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OLJÁK A BULGÁRIAI
NÉMET CSAPATOK HÍRÉT

Teljes elsötétítés ukarestben
fiz amerikai követség veszi át Romániában 

az angol érdekek képviseletét
Darlan tengernagyot nevezte ki utódjává Rátáin marsall 

A Duce lapja Genova bombázásáról

Vichy jelenti: tussolni
Franco

bertim
tudósítójának tele onielentese

Berlin, febr. 11.
Százszázalékosnak jelzett, határozott 

cáfolattal jelentik ki illetékes helyen 
Churchill vasárnap elhangzott rádió
beszédével izemben, hogy Kémet csapa
tok nem vonultak be Bulgáriába.

Beavatott német forrásból azt hal
lani, hogy a francia politikusok közül

még mindig Pierre Láváit tartják 
a német-francia együttműködés 
gyakorlati megvalósulása szem
pontjából a legmegfelelőbb szemé

lyiségnek.
Ennek ellenére, hogy ez a Láváiról 
Való vélekedés, Pétain tábornagy leg
utóbbi elhatározásait, amelyekkel La
val kikapcsolásával alakította át a kor
mányt és Darlan tengernagyot jelölte 
ki több fontos tárca ellátása mellett

Nagy felháborodás 
Genova lövetése miatt

4 ŐRMiusIQ milánói 
tudósítójának lelelonjelentés

Milánó, febr. 11.
Churchill vakmerő dicsekvése, a teg- 

kiadott hivatalos jelentés, * vala
mint a szemtanuk leírása alapján is
merteti és kommentálja ma a fasiszta 
®a5tó a Genovában történteket, illetve 
? libial hadihelyzetet. Olasz részről 
frmészetesen
Rendkívül felháborodást váltott ki 

az angol flotta akciójn
* Nemtelen, aljas" (vile) kifejezés 

utódjául, már azért sem ítélik meg 
kedvezőtlenül Berlinben, mert

a Vichyben most történteket csak 
ideiglenes, átmeneti megoldásnak 

— Zwisehenlősung — tekintik.
A német álláspont hivatott helyről 

való leszögezése még nem történt meg, 
minthogy a Wilhelmstrasseban’ '-to
vábbra is az eddigi tartózkodást tanú
sítják és a francia politika mostani 
„fázisához" nem fűznek kritikai meg
jegyzéseket.

Ebben a vonatkozásban rá kell mu
tatni különböző hivatalos német kije
lentésekre, amelyek utaltak arra, hogy

Darlan tengernagy Parisban foly
tatott megbeszéléseit rckonszenv- 

vel kísérték
és alighanem az ezekről kapott értesü
lésekben rejlik annak az oka is, hogi’ 
egyes körökben a mostani vichyi-i ese
ményeket átmeneti megoldásnak , mi
nősítik.

O. B.

egyike a legenyhébbeknek, amelyeket, 
a publicisták ezzel kapcsolatban hasz
nálnak.

A Stampa szerint a köd védelme 
alatt, olyan messziről, amennyire csak 
lehetséges volt, lőtték vaktában a ki
kötőt a nagy brit, csatahajók.

„Az angol bombák és lövedékek ál
tal legyilkolt polgárok százai nem 
maradnak azonban megtnrlatlanuP, 

— ígéri az olasz újság. A Corriere delta 
Sera szerint az áldozatok között nincs 
egyetlen katona, vagy munkás sem. 
Genovában „a brit tengerészek becs
telen cselekedetét' és a lakosság példás 

magatartását márvány emlékmű fogja 
megöröktíeni.

„A nílusi hadseregnek Churchill ál
tal olyan nagyra becsiült sikereivel" 
a Resto dél Carlino foglalkozik be
hatóbban. ' Megállapítja többek között, 
hogy

Wawell még mindig a Szidi el 
Barraninál elért eredeti s.ker 

gyümölcseit élvezi.
„Az ellenség túlnyomó volta és főleg 
Szidi el Barrani óta megnövekedett 
fölénye a gépesített osztagok tekinte
tében — kizárta, hogy hadseregünk 
biztos eredményt Ígérő feltartóztatási 
támpontot találhasson. Az olasz had
erő kénytelen volt kiüríteni Cyrenai- 
cát, miután

Dernánál vagy Bengázinál ellen
állni — a gyönyörű, de végered
ményében reménytelen bardiai és 
tobruki esetek példájára, — az em
ber- és hadianyag szükségtelen 

feláldozását jelentette volna.
Ezek mellett a minden figyelmet 

megérdemlő hivatalos hozzászól ásóik 
mellett még

két érdekes hadiinformáeió
olvasható a ma reggeli sajtóban. A 
Stampa jelentése szerint a görög had
sereg a közben behívott húsz kor ősz-'

Újabb 
triumvirátus-terv 

Vichyben ?
Vichy, febr. 11.

A megnemszállt Franciaország fő
városában, politikai megfigyelők sze
rint, újra előtérbe került a trium
virátus-megoldás. Eszerint a Darlan— 
Huntziger—Baudoin triumvirátus Pé

t.állyal immár. Í00.000 főre emelkedett. 
Január közepéig — állapítja meg a 
lap — 8000 halottat, néhány ezer fog
lyot, bizonytalan számú szökevényt és 
30 000 sebesültet vesztettek a görögök. 
De ezt az űrt _

úgy hogy továbbra is 400.01)0 gö
rög katona áll szemben az olaszok
kal.

A Popolo d'ltalia hasábjain az ame
rikai viszonyokat kitűnőét) ismerő 
Luigi Barzini szenátor cikkezik a re- 
pülőerődnek elkeresztelt B—17 C jel
zésű óriási amerikai bombavető gép
ről. Barzini szerint Boeting-típusú, 
fémből készült, 22 tonnás monoplánok
ról van szó, amelyek négy nagyerejű 
Wright—Cyclon kompresszoros motor
ral vannak felszerelve. Tjegnagypbb 
szélességük a szárnyfelülöten ■ 31.5 m, 
hosszúságuk 21 m és magasságuk 45 
rn. 453 km-es óránkénti sebesség mel
lett hatósugaruk több mint 2 tonnás 
megterheléssel 481)0 km. A legénység 
!)—12 főből áll, a gép típusa szerint. A 
B—17 C három lőtornya közül az egyik 
villanyra, a másik hidraulikus erőre, 
a harmadik kézi irányításra műkö
dik. Barzini erősen kételkedik ezek
nek az amerikai légi erődöknek a hasz- 
navehetőségében és állításának alátó 
ma'-ztására számos bizonyítékot so
rol fel.

Györgyi Miklós

ialn tábornagy vezetése mellett telj- 
hatalcmm’,1 intézné az ügyeket. Noha 
ezt a .megoldást a Laval-féle vonalhoz 
való, közeledésnek tekintik, minthogy 
Batidoin Laval képviselője volna, 
mígsem tartják valószínűnek, hogy 
uirga Laval a közeljövőben bele- 
kerü’ne a kormányba. Érnek az az 
cka,- hegy Pétrin tábornagy nem haj
tón ’ó a francia po'ivka irányítását 
kiadni a kezéből. Darlru tergernagy 
különben hétfőn átvette a kiilfigy 
minisztériumot FlandintőL



Az angol kormány visszahívta 
bukaresti követét

Sxpedlciós hadseregnek minősíti Londcm a romániai 
német tancsapatokat

London, febr. 11.
Az angol kormány elhatározta, hegy 

visszarendeli bukaresti követét és a 
követség teljes személyzetéi. Vissza
rendelik a Romániában működő ösz- 
iszes angol tisztviselőt is.

Szófia, febr. 11.
A bolgár lapok csak röviden vála

szolnak Ghurchin vasárnapesti beszé
dére. A lap jelentésekből hiányoztak a 
Bulgáriára vonatkozó *é$zletes  utalá
sok. Hétfőn este hr»<ftalos cáfolatot 
adtak ki Churchillnek arra az állítá
sára, mintha német csapatok lennének 
az országban.

Bukarest, febr. 11.
Sir Reginaid Hcare bukaresti angol 

követ 
adott

vezetőnek, amelyben útlevele kiadását 
kérte. Az angol követ követsége teljes 
személyzetével az első rendelkezésre 
álló hajón Konstanzából el akar 
utazni. A bukaresti angol diplomáciai 
képviselet és a konzuli tisztviselők 
összlé'.szátna 50 ember. Az elutazás 
további körülményeiről még nem ér
kezett jelentés.

Szófia, febr. 11.
(Bolgár Távirrati Iroda)

a mai nap folyamán jegyzéket 
át Amtonescu tábornok-állam-

Az angol miniszterelnök vasárnapi 
rádióbeszéde szerint a németek benyo
multak Bulgáriába ős megszálltak 
bolgár repülőtereket stb. A Bclgár 
Távirati Irodát felhatalmazták ,annak 
kijelentésére, hogy ezek közül az ál
lítások közül egy sem. felel meg a va- 
1 óságnak. (MTI)

A amerikai követség veszi
át az angol ügyek 

képviseletét Romániában
Bukarest, febr. 11.

(Búd, Tud-) A bukaresti angol kö
vetség tagjai valószínűleg 17-én, hét
főn utaznak el Romániából. Az angol 
ügyek képviseletét az amerikai kö
vetség veszi át. Már meg is kezdték 
a követségi iratok átadását. Az ame-

rikai követség több tagja tegnap dél
után megjelent a brit követségen az 
iratok átvétele végett.

Az angol követség egyébként meg
cáfolta azokat a híreket, mintha ro
mán fogházakban angol állampolgá
rok lennének.

■'■;'■ '.

Mussolini-Franco találkozó
. ’á'.'í JM'Ü’ & j> VXA-;’- ió 1, -. -. _  .k.

