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ERLIN; ANGLIA HOMÁLYOS POLITIKÁT
FOLYTAT ROMÁNIÁVAL SZEMBEN
Mit akarnak az angolok bukaresti követük
visszahívásával?
Jelentések a Duce és Franco találkozójáról, valamint Pétain utazásáról

Erős német légvédelmi ágyútűz angol légierők ellen
Viehy, febr. 12.

(líST) Francia hivatalos helyen biz
tonsági okokból semmit sem közölnek
Franco tábornok olaszországi útjának
Franciaországon át vivő szakaszáról.
Mindössze annyi szivárgott ki, hogy
nagyarányú biztonsági rendszabályo
kat foganatosított a francia rendőr
ség és hogy Francot igen sok spanyol
személyiség kíséri.
Pétain marsall francia államfő ked
den este a rivierai Villeneuve-Loubetben lévő birtokára utazott. Pétaint

Laeure tábornok, a marsall titkára,
Bonhomme, a marsall testőrségének
parancsnoka és Menestrel, Pétain or
vosa kísérte el. Azt hiszik, hogy Pé
tain csak rövid időt tölt a Riviérán,
mert igen kevés poggyászt vitt ma
gával.
Vichy félhivatalos köreiben nem
cáfolták meg azt a hírt, hogy Pétain
a Riviérán találkozik Franco tábor
nok, spanyol államfővel. Azt hiszik,
hogy Franco és Mussolini találkozója
után kerül sor Pétain és Franco ta
lálkozására.

Anglia az, amely nem kifogásolhatja
támaszpontok létesítését más orszá
gokban, hiszen maga is azt tette bal
káni és más országokban. Valószínűbb,
hogy Antonescu államvezetőnek a szabotálási cselekményekre legújabban
megállapított súlyos büntetési tételei
hozzájárultak ahhoz, hogy éppen most
visszahívják Hoare brit követet. Arra
is emlékeztetnek, hogy a Romániának
nyújtott angol garancia súlyos politi
kai nehézségeket okozott ennek a dél

keleteurópai országnak, ahol a Nagybritannía részéről követett politika tel
jesen meghiúsultnak tekinthető.
Az a tény, hogy Laval kimaradt aa
új francia kormányból és Darlant
utódjává jelölte ki Pétain tábornagy,
német vélekedés szerint semmiképpen
sem járult hozzá ahhoz, hogy áttekint
hetőbbé tegye a vichy-i helyzetet,
vagy tiszta képet nyújtson a hatalmi
jogkör újabb megoszlásáról.
O. B.

Elővigyázatossági
Berlinben nem tudnak arról, intézkedések
Romániában
hogy a Duce-Fvanco-találkozó
Belgrád, febr. 12.
A lap tudósítója külön engedélyt ka
(Búd. Tud.) A „Politika
**
bukaresti pott, hogy vasúton utazhasson. Az
Spanyolország háborúját tudósítója szerint az angol-román utazás ugyanis nagy nehézségekbe
diplomáciai
viszony
megszakítása ütközik. Felhívták a közönség figyel
után a katonai hatóságok megszigorí mét, hogy csak nagyon indokolt eset
készítené elő
tották az elővigyázatossági intézkedé ben vegye igénybe a. vonatokat, mert
Serrano Sumner külügyminiszter,
aki Franco tábornokot elkíséri
.4
berlini
útjára, Spanyolország és a ten
taeíőtitó/ának teieíonielentece
gelyhatalmak együttműködésének
exponenseként szerepel,
Berlin, febr. 12.
ami
nem
kerüli el az itteni külföldi
Mussolini és Franco tábornok talál
kozójának híre itteni külföldi diplo szemlélők figyelmét.
Arról, hogy pontosau
máciai és sajtókörökben meglepetést
keltett, annál is inkább, mert az öszmikor és hol találkozik Mussolini
szejövetelt jelentő régebbi híresztelé
és Franco,
seket, amelyek nemet államférfiak
részvételéről is szóltak, Berlinben ha Berlinben ma délelőtt még nem lehe
tett hiteles értesülést szerezni, mert
tározottan megcáfolták.
ebben az olasz-spanyol kérdésben Ró
A német birodalmi fővárosban nem
mát és Madridat tartják illetékesnek
tudnak arról sem, mintha a mos
mindennemű közelebbi tájékoztatás
tani találkozó előkészítené Spa
megadására.
nyolországnak a háborúba való be
A bukaresti angol követ visszahí
lépését
vásának igazi okát még mindig nem
Ezt látszik igazolni az a tény is, hogy látják tisztán Berlinben. Illetékes né
a spanyol államfő most találkozik Pé- met körökben azon a véleményen van
tain tábornaggyal te. Itteni illetékes nak, hogy
helyen is megerősítik Franco tábor
a brit kormány Romániával szem
noknak és a francia tábornagynak
ben olyan politikát szándékozik
küszöbönlévő tárgyalásait, de tartóz
folytatni, amelyet a visszahívást
kodnak minden hozzászólást és meg
kísérő
megckolása még egyáltalán
ragadnak minden felvilágosítást arról
nem tár világosan az európai köz
is, hogy miről tárgyal a két államfő
vélemény elé.
■kvra azonba n emlékezteinek, hogy a
Pultban sok jel amellett szólt, hogy
Berlinben hozzáfűzik, hogy éppen

