokról. Csütörtökön délelőtt 
azután újból összeült a miniszterta
nács és ebben az ülésben megadták a 
végső rendelkezéseket Darlan tenger
nagynak. A tengernagy délelőtt 11 
óra 33 perckor külöinvonaton elutazott 
Parisba.

szerint a szerdai viehyi miniszter
tanácson csak általános vélemény
csere volt, döntésre azonban nem ke
rült sor. Pétain valószínűleg a hét 
végén- határoz, amiről rádiószózatban 
tájékoztatja majd a nyilvánosságot.

jp ffl RUH^
■júk» H sportmellény 

ea! bőrkabát8 esőkabát
legolcsóbban
Márton Szász
BAlvAny-utca 3. Címre ügyelni

SÜRGŐSEN "X""- 

eladó brilliánsait 
mielítt eladla. Krlstóf-tér 2.1.3

Ékszermúterem. 12—2. kö-iött. ' 
Telefon: 182—647.

Használt fértiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek. Spiegel. Teréz-körút 2. I. 0.

Telefon: 224—842.

BÁLRA, 4SK0YÖRE
divatos frakk sznokin?. kölcsön 5 P 
Viselt ruhf.k vétele RóTH KÁROLY. 
VII.. Akácfa-U. « T.: 221-751.

RlLlIANStRT, 
aranyért, e üstért, fogaranyért 

legtöbbet fizet ■J’ft 
SINGER, BAKOSS-Ü. IV.

EVŐESZKÖZÖK 
alpascíb^l. rozsdamentes acélból is. 
Ta>ak, teáskannák, tálcák, székek, 
asztalok, sörkimérök, bjlliárdas talok 
stb. HEXNER, Király-utca 25*

ötven pengő 
snaalr, a’:i Corsó moziban felejtett 
aktatáskámat visszajuttatja 

tír. Vas, Pozsonyi-út 13.

•legyzetmAs-lAs 12 ilUértö.
100 soks .orsjítás 1.60 TaxigéptráS 
fordítások Nagy Ibolyánál. Teréz- 

krt 29. 326-513.

MEGÉRKEZETT 

»GRIF0HE« 
A NARANCSOK KÚRÁLYA 

Minden darab vérvörös és 
mézédes. Mindenütt kapható
Briliáns j ékszeri 
smaragd J 
rubin I VOSZ 
Kleinberger tó-uhu’ 10.1 

60 éta tennálld cég. _ 
iBejárataJrapnalatrK: JU

Hosszú frakk
Magyaros ruha 

2-soros szmóking 
kölcsönzés 

<?OÍíÍn4?7»Bdk6otí-út 59 
BRILLIÁNST, 
ékszert, fogaranvat legdrágábban ve
ssek. NAGY IMRz é'rSzerés3, Baross
ukon 63. Mária Terézia-tér sarok.

Üveg-, kovácsoltvas csillár 
legolcsóbban a készítőnél. Veresek! és 
Bittere, Akáofa-u 7. Tel.: 425-87!

Gyermekszereift vasutas leánya 
mindenesnek elmenne. Rigó M. Buda

pest, Verseny-utca 82. tsss. «a.

Elegánsan berendezett szoba köz
vetlen fardöszobával. WtpetI fűtés, 
melegvizei azonnal kiadó. Éva-u. 33.

II. 1. (Károly-börfttnál.)
■uumKmMBüiMme

Bármilyen állást elvállalnék, hory 
beteges feleségeinnak íren eretadjak. 

„Nem árja" .jeligére földadóba.
Amerikai származási! N. Y. 
egyetemet végzett tanéi tanít angol 

ihleti levelezést, és társalgási.
T.: 345-181.

Nem „lappbetegek0 
a norvégíai német 

katonák
Berlin, febr. 7.

(Német Távirati Iroda} 
Az angol rádió nemrég jelentette, 

hogy a norvégíai német csapatok az 
úgynevezett lapp-betegségben szenved
nek. Ezzel szemben egy norvég orvos 
megállapította, hogy a német katonák 
Norvégiáiban nagyon jól hozzászoktak 
a klimatikus viszonyokhoz, úgy hogy 
hangulatuk és egészségi állapotuk ki
tűnő. A gyomorbetegségek megelőzé
sére a csapatok élelmezését a földrajzi 
viszonyokkal összeegyeztettek és így 
vitaminhiánytól sem kell tartani.