Pétain ás találkozik a spanyol államfővel'
■'„ ..-Üi'-'i--

üiA-io-Aí.-. .jc1 y.Á-tu vji

Vichy, febr. 11.
(NST) Vichybe érkezett jelentés sze

rint Franeo tábornok spanyol államfő 
kedden találkozni szándékozik Musso
lini olasz miniszterelnökkel. Hivatalo
san közük, hogy Franeo tábornok a 
találkozóra Franciaországon át uta
zik. Az illetékes hatóságok már meg
felelő utasítást kaptak. Francia poli-

tikai körökben azt hiszik, hogy Franeo 
és Mussolini találkozója Spanyolor
szágnak 
hez való

Közlik
nagy az
neuve-Loubetbe utazik és úgy hírlik, 
hogy ott találkozik Franeo tábornok
kal.

a háromhatalmi egyezmény
csatlakozására irányul, 
továbbá, hogy Pétain tábor- 
alpesmaritimesmegyei Ville-

. r

»*■

% A Duce lapja 
Genova bombázásáról

♦
Róma, febr. 11.■_ f

(NST) Genova városának angol ha
jók részéről történt bombázásával kap
csolatban a Popolo di Roma megálla
pítja, hogy a hajógránátok a Venti 
Settembre és Galata-utcákban, továbbá 
a Piazza Colombon csaptak le. Talála
tok érték ezenkívül a Grazié és áMolo

közelében lévő lakóházakat, a Santo 
Lorenzo dómot, valamint egy szülőott
hont, egy elemi iskolát és egy zárda
iskolát. „Ezek tehát azok a katonai 
célpontok, amelyekre az angol jelen
tések utalnak", írja a Popolo di Roma. 
A lap kiemeli, hogy a genovai lakos
ság magatartása minden dicséretet 
megérdemel,
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öarisn tengernagyot 
nevest© ki utódjává

P íl n
Vichy, febr, 11.

(NST) A francia hivatalos lap közli 
az alkotmány negyedik szakaszát, 
amely azt a határozatot tartalmazza, 
hogy Darlan tengernagyot Pétain tá
bornagy utódjává nevezte ki halála, 
vagy a hatalom gyakorlásában való 
akadályoztatása esetére. A rendelet a 
következőket mondja:

„Mi, Franciaország marsall ja és a 
francia állam feje, az 1910 június 10-i 
törvény alapján elrendeljük:

marsall
1. Ha valamilyen okból az új alkot

mánynak a nemzet által történt rati
fikálása előtt akadályoztatunk az ál
lamfő jogkörének gyakorlásában, ezt 
a jogkört jogszerint .Darlan. flottaten
gernagy veszi át

2. Abban az esetben, ha .Darlan flot
tatengernagyot bármilyen ok szintén, 
megakadályozza ebben, helyettesét a 
minisztertanács többségi hatórosttal 
nevezi ki. E személy hivatalba^pá
séig az államfői hatalmat a miniszter
tanács gyakorolja."

Légiharcok
Málta fölött

London, feb. 11.
(NST.) Hétfőn este kiadott jelentés 

szerint a hétfőre virradó éjszaka és a 
hétfői nap folyamán ismét ellenséges 
repülőgépeket láttak Malta szigete 
fölött.

Anglia veszteségei
Newycrk, febr. 11

A „Metropolitan Life Insurancy Com- 
pany“ hivatalos adatókra támaszkodva, 
összeállítást készített el, amely szerint 
Anglia 1940-ben katonai és polgári 
személyekben összesen 120.000 érni-:’ 
vesztett. Csak 'a repülőtámadárok kö
vetkeztében 23.081 polgári személy vesz
tette életét. (MTI)

NRGY NRPOK, 
KIS HÍREK

A jugoszláv haditengerészet új főparancs
noka: Luterotti Julián ellentengernagy, aki 
a régi cs. és kir. haditengerészet egyik 
volt tisztje. A jelenleg 57 éves admirális a 
világháború után lépett jugoszláv szolgá
latba.

Újabb 180 angol cenzor érkezett a Ber
mudákra, ahol az Atlanti-Óceán postáját 
ma már 8C0 angol cenzor ellenőrzi.

Churchill is megemlékezett rádióbeszédé
ben a brit földközitengeri flotta vasárnap 

"hajnalií akarójáról. Sommervílle tengernagy' 
vezetésével a Ilenown és Malaya csata
hajók, az Ark Royal rcpiilőgépanyahajó, la" 
Shöf fiald cirkáló és kitebb egységek a ten
ger félöl bombázták Genovát. A hivatalos 
jelentés szerint ®09 tonna lövedéket lőttek 
a célpontokra. Tengerészeti repülők Livor- 
not és Pisát támadták. Az akció során egy 
repülőgépet vesztettek az angolok.

A világháborús francia hadvezérnek, Foch 
tábornagynak unokája, Henry Béeourt- 
Foeh százados elveszítette francia állam
polgárságát. A százados ugyanis résztvett 
a szabadfranciák dakari expedíciójában s 
a'zóta is De Gaulle volt hadügyminiszter 
zászlója alatt szolgái.

„Francé" címmel franclanyelvfi napilap 
jelenik meg Londonban.

Légijárat indult meg Belga-Kongó és a 
brit Kenia között.

Három levelezőlapot adott fel valaki 
Londonban 190-5 február 20-án. A címzett 
Mrs. Hobden, az egyik, etoni kollégium sza
kácsnője volt. A levelelőlapok most érkez
tek meg Etonba, pontosan mind a hárman, 
pontosan 36 évi késéssel. A címzett 18 éve 
a temetőben nyugszik.

A híres St. Cyr kadetiskolát, ahol Napó
leon is tanult. Pétain marsall rendeletére 
áthelyezték Aix-en-Provenceba.

Egyes kairói mohamedán körök dzsihad-ot, 
szent háborút szeretnének szervezni az an
golok megsegítésére. Az akcióban a sze- 
nusszi szekta nagyfőnöke, 
nagymufti és Abdullah, 
emir játszik vezérszerepet, 
van, hogy az Iszlám szent 
a kalifa hirdetheti meg, 
nincs jelenleg az Iszlám világának.

Az angol kormány Wilson tábornokot ki. 
nevezte az angol megszállás alá került CL 
renaiea katonai főkormányzójává 'és az 'Ot
tani angol haderők főparancsnokává.

A Sasok elnevezés alatt külön rajba tö
mörülték azok az amerikai pilóták, akik 
a Royal Air Foroc-nál önként jelentkez
tek hadiszolgálatra. A raj tiszte’etbeli pa
rancsnoka, Sjreeny kapitány, aki először

...... ............ . ........................ »<■................. 1 ■■............. 1
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az egyiptomi 
transzjordániai 

A baj csak ott 
háborúját csak 
kalifája pedig

középameríkai harcokban vett reszt, majd 
1914 ben csatlakozott a francia idegenlé
gióhoz, 1925-ben pádig ugyancsak francia 
kötelékben. Marokkóban harcolt. A raj 
tényleges paíántenokságáí G. Taylor gya
korolja, aki Am'érikában polgári repülő 
volt, de a háború kitörése óta- az angol 
tengerészet repülői közt teljesíteti szolgá
latot. Az .önkéntes amerikai pilóták egyen
ruhájukon sas-jelvényt viselnék' és ez a 
jelvény láthatógépeiken is.

48.(10# darab száraz elem érkezett Német
országból Olaszországba, ezeket a száraz 
elemeket s. légvédelmi elsötétítés alatt 
szinte nélkülözlieteitle-n villamos zseblám
pákhoz használják.

Felemelték; , kilogrammonként 3 lírával a 
áremelés;..,má

jus 1-én érvényes. jWW

munkások száma jelenleg mintegy 1.2 "mil
lió, Ezenkívül^ a hadifoglyokat is..polgári 
munkára-' osztották toc.Í A küllöldí'- munká
sok közül , 670 030 az. ipari üzemekben dol
gozik. Ezek közül; 7O.ÜÓ9 'olasz,. 45.030 szlo
vák, 200.000 dán, hollandi és belga, a többi 
főként lengyel''száijmazású. 880.000 külföldi 
munkás dolgozik az építőiparban, 90.000 a 
vas- és fémiparban1 éS 65 030 a bányaipar
ban. A. német . mezőgazdaság 560.009 ' kül
földi munkást foglalkoztat, ezek közül 
470.04)0 lengyel, 50.900 olasz, 30.000 szlovák 
és 5030 hollandi,

A brit szállítási és munkaügyi minisz
térium felhívással fordult a londoni házi
asszonyokhoz, hogy esti bevásárlásaikat mi
nél korábban fejezzék be, hogy így az 
autóbuszok és földalatti villamosok fel
szabaduljanak., a .munkánál . hazatérők., ré
szére. Mindén asszony hazafias kötlességet 
teljesít, ha már délután 4 óráig' mindent 
bevásárol, '

Válási tilalmat akarunk életbeléptetni 
újra a megnem szállt, francia területen a 
katolikus hitvallású személyek számára.

Dán kormányt akarnak alakítani Lon
donban,. .jelentik Berlinből. Erre az újabb 
emigráns kormányra -.ácsért volna, szüksé
gük az angoloknak, hogy , segítségével tör
vényesíthessék Grönlarid és Izland meg
szállását.

