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Éles ellentét Páris és Vichy között
Pétain
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Súlyos harcok

Keletaf r lkában

/

Vichy, febr. 10.
(NST) Flandin ''helyébe Darlán ten
gernagyot nevezték ki francia külügyminisztefréi Az ’ új' külügyminiszter
megtartja a haditengerészeti tárcát is
és átónkívül' a minisztertanács áléi-,
nöíce lesz.
Flandin távozásával kapcsolatban a
hivatalos jelentés rámutat arra, hogy
Flandin kényes pillanatban tett eleget
Pétain tábornagy meghívásának an
nakidején, most pedig úgy vélte, hogy
állását az államfő rendelkezésére kell
bocsátania. Flandinnek ez a cseleke

dete visszaadta az államfőnek teljésfelelősségét és lehetővé tette számára,
hogy Franciaország sorsát teljesen
szabadon vezesse és olyan intézkeijé-.
seket tegyen, amilyeneket a jelenlegi
helyzet megkövetel,
v
Darían tengernagy párisi tanácsko
zásai új aktualitást adtak a mpntoiri
találkozónak. Valószínű, hogy az új.
helyzet rövidesen új döntéseket érlel.
Flandin nem akarta, hogy a tábor
nagy a jelenlegi körülmények között
személyes okokra legyen kénytelen te
kintettel lenni.

^ppellius
az olasz kitartásról
és győzelmi akaratról
-1 .ÓtoSatö milánói
tudósítójának tele,onje}enté»

Milánó, febr. 10.
Az itáliai kövéleményt nagymérték
ben megnyugtatják a főparancsnok
ságnak a bardiai, tobruki, dernai és
kasszalai harcokhoz mérten aránylag
csekély áldozatokról beszámoló kom
münikéi, melyek hitelességében, bár
hogy híresztelnék is az ellenséges pro
paganda, itt senkisem kételkedik. Az
angol veszteségek ezek szerint bizo
nyára sokkal nagyobbak.
A Popolo dfltalia publicistája, ApM.lius szerint Wawelléknak minden
en előre kell menniük, tekintet nél
kül arra, hogy milyen árat fizetnek
száz sivatagi kilométerért.
sors hálátlan feladatot juttatott
(lékünk, — írja tovább Appcllius. —■^ngerentúli csatatereken küzdünk
s?ámibelileg sokszorta nagyobb ellen
éggel.
®;’iycsebben harcoltunk volna más
körülmények között, de háborúban
k® ember nem teheti azt, amit sze
retne.
, ott I:e].l küzdenünk, ahol
eB5L akarunk, éppen azért, hogy meg-

gátoljuk az ellenséget akaratának ke
resztülvitelében. Ebben a kényes és
komoly pillanatban a védekezésről és
az ellenállásról beszámoló hadijelen
tések nem nyújtanak ragyogó vagy
örvendetes híreket az olasz népnek.
Az országnak meg kell szoknia, hogy
egy — szerintünk rövid — időszakon
keresztül mindig egyforma értesülé
seket kap elkeseredett ellenállásról,
hősies védekezésről, óvatos visszahú
zódási manőverekről, néhány fájdal
mas veszteségről, tengerészetünk sze
rencsés vállalkozásairól és fáradha
tatlan légierőnk szép teljesítményei
ről. Nekünk nincs olyan krokodil bő
rünk, mint az angoloknak, de
erős a szivünk és nem vagyunk ér
zékenyek a rossz hírekkel szemben.

A hétvég politikai eseményei Vichyben, Londonban és Washington
ban játszódtak le. ChurchiUnek a Bal
kán népeihez intézett felhívását pár
szavas kivonatban ismerteti a hétfő
déli sajtó, de egyelőre még megjégyzéisek nélkül. A Roosevelt-terv parla
menti elfogadása neon lepte meg Ró
mát, sőt még a 263:165 számarány is
megfelelt nagyjában az itteni várako
zásoknak. Dóriamnak a francia külügyek vezetőjévé történt előléptetésé-

hez a hivatalos olasz tényezők sem- « azonban csak átmenetről van szó Lamiféle kommentárt nem fűznek
*
Jó I val felé.
tájékozott politikai körök
szerint)
Györgyi Miklós

Harcok a keletafrikai fronton
Isztanbul, febr. 10.
A Kairóból érkező jelentések az
afrikai harctér vasárnapi eseményeit
a következőkben vázolják: Az elmúlt
24 órában Kerem városa felett
hatalmas légiesata zajloU le.
Az itteni olasz védősereg Asmara irá
nyából jelentékeny erősítéseket ka
pott. A támadó angol hadsereg gépei
több, egymást követő hullámban bom
bázták az olasz védőállásokat. De
csakhamar megjelentek az olasz va
dászgépek, melyeknek kemény ellen
állása folytán heves ütközet fejlődött
ki a levegőben.

Ugyancsak légierőiktől támogatott
egységek ütköztek össze a Tana-totól
délre és bombatámadás érte Dessziet
is.
Az Egyiptomból érkező hírek sze
rint a Grondar felé vezető utón a brit
csapatok csak lassan haladnak előre,
mert rendkívüli nehézségekkel kell
megküzdeniük azokon az aknamező
kön, amelyeket az olasz műszaki a’akulatok raktak le utjukba. A kirenaikai arcvonalon az El Augilá oázis
olasz védőserege került összeütközés
be a Wavell-féle hadsereg délre kül
dött osztagaival.

Az aostai herceg
vezényli az ellenállást
az afrikai Verdimnél"

ff

Kairó, febr. 10.
Vasárnap éjszaka, ideérkezett jelen
tések szerint, az olasz ellenállás Ke
ren környékén állandósult. Az aostai
herceg, a kiváló hadvezér, aki ezen a
fronton az olasz csapatok főparancs
noka, csapatait megerősítette és to
vábbi védelmi állásokat épített ki
Keren körül- Magától értetődőnek
tartják, hogy az olaszok minden lehe
tőt megtesznek a város védelmére és
rendkívül heves összecsapásokat vár
nak. Az „afrikai Verden“, — amint
Kerenet Kairóban nevezik, — egy
hegylánc kiszögelésén fekszik és ter
mészetes körülményeinél fogva is ki
válóan. védett. Ezt a helyzetet javítja
még az aostai herceg által most kiépitott védelmi vonal is. A védelem a
legkiválóbb olasz katonákból áll. Eze
ket a csapatokat bennszülött hadosz-

tályok egészítik ki, amelyek hosszú
tapasztalattal és jó képességekkel
rendelkező olasz tisztek vezetése alatt
állnak. Keren környékén nagy tüzér
ségi előkészület folyik, továbbá érős
tankelhárító ütegeket állítottak fel és
betonba épített gépfegyverfészkeket
építettek. Az afrikai Verdiin kétség
kívül a legnehezebb feladat, amely elé
eddig az angol csapatok kerültek,.

Légiriadó Athénben
Athén, .febr. 10.
(Görög Távirati Iroda)
..

Athénben vasárnap dé-i 1 Óra 20
perckor légiriadó volt. A riadó félóra
hosszat tartott. (MTI.)

A román tábornok-kultuszminiszterl NRGY IWOK,

a legionista diákfellegvárban

KIS HÍREK

Politizálás helyett - írásbeli házi feladatok

Milton latridis fregattkapitány, a görög
Papanicolis búvárhajó parancsnoka, magas
katonai kitüntetést kapott.
Petain marsall a montoiri fegyverszüneti,
politika szellemében még szombaton állam
miniszteri tárcát ajánlott föl Laval Péter
nek. Laval visszautasította a tárcát. Elandin lemondott, helyette Darlan admirális
lett a külügyiül’ iszter és helyettes minisz
terelnök, megtartva a tengerészeti tárcát is.

Bukarest, febr. 10.
radliat, de vezetését a tanárok veszik
(NST) Az Antwnescu-konmány új kezükbe. A tábornok végül felszólí
közoktatásügyi
minisztere, Rosetti totta a tanárokat és a szülőket, legye
Radv. tábornok, vasárnap látogatást nek segítségére a kormányzatnak ab
tett a lqgionisia diákság feilagvárá- ban, hogy visszavezessék az ifjúságot
bán, Jassyban s beszódet intézett az a helyes útra, s fegyelemre, felelősség
ottani egyetem tanáraihoz és diákjai tudatra és munkateljesítményre nevel
hoz. A tábornok azt hangoztatta, liogy jék.
Antonescu új kormánya elsősorban a
A közoktatásügyi miniszter jassyi
rendet akarja helyreállítani. A. kor tartózkodás^ alatt találkozott a román
mány egyetlen tagját sem tölti el a antiszemita mozgalom előharcosával,
bosszú érzése. A hóbortos eszmék Cuza professzorral is, akivel félórás
amelyek olyan sok lelket mérgeztek megbeszélést folytatott.
meg, bűvfcörükibe vonták a tanuló
ifjúságot is. A felelősséget ezért a szü
18 középiskolás
lők viselik, akik nem teljesítették kö
telességüket és a tanárok, akik nem
foglalkoztatták mással az ifjúságot A összeesküvőt tartóz
tanáraknak a jövőben főleg arra kell tattak le Romániában
iigyelniök, hogy a diákok odahaza is
dolgozzanak s ne maradjon idejük
Bukarest, febr. 10.
más dolgokra. Ezt a célt úgy kell el
(Magyar Távirali Iroda)
érni, hogy minél több írásbeli házi
feladatot kell adni. Állandó érintke
A házkutatások tovább folynak. A
zést kell teremteni a tanárok és a szü letartóztatottak között van a hivatalos
lők között is. Hetenként legalább egy közlöny igazgatója, egy IV. gimna
szer szülői értekezletet kell tartani. zista, egy volt megyei prefektus, egy
Az új kormányzat
rendőrtiszt, egy gyógyszerész és több
s, szülőket nemcsak erkölcsileg teszi
más legionista vezető. A hadbíróság
felelőssé gyermeke'kért, hanem bün>
újabb 10 lázadó ügyében hozott ítéle
tetőjogilag is.
tet, ezek közül hetet öt naptól három
Rosetti tábornok, ezután bejelentette, évig terjedő börtönbüntetésre ítélt,
hogy a legionisták ifjúsági szerveze hármat pedig felmenteti. Annak a 13
tét, az úgynevezett „Zceresst-testvérisé- vasgárdistának az ügyében, akik Oregeket" feloszlatták és ezek a szerveze seanu vasúti vezérigazgató lakásába
tek nem fejthetnek ki többe működést. akartak behatolni, a hadbíróság szin
A gyermekek elsősorban a családhoz tén ítélkezett. A csoport vezetőjét Ilije
tartoznak, másodsorban pedig az isko Niculeseut hét évi kényszermunkára,
hét vádlottat hat évi kényszermunlához.
.kára és öt vádlottat öt évi kényszer
A kormány csak egy diákszervezetet, munkára ítéltek. Ploestiben letartóz
ismer el, a keresztény román diákok
tattak 18 középiskolai tanulót, akikegy
egyesületét.
egyetemi hallgató vezetése alatt titkos
Ez az egyesület továbbra is fennina- I üléseket tartottak.