Róma cáfol:
nem tárgyalnak 
etiőpial telepesek 
elszállításáról

Róma, febr. 7.
(Német Távirati Irodai

Illetékes olasz körök mint teljesen 
alaptalant, a leghatározottabban meg
cáfolják azokat a külföldön terjesztett 
hire.ket, amelyek .szerint Volpi gróf 
állítólag Londonba vagy Viehybe uta
zott, hogy a 100—200.000 főnyi etiópiai 
olasz telepes elszállításáról tárgyal
jon. (MTI)

Drágul a varjúhús 
Franciaországban

Genf, febr. 7.
Gonfbe érkezett hírek szerint Fran

ciaország élelmiszerpiacain a legkere
settebb cikk a varjú., amelyet nagy 
számban keresnek, különösen a meg 
nem szállt francia területeken. A genfi, 
lapok a hírrel kapcsolatosan kieme
lik, hogy a nagy kereslet következté
ben az utolsó időén meglehetősen 
emelkedett a var jú ára, különösen Gre- 
nobleban, ahol ezidőszerint 10, és 
Lyonban, ahol újabban már 15 fran
kért mérik a madár darabját

KERESZTÉNY KÖNYV-

AKVIZITŰRÖKET 
kezdőket is felvess a legjobban 
alátámasztott sorozathos 
KÖNYVKIADÓ Sz*arIta-u.  2.

Antenna, rádió 
recsegést eltüntet 
garanciával. Marjai 127 -485.

AHÁNYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thököly-út ÍR

Bélgcg
cserél: Kaszab, :

Hiánylistát 
kiegészít, 
gyűjteményt, 
tömeget vesss,

BRILLIÁNST, 
aranyat, fogaranyat legdrágábban 
vesz Baross Ékszerház, Baiw 

«. 83. T.: 131-770.

Opel Olympla
autó jókarban eladó hat gummivat.

Telefon: 23O-9OÖ.

HÍVJA 340—287
Sok pénzt kap használt 
civil- és egyenruhákért

2 soros rrí'í0; 
köiesöniése Óriási választékban. 
Sebestyén, VI Király-u. 60. T:425-8lt

Mielőtt elválna
zálogjegyen levő tárgyaitól, ruhájá
tól, stb. ssenzáoiós áron megveszem. 
Andrássy-út 62. II.12/a. T. 1Í5-126. 
Vidéki urnák fólépcsőbátí, fúrdö^ 
ssebás, telefonos elegáns srobs aadó.

Eötvös-n. B/B. t. 1.
Üvegező, sblaktisstftó gyakóríáttöi 
bármilyen alkalmazást keres. ..Har

mincéves" Jeligére fakiadót-a.



; LAPZÁRTA ,--------------
Polgármesteri jelentés 
a főváros lisztellátási 

zökkenőiről
A tiizelőellátás kielégítő

Szendy Károly polgármester januári 
jelentésében érdekesen számol be a 
lisztellátásban előfordult zökkenők 
okáról. A polgármesteri jelentés el
mondja, hogy a főváros még szeptem
berben jelentést tett a kormánynak, 
amelyben közölte, hogy az idén ősszel 
a kenyérmagvak szokásos tárolása el
maradt és a főváros kenyérellátása 
kizárólag a folyó szállításokra van 
utalva- Egyeidejiileg kétezer vagon 
búzának a Futura rt. útján való vá
sárlására kért engedélyt a polgármes
ter. A Futura a vásárlásokat meg is, 
kezdte, de mindössze 360 vagon búzát 
tudott a főváros részére biztosítani.

•A liszthiány első tünetei december 
középén jelentkeztek, amely időpont
tól a földmívelésügyi miniszter a Fu
tura Rt készleteiből utalt ki lisztet 
egyes budapesti sütőüzemek és keres
kedelmi érdekképviseletek részére. De
cember folyamán a polgármester két- 
izben is azzal a kéréssel fordult a föld 
mívelésügyi miniszterhez, hogy egy 
új lisztelosztási szervet állítsanak fel. 
Januárban a földmívelésügyi kormány 
530 vagon egységes búzalisztet és 208 
vagon 0-ás lisztet utalt ki a főváros 
részére. A főváros az egységes búza
lisztet^ a sütőiparosok között osztotta 
fel, míg a 0-ás lisztet a fiiszerüzletek 

számára utalványozta ki. A közélel
mezési ügyosztály januárban 3 nap 
alatt, 12.000 lisztvásárlási igazolványt 
küldött ki az igénylők részére.