Rádión keresztül adott ki hadparanc, ot 
Eastwood altábornagy, a brit honvédség 
főparancsnoka. Hangoztatja, hogy a né
met" invázió valószínűsége igen komoly, 
bár.- szerinte .nines kétség afelől, hogy n 
brit hadsereg, a flotta és a. Royal Air 
Foree meghiúsítja az inváziót. „Bárhol 
is lépne hazánk területére az e’lenség, úgF 
szól a hadparönca, nem szabad pillanatnyi 
nyugtot sem 'hagji-ni neki, ainig' fogságba 
nem kerül, vagy el. nem esik a harotéren- 
Minden állást az utolsó emberig kell tar
tanotok és az ellenséget a lehetőség végső 
határáig meg kell akadályozni előnyomu
lásában"

BELLEVUE SZÁLLÓ
éttermében "9-2-ig tini.

té!i-nyárl 
üdülőhely



Német gépek ? 
Anglia fölött

Newywk, febr. SS.
(Rémet, Távirati Iroda)

Amerikai hírügynökségek londoni 
jelentései szerint a német légihaderő 
a sötétség beálltával Kelet-Anglia két 
városa felett jelent meg". Az egyik vá
ros felett a repülőt alacsonyan re
pülve dobtak le gyújtó- és robbanó
bombákat A keleti Midlands egyik 
városára is dobtak bombát a német 
repülők. (MTI)

Berlin fölé 
akart repülni néhány 

angol gép Érdekes német fényképfelvétel (távlenesével) ». szemközti (oldalról. A magas krétas.zik.IapaJrtok mögött a doveri 
rádióantennák tornyai láthatók

Berlin, febr. 11
(Rémet Távirati Iroda)

A Német Távirati Iroda, értesülése 
szerint az angol légihaderő a keddre 
virradó éjjel több északnyugat^ és 
.középnémetországi város ellen intézett 
támadást. Néhány gép kísérletet tett, 
hogy a főváros fölé repüljön, de a né
met légelhárító tüzérség mindenhol 
megakadályozta az ellenséget, hogy 
bombavetés közben pontosan célbata- 
láljon. Sehol sem keletkezett katonai 
kár. Egyéb kár aránylag mérsékelt. 
(MTI-)

Elítélték
a román főhadnagyot, 

aki megszöktette 
Rydz-Smiglyt

Bukarest, febr. 11 
beimet Távirati Iroda)

A katonai törvényszék Horia Geor- 
gescu főhadnagyot Rydz-Smigly^ volt 
lengyel tábornagy szökésének elősegí- 
.töse miatt ötévi fogházra é® lefoko
zásra, ítélte- (MTI)

Volt cári tábornok 
öngyilkossága 
Washingtonban

Washington*  febr. .11.
(NST) .Az egyik washingtoni szállo

dában hétfőn öngyilkosságot követett 
el Krivicki Walter, volt cári tábor
nok. Az egykori orosz tábornok az 
utóbbi időben az idegen eszmepropa
gandák leküzdésére alakult amerikai 
kormánybizottság részére dolgozott 
öngyilkosságának okát még nem si
került tisztázni

Jurcsek Béla 
felmentése

A. hivatalos lap máj. száma közli, 
hogy a (kormány a minisztertanács 
áanuár 31-én tartott ülésében Jurcsek 
■Béla országgyűlési képviselőt előter
jesztett kérelmére a mezőgazdasági 
.termelés - és mezőgazdasági értékesítés 
•körében a rendkívüli viszonyok kö- 
v®tkeatóben felmerült különleges szer- 
átesési és egyéb feladatok ellátására 
^hrtént an. kir- kormánybiztosi megfoi- 
^tása, alól, © minőségben kifejtett 
?®tekes működésének elismerése mel- 
-tt*t  felmentette.
"ftteMMIMíWWVWMWWMIMBMMNMIIM

A Magyar lAgitoFratai SA értesíti at. 
jteteközönségei, hogy a Budapest—Nagy- 
’«rsd—Ko’.ozavár—Marosvásárhely légijárat 
"ind«n mp közlekedik.

UNGAR GYÖRGY

i irá|ts boltja
Szent IstvtfrWrtt 5
Telefonssén: 11M48

Teljes elsötétítést 
hajtottak végre Bukarestben

Belgrád, febr. 11.
(Búd. Tud.) A „Politika**  bukaresti 

tudósítója közli, hogy a román—angol 
diplomáciai viszony megszakítása 
után hétfőn este teljes légvédelmi 
készültséget hajtottak végre Buka
restben. A bukaresti városparancsnok- 
ság felhívása értelmében mostantól 
fogva a passzív légvédelem rendsza-

Revolverrel és késsel sürgette 
ügyének elintézését 

egy felfüggesztett főjegyző
i fegyházÖthéfiap

Rendkívül érdekes bűnügyben tar
tott ma tőtárgyalást a pestvidéki tör
vényszék vitéz Somody János-tapáesa. 
A bűnügy vádlottja Marosi Jenő, Úri 
község felfüggesztett főjegyzője, aki 
ellen a királyi ügyészség szándékos 
emberölés bűntettének kísérlete és ha
tóság tagja elleni erőszak büntette 
miatt emelt vádat.

Marosit bizonyos hivatali szabály
talanságok miatt függesztették föl és 
mivel csak csekély illetményt kapott, 
elhatározta, hogy eladja ingatlanát. A 
telekmegosztási eljárás késedelmes
sége következtében azonban a vételár
nak egy részét azonban nem tudta 
megkapni. Ezért bement a községhá
zára, ahol szóváltás támadt Solty Péter 
helyettes főjegyzővel, akire revolver
ből rálőtt, a, golyó azonban szerencsére 
célt tévesztett- Marosi ekkor kést rán
tott és a menekülő Solty után sza
ladva, a község főutcáján végig ker
gette késsel a kezében.

Az orvosszaikértők véleménye alap
ján annakidején az ügyész elejtette a 
vádat Marosival szemben, a sértett 
azonban, átvette a pótmagánvádat és 
az ügy felkerült az, igazságügyi orvosi 
tanácshoz, amely arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy Marosi megközelí
tette azt a határt, ahol megszűnik a 
büntetőjogi beszámíthatóság, mégis, 
tettének elkövetésekor nem volt olyan 
állapotban, hogy ne lehetne őt bűn
vádi úton felelősségre vonni.

Ilyen előzmények után került ma 
Marosi ügye a törvényszék elé. A vád
lott tagadta azt, hogy meg akarta vol
na ölni Soltyt Védekezése szerint csak 
ijesztésböl sütötte el revolverét. Mint 
mondotta: ő ismert céllövő és ha meg 
akarta volna ölni Soltyt, bizonyára el 
is találta volna. A törvényszék ki
hallgatta. Solty Pétert, is, aki nem. ki

bátyait léptetik életbe. Este a laká
sok, üzletek, szórakozóhelyek, teljesen 
elsöiétítendők. Tilos bármiféle rek
lámtábla kivilágítása vagy világító 
reklám használata. Felhívják a la
kosság figyelmét, hogy villanybaté- 
riával, petróleumlámpával, gyertyá
val lássák el magukat. Az utcai lám
pák csak tompított fénnyel éghetnek.

várttá a vádlott megbüntetését. A tár
gyalás befejezése után a bíróság erős 
felindulásban elkövetett szándékos 
canbertölöés és hatóság tágjai elleni 
erőszak vétsége miatt Marosi Jenőt 
öthónapi fogházra ítélte el, de az ál
lásvesztés kisaabáisát mellőzte-

Három letartóztatás 
valutacsempészésért

A budapesti királyi ügyészség valu
taosztálya ma délelőtt fizetési eszkö
zökkel elkövetett visszaélés büntette 
miatt előzetes letartóztatásba helyez
te Markovics Jenő 47 éves szabómes
tert, továbbá Markovics Andor 19 
éves kereskedelmi alkalmazottat és 
végül Hirsch Rezső 62 éves alkalmi 
ügynököt, akik mindhárman maros
vásárhelyi lakosok.

Hír jött
a Székelyföldről.,.
Meghatóan szép, szívet melegítő hírt hoz 

Székelyföldről a telefon: az Erdővidék szé
kely legényei elhatározták, hogy napibér 
nélkül, saját két kezük munkájával meg
építik azt a szárnyvasutat, amely vasút 
nélkül tengődő községeik' munkás népét be
kapcsolja a megcsonkított székely kör
vasú tba. A kaláka, az önként vállalt bér
nélküli közös munka, e jellegzetes és egye
dülálló ősi székely összefogás segítségével 
épül tehát meg az új szárnyvasut.

Valóban példamutató az erdővidéki szé
kely férfiak elhatározása, annál szebb és 
elismerésreméltóbb, mert a székely a leg
nehezebb testi munkától sem riad vissza, 
de a kubikusmunka nem kenyere, annyira 
nem, hogy amikor mintegy negyven esz
tendővel ezelőtt a székely körvasutat m g- 
építették, a vasútépítés kubikosmunkáját 
nem székelyek végezték, hanem alföldi ku
bikosok. . Ma azonban a székelyek maguk 
és önként vállalták ezt a nem természetük 
szerint való munkát.

Gyönyörű, messze világító példája ez a 
hazaszeretetnek, a testvéri összefogásnak. 
A székely kaláka példát mutat .arra, ho
gyan lehetne megmenteni és újjáépíteni as 
árvízsujtotta a1 földi vidékeket is a test
véri magyar összefogás országépítő és or
szágfenntartó, legyőzhetetlen erejével.

Helyreigazítás
A Német Távirati Iroda helyreiga

zítja a hétfőn kiadott, Wheeler de- 
mokratapárti szenátor kijelentéseit 
ismertető hírét. Wheeler szenátor ki
jelentésének utolsó mondata ezek sze
rint helyesen így hangzik: „Mert ha 
az Egyesült Államok nem akar kato
nát küldeni az óceánon túlra — jelen
tette ki a szenátor — miért vásárolt 
4.5 millió katonai igazolólapocskát s 
másfélmillió robamsisakot**.  (Tehát 
nem koporsót, mint a Német Távirati 
Iroda hétfői közleményében tévesen 
jelentette.) (MTI.)



I.Iozgalmas színházi hét; 
KÉT BEMU7A7Ó, 
EGY FELÚJÍTÁS

Á színházi évad kellős .közepének. »s 8 
hete iámét rendkívül xnozga.mas lesz, ez
úttal. a magánszínházakban. Péntekre é% 
szombatra h áram színházi esemény 
torlódott össze, még pedig egy felújít*.!,  
egy premierszámba menő repriz és egy be
mutató.