Erdélyi naptár
— két kopjafa között
A Kereskedeiml Hivatal kiadványai
Évek óta a Kereskedelmi Kiválói adja
ki a legmégkapóbb és legművészibb propa
ganda-könyveket és naptárakat tordátfalvi
Boros Sándor szerkesztésében. Az idei ki
adványok azonban még az eddigieket is fe
lülmúlják úgy az elgondolás, mint a kivi
telezés tökéletességével. Naptára — erdélyi
naptár, két faragott, kopjafára erősítve.
Színes felvételein « legszebb erdélyi ember

Balogh Rudolf és a Bel
városi Foto szalon készítette, a kiállításért
pedig a Pallos nyomdát illeti teljes elis
Sándor, valamint

merés.

magyar nyomdatechnika kiválóságának leg
ékesebb bizonyítéka, mert ezek a képek fel
veszik a versenyt a világ bármelyik or
szágának nyomdatermékeivel. A magyar
‘mezőgazdasági termelést külön, írásos varrásmintával díszített, vásíönfedelű könyv
ben mutatja be olyan finom, ötletes, szép
és tanulságos összeállításban, hogy nyugod
tan adhatták volna ezt a címet, a műnek:
a magyar élet képeskönyve, A naptár szí

nes felvételeit a szerkesztésért és tervezé
sért minden dicséretet kiérdemlő Boros

Egy Ibrahim nevű kairól kereskedő nem
rég felkereste Ahmed nevű régi haragosát,
hogy kibéküljön vele. Ahmed hajlandó volt
a békülésre, mire Ibrahim barátságosan ci
Bombayha érkezett egy gőzös, amely Af- garettával kínálta meg. Néhány szippantás
Tikéból 3000 olasz hadifoglyot szállított In- után Ahmed erős szédülést érzett, gyanút fo
diába.
gott, letette a cigarettát s mikor a vendég
Az Adisz-Abeba és Dzsibuti közötti va elment, beadta a rendőrség vegyvizsgáló
sutvonalon szorgalmas munkáskezek ja- intézetébe. Kiderült, hogy a „béke-ci’garetvítják ki a repülőbombák okozta károkat. | tában" annyi cián volt, hogy ha Ahmed elHivatalos görög jelentés szerint 1940 de I szívta volna a cigarettát, feltétlen belehalt
cember 29 tői 1941 január 28-ig ellenséges I volna. A , békés" Ibrahimot természetesen
repülőbörnbákiiiak 67 polgári személy esett I letartóztatták gyilkosság kísérlete címén.
áldozatul. Elpusztult 160 lakóház és 59 me | Az afrikai hadljelent&ek szerint a líbiai
| arcvönal a Tripolisz felé vezető Littoranea
nekült barakk, könnyebben sérült 300 la
kóház. Elpusztult öt templom és megron I útvonal mentén, El A)gheilanál alakult ki
I 240 kilométernyire Benghazitól. Eritreágálódott 3 iskola és 4 közkórház.
Megnyílt a szegedi Német Intézet. Az in I bán fokozódik a harc Keretinél. Itt az o’atézetben könyvtár, társalgó, klub és mozi I sízok jelentékeny erősítéseket kaptak. Etió| piában bombatámadás érte Desszit és &
is van.
| Tana-tó környékét, a Gondar felé vezető
(Mga címmel új lap jelent meg Buonos- I utón szárazföldi aknák akadályozzák az
Airesben. Az új lapnak az a hivatása, | angolokat.
hogy megcáfolja az olaszéi lenes propagan
I A német Lnftwáffe erőteljesen folytatta
da híreit, amelyeket más argentínai újsá
I fegyveres felderítéseit nemcsak az angol
gokban helyeznek el.
| szigetország szárazföldje, hanem partjai
Az Egyesült Államok kongresszusa 95 I körül is. A Royai Air Forco Mannhcim,
szavazattöbbséggel elfogadta az Anglia | Rotterdam, Vlisisingen és a délnorvégiaj.
megsegítéséről szóló törvényjavaslatot. A I pántok fölött járt.
javaslat most a szénái'us elé kerül. A sze
nátus külügyi bizottsága előbb még meg I Mihály király Antonescu tábornokot had.
hallgatja Wendell ’ Wiilkie beszámolóját I sereg tábornokká nevezte ki. Ez a legmaI gasabb rang, amelyet román katonatiszt
angliai tanulmányútjárói.
I békeidőben elérhet. Az uralkodó ebből au
Marika Rökk, berlini filmszínésznő nyi alkalomból szívélyes hangú levelet intézett
latkozott arról, hogy a filmvilágban sem
Antonescu tábornokhoz.
mi nyomát nem érezni a háborúnak. El
Nem felelnek meg a valóságnak azok á
ragadtatással nyilatkozott a német film
hírek, amelyek szerint Pétain marsán és
gyártás robajos ütemű munkairamáról.
Darlan tengernagy repülőgépen elhagyta
Rökk kisasszony, aki a német mozi közön V‘i<3iyt és ' Északafrikába utazott. Hasonló
ség kedvencei közé tartozik, beszámolt ar
képpen valótlanok azok a hírek is, ame
ról is, hogy hány előadáson lépett fel né
lyek Vic&yben kitört nyugtalanságokról,
piét katonák előtt.
I fegyveres rendzavarásról számolnak ba.
Metaxas,

elhunyt görög miniszterelnök
végrendeletében a görög ifjúsági falanx
szervezetre hagyta híres könyvtárát.

Lilié északfrancia városban lebontották

Wiilkie rekord-útja

Part of Spain, febr. 10.
(NST) Wendell Wiilkie Clipper-repülőgépen érkezett meg szombaton
reggel Port of Spain trinidadi kikö
tőbe, 3100 mértföldes leszáliásnélküli
út után. Ilyen hosszú útat utasszállító
repülőgép nem tett meg. A portugálguineai Bolomától Port of Spainig
típusokat s a leggyönyörűbb erdélyi tája az amerikai utasszállító gép 21 óra és
kat mutatja be és a képek beállítása, ki 32 pere alatt tette meg az utat,
választása a legnagyobb művészi ízlésre,
tökéletes hozzáértésre vall. A színek mély
sége, frissesége, természethűsége pedig a

Német zubó-repülőgípek js harcolnak
Északafrikábá.n s a Wavel-féle nilusi had
sereg utánpótlási vonalait támadják.

Turista — tájjáró
Idegenforgalmi körökből indult ki a moz
galom, hogy a turista szót megfelelő ma
gyar elnevezéssel cseréljék föl. Sok életre
való indítvány hangzott el errevonatkozóan.
Többen a „természetjárók." elnevezést ajánl
ják, de a legtöbb híve a „tájjáró" elnevezés
nek van amely magyaros és a „táj" szóval
már önmagában is szépet, festőit jelent. A
Tudományos Akadémia fogja eldönteni, me
lyik a leghelyesebb magyar szó a turista
helyett.
/

azt a világháborúé emlékművet, amely a
világháborús német megszálló csapatok
által kivégzett francia polgárok emlékét
őrizte.
A német rokon^-zenvet élvező norvég
„Eoerer" (Vezér) Quisling őrnagy elrendőlte, hogy a norvég királyi ház tagjainak
arcképét minden hivatali helyiségből el
kell távolítani. Az uralkodóházra emlékeztető utcákat át kell nevezni. Szállodák, cé-

gek stb. angol neveit meg kell változtatni
arz új norvég szellem következtében. A ren
delkezések betartását a Quslingi karhata
lom. a „pásztor“-mozgalom
egyenruhás
tagjai ellenőrzik.

Diétás szakácsokat kaptak az Angl áb -n
szolgáló indiai szikh, radzsput, hindu és
mohamedán pilóták étkezdéi, hogy az in
diai repülők betarthassák a vallásuk által
előírt különböző szabályokat

Lexikont ad ki Erdélyről az Erdélyi Ma
gyar Újságírók Egyesületének kolozsvári
csoportja.
6# éves fennállását ünnepli a magyar
esendőrség február 14-én.
Wavell tábornok sokoldalú feladatáról
_______
közöl cikket a Baeler Nachrichten kairói
távirat alapján. Eszerint Líbiában az utóbbi
Időben úgy alakult a helyzet, hogy ember
harca he
folyik jtt,
Ás egymástól sokszor kilométernyire eső
frontok badmozlutetait egységesen irányít
ják Wavell főhadiszállásáról. Az abseszincket, előzetesen ki kellett képezni a modern
hadviselésre. Jórészt Nairobiban képezték
ki őket. Vezérük egy skót tiszt, aki is
i
mert Szahara-kuiutó. Ez, a csapsut nyomult )
be először északnyugati Keniába.

Hamuja alig marad,
pehelykönnyű és jól ragad
a

ember elten harcol a tömegek
lyett, Valóságos „ipdlán háború"

Tízévi suttogásra ítélt egy amerikai bíró
egy fiatal hölgyet, névleg Ruth Norzitiant.
«

1 Ruth kisasszonyt a amit év fasvassáa élgazolta egy autó, sebéből felépült, de elvesz
tette a hangját. Minthogy az orvosok, hisz
tériás hangtalanságot állapítottak meg",
Miss Ruth Norz.it ián kártérítési keresetet
adott be a bírósághoz s a bíró elrendelte,
hogy egy ismert orvosspeeialista vizsgálja,
meg a felperest, nem
színlel-e. As ifjú
hölgy azonban nem volt hajlandó magát
megvizsgáltatni és arra hivatkozott, hogy
miután csak suttogni tud, ez elég bizonyí
ték arra, iiogy elvesztette a hangját A bíró
elnapolta a tárgyalást s a rendőrséggel
figyeltette meg a leányt s miután a rend
őrség azt jelentette, hogy valóban állan
dóan csak suttogni tud, 10.ÍH30 dollár kárté
rítést ítélt meg neki, azzal a feltétellel,
hogy az Összeget csak tíz év múlva veheti
fel, ha addig változatlanul továbbra is csak
suttogni tud.