A székesfővárosi vásárcsarnokok és 
nyiltpiacok áruforgalma, mint a pol
gármesteri jelentés mondja, az elmúlt 
hónapban 94.403 métermázsa volt, szem
ben az elmúlt év hasonló időszakának 
116.378 métermázsájával. Különösen 
esett a zöldségfélék, a burgonya és a 
gyümölcs felhozatal. A székesfővárosi 
állatvásárok és közvágóhidak forgal
mában nagy kiesés mutatkozott a ser
tés, süldő- és malacfelhajtással kap
csolatban. Tavaly 77.312 sertést vágtak 
december 17-től január 16-ig Budapes
ten, az idén ellenben csak 35.192 dara
bot. A megélhetési indexszám a ta
valy decemberi 94-ről 115.3-re emelke
dett

A Gázművek szénellálása 1940 de
cember havában erősen vontatott volt. 
A vidéki és karvini szén szállí
tásánál zökkenők mutatkoztak, me
lyek vaggonhiánnyal és egyéb szállí
tási nohéziS'igeikkel magyarázhatók. 
Ennek következtében az üzem gáz-zén- 
készlete nagymértékben csökkent

Az Elektromos Művek szénellátása 
az év első hónapjában sem javult. A 
kiutalt szénmennyiség nem volt ele

gendő az üzem fenntartásához, úgy
hogy a hiányok pótlására külföldi 
szenet kellett igénybe venni. Jelenleg 
csak mintegy 8 napra elegendő szén
készlettel rendelkeznek az Elektromos 
Művek. A Mátravidéki eentrálé vég
leges helye Veressáp és Malomsáp 
puszták között, Lőrinci község hatá
rában lesz.

Zsidónak tekintendő személyek és 
vállalatok részére kiadott érvényes 
iparigazolványok és iparengedélyek 
száma 37.711 volt, az összes ipariga
zolványok száma pedig 78.399. rí zsidó 
ipár igazolvány ok száma tehát 48.10

Bejelentették a Házban 
az Erdélyi Párt megalakulását

A képviselőház mai ülésén Szinyei- 
Merse Jenő alelnök a napirend előtt 
ismertette Ember Géza erdélyi kép
viselő beadványát, amelyben a Ház 
tudomására hozza, hogy az erdélyi cs 
keleti részekből behívott képviselők el
határozták, hogy a visszatért területek 
érdekeinek védelmében és az erdélyi 
részeknek az anyaországba való za
vartalan beidegzése céljából Erdélyi 
Párt név alatt pártot alapítottak.

Az Erdélyi Párt szervezési munká
latai a visszatért erdélyi és keleti ré
szeken folyamatban vannak. Addig, 
amíg az országos vezetőséget megvá
lasztják, a párt február 5-án tartott 
értekezletén Ember Gézát választották 
a parlamenti csoport elnökévé. Alel- 
nökcikké Kövér Gusztávot, Albrecht 
Dezsőt és Kiss Kálmánt választották 

százalék. Az érvényes iparig'azolvány- 
nyal vagy iparengedéllyel bíró és zsi
dónak tekintendő vállalatok száma 
pedig 31.819,' szemben a vállalatok és 
iparüző személyek 66-082 számával. 
Itt az aránys’zám 4S.15 százalék.

A tűzifa- és szénellátás kielégítő. 
Kisebb zavarok csak karácsony és 
újév táján mutatkoztak, azonban eze
ket a gödöllői koronauradalmakból 
felszállított 150 vagon fával kiküszö
bölték. Az uradalomban még meglévő 
1000 vagon tűzifát a főváros tovább 
tartalékolja. Az elmúlt hónapban 10 
és félmillió pengő közmunkát adtak 
vállalatba.

meg. A csoport főtitkára Botár István.
A bejelentés után a napirendnél 

Bencs Zoltán előadó ismertette a mi
niszterelnöknek a statisztikai munka
terme vonatkozó jelentését.

Letartóztattak 
három valutást

A királyi ügyészség ma fizetési esz
közökkel elkövetett visszaélés büntette 
miatt előzetes letartóztatásba he yezte 
Burechovits Sámuel 22 éves ilosvai 
szabóinast, Kiéin, Sámuel lontai föld
mívest es Gedájlovlcs Jenő földmí
vest.

Az Osztáíysorsjáték 
mai nyerőszámai

50.000 pengőt nyert: 87084 "
20.000 pengőt nyertek: 6850 38834 
4.000 pengőt nyert: 6142 
3.000 pengőt nyertek: 49368 85000 
2.000 pengőt nyertek: 3163 4877 44969
1.000 pengőt nyertek: 3163 25352 59851

809 pengőt nyertek: 5832 
37828 40625 71367 .