•*

p-

A Vígszínház szombaton újítja fel Arcü- 
basev Budapesten utoljára 1917-ben játszott 
színmüvét, a Eéltékenys.g-et, amelynek ér. 
dekes színlapját néhány nappal ezelőtt 
már közölt nk. Eszerint a Uvi főszerepet, 
azt, amelyet huszonnégy évvel ezelőtt Góth- 
né Kertész Ella játszott, Karády Katalin 
alakítja, akinek ez lesz az idei szezonban 
a harmadik színpadi fellépése. A próbák 

■ annyira előrehaladtak, a darab tehát már 
ua annyira készen áll, hogy — ami ritkán 
fordul elő az utolsó, legizgalmasabb pró
bákon — a mairól az igazgatóság szabad
ságolta Karód yt, hogy készülő új filmje, az 
„Egy tál lencse" mai felvételén megjelcn- 

. hesék. A darab többi főszerepét többek 
közt Ajtay Andor, Sulyok .Mária, Szilassy 
László, Somló István és az akadémiai nö
vendék Zsilley Margit játssza. A Félté
kenység nyilvános főpróbája pénteken dél
előtt lesz.

Az Andrássy Színház olyan fokozott 
iramban készül. Decoin „Ne játssz a szere
lemmel" című vígjátékénak: szombati be
mutatójára, hogy ezen a héten nem is tart 
előadást, Esténként is teljes erővel folynak 
az idei első francia darab előkészületei 
Vaszary János irányítása mellett. A darab 
két, vezető szerepét Murád Lili és Páger 
Antal játssza, rajtuk kívül pedig Vaszary 
Piroska, Básti Lajos, Szdkáts Zoltán. Pa- 
taky Miklós, Gajzágó Denise és Szende 
Bessie lép fel benne. A. főpróba pénteken 
este lesz.

Végű.!, a Fővárosi Operettszinház Maszka 
Jenő legszebb operettjének, a Gül Babá-tnaM 
pénteki felújítására készül.- Ee a® operett 
az Ilyenek a férfiak című Carlö de Kries-ope- 
retfei telváltva kerül majd színre ebben 
a hónapban Patkós Irma, Gombaszögi 
Ell-a, Szondy Biri, Latabár TiűtaAa, Bolthy 
Gyöigy, Tompa Pufi, Pártos Gusztáv és 
Fü'cp í Andor fellép tévéi, Sziklai Jenő ren
dezésében.

A NEMZETI SZÍNHÁZ EGYHÓNAPI 
MUNKAPROGRAMJA: február 22-én fel
újítja, mint elsőnek, jelentettük, Rákosi 
Viktor „Elnémult harangok!" című 
színmüvét, amelyben Todorescut Kiss Fe
renc, Symándii a vendégként fellépő kolozs
vári Nagy István, Flór Icát Lukács 
Marsit játssza, tehát ugyanazok a szerep
lők, mint a nemsokára bemutatandó film
változatban. Március 8-án pedig Galamb 
Sándor átdolgozásában műsorra tűzi a tra
gikus sorsú Teleki László „K egyenc" 
című drámáját, amelyben Petroniusí T i- 
már József, Eudoxiát T. Mátray Erzsi, 
Júliát Lukács Margit és Aetiust Ko
vács Károly alakítja. Ebben a felújítás
ban lép fel hosszú betegszabadsága után 
először P ethe ő Attila is.

„ISTEN JÁTÉKSZEREI** címmel mutatja 
be a berlini Schiller Theater V á r a d y 
Szabó Sándornak, a Berlinben élő fiatal 
magyar újságírónak és írónak a darabját. 
Az érdekes dráma főszerepét Henrich 
George, a színház intendánsa játssza. 
Várady Szabó Sándor darabja március 
elején Budapesten is bemutatásra 
kerül,

A GALYATETŐN ÜDÜL, hosszú betegsége 
után ifj. Oláh Gusztáv, az Oferaház ki
váló főrendezője.

Orvosok ezrei7 ajánlják a TogaM 
rheumatíkus és köszvényes fájdal
mak ellen, idegfájdalmáknák fejfá
jásnál, tag- és izületi fájdalmadnál, 
valamint meghűlésé*  betegségek el
len. Tegyen még ma egy kísérletet

den gyógyszertárban P L60. "

A kolozsvári 
hálókocsi

Vitaminleves
London, febr. 11.

Tisztelettel felhívom a 8 Órai Újság fi
gyelmét kérésem közlésére. A Budapest és 
Kolozsvár között közlekedő hálókocsin még 
mindig ott áll az idcgennyel.vű felirat: 
Vagon de Dormit. Ennek az eltávolítását 
kérik mindazok, akiknek szemét sérti ez 
az anakronisztikus szöveg. Engedjék el a 
kérés indokolását és fogadják szives üd
vözletemet. Ventur utcai lakos

(Kolozsvár)

MAGVAK FILMSZINÉSZNÖ JÁTSSZA a 
Berlinben most készülő Nagy Frigyesről 
szóló új filmben Mária Terézia alak
ját. A magyar Pünkösdy Auguszta már 
évek óta él Berlinben és most kapta eddigi 
legnagyobb filmszerepét a Fridericus Kei
ben.

VIGOPEKÁKAT ÉS KAM.A RAOPEKÁ- 
KÁT rendez filléres bérletben egy fiatal 
művészekből álló együttes. A zeneirodalom 
apró gyöngyszemeit tűzi műsorra .hat elő
adásból álló ciklusán, amelyet Pünkösti 
Andor, Balogh Pál, Endre Béla és 
M a 11 y Győző rendez. A próbák már hetek 
óta folynak g a főleg fiatal énekesekből 
álló együttes nemsokára bemutatkozik.

SZÍNHÁZ
CPERaHÁZ: Faust (VsT). — NEMZETI: 

Makavuori asszonyok <‘/a3). — KAMARA: Ka
land (V.8). — MADÁCH: Négy asszonyt szere
tek (V.8). — \IG: A szőkékkel mindig baj van 
(Vrö). — MAGYAR: Gyergyói bál (V^). — 
MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: Cyrano de 
Bergomo (7). — FŐVÁROSI OPERETT: Ilyenek 
a férfiak — ANDRÁSSY: Nincs előadás.
—- PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekin
tettel arra . . (-/«9). — ERZSÉBETVÁROSI:
120-as tempó <‘/.6, 8). -• JÓZSEFVÁROSI:
Fiatalság bolondság í'/^, 8). — KISFALUDY: 
Ma éjjel szabad vagyok (V.6, 8). — KOMÉDIA 
ORFEUM: Kassner, a varázsló (V.9). — KA
MARA VARIETÉ: Tabáni álom -----
ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9).

(W
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BUDAPEST 1.5
lí.lé: Gyermekdélután. Aunukka

— 16.45: Időjelzés, időjárásjolentés, _____
II: Hírek azlovák és ruezin nyelven. — 17.1J: 
Hanglemezek. — 18: „Szabó Xavér Ferenc 
emlékezete.* 4 A bevezetőt írta Toranyai Rigó 
Csiba. — ií: Hírek magyar, német és román 
nyelven. — 19.M: ZesSs részletek Laurlsln
Miklós „Szeress ük egymást**  című, hangos
filmjéből. Hangfelvétel. — 19.45: „Lángelméik,
hősök, emberek.**  Cyrano de Bergorae. Kész
letek Roetand verses drámájából. — 21.25: Ci
gányzene. — 21,40; Hírek, időjárásjelentés. — 
22: A Rádió Szalonzenekara. — 22: Hírek né
niét, olasz, angol ée francia nyelven. — Kb. 
Wffi: Cigányzene. — 84: Hírek.

hazatalál, 
hírek. —

Fontos kérdések
& BlOSz előtt

BIOSz végrehajtóbizobtaá.ga a kö®ön-A.
ség érdekeivel szemben állónak véli, hogy 
egyesek biztosításaikat engedéllyel nem 
bíró idegen vállalatoknál helyezik el. A fe
leket itt komoly kár érheti. Tárgyalták 
továbbá az életbiztosítások kockázatának 
megoldását is, azonkívül ismertették az er
délyi és keleti országrészek biztosítási hely
zetéről szóló elnöki jelentést, összeállítot
ták a „Biztosítási nap" programját és elha
tározták a biztosításügyi tanszék felállí
tása érdekében, a kormányhoz intézendő fel
irat elkészítését.

Miért tanulnak ma 
világnyelveket?

A kiutazás nehézségei miatt leginkább 
azért, hogy külfölddel levelezni tudjanak, 
valamint azért, hogy eredetiben olvashas
sanak idegennyelvü könyveket, továbbá a 
külföldi filmeket és rádióelőadásokat óhajt
ják megérteni. A Hamilton—Schliemann 
világnyelvek iskolája német, angol és fran
cia kezdő és haladó tanfolyamaiban és ma
gánóráiban társalgási rendszerrel tanítja 
ezeket a nyelveket. Érdeklődés és beiratás: 
Erzsébet-körút 15.