„Küszöbön áll a német támadás". — je
Amery indiai miniszter Lon

I
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lentette be
donban.
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A Lamanche-csatornában a hét végén eny
hén ködös volt az idő, a tenger hullámos,
az ég borús, délnyugati 6zcl uralkodott.

Sivatagi útjaikon az angol tankok és
páncélosok nem használják rövidhullámú
rádiójukat, hogy az, ellenséges lehallgatók,
ne tudják a mozgó alakulatok helyzetét
kiszámítani.

Albániában a téli időjárás maitt főként
csak tüzérségi harc folyik.

A tö.ök hadiigymlnEzter rendeletét közük
a rádióállomások: a polgári légvédelmi elő
készületeket legkésőbben február végéig
mindenütt be kell fejezni.
Nem Adják ki áz idei Nobél-békedíjat. A
békedíj odaítéléséről a múltban a norvégiai.
sterthing (parlament) nemesi bizottsága
szokott határozni.

Az autórekordjáról iámért Sir Maloolm
Cambell angol autóversenyző válóperében
U bíróság kimondta a válást. Az angol szo
kás szerint a, férjen és feleségen kívül sze
repelt az ítéletben „az a bizonyos harma
dik" is, jelen esetben egy Lewis nevű úri
ember.

Reosevelt elnök menye, Mrs. Kermit
íioosovelt megszervezte az északamerikai
ejemí iskolákat, ahol a gyerekek most gyűj
tést folytatnak az angol elemisták javára.
Halálé után kapta meg a Viktória ke
resztet, a legmagasabb angol hadikitünte
tést Winson hadnagy a Szomáliföld tevésosztag tisztje, aki Brit-Szomáli elfogla
lásakor tüntette ki magát.

‘ A legelterjedtebb angol

óvóhelyi újságok,
a Swiss Cotfager és a St. James's Lyre. Va
lamennyi bomba-fedezék hírlap közül ezek
kelnek el a legnagyobb példányezátnban.

ETHLEN ISTVÁN
A KORESZMÉKRŐL
SZÉKFOGLALÓ A KISFALUDY-TÁRSASÁGBAN
—-A' liisfaludy-Társaság vasárnap dél
előtt, Kisfaludy Károly születése
évfordulóján, tartotta 91. ünnepélyes
közgyűlését, amelyen gróf Bethlen
-.tván mondotta el székfoglaló beszé
I.
dét. Bethlen István előadása ünneppé
avatta a közgyűlést s az új városháza
közgyűlési termét és karzatait a
magyar társada’om legkiválóbbjai, a
politikai éa szellemi élet előkelő re
prezentánsai zsúfolásig megtöltötték.
Voinovich Géza elnöki megnyitója
után Kéky Lajos terjesztette elő a tit
kári jelentést, majd a közönség szűnni
nem akaró tapsai között
gróf Bethlen István foglalta el az
előadói széket.
Bevezető szavaiban Berzeviczy Al
bertról, & Társaságban volt elődjéről
emlékezett meg kegyeletei szavakkal,
azután felolvasta székfoglaló értekezé
sét, amelynek címe: „Korunk ural
kodó eszméi és báró Eötvös József
volt.
— Száz esztendő múlva — mondot
ta Bethlen István, — az akkori törté
netíró meg fogja állapítani, hogy a
mai emberek nagyrésze elvesztette
hitét és bizalmát a XIX. század esz
méiben és gondolataiban. Valóban
nem tagadható, .hogy a ma serdülő
ifjúság nagyrészt nem hisz többé a
francia forradalom
eszméiben, az
egyenlőség, testvériség és szabadság
jelszavában, sőt mohón olvassa ezek
nek bírálatait, amelyeket a kommu
nista, nemzetiszöeialista, vagy akár
fasiszta oldalról terjesztettek. E bírá
latok következtében
kétség fogta el az embereket és
általánossá vált a nyugtalanság.
Nagymértékben fokozódott ez a most
folyó háború alatt,, amely tisztán ha
talmi okok miatt indult., de ellentétes
koreszmék küzdelmévé vált.és ma már
olyan gyűlölettel és fanatizmussal
folyik, plint a haripinoéves valláshá
ború.
Ma a nemzeti szocializmus, &
kommunizmus és a demokrácia
azok az ellentétes szellemi Irányza
tok, amelyok egymás ellen küzde
nek, de a népek nagy tömegeit még
nem nyerte meg magának egyik
irányzat sem.
Ezért kell iránytűt keresni a század
észtnél közötti X inagyar gondolkodás
nak szerfeneséré vannak olyan égbenyü’ó magas hegycsúcsai, amelyekről
lenézve, egész évszázadokra lehet letekiüteiií. A mai időkre legtalálóbbak
báró Eötvös József szavai, aki azt írta,
hogy „e, kor megsemmisítése mindan
nak, amit századokon át szentnek tar
tottak, • de amelyeket semmivel sem
tvdnetk pótolni".
Gróf Bethlen István ezután idézte
báró Eötvös Józsefnek a XIX. század
Uralkodó eszméiről írt műve egyes
megállapításait, amelyekben megjó
solta mindazt. aminek ma szemtanúi
fagyunk. Maid azt fejtette ki Bethlen,
hogy a világháború után hogyan ter
helődtek ki egyes államokban dikta
túrák és
ml késztette a népeket a liberális
demokráciával szöges ellentétben
álló diktatúrák elfogadására.
Azt mérlegelte, hogy őzek az új irány
ító]. amelyek tényleg jelentősek le
hetnek, tényleg szakítást jelentenek-e
A legkCnyesetib igénye
ket Is kielégíti a hajlé
kony szab.

„E X T R A“
cipőtalp fából

elsősorban a megelőző korszakkal ál
lítjuk szembe.
— Három egymással a legélesebb
harcban álló irányzat küzd azért,
hogy az emberiséget súlyos bajaitól
megváltsa. Az egyik egyszerűen a régi
demokratikus irányhoz való visszaté
rést ajánlja, a másik irány a nemzeti
szocialista, vagy fasiszta rendszerek
felállítását javasolja, a harmadik
irány pedig a kommunista eszmék
megvalósítását követeli. Ha most azt
kérdik tőlem, hogy mi tehát a teendő,
úgy válaszom az, hogy
az emberiségnek vissza keli térni a
demokráciához ugyan, de nem
ahhoz a beteg és elfajult demokrá
ciához, amely a háború után a
nyugtalanságnak és a felforgatás
nak vált örök forrásává, hanem
annak olyan új és tisztultabh for
májához, amely tanult saját hibá
jából.
Ennél a demokráciánál úgy kell be
rendezkedni, hogy a társadalmit osztá
lyok a mainál jobb egyensúlyban ma
radhassanak.
Ennek következtében
tehát
a raa egyedül mérvadó többségi elv
korrektúrára szorul.
Előadása végén gróf Bethlen István
a nemzetiségi eszméről szól, amely
a mai kornak is uralkodó eszméje
marad.
A nemzeti gondolat ma is megtartotta
uralmát az emberiség felett, sőt Végső
konzekvenciáinak megállapítására sza
kadatlan küzdelem folyik Európa né
pei között. Ma a tiszta nemzeti álla
mok megalakítására törekszenek, ahol
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a geográfiai határok egybeesnek a
liyelvhatárokkal s ezt a törekvést .a
kis nemzetekkel szemben a lehetőségig
meg is valósítják. De á történelem ta
núsága szerint a kis nemzeteknek is
megvan a maguk szerepe és létjogo
sultsága és függetlenségük biztosíté
kainak megteremtése a civilizációnak
és az emberi előrehaladásnak minden
kori érdeke marad.
Gróf Bethlen Istvánnak mindvégig
feszült figyelemmel hallgatott előadá
sát sokszor szakította meg a közönség
tapsa s felolvasása után
a közönség lelkes ünneplésben része
sítette,
helyükről felállva, hosszan ünnepelték
Bethlent, majd Voinovich Géza elnök
rövid beszéd kíséretében, megköszönve
a mély gondolatokkal telített előadást,
átadta gróf Bethlen Istvánnak a tár
saság oklevelét. Gróf Bethlen István
azzal köszönte meg az oklevelet, hogy
ennek az irodalmi és művészi társa
ságnak mindvégig hűséges közkato
nája óhajt maradni.
A közgyűlésen ezután Rományik
Sándor verseket, Nyíró József novel
lát és végül Harsányt Lajos ugyan
csak vénseket olvasott fel.
A közgyűlés után a Kisfaludy Tár■ sdg tagjai és szőkébb baráti körük
Kszebédre ültek össze. A Gyulay-serieggel Szinnyey Ferenc tartott eirdék
beszédet Jósika Miklósról, majd Volnovich Gé-za, Herezel Ferenc, Csathó
Kálmán, Reaedüs Lóránt, Farkas Zol
tán, gróf Bethlen István és Szüllő
Géza szólaltak feL