16726 30959

600 pengőt nyertek: 4073
35786 68207

12784 21318

500 pengőt nyertek: 10994 11260 16788
19118 22367 27504 27742 36602 41293 51155 52752 
53788 57924 58835 62721 71191 75754 76912 79877 
85131

309 pengőt nyertek: 63 307 2292 2763 
10392 10733 10838 12001 12810 17194 17702 18804 
18346 18853 20369 22601 27558 32184 34215 34220 
35651 35796 36466 36889 37600 39614 41313 41373 
44534 44704 45476 47669 50928 55055 55687 58144 
58272 60717 61327 61577 61580 62033 64855 65771 
66579 67339 68213 68733 71615 72264 73008 79175 
79468 79634 81368 82703 83802 85748 86274 87890

175 pengőt nyertek: 35 82 111 123 132 140 
164 240 337 447 488 508 600 607 624 728 764 798 
840 915 960 980 985 1067 130 154 156 214 272 274 
128 324 387 395 401 597 600 670 692 719 782 801 
867-896 903 912 958 977 986 2022 090 091 181 257 
289 263 279 347 376 463 568 614 676 691 692 720 
723 728 755 803 831 870 913 991 3055 0S3 169 280 
407 531 555 685 707 818 827 905 987 4054 098 146 
272 282 293 312 429 475 486 531 635 663 739 776 
783 862 913 922 971 983 999 5069 1S6 253 266 288 
387 400 454 552 567 607 757 773 842 860 895 985 
6041 061 158 194 204 222 268 290 338 440 512 516 
.518 544 753 810 820 922 947 973 989 990 7022 026 
138 158 183 197 213 216 336 353 411 453 486 543 
56j 629 635 670 805 810 828 833 843 945 8089 099 
111 117 120 162 227 312 317 415 493 494 534 543

Fokozatosan 
gyengül a szél

A hideg levegő lassan az egész országot 
hatalmába keríti és így a szél fokozatos 
gyengülésével holnapra már csendesebb 
időre van kilátás. A szél gyengülésével 
azonban az éjszakai lehűlés tovább erősö
dik. A nappali hőmérsékletben nem vár
ható lényegesebb változás. Csapadék már 
csak Erdélyben valószínű. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Ma élénk, holnap gyengébb északi, 
északkeleti szél. Keleten havazások, több 

657 801 809 854 925 9056 057 067 144 166 298 388 
432 4S0 527 570 628 716 728 732 850 956 931

10024 027 089 129 143 347 363 £95 431 435
448 471 493 531 550 666 775 779 791 823 83j
860 866 937 970 977 11016 021 062 163 190 272
390 358 £80 416 436 461 515 655 699 720 732
741 801 830 907 911 957 997 12053 194 230 281 
S14 3£5 355 402 407 412 503 664 810 874 906 
928 £30 13020 104 167 175 197 250 331 353 422 
4í9 443 447 453 491 493 541 532 672 689 719 
858 959 944 1424 630 041 076 265 313 32 351 
378 476 54 ) 534 602 675 785 821 883 898 899 
15040 046 <52 653 072 193 203 227 261 232 304 
£29 359 403 480 520 626 648 660 735 746 747 
760 787 844 971 £78 991 994 16034 122 154 163 
183 201 361 4C3 420 489 688 761 790 7£6 807 
932 945 947 955 957 969 981 17130 182 218 2,9 
262 £09 331 338 378 480 517 555 611 622 742 
776 784 8C0 £39 906 959 £61 £67 .18101 179 238 
439 443 459 5C0 568 602 603 884 959 980 996 
19048 054 098 104 137 198 203 220 284 292 293 
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helyen még hófúvás. Az éjszakai hőmér
séklet tovább csökken, a nappali hőmérsék
let alig változik.

Felelős szerkesztő és kiadó;

DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer 
kesztőség: Honvéd-n. 10 Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon: 22 42 32. 83-42-83. 22-42-34.
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Felelősség nélkül. A húzásról a gyors jegy- 
z.Aket Demblnsky B. bankház eorsjegyfó'árusító 
(Zsigmond kir.-u. 8) adja ki. - Az ötödik ősz- 
taly huz.ns.ai folytatólag’ február 10., 11., 13.. 
14., 17., 1.3., 20., 21., 24., 25., 27. és 26-án, már- 
dús 3., 4. és 7~én lesznek.

Az ötödik osztályra sorsjegyek még kaphatók

REilKÖ RSNK Í.-T.
Budapest, Andrássy-út 56. Telefon: 128- 647.

Nyomatott a Pallas Irodedmi és Nyomdai r.-t. körforgógépein. (Felelős: Györy Aladár igazgatói