— Presto Katié restaurant világvárosi 
emeleti termei megnyíltak. Kossuth Lajos- 
utca és Semme’-weis-utea sarkán.

li

Az angol népellátásügyi minisztérium 
laboratóriumaiban olyan, levest állíttatott 
össze, amelyben benne van az összes vita
minok fele, amelyekre az embernek na
ponta szüksége van. Est .a „vitaminlevest“ 
néhány angol közöskonyhán már készítik 
is és igen kitűnőnek bizonyult. Egy angol 
újságíró azt állítja, hogy miután egy 
nyár ilyen „vitaminlevest“ egy karéj 
nyérrel megevett, két óra hosszat nem 
zett éhséget. Az új tápszer, hír szerint, 
aárólag természetes tápanyagokból készül.

tá- 
ke- 
ér- 
ki-

MOZI
ADMIRAL (353-707): Kismama. (Vd, V.6, 

Vá. VdO, V. V.10, VU2, V.2-kor is) — ALKOTÁS 
(ÍB5-3.4): Sok hűhó Emudért. (Vd, V.6, Vrö, V.10) - 
ANDRÁSSY (124-127): Sok hűhó Emudért. (Vd, 
V.6. V.8, VdO. v. V.10, V.12, 2. 4, 6, 8, 10) — 
ASTRA (154-422): Arany város. (V.4, >/.6, 
‘/<8. V.10, V. ‘tó-kor is) — ÁTRIUM (153-034): 
Szeressük egymást. (‘/.6, VA VdO, sz., v. ’/d-kor 
is) — BELVÁROSI (384-563): Cserebere. (4, 6.8. 
10, v. jobb t. 2, 4, 6, 8. 10, bal t. Vtó, Vtó, V.7, 
V.9), - BELVÁROSI HÍRADÓ (181-244): Japán, 
Kelet-Ázsia hajtóereje. Rajzos híradó a német 
gyarmatokról. Zenedélután a Hubay-palotában. 
Színes rajzfllm Magyar. Ufa, Luce és Fox 
híradók. (Folyt 10—24 óráig) — BEKÉ (291- 
038): A nép halványa. (5, 7, 9, v. ‘tó. Vd, 
‘/d6, VaS, VdO) — BODOGRAF (149-510):' 
Irland zsarnoka. (Vd, !/t6, V:8, ‘/dO, vasárnap 
‘tó, ‘/d, >/»6, ‘/>8, VdO) — BROADWAY (422- 
722): Nagyvilági nO. (‘/d. ‘ó6, ‘/«8, VdO, sz., v. 
'W is) - BUDAI APOLLO (351-500): Erzsébet 
hercegnő, (‘tó, V.7, 9, v. ‘tó, Vd, ’/«6, ‘tó, VdO) — 
C APITOL (134-337): Szerelem és vérpad, (‘/d, 
‘tó, ‘tó, ‘/de, V. ‘tó-kor is) - CASINO (383-102): 
Árvíz Indiában. (‘/;6, J/<8, V.10, szomb., vas. 
‘/<4-kor is) — CITY (111-140): Titkok kastélya. 
(‘/.6, !/<8, v.10, sz , v. V.4-kor is) - CORSO 
(18-28-18): Nem gyerekjáték. (Mickey Rooney, 
Judy Garland.) (‘ :6, V.8, VdO, sz., v. ‘/d-kor 
is) — CORVIN (138-988): Broadway Melody 
194«. (‘/d, ‘tó, ‘tó, ’/dO, v «tó-kor is) — DAM
JANICH (425-644): Cserebere. (Vd, ’tó, V.8. 
VdO, v. 2, 4, 6, 8, 10) - DÉCSI (125-952): Sze
ressük egymást, (‘tó, ‘tó, VdO, sz., v, ’/d-kor is) 
- ELDORÁDÓ (133-171): Pénz beszél. (4, 6, 8. 
10, v. *2-kor  is) — ELIT (114-502): Broadway 
Melody 1949, (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) — FLÓRA 
(Kispest, 146-702): Jud Süss. (3, 5, 7. 9, v. 
•tó, */d,  VS5, ‘tó, VdO) - FÓRUM (189-543): Egy 
életen át. (’/.6, ’tó, VdO, sz., v. ‘/.4-kor is) — 
GLÓRIA (427-521): Irland zsarnoka, (‘tó. ‘tó, 9, 
sz. Vd, ‘tó, V.8, VdO, v. ‘tó-kor is) — HÍRADÓ 
(222-499): Az életösrtön csodái. Rajzos híradó 
a német, gyarmatokról. Zenedélután a Hubay- 
palotában Színes rajzfllm. Magyar, Ula, Luce 
és Fos. híradók. (Folyt. 9—24 óráig) — HOLLY
WOOD (2*25-003):  Broadway Melody 1943. ('/d, 
V.6, V.8, VdO, v ‘tó-kor is) — HOMEROS (296- 
178): Z. » fekete lovas, (’tó. 7, V.10. v. ‘tó-t61 
folyt.) — IPOLY (292-626): Sok hűhó 
Emmlért (Vd. ‘/tó, ‘tó, VdO, v. ‘tó kor is) —

I ALIPANG
JÓZSEFVÁROSI (134-644): Egy királynő
szive. (Vd, ’/rf, V:8, V:10, v. Vű-kor is) — 
KAMARA (423-901): Udvari bál. (11, 2. 4, 6, 8, 
10) — KORONA (353-318): Aranyváros.
(Vd, >/«6. !/;8, VdO. v. ’/^-kor is) - KULTUR 
(386-193): Cserebere. (5, V.8, VdO, v. V«2, Vd. V.6, 
V<8, VdO) — LLOYD (111-994): Hétszllvafa. (Vd, 
’A6, V«8, VdO, v. V:2-kor is) — NYUGAT (121- 
022): Irland zsarnoka. í’/r5, 7, VdO, sz. 4, 6, 8, 
10, v. 2, 4, 6, 8, 10) — ODEON (422-785): Stan
ley, a riporterek királya. (V.5, V.7, ‘/<10, sz. Vd, 
>/,8. V.8, VdO, v. Vá-kor is) — OLYMPIA (423- 
188): Irland zsarnoka. (11,2, 4, 6,8.10) - OMNIA 
(130-125): Egy életen át. (5, V.8, VdO, sz., v. 4. 
6, 8. 10) — ORIENT (114 926): Mindenért
fizetni kell. (V.5, V.7, VdO, vas. V.2, Vd, V*.  

VaS, V.10) - OTTHON (146-447): Cserebere. V.4, 
V.6, V.8, V.10, v. ‘/.2-kor is) - PALACK (221- 
222): A notrédamel toronyőr. (11, 2. 4. 6, 8, 10) 
- PATRIA £145-0:3): Hétszllvafa. (4, 6. 8, 10, 
v. 2-kor is) - PHÖNIX (223-242): Stanley. a 
riporterek király®. (11, 1, 3. 5. V.8, VdO) —

RADIUS (122-098): Egy asszony három élete. 
(‘/í5, 7, VdO, ez., v. 2-kor is) — REX (228-020): 
Irland zsarnoka. (‘tó. V.7, 9, sz. Vd, ‘/tó. ‘tó, ValO, v. 
‘tó-kor is) — RIALTO (223-443): Irland zsarnoka. 
(11, 1, 3, 5, V.8, VdO, v. 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10) - 
ROYAL APOLLO (222-002): Bankó Pista. (V.6, 
V.8, V.10, sz., v 3-kor is) - SAVOY (146-040): 
Hétszllvafa.. (!,rf. V46, V':8, VdO, v. Vű-kor Is) — 
SCALA (114-411): A holnap hajósa. (V.6, V.8 
V<10, sz, v. 3-kor is) - SIMPLON (268-999): 
Hétszllvafa. (Vd, >M, Vtí, VdO. v. Vs2-kor is) - 
STEFÁNIA (Kispest, 349-338): Igen, vagy 
nem? (5, 7, 9, v. V:2, Vd, Vrf, >/á, VdO) — 
STÚDIÓ (225-276): Csata. (11, ‘Iá, 'M. */:6,  «/»8, 
VdO) - TIVOLI (225 602): Stanley, a riporterek 
királya. (V»5, 7, VdO. sz. Vd. 3/<6, V<8, VdO, v. 
V.2-kor is) - TÚRÁN (120-003): Cserebere. (11, 
Vtó, 4, 6, 8, 10, v. 10, 13, 2, 4, 6, 8 10) - URÁNIA 
(146-046): Jnd Süss. (5, V.S, VdO, sz.. v. V<3-kor 
is) - VESTA (222-401); Tlp-Top Follles. (V.ll, 
V<2, Vd, V:8, VdO, v„ ü. 11, 2. 4, «. 8, 10) - 
ZUGLÓI (296-309): Bulldog Drummond titkos 
szolgálatban. (5, V<8, VilO, ez. 4, 6, 8, 10, v. 
2, 4. 6, 8, 10)

— Bajtársi összejövetel. A volt cs. és kir. 
utász, árkász, illetve műszaki csapatok baj
társi összejövetelüket e hó 15-én, szomba
ton tartják az Alkotmány-étterem külön 
helyiségében, Vilmos császár-út 68.
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és nemsokára átadja he- 
által választandó vezető
lépés az alkotmányosság 
Labdarugók Alszőveteégo

Ha este? BLASz-közsyütés
Lassan, visszatér az alkotnaáayoe élet a 

labdarugóspoirtbaii. A miniszteri biatos be
fejezte munkáját 
lyét a közgyűlés 
ségnek. Az első 
felé a .Budapesti 
ma esti közgyűlése, amelyre igen erősen 
felkészültek a miniszteri biztos által kine
vezett vehetők és felkészültek az igazi al
kotmányos élet hívei is. A közgyűlésem, 
erős harc vánható s a választások ered
ménye valószínűen irányt mutat majd «, 
többi aJszövetség, valamint az MLSz köz
gyűlésének is.

A BIxASz közgyűlése előtt sürgősen, el
intézték aa MIK fellebbezését, hogy meg
szüntessék azt aa igazságtalan Ítéletet, 
amellyel a régi amariőr egyesületet sújtot
ták. Az MTK bűne az volt, hogy az MLSa 
szerveinek megkerülésével egyenesen az 
OTT négyes bizottságához fordult panaszán 
val s ezt a miniszteri biztos annyira sé
relmesnek vette, hogy hivatalos út megke
rüléséért vád alá fogta a klubot és annak 
ügyvezető alelnökét, Tarr Bélát. Egyes 
bíró elé került az ügy b az MTK játék
jogát három hónapra felfüggesztette. A 
fellebbezési Mró most kimondotta, hogy az; 
MTK nőm járt el rosszhiszeműen, esupáe. 
gondatlanságot követett el 8 ezért az el
tiltó ítéletet megsemmisítette, ehe’yett 30Ö 
pengő pénzbírságot rótt ki. A felmentő 
ítéletet megnyugvással fogadták a sport
körök.