a múlttal szemben, vagy pedig csak
láncszemek, amelyek a múltat a jelen
nel összekötik. Megállapította, hogy
csak olyan eszmét nevezhetünk
uralkodó eszmének, amely valóban
új és nem egyszerű logikai folyo
mánya a, múltban is követett irány
nak.
Tehát valamely kor uralkodó eszméi
sohasem lesznek kifejezői a hatalmon
lévő politikai irány sikereinek, nagy
balsikereinek. Az uralkodó eszmék
mindig erősebbek voltak a velük szem
ben ádó hadseregeknél, ha ezek száz
győzelmet arattak is.
■— Azért — mondotta tovább ■—, mert
a diktatúra kormányformája egyidőre
Németországban alkalmas arra^ hogy
megaláztatásának legsötétebb korsza
kából a birodalmat felemelje és az an
golszász
világostromával
szemben
esetleg győzelemre vigye, ebből még
nem következik áz, hogy ez az
államforma lesz az állami beren
dezkedés végleges formája és ennek
eszméje nemcsak ott, hanem Euró
pa többi részében is uralkodó esz
mévé válik.
Rámutatott ezután gróf Bethlen Ist
ván azokra a hibákra és tévedésekre,
amelyek a demokráciát zsákutcába
vezették és a logika törvényszerűségé
vel mutatott rá arra, hogy
akármin! is végződik a háború, nem
lehet kétséges, hogy megint vissza
tér az alkotmányosság és a de
mokrácia valamilyen formában,
csak az a kérdés, hogy ez ugyan
olyan lesz-e, mint amilyen a régi
volt.
A Budapesti Közlöny vasárnapi szá a részét, amely a házi használatra
Bethlen István ezután arról beszélt, ma kormányrendeletet közöl a liszttel szánt búzaliszt eladásáról intézkedik,
hagy a legtöbb európai demokráciá • való takarékos gazdálkodás újabb sza- úgy értelmezik, hogy minden kilo
ban az általános egyenlő választójog ' bályozásáról.< Budapesten február 22- gramm búzaliszthez ugyanabba a zacs
•bevezetése következtében « világ- től, az ország többi részén, Csik, Há- kóba 20 dkg kukoricalisztet mérnek
háború után a hatalom.
proletár romszék. Marostorda és Udvarhely, belé. Ezek szerint a liszté’árusítóüzle
tömegek kezébe került s ennek a nép továbbá a kolozMvármegyei tekei és tek nem kötelesek már előre összeke
tömegnek abszolút uralma az egész mezőörményesi járás kivételével, már verni megfelelő arányban a búzalisz
társadalomnak a proletárosztál?!Ok cius 1-től kezdve a pékek csak olyan tet a kukoricaliszttel, hanem csak a.
életstandardjához való lefelénivellá- kényéret süthetnek vagy fogadhatnak búzaliszt eladásakőíí a'dják azt hozzá.
lást tűzte ki céljául. Nőm lehet tehát el bérsütésre, amelynek készítésénél
minden kilogram búza- vagy rozs
azon csodálkozni, hogy
liszthez 20 dkg. tengerilisziet használ
a megrettent polgári társadalom
tak fel. A székely területeken március
olyan diktatúrának karjába vetette
1-től 1 kg. búza- vagy rozsliszthez 30
magát, amely alkalmasnak látszott
deka árpalisztet kell keverni. Az egyes
arra, hogy őt a diktatúra legroszlisztelárusító helyek csak úgy adhat
szabb fajtájától, a proletárdiktatú
nak el kenyérlisztet, ha ahhoz 20 dkg.
rától megmentse.
Az Uj Magyar Asszony, a Magyar
kukoricalisztet kevernek. XI cukrász
Asszonyok
Nemzeti Szövetségének
üzemek
a
búzaliszt
kilójához
15
dkg.
Ha a nemzeti szocializmus csak e
veszedelem ellen létesült, csak a kom tengerilisztet kötelesek keverni, A Lapja fölvetette a kérdést, hogy mi
munista állammal szemben alakult ki rendelet a zsemlye minőségét nem lyen köszöntéssel tisztelegjen a ma
gyar nő az Országzászló és a Hősök
és annak megvalósítása a jelen szá érinti.
A budapesti közönség körében nem Köve előtt. A kérdésre Sok válasz ér
zad uralkodó eszméje, akkor előrelát
ható, hogy ez a védbáslya is le fog keltett meglepetést az új takarékos kezett, s a lap döntés végett a MANSz
vitéz
nagybányai
omlani s ha ez így volna, akkor a sági rendelet, mert a lapok már több- fővédnökéhez,
Horthy
Miklósné
főméltóségú
asszony
izben
beszámoltunk
arról,
hogy
a
mal

nemzeti szocialista állam romjaiból
hoz fordult, akinek véleménye így
alakulna ki a. kommunista állam mok elkezdték a esirátlahított kuko hangzik:
forma, vagy pedig a nemzeti szocializ ricaliszt őrlését, melyet a kenyérliszt
— A magam részéről úgy érzem,
mus hosszabb idő után teljesen át hez fognak keverni. Az új csiráHaní- hogy mély, komoly főhajtással kellő
alakulna, amire a lehetőség szintén tási eljárás teljes eredménnyel járt, képen kifejezhetjük a lelkűnkben élő
mért az ily módon őrölt kukoricaliszt
fennáll.
tiszteletet. Ezt a köszöntést módot vá
— A liberális kor már régen felis nek semmiféle utóize nincs. Különben lasztom és ezt ajánlom minden ma
a
keverési
arány
nem
is
olyan
nagy,
merte a bajokat, — folytatta tovább
egy kilós kenyérben mindössze 131 gyar asszonynak, minden magyar
fejtegetéseit Bethlen István, — ame deka
és 17 deka burgonya leánynak.
lyek a korlátok nélkül való szabad van. kukoricaliszt
A Főméltóságú Asszony véleménye
Nehézséget
mindössze
az okoz
ságnak • a következményeiképpen je
véglegesen eldöntötte a kérdést. Ez
hat,
hogy
a
pékek
miként
tudják
meg

lentkeztek és maga fogott hozzá a szo állapítani a bérsütésre hozott kenyér után minden magyar asszony és leány
ciális törvényhozás eszközeivel az or nél, hogy az az előírt keverési száza egységes köszöntéssel hódol a magyar
vosláshoz. Annak felismerése elől,
irredentizmus és a világháború hősei
léknak megfelel-e(
hogy a gazdasági életet irányítani,
Szakmai körökben a rendeletnek azt nek emlékművei előtt
vezetni és szabad működésébe időn
ként tervszerűen kell belenyúlni, a
mai demokratikus Országok sélm zár
kóztak el.
Azok tehát, akik a múlt század li
berális korát, mint a nyers erők
elvadult korszakát tüntetik fel,
azok ezt a kort egészen egyoldalúan és
igazságtalanul ítélik meg, hiszen a tör
Wt *
»• MrH *
■ ««
ténelem minden korszakának csak úgy m. kir. mL. nálliti
lehet igazságot szolgáltatni, ha azt

ízletes lesz .
a kukoricáskenyér

Mély, komoly
főhajtással...
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SÉMLER-MINŐSÉG FOGALOM I

Megismétlik az Erdélyi Jégünnepélyt
Csodálatosan szép volt az Erdélyi Jég
ünnepély, amelyet szombaton a Kormányzó
Úr is végignézett a városligeti műjégpá
lyán. A közönség sokat és lelkesen tapsolt
a bajnokoknak és az ünnepély minden
résztvevőjének, akik káprázatos mutatvá
nyokkal és táncokkal szerepeltek. Vasárnap
este megismételték a bemutatót, amelyet a
nagy érdeklődésre1 való tekintettel a EKE
a szezon végén még egyszer megismétel,
hogy azok is láthassák, akik az első két
ünnepséget nem láthatták. A székely falu
a szezon, végéig állva marad a műjég
pályán.

lekerült s f,Teotrul National"
felírás ® kolozsvári Nemzeti
Színház homlokzatáról..,
A kultuszminiszter néhány nappal ez
előtt nyilatkozott a kolozsvári Nemzeti
Színház ügyéről és bejelentette, hogy az

újjáépített színház a jövő évadban nyílik
■meg az ál am égisze alatt. A kultuszmi-

A VASÁRNAPI TRÉNINGMÉRKÖZÉSEK
során a Ferencváros 12:4 arányban legyőzte
az MTK-t, az Újpest 12:3 arányban a Va
sast, a Beszkárt 5:0 arányban a Ganz TE-t,
Elektromos TE IT.—Elektromos TE I. 2:0,
WMFC—LAFC 8:®.

nisz.er intencióinak megfelelően, már most
megkezdődnek a színház átszervezési mun
kálatai és ezekkel kapcsolatban dr. Hadsz
Aladár kultuszminiszteri osztályfőnök és
Táray Ferenc, a kolozsvári Nemzeti Szín
ház kiszemelt igazgatója hétfőn Kolozsvár

NAGY KÖDBEN és sárban versenyeztek
a motorosok ® rákost réteken. Az egyes ka
tegóriák győztesei: Víg, Vágat, Dómján,
Rusovszky, Kiss, Sehmiedt, SImonics-Fehér,
Rusovszky, Princz.

ira utaztak.

A kolozsvári színházban egyébként, mint
kolozsvári tudósítónk jelenti, erős ütemben

fo'yik a tatarozást és átalakítási munka,
noha a románok igen elhanyagolt á lapotbari ürítették ki az épületet. Különösen a
színház fűtőberendezése volt rossz állapot
ban, amely a engyven év a'att teljesen el
avult és most újjá kell építeni. A színház
nézőterén
is kőművesállványok állnak,
mert a pompás barokk nézőtér aranyozása
egész megfeketedett, egyébként a székek
bársonya is elkopott.
Künn az utcai fronton is serényen dolgeznak a munkások. Nagy csoport nézi,
amint a színház homlokzatáról lekaparják

a munkások a román felírást: „Teatrul
Naticnal". Egy székely legény a közönség
élénk helyeslésé melleit jegyzi meg: „ílppeg ideje volt, hogy levegyék ..
Egyébként minden valószínűség szerint

március végére elkészülnek a tatarozási
munkával s a kolozsvári Nemzeti Színház
annyi sok viszontagság után újjászületve
várhatja a megnyitó díszelőadást.
ÉLÖ-TARLATOT akarnak rendezni S z ege dón, a szegedi városi színház színpa
dán, március 4 é n, az ottani képzőmű
vészek támogatására. Az élő-tárlaton főként
szeg odi
vonatkozású
képeket
mutatnak be, így elsősorban
Vágó
Pál híres á r v í z k é p é t, Nyilassy
Sándor több festményét. A képek átrende
zése alatt zenr.’zámok'és rövid elő
adások szórakoztatják majd a közönséget,
az őst prológusát valószínűleg- Ü r a y Tiva
dar, a Nemzeti Színház kiváló művésze
mondja el.
BORDY BELLA, az Operaház kiváló magántíncosnoje, február 15 én Rimaszomba
ton vendégszerepel; az ottani Jótékony Nő
egylet műsoros táncestje keretében lép fel.
CARLO DE FRIES írja. Szilágyi
László „Nobel díj" című új zenés vígjátékána.k a zenéjét. Az újdonság, F e d á k Sári
val a női főszerepben, a Magyar Színház
ban kerül színre tavasszal.

EREDETI OPERETTET műtat be holnap
a nagyváradi Szigligeti Színház. Az új ope.
rett címe „Enyém lesze l“, két helyi
szerző: Nősz Andor és Soltész Ica írta.
BASILIDES MARIA, az Operafcáz kiváló
művésznője, február 18-án Nagyvára
don rendez dalestet a református kulturház dísztermében. A művésznőt Kósa
György, a Zeneművészeti Főiskola tanára
kíséri zongorán. ...
z
,

GYüRKOVICS MARIA, Szabó Ilonka,
Rösler Endre, Koréh Endre és Sárdy
János Szegedre utaznak kedden, ahol a
t,S zökt e t é s a s z e r ál y b ól“ előadásán
lépnek fel. Az előadást Rubányi Vilmos,
az Operaház karmestere vezényli.

SZ1LASSY NADJNKA

Szeressük egymást
‘'Mr

keret, semmi főMagyar__________
hím Semmi
lösleges vagy hoszadalmoskonó bevezetés: egyszerre benne va
gyunk egy frissen pergő, romantikusan bo
nyolódó életkép közepében. A társadalmi
és detoktivíörténetek szerencsés keveredése
az Átrium és Décsi mozi új magyar filmje.
A figurákat ismerjük, de ami velük és kö
rülöttük történik, az minden mozzanatá
ban új és eredeti. A darabíró Bara
bás Pál meglepetésszerű megoldásokat tár
elénk, a mozgalmas rendezés Cserépy Ar
zén érdeme. Bulla Elma őszinte, tisztabeszédű hősnő. Csortos Gyula mesteri ala
kítást nyújt, ugyanúgy Greguss Zoltán is.

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Don Cartos (V:7). — NEMZETI:
Niskavuori asszonyok (V>8). — KAMARA: Ka-and (’/<8). — MADÁCH: Négy asszonyt szere
tek (V.8). — VÍG: A szőkékkel mindig baj
“MAGYAR: Gyergyói bál (Ve). —
MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: IX. szimfómia
<’/»8). — FŐVÁROSI OPERETT: Ilyenek a férfiak (ú
*8)
— ANDRÁSSY: Nincs előadás.
— PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekin
tettel arra . . (’/i9). — ERZSÉBETVÁROSI:
120-as tempó (V.6, 8). — JÓZSEFVÁROSI:
Fiatalság bolondság (Vd, 8). — KISFALUDY:
Ma éjjel szabad vagyok (V.6, 8). — KOMÉDIA
ORFEUM: Kassner, a varázsló (V<9). — KA
MARA VARIETÉ: Tabáni álom (Vd).
—
BOYAD VARIETÉ: Royal Bál (9).

RÁDIÓ
ISII FEBRUÁR 1«, HÉTFŐ
BUDAPEST I.s
1«.15í Diákfélóra. — 1M5: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. — 17: Hírek szlovák és
ruszin nyelven. —- 17.15: „Szerelmei muzsiku
**
sok.
Szili Leontin előadása hanglemezekkel.
— 18: „Bodrogköz.
*
4 Irta Aldobolyi Nagy Mik
lós dr. — 18 28: „Gyertyafényes Pest-Buda.**
A bevezetőt írta Tolnai Gábor dr. — 19: Hí
rek magyar, német és román nyelven. — 19.20:
Rádió a rádióról. — 19.35: A Székesfővárosi
Zenekar hangversenye. — Szünetben kb. 29.10:
,,A színes hó.
* 4 Az Országos Meteorológiai In
tézet közleménye. — 21.41: Hírek, időjárás
jelentés. —- 22: Cigányzene, Cselényi József
énekszámaival. — 23: Hírek német, olasz, an
gol. francia és eszperantó nyelven. —• Kb.
23.39: Tánclemezek. — 24: Hírek.
BUDAPEST II.:
18.39:- Német nyelvoktatás. — 19: „Grieg, a
legnépszerűbb skandináv zeneköltő.44 Zalkái Dé
nes dr. előadása hanglem ezek bel. -- 19.40: „A
székely rovásírás.
**
Horváth Tibor dr. elő
adása. — 29: Hírek. — 20.19: Cigányzene. —
21: „A rémet egyetemek.4* Irta Klen ka János
dr. — 21.39: Idő járásjelentés.

MOZI
ADMIRAL /35U-707): Kismama. (‘M. V.6,
V:8, W.0, v. ‘/<10. ‘/.12, >/<2-kor is) — ALKOTÁS
(955-3-41: Sok hűhó Emmlért. (V<4,’/<6, >/<8, V<10)—
ANDRÁSSY (124 127): Sok hűhó Emmlért. (’/<4,
■Ó6, »/<8, ’/ilO, V,
V. «A10, »/<12, 2, 4, 6, 8, 10) —

7

kézimunkaüzlet ismert olcsó áraival
Indanthrerí függönyanyag 140 cm. P
Grenadin függönyanyag
p
300 széles 6itter-függönyanyag. p
Csipkeszövet függöny
P
CSipkfiSZOVet dupia ágytakaró rojttal.
Csipkeszövet asztalterítő íoi'xíoo
Ro;tostaívé(líe18raj20i¥a
J-''- ■ — .. . .

p 17.60
Klöpll függöny cca 160 - 250 cm.
KlOpli dupla ágytakaró .., . , 36 90
Keíim párna fe3tve ... • e t> . p 1.05
Kelím asztalközép festT0 ..... t P 4.40
Kelim asztalterítő fesíV9. t ... P 17.50
Lanté díszpárna hímzett mot wal . P 13.80
Lanté, á^ypárna
motíwai. P 21.80
- _______
__ _t jf r----- Xl'hímzett
.UlZiCIO XUUb.

Függönyök, fűggőn -anvogok la. magyar perzsasxányege'z
logalcsóbbtál a legjobb
kivitelig á'landóan nagy válaszléktan
váiasz!ékt
gjobb kivitaiig

Iparművészeti és

háziipari kft-

BUDAPEST, VIII., JÓZSEF-KÍMTII.

ASTRA
(154-422):
Arany város.
(űt4,
’/.s,
’liS, '1M, v. ‘/i2-kor is) — ÁTRIUM (153-034):
Szeressük egymást. (*/:6, ‘/j8, >/rlO, sz., v. ’/:4-kör
is) - BELVÁROSI (384-583): Cserebere. (4, 6,8,
10, v. jobb t. 2, 4, 6, 8, 10, bal t. ‘/A, ‘/<5. >/<7.
a/<9). — BELVÁROSI HÍRADÓ (181-244): Japán,
Kelet-Ázsi® hajtóereje. Rajzos híradó a német
gyarmatokról. Zenedélután a Hubay-palotában.
Színes rajzfilm Magyar, üt
.
*
Luce és Fox
híradók. (Folyt 10—24 óráig) — BÉKE (291038): A nép bálványa. (5, 7, 9, v. Ve. Vr4,
V«16, >/a8, V.10) —
BODOGRÁF
(149-510):
Irland zsarnoka. {'M, •«, V28, V»10, vasárnap
ve, ’/H, Vá>, !/:8, VdO) — BROADWAY (422722): Nagyvilági nő. Biti, 'M, 'IA, V:10, sz., v.
yp.j®)
BUDAI APOLLO (351-500): Erzsébet
* rílLneJj
,/‘7- 9> v- 1/!0' '!»4.
w, VdO) —
(134-337): Szerelem és vérpad. (Vi4,
V«G, Vrö, VdO, v. Ve-kor is) — CASINO (383-102):
Árvíz Indiában, (’/rf, •/.«, »/il0, szomb., vas.
‘öt-kor is) _ CITY (111-140): Titkok kastélya.
(V<6, ’/<8, VilO, sz, v. V:4-kor is) — COItSO
(18-28-18): Nem gyerekjáték. (Mickey Rooney,
Judy Garland.) (■/:«, ‘A8, VdO, sz., v. Vd-kor
l6?..
UOpVIN (138-988): Broadway Melody
194Í. (’/rf, Vi6, Vi8, VdO, v; Ve-kor is) - DAM
JANICH (42ó-644j: Cserebere, f/rt, . V:6, ’/í8.
VdO v. 2, 4, 6, 8, 10) - DÉCSI (125 952): Sze
ressük egymást. (VJ), V>8, VdO, ez., v. Vi4-kor isi
- ELDORADÓ (133-171): Pénz beszél. (4, 6, 8,
2\k.°.E
“ ELIT (H4 502): Broadway
Melody 1J4». (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) - FLÓRA
(Kispest, MO-IW): Jud Süss. (3, 5, 7, 9, v.
Vi2,- Vi4,_ Vi6, V18, Vslfl) — FÓRUM (180-543): Egy
eleten at. (V<6, */»8, ’/ilO, sz.. v. V<4-kor is) —
GLÓRIA (427-521): Irland zsarnoka. (‘A5. V<7,9,
sz. Víl, V16, V18, VdO, v. ve-kor' is) — Hlft’AÍ)á
(222-499): Az életösztön csodál. Rajzos híradó
& nemei gyarmatokról. Zenedéi után a Hnbaypalotában. Színes rajzfilm. Magyar, Ufa, Lnce
és Fox híradók. (Folyt. 9-24 óró'g) — HOLLYWOOD (225-003): Broadway Melody 1941. (V>4,
•/ti. Vi8. VdO, v VPbkor is) - HOMEKOS (296478): Z, ■ fekete lovas. (V<5, 7. VdO, v. Ve-t51
folyt.)
—
IPOLY
1293-626):
Sok
hűhó
Emm'ért. CM, Vrf, Vi8, VtlO, v. Ve kor is) —
JÓZSEFVÁROSI
(134-644):
Egy
királynő
szive, (’/d, Vrf, V»8, ‘/d.0, v. Ve-kor is) —
KAMARA (423 991): Udvari bál. (M, 2, 4, 6, 8.
ÚJ \ ~~
KORONA
(353-318):
Arany város.
('M. 'M. V:8, VdO. v. Ve-kor íb) — KULTUR
(386-193): Cserebere. (5, ’/(8, VdO, v. '/(2, .V<4, ‘/<S,
’/<8, VdO) — LLOYD (111 994): Hétszllvafa. (V»4,
V26, V:8, VdO. v. Ve-kor is) — NYUGAT (121022): Irland zsarnoka. (V»5, 7. VdO, sz. 4, 6, 8,
10, v. 2. 4, 6, 8, 10) — ODEON (422-7S5): Stan
ley, a riporterek királya. (V<5, ’/.7, V:10, sz. 'M,
'M. 'ItS, VdO, v. ve-kor is) —' OLYMPIA (423188): Irland zsarnoka. (11,.2, 4, 6, 8, 10) — OMNIA
(100-125): Egy életen át. (5, ‘/<8, VdO, s?., v. 4,
6, 8, 10) — ORIENT (114-926):. Mindenért
fizetni kell. ('/<5, V<7, VdO, vasi Ve, Vs4, ’/■«,
■A9, >/d«) - OTTHON (146-447): Cserebere. V.4,
V:6, V.8, VdO, v. Ve-kor is) — PALACE (221222): A notrcdamel toronyőr. (11, 2, 4, 6, 8, 10)
— PATRIA (145-073): Hétszllvafa. (4. 6, 8, 10,
v. 2-kor is) - PHÖNIX (223-242): Stanley, a
riporterek királya. (11, 1, 3. 5, V<8,. VdO) —
RÁDIUS (122-098): Egy asszony három élete.
(>/it, 7. VdO, sz., v. 3-kor is) — REX (228-020):
Irland zsarnoka. (V<5, '/«7, 9, sz. Vd, Vtft. ’/aS, VdO v.
Ve-kor is) — RIALTO (223-443): Irland zsarnoka.
(11, 1, 3, 5, ’/<8. VdO, v. 10, 12, 2, 4, 6. 8, 10) ROYAL APOLLO (222-002): Dankó Pista. (V.6,
Ve. VdÓ, sz., v. 3-kor is) - SAVOY (146-040):
Hétszllvafa. (Vd, V>6, V>8. VdO, v. Ve-kor is)-SCALA (114-41J): A holnap hajósa. <‘/<6, ,V>8.
VdO, sz., v. 3-kor is) — SIMPLON (208-999):
Hétszllvafa. (Vd, Ve, V:8, */>10, v. Vé-kor is) —
STEFÁNIA (Kispest,
349-338): Igen, vágy
nemt (5, 7, 9, v. Ve, Vd, Ve, Vé, VdO)
STÚDIÓ (225-276): Csata. (11, ’/e, Vd, V.6, >/é,
VdO) - TIVOLI (225 €02):' Stanley, a riporterek
királya. (V:5, 7, VdO. sz. «/<4. V<6, ’/<8, '/d0. V.
■/.2-kor is) - TÚRÁN (120-003): Cserebere. (11,
■/e, 4, 6, 8, 10, v. 10, 12, 2, 4, 6. 8. 10) — URANIA
(146-046): Jud Süss. (5, ’/.S, VdO, sz., v. V.3-kor
is) - VESTA (222-401): Tlp-Top FolIIes. (V.ll,
ve, Vd, ve, ve, >/d0, v„ a. 11, 2, 4, 6. 8,10) —
ZUGLÓI (296-309): Bulldog Drummond titkos
szolgálatban. (5, 'ItS, VdO, sz. 4, 6, 8, 10, v.
2, 4, 6, 8, 10)
-