»•

GYERGYÖSZENTMIKLÓSON befejezték; 
a nagy sí versenyt. Az utolsó napon 20 km-es 
stafétaverseny volt s ebben Budapest ée 
Gyergyószentiniklos kombinált csapata — 
Berecz (Postás), Málnási (GySE), Sztanosik 
(GySE), Mucsi (Postás) — győzött 1 óra. 
43 p. 5ő mp. idővel. 2. Gyergyószentmiklós 
A) csapata 1 óra 46 p. 44 mp. 3. Sepsiszent- 
györgy 1 óra 55 p. 52 mp. 4. Csíkszereda. 
5. Jutási Altisztképző.

A TFSC országos férfi és női tornarer- 
senyt rendez vasárnap a Testnevelési Fő
iskolán.

A FINN JÉGHOKKIZÓK Halsinkiban. 5:3 
arányban legyőzték a svédeket A mérkő
zést a hős Mannerheim marsall is végig
nézte,

A MAGVAK SlüGRóBAJNOKSÁGOT * 
Mátrában rendezi meg vasárnap a Sí Szö
vetség. Az eredeti tervek szerint a bajnok
ságot Volócon bonyolították volna le, de 
kii.önböző nehézségek miatt a program 
megváltozott Ugyancsak vasárnap lesz » 
négyes járőrbajnokság, amelyet elsőízben 
írt ki a szövetség.

AZ ÉV ELSŐ ELSÖOSZTALYÜ KARD 
VIVÓVEBSENYÉT a BEAC rendezi vasár-*  
nap a Semmelweis utcai vívóteremben. A 
versenyben az olimpiai vívók is elindulnak.

A LABDARÚGÓBAJNOKSÁGÉRT mér
kőzik vasárnap a Beszkárt és a Tokod csa
pata Tokodon. A mérkőzés még az őszi sze
zonban maradt el s csak most kerül leját
szásra.

A LEVENTE IFJÚSÁG hatalmas álverse
nye igen nagy sikerrel végződött. Tegnap 
az ugró versenyt és a lesikló versenyt bonyo
lították le a Mátrában. Az ugróversonyt a 
kis sáncon tartották meg. Az ifjú leventék 
csoportjában Kálmáii István (Budapest, 
KISOK) győzött 25.5 m, 24.5 m ugrásokkal, 
143.4 ponttal, Mérai Horváth Róbert (Buda
pest) és Kálmán Dezső (Budapest) előtt A 
legények csoportjában L Kovács Gusztáv 
(VII. hadtest, Miskolc) 117.4 p. 15 m. és 15.5 
m. ugrásokkal. 2. Kabodzsi Arisztid (Buda
pest). 3. Bábel Mihály (VII. hadtest, Gyön
gyös). Az ifjak lesiklóver&enyéban 1. Mé
rai Horváth Róbert 2 p. 51 mp. 2. Ká'mán 
Dezső 3 p. 05 mp. 3. Mérai Horváth Endre 
3 p. 07 mp. A legények csoportjában 1. 
Albert Károly (I. hadtest, Budapest) 3 p. 
14 mp. 2. Bábel Mihály (Gyöngyös) 3 p. 
18 mp. 3. Kovács Gusztáv (Miskolc) 3 p. 22 
mp. A verseny után kijelölték a Qarmishc- 
Partenkirchenbe küldendő leventék 28 tagú 
keretét, amely egy heti tréningre a Mátrá
ban marad. 25 vidéki levente számára a 
honvédelmi minisztérium biztosított egy 
heti tréninglehetőséget a Mátrában.

és olcsó
Sv a Darmel. Beváltja, amit ijján, 
^Nincsvelebajlődáa.tgafőiéí, 

ros« bf.- Jóízű hashajtó »

Mir J4nr.4rártU sjOjjsiwtáftáo,

I



A SÁRGA POKOLRÓL, 

.„Libya boszorkányáról": a ghebli szélről, a sivatagi 
autózásról, repülésről és hadviselésről beszél 

ALMÁSY LÁSZLÓ EDE,
a világhírű magyar repülőkutató és Afrika-térképező

A második háborús esztendő két hadszín
tere közül, az utolsó hetek harci cselekmé
nyei Északke'-etafrikát pontosabban Llbyát 
állították az érdeklődés középpontjába az 
albán fronttal: szemben.

Nme érdektelen tehát, ha annak az ér
tékes és tanulságos beszélgetésnek rövid 
vázlatát, melyet

Almísy Lászjő Edével, a világhírű 
magyar rspiilökutatóval és Afrika-tér- 

képczüvel folytattunk,

közreadjuk. Almásy László tíz esztendeig 
,az egyiptomi kormány szolgálatában állt 
és miként mondja: „évekig „gurult**  Libya 
homokján és repült a felhőtlen sivatagi lég- 
Lan**.  Az autó és a repülőgép segítségével 
ő tárta fel és térképezte először, 19Í0—10SC 
között Libyát. Ekkor fedezte fel a sivatag 
kan a Zarzura-okzist és az ezerméteres 
Gilf-Gebier hegységet. Ennek sziklabar- 
langjalban bukkant azokra a prehisztorikw 
leletekre, melyeknek felfedzé^ét, az egész 
tudományos világ, egyöntetűen az 6 javára 
igazolt Frobenius német professzorral szem
ben.

RórpItoA bá-ákhOi legolcióbban
ájánifett. szabó, viola-utca te.'ti 

" Rástélllgyelőnél.

De beszéljen maga Almásy László;

■— Európa számára nincs elképzelhe
tetlenebb és rejtelmesebb, mint min
den sivatagok sivatagja: Libya. Fel
tárásáig, 1936-ig, a legnagyobb fehér 
folt volt a föld térképén ez a két
millió négyzetkilométeres terület.

— Libya keleti felében terül el, át
nyúlva Egyiptomba, egészen a Nílus 
völgyéig, a libyai sivatag. Rettentő 
homok és sziklatenger. Magyarán 
mondva, a földnek az a helye, mely a 
kutyának sem kell, mert semmit nem 
ér. Élet, négy nagyobb -.oázisát az 
északi Audzsilla, a Dzsarabub, a Siva 
és a déli Kufra oázisokat leszámítva, 
sehol nincs benne. .Főanyaga: futó
homok. Gránit, bazalt, homokkő, krá
terek és sziklák váltakoznak felszínén. 
A sivatagnak a kietlennél is kietlenebb 
része a Grcat Sarai Sea (nagy homok
tenger), mely Egyptomban, Libya és 
Egyiptom határán, mintegy 700 kilo
méter hosszúságban és 300 kilométer 
szélességben

Egyptom Maginot-vonalát, falálcb- 
tan az egyiptomi Westwalít alkotja.

Az autó lett
a sivatag hajója

— A sivatagban gyalogosan közle
kedni nem lehet. A teve hatósugarát 
messze felülmúlva a sivatag nagysága- 
Marad: az autó és a repülőgép. Ko
runkban a teve sivatagi szerepét ki
zárólag az autó vette át.

Ma az autó: a sivatag hajója,
— Az autónál azonban az anyag

utánpótlás állít fel szinte leküzdhetet
len akadályokat. A sivatagi hadsereg 
ellátásában, még az wóvígrőZ is, csak 
szállítással lehet gondoskodni. Nos, ha 
meggondoljuk, hogy egy 1 tonnás te
hergépkocsi 1OC0 liter vizet, 100 liter 
benzinnel tud 320 kilométerre szállí
tani, de mivel a kocsiknak vissza is 
kell menni, ez újabb 100 liter benzin, 
tehát 1090 liter víz 300 kilométerre 200 
liter benzin árán szállítható csak, 
könnyen rájövünk, hogy itt hamar el
következik egy olyan távolsági határ, 
Amikor az autónak már sokkal több 
benzint kell vinni, ha mozogni akar,

^deítas U/^ttSs a

„11111“ filmszínházban
Csutörlokfől hétköznapodén délelőtt 
is tart e!5atí<5sölcaf: 1V 1 délután 
pedig ='<4 s 4«,»/4Bés»'410 órai kéz. 
deHel Köznap az első húromyr.ér- 
sókéit hel/árakkal! GfitörJöktól: 

j.R6zsaffabot“ 

mint magát a szállított anyagot. Je
len esetben vizet.

Soífőr-problémák 
a sivatagban

— Ezekután gondoljunk arra Jwgy a 
sivatagi hadsereg mozgatásánál az em
bertől kezdve az utolsó bakancsszögig 
minden, c-ml egy átütőképes hadsereg 
részére szükséges, csak autón szállít
ható. Mennyi depó, mennyi üzemanyag 
és mennyi jármű volna ehhez szüksé
ges! Megoldhatatlan! Utak természe
tesen nincsenek. A széltől keményre 
„döngölt" 5—10 cm vastag felső ho
mokréteg elbírja a járműveket. A si
vatagi utazáshoz legalkalmasabbak a 
könnyű tehergépkocsik. Mozgékonyak 
és súlyuk nem töri fel a homokot. Az 
ügy azonban korántsem ilyen egy
szerű. Speciálisan ellátott u. n.

alacsony nyomású óriás-ballonokkal 
kell felszerelni a sivatagi járművet. 
1931-ben az én számításaim alapján és 
megrendelésemre készültek ezek az 
Air-Wheel gumik, melyeknek a siva
tagi homokra gyakorolt felületi ter
helése négyzetcentiméterenként egy 
teveláb súlyának a felét teszik ki. 
Kitünően beváltak és azóta a sivatagi 
autózás csak ilyen óriásballonokkal 
lehetséges.