Oyös;fe&

a

magyar ökölvívóig

Hatalmas érdeklődés kísérte a kiváló ölasz?
ökölvívók budapesti mérkőzését A magyar
és Riz . olasz versenyzők remek küzdelmeket
vívtak s a mérkőzést végül is 9:7 arányban,

megérdemelten nyerte meg a magyar csa
pat. A légsúlyban Podány biztosan vert®
Pacsanit, a bantamsúlyban Fdoletti győzött
a Bogács helyett beválogatott Szampiis fö
lött, aki nem bírta az iramot. A pehely
súlyban a Frigyes—Cortonesi mérkőzés, igen
nagy harc után, döntetlen maradt. A közön
ség az eredmény miatt sokáig tüntetett,
mert Frigyest látta, győztesnek. A könnyű
súlyban Proietti megérdemelten győzte le
Monferát, a váltósúlyban Torma II. bizto
san verte Peiret. a középsúlyban Csontos
fölényesen bánt el Palmamnlvel a ez
után következett a nap nagy meglepetése:
a félnehézsúlyban Jászai kiütötte Cornagct.
A nehézsúlyban Latint legyőzte Homolyát
és így végeredményben 9:7-re győzött a
magyar csapat. A mérkőzést a' német Schrőder vezette.

Finn sikerek Corvinában
A sí világbajnokságok u>to’.&ó napján Cortina d’Ampezzoban az ugróversenyt bo
nyolították le, amely a finnek váratlan
nagy siker4!- hozta. Első ízben történt a
világbajnokságokban, hogy az ugrást finn
versenyző nyerte, sőt a második helyen is
finn végzett. A német világbajnok Bradl,
csak az ötödik helyre került. A nap leg
nagyobb ugrása a negyedik helyezett né
met Weiler nevéhez fűződik: eredmény®
76.5 méter.
Világbajnok: P. Vierto ff’no) 221.5 p.
645 m., 75 5 m. ugrásokkal. 2. L. Laakssö
(finn) 220.5 p. 67.5 p. 67.5 m., 72 m. ugrá
sokkal. 3. Selanger (svéd) 218.3 p. 63 no. és
73.5 m. ugrásokkal. 4. Weiler (német) 217.7
p. 67 m. és 76 5 m. ugrásokkal 5. B’radl
(német) 216.4 p. 63 m., 74.5 m. ugrásokkal.
A szombaton megtartott 50 km-es futó
verseny győztese a finn KurikkalaS 6.
3d p. 35.6 mp. idővel.

A SZÉKELY KUPÁÉRT Gyergyósjsent»
Miklóson megtartott síversenyt Csíkszereda,
nyerte a futásban elért 29 ponttal, a műle
siklásban S0.5, az ugrásban pedig 25 pontos
teljesítménnyel. Az egyéni mülesikló- és
ugróversenyt Szatmári Aba (BEAC) nyerte.
A MÁTRAHÁZÁN tegnap megkezdték a
leventék első országos síbajnokságait. 230
levente vesz részt a versenyekben, amelyek
során a 12 km-es futóversenyt Váradi Imre
(Budapest) nyerte 46 p 05 mp idővél. Az
ifjak 7 km-es versenyében Agárdi János
(Budafok) győzött 39 p 21 mp alatt. A hár
mas, csapatversenyek győztese az I. had
test Budapest. A műlesiklásban Hantz Fe
renc (Kolozsvár), az ifjak között Méray
Horváth Róbert (Budapest) győzött. Ma
délelőtt az ugrást, délután a lesiklást bo
nyolítják le.

A ■ BANKLIGÁ egyéni kardbajnokságát
Tarczali (Kér. Bank) nyerte vitéz Har- ay
(Kér. Bank) és Kovács (Hitelbank) előtt.
A BSE jánoshegyi síversenyén a lesiklás
ban Szalay (BBTE) és Kővári (Beszkárt)
győzött egyformán 1 p 54 mp-eel, a höl
gyek mülesikló versenyét Léimért (ÚTÉ)
nyerte Igló'.né előtt, aki a lesiklásban győ
zött. A székesfőváros vándordíját az ÚTÉ
(Katona, Pauer, Kozma) nyerte s ugyan
csak az UTE győzött az ugróversenyben.

A HTVK veretlenül nyerte a tőrcsapat
bajnokságot. 2. MAC. 3. BEAC. 4. BBTE. 5.
Postás. 6. BSE.
1

?

vígszínház
Szombaton, február 15-én először Arclibasev világhírű színműve

FÉLTÉKENYSÉG
Karády Katalin, Sulyok Mária, Zsilley Margit, Ajtay,
Greguss. Kamarás, Rátkay, Somló, Szilassy é» Vértess
f • I I é D t é V • I.
' ■

A „FÉLTÉKENYSÉG'
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„A SXŐXÉKKEL MINDIG BAJ VAN"i Yauary Gábor

szenzációs sikerű vígjátéka váltakozva szerepelnek a jóvá héttől a műsoron.
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Német repülők Itáliában

4>ely«e/

Churchill
rádióbeszédéből

áss árvíxfronion
A Duna vízállásában az utolsó 24
órában jelentősebb változás nem tör
tént
Mint a földmívelésügyi . miniszté
rium vízrajzi osztálya jelenti, a Duna
Budapest alatt is naponként körülbe
lül 15 centimétert apad. Ma reggel
Pozsonyból érkezett csekély áremclkedés azonban, ha a Duna felső fo
lyásának, különösen németországi ré
szén való növekedése nem folytatódik,
akkor ennek az emelkedésnek az ille
tékesek semmi különösebb jelentőséget nem tulajdonítanak.
Budapesten a Duna ma délelőtt 10
órakor 683 centiméter, lassan, tovább
apad.
Értesülésünk szerint szombaton a
megakadt jégtorlaszok körül próba
robbantásokat végeztek, ezek eredmé
nyéről azonban lapzártáig hírt nem
kaptunk.

‘

London, febr. 10.

Száz letartóztatás
Zágrábban

Könnyű légvédelmi ágyuk őrzik az olasz kikötőket

Belgrád, febr. 10.
(NST.) Mint Zágrábból jelentik, az
, utóbbi napokban több mint száz sze
mélyt tartóztattak le Zágrábban az
Angol Klub ellen elkövetett ismere
tes merénylettel kapcsolatban. A le
tartóztatottak
elsősorban
fiatalko
rúak és a szélsőséges horvát naciona
lista mozgalom tagjai. A letartózta
Belgrádi, febr. 10.
tottak közül már nyolcán bevallották
Az
albániai
arcvonal
középső szaka
a rendőrségen, hogy resztvettek a
merényletben, illetve összeköttetésben szán, Klisazura környékén, két rajta
álltak azokkal, akik a merényletet ütésszerű ellentámadást indított az
végrehajtották. A rendőrség már kö
zölte, hogy a tettesek fejére kitűzött
százezer dinár jutalmat ki is fizették
egy asszonynak, aki a rendőrséget
nyemravezette, nevét azonban, nem
közük.

Két olasz ellentámadás
Albániában

Intelem a „nem igazi
*
franciákhoz'
A

A vasárnap reggeli sajtó. Vichyben
óva inti azokat a „nem igazi franciá
*
kat
akik álhíreket terjesztenek és ez
zel az állami életet veszélyeztetik. A
lapok többek között így írnak: Mi be
csülettel megtartottuk adott szavun
kat, nem játszottuk ki a fegyverszü
neti szerződést, sem saját becsületün
*
ket
Vichyben igazolják azokat a hí
reket, amelyek szerint Pétain tábor
nagy államminisczterré akarta kine
vezni Láváit, hogy tanáccsal szolgál
jon a kormánynak. Ezt az ajánlatot
■— ideérkezett jelentések szerint — La
val elutasította, bár ez a kinevezés
megfelelt volna annak a megállapo
dásnak, amelyet Pétain tábornagy és
Hitler vezérkancellár között lefolyt
ismeretes találkozó alkalmával megbe
széltek- Pétain tábornagy nem kíván
eleget tenni Laval hatalmi kívánsá
gainak, á kormány Összetételén nem
változtat, amelynek ellenőrzését saját
kezében akarja megtartani.

A fehér ólasz csapatok
veszteséglistája
Róma, febr. 10.
(Magyar Távirati Iroda)
Az olasz hadsereg főhadiszállása va; £árnap a következő veszteséglistát
hozta nyilvánosságra: Január 1-től
január 31-ig a görög arcvonalon az el
esettek száma 2194, sebesültek száma
4712, az eltűnteké 2639. Keletafrikában
az elesettek száma 54, a sebesülteké 42,
eltűnteké 7. Északafrikábgn, az eddig
heérkezett adatok szerint, az elesettek
száma 51, sebesülteké 77, az eltűnteké
I’edig 4080.
Megjegyzendő, hogy a veszteséglista
nem tartalmazza a színes csapatok
Veszteségeit-

olasz haderő a görög állások ellen. A
hadművelet tüzérségi előkészítés nél
kül indult meg és teljesen váratlanul
érte a görögöket.

az érdeklődés előterében
atulv “:t*

Londoni tudósítónk táviratából \

London,febr. 10.
Szombaton éjszakától vasárnap reg
gelig számos alaptalan és a legkülön
bözőbb semleges forrásokból származó
vagy azokból idézett hir került forga
lomba a francia eseményekkel kapcso
latban. Többek között arról is tudni
véltek, hogy Darlan tengernagy kö
vette Flandint a külügyminiszteri szék
ben, továbbá, hogy

A diplomáciai események- -másik
frontja Bulgária.
Az afrikai harctéren és a többi fron
tokon is folynak a harcok.
A legnagyobb érdeklődik mégis arra
a kérdésre irányul, hogy vájjon megkisérli-e Wavell tábornok a nyugat
nak, Tripolitania tartomány felé való
továbbvonulást. Tripolisz körül hatal
mas erődítményeket építettek az ola
szok.
Mikes György.

Darlan és Pétain átrepültek
Afrikába.
*
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London a híreket már szombaton is
fenntartással és kételkedő megjegyzé
RUHA
Ma
még
sekkel közölte, vasárnap hajnalban
telles választékot talál JCmHBBWW
sporlmellény
pedig megcáfoltak mindent. Eddigre
legolcsóbban, a világ
legjobb zoagoráibét; Tgtaf ®
kiderült, hogy igazság a következő:
bőrkabát
»éssletre tel '-r
*
Lavalnak Pétain felajánlotta, hogy
tárcanélküli miniszter lehet kormá
esőkabát Pehelybetét kihúzása után min
den hőmérsékletnél használható
nyában, Laval azonban ezt az ajánla
r. t. Magyarország legnagyobb sontot elutasította. Érthető, hogy Laval, legolcsóbban
PLUMD F1PUNGT1R goratorme : Erzsébet -karút Í9 Ki
aki nem régen még a tényleges hatal Márton
tűnő külföldi zongorák 600-tól Bérleti
Szász
Szí Hitre 1 Hangolás!
mat szinte teljesen kezében tartotta, Bálvány-utca 3. Címre ügyelni IV., Kamermayer Károly-u. 2. VÉTcH Csere!
Tolatom 222-C1C.
Vichyben nem óhajt megelégedni egy
MEGÉRKEZETT
ilyen kis ranggal igazi hatalom nél
kül. Túlságos messzemenő következte
jagp hírneves zongoraterme
téseket nem szabad levonni az esemé
VESZEK. Tuub, Thőköly-űl 11
ÁXm Budapest,
V.,
A NARANCSOK KIRÁLYA
nyekből, de kétségtelen, hogy
Vilmos cs.-üt B8.
Minden darab vérvörös és
Legjobb zongorák
IVöeszkőzök
Laval és Pétain között a tárgyaló,
méxédes. Mindenütt kapható
legolcsóbban,
sok ezzel holtpontra jutottak és
tJjU, tsdekanuT' tálcák, ssékek,
ITT » részletre ts.
tutalok, sörkiaértk, Mlliárdas tulok
egyelőre meg is szakadtak.
*1 tiilíiis sihumtikiti.
8EX1ÍER, Király-utca 25.
Az is kétségtelen, hogy Pétain nem
engedett lényeges pontokban az eléje CANTULIA
*
HARMONIKA
KIRAKTA
árnyat, togaranyaf legdrágábban
tárt
kívánságokkal
kapcsolatban.
vési Baross Éliierhh, BánásHangban, árban vezet
Emellett azonban tisztában kell lenni
u. 82. T.: 1SI-77O.
vele, hogy a Vichy körül zajló dráma,
még nem jutott el utolsó felvonásáig.

Téli-nyári
paplan

keresztéit
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<GRIFONE<< ARANYAT, ÉKSZERT
brilliAnst,
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Exprettfoto

S reményt
BIiliárdasztal,

— Mi
„Automcath“t Fogkrémpor,
mely a nedves fogkefére hintve és a fogak
kal érintkezve, dús krémés habot fejleszt.
Fogat fehérít, fogkövet old, íze remek. Egy
doboz hat hónapra elég. Ara mindössze 98
fillér.

» kép 2 pengő. VAcl-utca lp.

szít, avöszer, FRIED vaaddtlői
berendező/ Kiríly-srtca M. ».

BRILLIANST,

ékéiért, foirarenvat legdrágábban ve
ssek. NA8Y 1MRS ébsseréw Barossutca 89. Mária Terízia-tér sarok.
NAlrnká «rsb
*i'.aíra

TANGÖHAnnONIKA

*

Churchill miniszterelnök öthónapos
hallgatás után vasárnap este rádióbe
szédet mondott Ebben többek között
a következőket jelentette ki:
— Az ellenség invázión készülődései
után nagyvárosaink
bombázásával
akarta megtörni, az angol nemzet har
ci szellemét Bombái sok pusztítást
okoztak, de nem törték meg az angol
szellemet. Tudjuk, mekkora szeretettel
fordulnak felénk a domíniumok és a
gyarmatok. Méltók akarunk maradni
erre a szeretetre— A sötét téli hónapok alatt az el
lenség három-négy tonna bombával
válaszolt minden tonnára, amelyet a
mi gépeink dobtak le ellenséges terü
letre. Gondunk lesz rá, hogy ez ár
arány most megváltozzék.
. Sok pusztulás érte Londont és
nagyvárosainkat Köszönet illeti a
légvédelmi őröket és a mentőszerve
zetek embereit A tél kétharmadrésze
elmúlt és komoly járvány még nem
lépett fel, dacára az óvóhelyi szükség
berendezésekben eltöltött életmódnak.
A bűntények száma — a fosztogatásra
csábító alkalmak dacára is — csök
kent a békebeli bűnesetek számához
képest
— Most hosszabbodnak a napok és
a királyi légierő támadásai erősödnek.
Az olasz—görög harcokról emléke
zett meg éles szavakkal, majd a líbiai
offenziva előkészítéséről szólt Chur
chill:
—- Az anyaországból, Indiából, Ausz
tráliából és Ujzélandból küldtünk erő
sítéseket Egyiptomba. Az előkészüle
tek titkait jól megőrizték: 10—11 had
osztálynak 110 kilométeres sivatagi
útja veszélyes kaland volt Elismerés
illeti a nilusi hadsereget amely 8 hét
alatt 6<0 kilométert tett meg. Egyip
tom és a Szuez-csatorna biztonságban
van, >■..
a
A..-'
'! -4-; Ha: Hitler ^-elrendeli az inváziót
fel kell készülnünk ejtőernyős táma
dásokra, csapatszállító repülőgépeken
való utánpótlásokra. Hitler eljuthat a
Káspi-tengerig, egész tartományokat
elfoglalhat, eljuthat India kapujáig,
de há győzni akar, ahhoz Angliát kell
legyőznie.
Befejezésül közölt egy mondatot a
válaszából, amelyet Rooseveltnek Wiil
kie révén eljuttatott levelére adott:
— Nem fogunk csüggedni. Adjon,
szerszámokat mi majd befejezzük a
munkát!

« Hí gíují

tökéletesen ^megtanítom. Telefon:
Birodalmi német nyelvre tanítói

szobáért. Kisdiófa-ntea S. I ».

BRILIÁNST

rrilliansekt,
SIN6ER, BAROfeML IV.
Fizetek ér sorol. gémet: órára,

spanydf iyelvleeliét udok.kőlöabr’áruta, vitjgor, tágas, tiszta csókáért
■ ■ rDootors-Jeligére földadóba,, „
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„Nem árja" jelicrérs fokiadéba/
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LAPZARTA -------------| A főváros közigazgatás
■ bizottságának ülése
Willkie
nyilaitokat a
J\iewyop^b a n

|

MIMSMMMMMl

Antonescu felhívása
a román asszonyok
hoz és papokhoz

f

A főváros köizgazgatási bizottságá
nak mai ülésén Karaffiáth Jenő fő
Bukarest, febr. 10.
polgármester elismerő szavakkal em
Antonescu tábornok állam vezető fel
lékezett meg az árvízveszély elhárítá
szólítást intézett a román asszonyok
sánál közreműködő közigazgatási szer
hoz s külön felhívásban fordul a ro
vekről, továbbá legőszintébb elismeré
mán papsághoz. Mindkét fe’hijásban
sét fejezte ki a mentési munkálatok
arra szólítja fel az asszonyokat és a
ban résztvevő honvédcsapatok mun
gitsé'get nyújtunk Angiidnak, lehetsé kája iránt. A főpolgármester beszéde
papságot, hogy hiánytalanul teljesítsék
Newyork, febr. 10.
sa román állam újjáépítésénél rájuk
(Reuter.) Willkie megérkezés után ges, hogy kívül maradunk a háborún. után dr. Hüitl Károly a szociálpoliti
háramló kötelességeket.'
Arra a kérdésre, vájjon Angliának kai ügyosztály státusz rendezését sür
a sajtó előtt a következőképpen' nyi
Az asszonyoknak az a feladat —
milyen
esélyei vannak a győzelemre, gette, majd a főváros iskolaépítés'
programjával foglalkozott.
mondja a felszólítás — hogy a nem latkozott:
— Véleményem szerint ha teljes se- Willkie megtagadta a választ. (MTI)
Mayer Károly az árvízveszéllyel
zetet a becsületes hazaszerető ifjúság
foglalkozott, majd a textilkereskede
'nemzedékeivel ajándékozzák meg.
lem nagy túlkapásait kifogásolta.
A papsághoz intézett felszó'ítás hang
Bánóczy László a szénkérdéssel fog
súlyozza: Isten szolgáinak a za leg
lalkozott.
főbb feladatuk, hogy hozzájáruljanak
a nemzet lelki nevelésének munkájá
hoz. (MTI)