Hőség...

— A karbantartás is sokkal több 
gondot igényel. Továbbá, már a téli 
hónapok 35—40 C’-oe hősége is kétessé 
tesz minden tömegmozgatást. Nem is 
szólva

■ a nyár 59—60 C6 reklc&nő bőségéről.
— A sivatagi utazó átlagban 20—30 

C“ hőmérsékingadozást visel el a nap
palok és az éjjelek' között Azonban 
átéltem már —8 C’-u téli éjszakát is, 
Libyában júniustól szeptemberig min- 
den leáll. Egyetlen mozdulatlanság 
lesz ez a földrész. Élőlény a sivatag 
tikkasztó hevét ilyenkor, a teljes pára
nélküliséget elevenen elviselni nem 
tudja.

Homok...
Ezeken kívül nem mindegy az som. 

hogy az utazás mily irányban törté
nik. Ha délnek megyek és az ural
kodó északi légáramlat kísér, egy-ket
tőre felforr az autó hűtővize. Ha ha
sonló körülmények között észak felé 
tartok,

a szélvédő üveg rövid időn belül 
fújt-üveggé, tejüveggé változik a 

szitáló hcmokcsőben.
—. Ezek azonban még normális vi- 

szohyolk. Ellenük az ember, ha keser
vesen is, de védekezhet-

És a Ghebli!

— Minden megváltozik és felborul 
azonban, ha feltámad

„Libya boszorkánya": a Ghebli szék
Ez az egyenlítőtől vágtat észak felé. 
Előjele a teljes esti szélcsend és a 
könnyű felhőzet. Egyetlen, mikor a 
sivatagi égen felhők cirkálnak. A 
Ghebli hajnalban indul és tikkasztó 
hőséget hurcolva magával, „szőr el
len fésüli" Libya homokját. Óriási vi
harral jár. Turbulenciája a hőmérsék
letet fokozza, mely déltájt a nap ere
jével párosulva, elviselhetetlen. Telje
sen páramentes reikkenő hőséget idéz 
elő. A tudomány szerint csak két 
napig volna szabad dühöngenie.
De keservesen átszenvedtem a Kufra 
oázisok környékén 1333-ban 7 napos, 
1935-ben pedig Great Sand Sean 9 

napos Ghcblit is.
A Ghebli őrjöngése a számum, mely 
300méter magasra is vastagon keveri, 
fel a homokot. Repülni ilyenkor a még 

2GÖ0 méteren is úszó ‘homok-disperzió 
miatt csak o felett lehetséges. A G-liab- 
li tudja csak igazán felforralni a 
hűtő vizét, tejüveggé változtatni a 
szélvédőt. A kocsilakkot pedig egysze
rűen ágy fújja le, mintha lesmirgliz
ték volna.

Ha fedetlen testrészt ér, ez percek 
alatt vérbebórul a homok marására.

‘A Gheblit még a teve is csak 3—4 na
pig bírja. A Ghebli az igazi sárga po
kol- Feltámadásakor, az embernek a 
haláltól is elmegy a kedve. Ilyenkor 
dühöng a sivatagban a „túlszomjúság" 
betegsége. A száj nyálkahártyái meg
duzzadnak, a nyelv, a légcső bedagad. 
Szörnyű fájdalmakkal jár. Ilyenkor 
két korty víz azonnali halált okoz. A 
bennszülött Dura-lencsével (ez az a bi
zonyos bibliai Jeneseó pépjével keni be 
száját és 1—2 óra után cseppenként 
kezd '"izet inni,

— A líbiai homok, rengeteg repülő
teret szolgáltat. A ledöngölt sima ho-

Bengházi és Dzsarabub
— Röviden szólva, ezekkel az erők

kel szelídíti meg a sivatag az embert, 
a hadviselés tekintetében. Ezek az okai 
annak, hogy Líbiában ma csak a ten
gerparton folyhat küzdelem. Ott, ahol 
a Földközi-tenger érvényesülő lég
áramlata vegetációt, életet teremt Ez 
alatt az élet alatt azonban, a napjaink
ban oly sokat emlegetett Tripolisz— 
Bardia-vonal kis halászfalueskáinák 
csak nagyon szegény és nagyon nyo
morúságos életét szabad elképzelni.

Bongázi és Tripolisz kivételével 
valamennyien 2—38# lakosú, roz
zant, részint bensziilött, részint te

lepes falvak,
Kikötők szempontjából, a Szirtisz- 
öböltől keletre, egyedül Bengázi ez a 
szépen felépült 35.000 lakosú, modern 
város az egyetlen Líbiában, ahol 2000 
tonnánál nagyobb tengerjáró hajók is 
kiköthetnek.

— Az utánpótlás Tripolisz és Bardia 
.között az olaszoktól megépített egyet
len műúton folyik, mind olasz, mind 
angol részről. Fontosságára mi sem 
jellemzőbb, minthogy az angolok pél- 
dánj katpnáik-»róaííéres - , ' .rti, ' _ „

még a vizet is a Nílus völgyéből 
szállítják.

— A sokat szereplő Dzsarabub oázis, 
mint minden oázis, egy kis sziget a 

sí RUHA 
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

legbicsóbban
Márton - Szász
Bálvány-utca Címre ügyelni

Használt léríiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel. Terés-körút 2. II 0.

Telefon: 224—842.

M A 1! H 

taxigépíró 
vállalat óránként P ISO Te!.

423—501. 223-338.

BALBA tSKERHU
divatos frakk, szmoking, kölcsön 3 P 
Viselt ruhák vétele. RÖTH KAROLY.
VII., Akácfa-tt. 6 T. • 224-751.

Ékszert ajándéknak 
alkalmasat vennék priváttól. 
„Azonnal IP,, Tenzerheu, Szervita-tér.

Unt?7UÁIT ruhákért, minden- 
n U w LHH Ll nemű tárgyakért 
legtöbbet fizet, la. szövetre becserél 
Nűtcvits Nép- 
színház-utca 26. !«*!■■  14b I völ

Mielőtt elválna
zálogjegyen levő tárgyaitól, ruhájá
tól, stb. szenzációs áron megveszem. 
Andrássy-út 63. II.12/a. T. 115-12S.

Es*y  pengőért óránként írógé
pemmel lakására megyek Este is 
Incze Marr’t Szent István körút 5 

127-041.

2 soros STfTK
kaicsön’ése Óriási választékban 
Sebestyén. VI, Klrály-u. 6Q.

Antenna, rádió
recsegést eltüntet 
garanct&val, Marjai 127—485.

Bé fházrész
Erzsébet-líörúton, sarok, mo
dern, 360 ölön. 8000 J6v. 58 OOO. 
Budapesti HázkezelS r. t. 421-388.

VENDÉGLŐI 
kávéházi berendezések, asztalok, szé
kek. sBrkimérőlr, jégszekrények, 
evőeszközök, tálak, táloék, teás
kannák. kertlhútorok nagy 
választékban HEXN FR Király-n 25

Női szabósághoz 

pénzes társat 
keresek*  Cím a fökladóban.

BRILIÁNST 
aranyat, e :üsttit. leim-qmabb nap 
árban veszek- Rózsa, Oohnv-utca Vb 

<új nézi Telefon 22G-15:'.

w Sajf.t gyártmányú
Álarc - lampion 

viszonteladó' nak ALFA papírözem, 
Budapest, Kisdiófa-n. 1. Klanzál-tér 

sarok. — Árjegyzék díjtalan.
ÍRÍMÍmls’iíír 

Elsőrendű anyagokból készült ebéd 
menőt húshoz szállít. Telefon: 121-Oét 
Egy adag (2 szeletes) . ... 1.78 P 
N'agy adae (3 sze etes) 2.S9 P.
Családi adtv*  (4 szeletes) ... 8.3Q P.

Gummícikkék khílöa*  I

NŐI ruha szabászatra 8 bét alatt 
tökéletesen megtanítom. lelátón: 

88-70-45.

Angóra-tonAsra jutányosán, pre- 
efcen ttegtiní om. Tel..- 18-74-37.

ji úű- baA . ’ 5

mokfelillet a legalkalmasabb leszálló
hely, Ez az egyetlen kedvező adottság, 
amelyet Líbia nyújtani tud a hadvise
lők részére. Leszállni úgyszólván min
denütt lehet, a futóhomokos részek ki
vételével. A tapasztalt sivatagi repü
lők ezeket elég könyen felismerik. Re
pülés szempontjából, ha nincs. Ghebli, 
Számum vagy Sabura, a legkedvezőbb 
légköri viszonyok uralkodnak. A fel- . 
hőtlen tiszta ég ideális óceánja a re
pülőnek. A látási viszonyok azonban 
oly rosszak, hogy 100 méter magas-ág
ból nemcsak egy ember nem tűnik 
fel. hanem egy egész páncélkocsi szá
zadot sem lehet észrevenni, ha az moz
dulatlan. A földön állók, a sivatagban 
ezért használlak a tükrözést, ha a re
pülő figyelmét magukra akarják irá
nyítani. A tükör itt fényszóróként 
szerepel, mely a nap sugarait össze
gyűjtve, a pilótára vetít 

nagy homoktengerben, a líbiai sivatag 
északi részén. Körülbelül 2000 hold 
nagyságú terület, amelyen 500 hold 
megművelt. Háromszáz főnyi arab 
lakja. Csatornázott, öntözőgazdálkodást 
folytatnak Dzsarabubban. Igazi neve
zetessége azonban mégsem a gazdál
kodás, a zöld fű, a pálmafa, meg a víz, 
hanem az, hogy a Szenussi-szeMá 
szent helye volt egykor, az olasz bir
toklás előtt.