Sikertelen légitámadást
intéztek ma az angolok
Északnémetország ellen

Olasz munkások
Németországban

Gcnf, febr. 10.
jól célzott légelháritó tűz az angol gé
A Gazetta dél Popolo jelentése szeBerlin, febr. 10.
peket eltérítette céljaiktól s azotk csak
rint _jelenleg 112 ezer olasz munkás
dolgozik Németországban. A lap ezzel
A Német Távirati Iroda értesülése nyílt területre dobtak le néhány robkapcsolatosan úgy értesül, hogy a szerint az angol légierő több repülő banóbombát. A bombák egy paraszt
német birodalmi kormány további
házban és egy csűrben okoztak kárt
150.000 olasz munkás foglalkoztatását gépe február 10-én a reggeli órákban
berepült Észak-Németország fölé. A (MTI)
tervezi. '
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*ödös» enyh® idö

Az enyhe óceáni eredetű levegő nagy erő
vel áramlik felénk. Tegnap az ország nyu
gáti részein már 10 foknál is melegebb volt.
Ma a nagyon erős ködképződés akadályozza
a felmelegedést. A ködtakaró vastagsága
azonban csak 200—300 méter, úgy hogy a
hegyek kiemelkednek a ködből és ragyogó
napsütést élveznek. Mialatt nálunk ma dél
előtt fagypont körüli a hőmérséklet, addig
a Svábhegyen plusz 5, Dobogókőn plusz 4,
a Kékestetőn plusz 2 fokot mérnek.
Az enyhe jellegű időjárás tovább folyta
tódik,, de a hőmérséklet alakulását erősen
befolyásolja a ködképződés. Ahol ködös ma
rad az idő, ott fagypont körüli lesz csak a
hőmérséklet, azokon a helyeken. azonban,

ahol felszakadozik a köd, ott plusz 5 fok
fölé terjedő fe’meJegedés várható. Változó
marad a felhőzet és különösen _ az, ország
északi részein .lehet kisebb ködszítálas, vágj
eső. Az olvadás tovább folytatódik. Z. I. A.
A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Mérsékelt szél, változó felhőzet, sok
helyen köd. Néhány helyen, főleg északon,
ködszitálás vagy kisebb eső. Gyenge éjjeli
fagy. A nappali hőmérséklet alig változik.

Felelős szerkesztő és kiadó:

DR. HALÁSZ SÁNDOR
Alapította:

DR. NADANYI EMIL
Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Bt. Szer
kesztőség: Honvéil-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó:
Andrásey-út 47. Telefon: 22-42-32. 22-42-33, 22-42-34.

^matott a. Baüaa Irodahiu és Nyomdai

Magasrangü
<
orosz személyiséget
várnak Ankarába •

■ Szófia, febr. 10.
Ankarából vasárnap ideérkezett je
lentéseik. szerint befejeződtek az előké
szítő tárgyalások arra a látogatásra,
amelyet a legközelebbi napokban tesz
„a Kreml egy magasrangú; személyi
sége" a török fővárosban.

159 200 237 311 322 360 372 492 495 543
315 339 392 555 692 728 748 807 833 874 954
593 634 661 680 694 717 7267 769 836 936
29042 144 192 193 194 3S8 251 2£6 S74 393 418
L3 447 457 490
64135 232 222 337 340 371 413
408 482 538 581 701 7C6 865 952 ££0
30014 059 100 104 116 136 156 183 210 245 250 544 566 747 825 810 982 65055 104 148 155
297 333 430 516 533 536 557 550 576 748 753 7 67 264 245 291 31(1 377 389 406 442 454 565
841 857 861 931 31951 061 0S4 107 119 153 159 821 843 895 931 951 962 992 66000 023 C42
232 262 274 277 232 381 390 394 673 674 710 832 112 128 138 146 176 808 429 443 452 565
877 907 979 32063 095 102 110 125 196 2KB 211 653 705 704 802 829'852 922 67004 021 211
2S8 309 351 376 400 411 424 483 553 538 513 591 272 276 410 441 482 521 641 649 654 732
656. 768 833 845 855 917 929 980 33C82 038 096 857 68008 035 047 049 142 171 318 327 345
102 117 105 15.4 211 22 í 243 427 410 492 580 593 437 449 451 545 458 551 575 604 768 770
618 639 651 678 801 088 S90 34019 021 C67 090 839 856 858 886 929 963 69069 124 334 Ó44
113 213 358 392 396 401 620 705 797 814 829 830 488 502 527 608 681 682 815 879 930
841 35017 057 115. 125 207 249 344 423 535 702
70088 271 283 7305 426 450 '494 536 674 791
719 829 839 923 992 30302 107 119 188 292 396 876 888 944 966 972 71016 114 202 299 277 2.3
491 512 560 598 G49 650 653 718 717 764 773 806 239 357 407 434 458 499 464 492 5£6 609 024
845 905 37048 128 167 220 3'6 370 404 426 468 674 769 791 884 92? 960 962 978 981 720C2 062
5Ö8 599 812 872 937 943 83060 065 080 091 109 125 155 161 165 297 345 893 398 440 492 503
*8
C
658 W....
707„
825....
890...
903 908 958
j’Í2 143 Z76 382 415 420 478 522 651 681 686 807 .'96 632
_______
_______
892 933 964 £75 39043 0S6 039 105 116 132 227 73021 079 170 780 232 250 265 286 433 603 634
240 347 379 381 386 433 435 437 535 543 578 667 719 748 825 827 823 847 885 923 74006 065 202
748 752 767 763 769 817 842 846 870 932
223
388 396 427
40003 122 152 382 424 489 513 588 594 658 677 434
829 936 941
209 315 322 343 470 478 515 578 59-1 625 657 693 962
347 393
... 426
725 743 761 776 855 861 905 962 41003 075 189 498
862 8'4 905
270
261
145
703 801 831 959 42902 054 117 127
637 773 841
282 350 377 414 553 585 658 739 882 893 912 921
915 966 77100 102 171 181 192 240 246 355
968 43097 195 231 280 309 324 393 411 414 417
— 646 664
412 443 473 5.07 531 527 596 638
425 485 531 602 670 760 777 804 896 937 949 995
891 920 925 78176 186 267 336 348 385 4-2
44079 125 128 172 280 300 342 416 454 473 515
475 621 669 675 697 706 74;3 in 790 798
565 610 637 645 657 752 771 776 818 861 877 893
902 936 79027 029 065 179 238 239 313 .329
913 921 935 45173 196 239 248 266 284 312 508
448 453 495 529 540 571 598 611 623 641
598 704 798 960 46039 063 096 138 161 166 252
..
728 730 791 828 950 964>
362 516 573 587 591 677 685 725 726 820 £66
365
47011 068 104 107 109 141 179 182 254 310
Az ötödik: osztályra sorsjegyek még, kaphatók
394 417 444 449 494 524 539 587 591 741 769 880
917 960 48018 033 036 039 225 251 270 299 328
489 493 519 530 556 636 757 770 813 891 943 947
49011 033 047 187 253 251 336 343 405 505 575
629 648 676 747 768 787 916
Budapest, Andrássy-út 56. Telefon: 128—647.
50027 033 062 094 111 134 205' 250 392 436
873
799
439 460 494 556 575 587 634 710 780
80021 037 047 056 093 138 182 186 233 283
51081 118 219 26S 341 393 478 497 533 560 569
925
636 768 776 987 520151 079 105 143 146 282 300 360 369 370 492 513 52 8®63 651 088 890
427
3TO 401 464 468 484 497 575 588 666 768 773 932 81007 025 041.059 082 103 173 238 292
567 578
681 750 843 858 865
442 459 5Í1561
_______
.
074
837
847
819
858
956
963
993
53072
792 834
870~887 902 925 82053 077 117 180 222 226 242
082 157 181 276 329 472 482 489 530 602 616
355 478 551 600 635 690 69? 733 765
704 719 794 847 921 934 54034 151 154 242 332 282 347
882 924 925 931 932 958 997 998 83069
408 469 530 536 568 569 579 595 645 706 757 839 866
.299 329 469-506 ,536 551 599 603
830 833 894 900 55155 170 211 218 343 378 411 048 076
796 874 877 903 909 990 84004 094
416 417 418 472 477 507 570 591 708 844 945 656 709
293 335 , 343 362 379 446 492 495
962 56019 04 9 169 216 363 418 417 530 672 773 695 129
570 677 719 750 832 85048 085 100
508
520
8
*
1
1U
177
200
57048
008
104
862 864 871 972
322 230 336 408 448 509 525 582
313 357 373 375 302 438 542 610 649 702 735 119 203 207
683 728 740 745 777 839 847 850
748 763 812 871 876 893 977 985 58012 136 146 603 622 678
882 996 86062 687 119 133 144 187 247
194 200 235 248 382 415 428 434 520 589 591 604 851 860
_ 425
- 469 490 632 765 766 771 886
643 682 690 738 785 805 892 916 926 937 994 284 296 410
5907 9 125 152 197 239 244 422 459 475 514 590 916 994 87058 061 062 066 067 089 111 189 208
2.41 249 262 272 299 436 439 481 578 592 735
662 671 735 826 843 914 £60
739 833
60043 C48 056 103 127 128 246 258 346
445 519 534 588 599 673 745 7 K> 908 925 61165
341 365 407 435 447 490 546 574 613 623 634
Felelősség nélkül. A húzásról,. a gyórsjegy647 693 720 761 781 862 887 9 18 951 62014 115 zéket Demblnsky B; bankház Borsjegyfőárusító
(Zsjgmond
k'ir.-u, 8)-adja Ab -"S A? ötödik osz
119 135 153 186 198 321 245 453 582 620 648 tály húzásai
folytatókig február 11., 13.,
684 689 704 711 752 755 785 795 800 810 873 Ui, 17., .18., 20., 21„ 24., 25., 27. és. 28-án, már
152
132
045
055
cius
3.,
4.
és
7-én
lesznek
084
996
63011
946 956 973 979

BENKO BANK R.T.

iörforgógéptósu IFeiejőtj Gyfiry Aladár igwató^