— Líbia nyugati fele már sokkal 
gazdagabb oázisokban, mint a keleti 
rész. A szavannás, szteppés sivatagot 
sűrűbben töri meg hegyvidék, mely
nek aljában az északi szél 2—300 kilo
méteres távolságokra épített fel ki- 
s&bb-nagyobb zöld szigetcsonortokat, 
ember, állat és növény menedékére. Ez 
a rész hadviselés szempontjából a tá
madás, de egyben a védekezés céljait 
is kedvezőbben szolgálja.

A líbiai küzdelem, a Szirtisz-öblön 
túl lassan érinti e változatosabb tájat; 
melyen a harc most már nem „nadrág
szí /‘-szelességben, hanem a terület tel
jes terjedelmében fog dúlni. Mind a 
támadás, mind a védelem akciói ügyes 
vezetés mellett itt eredményesebbek 

lr líszuek a -döntés 'szempontjából. Győz
tes azonban, mindezek ellenére, Líbia, 
háborújában mégis csak a sivatag 
teszt

vitéz Szabó István

hrntto láda 15 kg. gondos csomago 
lásban P. 9.80 bérmentve. bárhová 
szállít, árjegyzéket készséggel küld 
Gytimölcsérté k e s í t ií9 
VIII.. Sándor-u. 18. Tel. 330-fi84.

10 raktárban í 
100 készítő 
1000 bútora

UNIVERSAL 
műbútorgyár irodabútorgyár, 

VII, Wesselényi-utca 8. 
Te!.: 225-622, 225-606.

Telekárverés
Márfaremetén nehány nap múlva.. 
Keítöszázöles. Kikiáltási ára összesea 
25 pencö. Felró Ingatlan!red& 

Andíássy-út 47. 225-701.

VESZEK 8btL6Vt: 
férfiruhát,fehérneműt stb. Sommer 
Márton, Lónyay-u. 28.(>’agyzálog« 

háznál.) T.: 182-151.

12 sz. komplett herendi és krlst. 

üvegkészlet 
eladó privátnak. eAlku’miárs Patak 

hirdetőbe, Vilmos császár-út 29.

TROÜMPH
őrs ági vojérképviselete. Kedvező: tak 
lnjt.ilan bemntatán. ÉDáS és DcCbT. 
Bpest. VII Akácfa-u 13. T. 222-C94.

Hdsznáitfétfiésnöi
legtöbbet fi etek. Kksíerekért.szőnyeg 
vnrré-es írógépért egrs: háztartásokért 
GeretIG.. Erzsébet-krt 32 T :421-SA3

Hivatalos intnrnrben te'efon. 
l-anyveh elfijeey éséie két urai frh 
restek okmanjottlral s.érdén. íadan. 
ctoa 23. I 5. Vargha pastafőtle-S

Szoba-Konyha (.kiét fcteeeeh. W> 
vetítőt díJKtö'-. Fábr.' né, Fébáur u.f*



—--------  LAPZÁRTA --------------
Washington és az angol-román 

diplomáciai viszony 
megszakadása

Közeledik
a németországi árhullám

Newyork, febr. 11.
Washingtoni diplomáciai körökben 

nagy feltűnést keltett az angol kor
mány elhatározó lépése Romániával 
szemben. A diplomáciai viszony meg
szakadása a két állam között nem

érte fei kész illetlen ül az itteni külügyi 
köröket, de az angol kormány hirtelen 
gesztusára mégis felfigyeltek.

Nagybritannia nyugalommal nézte 
?z„ eseményeket, de elérkezett az az 
időpont, amikor a magatartását fel 
kellett adnia.

A gazdasági 
expozéé vitája 

a Húséban
A kép viselőház mai ülésen Remény l- 

Schneller Lajos pénzügyminiszter gaz
dasági expozéja fölött indult meg a 
vita. Eddig tizenkilencen ellene és ti
zenheten az expozé mellett .iratkoztak t

fel. A vita során még várható, hogy a 
felszólalók száma az ötvenet is meg
haladja. A gazdasági expozéhoz Jür
esek Béla szólott először. Kifejtette, 
hogy a pénjügyminszter expozéja nem 
terjedhetett ki minden részletre. Ez
után a nyilasok tapsai között a körü
lötte ülő kormánypártiak csodálko
zása mellett gazdasági programot ad. 
A nyilasok minden mondatát meg
tapsolják.

Olasz ellentámadások
Belgrád. fefor. 11.

(Búd. Tud.) Az albán froüton az olasz 
csapatok erősebb tevékenységbe kezd
tek és több erélyes ellentámadást in
dítottak. Különösen élénk harcok van

nak a Drima folyó mentén. A tüzér
ségi párbaj itt szakadatlanul tart. Meg
élénkült a légi tevékenység is. Szalo
nt’kiben tegnap két ízben volt légvé
delmi riadó, az egyik délben, a másik 
délután, repülőgépet azonban nem lát
tak a város felett.

Uigy látszik, hogy még korántsines 
vége a dunai árvízveszélynek.

A földmű,  ve lésügyi, minisztérium 
vízrajzi osztályának jelentése szerint 
pillanatnyilag az a helyzet, hogy a 
Duna Érden, alul valamennyire apad, 
az ekmult huszonnégy' óra alatt Ercsi 
és Paks között átlagos 15 cm-es csök
kenést mérteik. Ercsi és Adony között 
1 m-k Dunapentelénél pedig 132 cm- 
rel szállt lejebb a vízszint

Budapesten ma délben a Duna ©fe- 
dllása 680 cm, három centiméterrel ki
sebb, mint tegnap és 52 cm-rel marad 
alatta, a február 4-iki tetözésnefc

Esztergom felett ismét áradást je
lentenek. Komáromban 17, Dunareme- 
téh 39 és Pozsonynak 72 cm-es áradás 
állott be.

Más forrásból származó hírek sze
rint Becsben mára 70 cm-es áradást 
vártak és a szakkörök úgy vélik, hogy 
ez az ár, esetleg megnövekedve, elér
kezik még az elkövetkező negyven
nyolc órán belül Budapestre is.

Ismét más. forrásból arról értesü
lünk, hogy az áremelkedés az eddigi
nél is nagyobb lesz, állítólag 1—2% 
m-es is, éppen ezért a fővárosban 
máris megtették a szükséges intézke
déseket és gondoskodás történt, hogy 
a múltkori védekezési módokon túl
menően is biztosítsák az esetleg veszé
lyeztetett területeket.

A főváros Óbudán 8% m-es vízállás 
ellen építtetett gátakat. Határároknál 
pedig, amely Albertfalvát védi, 9 m-es 
gát épült.

Ma reggel egyébként a Duna alsó 
szakaszán többfelé folytatták a part
ról történő helyi robbantásokat,

Eltorzította 
fiatal felesége arcát, 
hogy másnak ne tessék

A budapesti királyi -tábla dr. JKáZ- 
lay Miklós tanácsa most árgyalta Filó 
János abasári gazda bűnügyét. Filó 
János fiatal feleségéivel még a „mé- 
zeshetehben“ összeveszett s az asszony 
elhagyta-, A gazda elkeseredésében, 
mert az asszony nem akart hozzá vis
szatérni, bicskával össze-vissza szur
kolta, vágta felesége arcát. A törvény- 
szék előtt ^védekezésül azt hozta, fel, 
hogy tettét azért követte el, nehogy 
felesége másnak kelljen. A törvény
szék Kilót öthónapi fogházra ítélte. A 
táblai tárgyaláson — minthogy Filóék 
most már a legteljesebb boldogság
ban élnek és az asszony mén tő vallo
mást tett, — Filó János büntetését 
egyhónapi fogházra mérsékelték.
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Ta*asz a télben

Az enyhe óceáni eredetű levegő beáram
lása. a Kárpátok medencéjébe, nagy erővel 
tovább tart, és szinte tavaszias időt okoz. 
Nagy jelentőségű a mostani enyheség, mert 
ezek a napok általában a tél leghidegebb 
napjai. Tegnap az egész országban olvadás
pont fölé emelkedett, a hőmérséklet és a he
gyeken is erős olvadás lépett fel? Baranya. 
Zala és Somogy vármegyékben 10 foknál
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—■ Igen jói sikerült cégmulatsúg! Az ez- 
idén is megtartott Dél Ka táncestélyen a 
nagyszámú vendégsereg a legkitűnőbb han
gulatban reggel 4-ig maradt együtt a Bris
tol-szálló különtermeiben.

melegebb volt. Az ezer méter magas hegye
ken pedig plusz 2 fokot mértek.

Változó felhőzet és további ködhajlatnmal 
folytatódik az enyheség és az olvadás. A 
gyenge éjszakai fagy ismét erős síkosságot 
fog okozni. A ködképződés több helyen aka
dályozza majd a felmelegedést. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Nyugati szél, változó felhőzet, több 
helyen köd. Helyenként kisebb eső vagy 
ki’dszitálás. Az éjszakai fagy erősebb lesz, 
a nappali hőmérséklet alig változik.
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Felelős szerkesztő és kiadó:
DR HALÁSZ SÁNDOR

Alapította:
DR NAPA NY! EMIL

Kiadja a 8 Órai (Jjság Lapkiadó Rt. Szer 
kesztöség: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
András«y-út 47. Telefon: 22 43 32. 23-42 33. 22-42 34.
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Felelősség nélkül. A húzásról a gyorsjegy
zéket Demblnsky B. bankház Borsjegyfőárusító 
(Zaigmond kir.-u. 8) adja ki. — Az ötödik osz
tály húzásai folytatólag február 13., 14., 17., 
18., 20., 21., 24., 25., 27. és 28-án, március 3., t. 
és 7-én lesznek. -n,. , .

Az ötödik osztályra sorsjegyek még kaphatók

BENKÖ BÁNK R.T.
Budapest. Andrássy-út 56. Telefon: 128—647.

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-t. körforgógépein. (FelelSa: Győry Aladár igazgatói