seket az egész ország területén, hogy a személyvonatok forgalmát a legki
az esetleges meglepetéseket elkerüljék. sebb mértékre, csökkentették. Külön
Szigorított elsötétítést rendeltek el az leges bizottságok alakultak, amelyek
összes fontosabb városokban, a petró egyénenként adják -ki. az utazási enge
leumtermő vidékeken és a .kikötőkben. délyeket. előbb azonban megvizsgál
A vasútállomásokat katonai csapatok ják, hogy az utazás indokolt-e vagy
seíh.
szállták meg.

Különhajón utazik el
a bukaresti
angol követség

török és görög követség is elhagyja
Romániát

Még négy követ
hagyja el Bukarestet

London, febr. 12.
Newyork, febr. 12.
Mint már. hétfőn gondolták, a ro
mániai brit követség szombaton uta
A bukaresti jelentés szerint a ro
zik el Constantából az ott horgonyzó mán fővárost nemcsak az angol követ
különhajó fedélzetén. A hajón a kö ség és konzulátus hagyja el: Nor
vetség körülbelül 50 főnyi személyze végia. Belgium, Hollandia és Luxem
tén kívül vagy ötven brit magánsze burg követei kedden szintén meg
mély és a Londonban lévő menekü’i- jelentek a bukaresti külügyminiszté
kormányok külképviseleteinek össze riumban, hogy ni'guk és személyzetük
sen körülbelül negyven főnyi személy útleveleit kikérjék. A diplomaták va
zete hagyja el Romániát.
lamennyien Konstanzálól fognak hajón
A Bukarestből érkező hírek szerint Istanbulba utazni. A. hajón több, mint
■.non felel úmg a vah's.k n,f; az a ko- 150 diplomata, illetvw koiian’áíu.:
/rabban elterjedt hír, hogy a bukaresti tisztviselő fog utazni.

A romániai német népcsoport

hűségnyilatkozata Antonescuhoz
Bukarest, febr. 12A romániai német népcsoport veze
tője a íríépesoport
'
nevében kedden I
írásbeli memorandumot juttatott An--1

tonescu tábornok államvezető kezé
hez. A memorandumban a „német államesoport hűségéről biztosítja a román állam vezetőt”.

>

GOííDBR ÉS fí TflN/VTÓ
tak a barbár négusi időkben s volt
olyan nap, amelyen egyszerre 50 akasz
talan bennszülöttől legelőkelőbb és leg tott ember testét himbálták az ágak...
büszkébb népének, az amharáknak or
szágát, amelynek régi székhelye Gön
A Tana-tó óriási víztükre (3503
dör városa, az egykori abesszin csá
négyzetkilométer, a
szárváros, legnevezetesebb vidékié pe Balaton €50 négyzetkilométer) az Amba Dzsibdzsiba hegy lábánál terül cl
dig a világszerte isimért Tana-tó.
1870 méter magasságban a tenger színe
fölött. A kék Nílus gyüjtőmedencéje
Szudán feíöí ér.^zve
niába, az utasnak lévén, óriási fontossággal bír a tó a
Kasszala és Metemma síik lapálya
után át kell vágnia a 2600 méter ma
gas
Tszegode—Voggera-hegyláncon,
majd az Angareb-kerület gyapjúföld
jei, sziklavadionjai, tüskeibozótrengetegei és ős-dzsungeljei változatos tere
pén vezet az út az öt év előtti hírhed
ten ismertté vált helyi kiskirály, Rasz
Guxa „birodalmába". Három napi já
róföldön vezet az út erdős kanyono
kon, páfránybelepte dús völgyeken ke
resztül Gondar városa felé.

Abesszínia szívének anevezii
szám

szudáni és egyiptomi vízellátás tekin zát, 50 kilő árp® és 25 kilő burgonyáé
tetében. Régi abesszin legendák szerint talált.
a . tó Tana Kirkosz nevű szigetén pi
A moszkvai állatkertben az egyik jegeshent a frigyszekrény, amikor Jeruzsá medve 40 fokos hidegben ketrecének vaslemből Etiópiába vitték. Más szigeten rudait kezdte nyaldosni, Egyszerre csak
szigorú ritusú szerzetesek tanyáznak, keserves ordításban tört ki. Az őrök meg
férfias elzárkózottságban s még nős állapították, hogy nyelvével a vasrácshoz
tény állatot sem tűrnek szigetükön. fagyott. Nyomban meleg vizet hoztak és
Daga szigetén egy templomban hét önnek segítségével szabadították ki a vi
császár sírját őrzik. A modern időkben gyázatlan mackóit kellemetlen helyzetéből.,
a világpolitika, a víz iránt érdeklődő
A kemény tél különös szerencsétlenséget
modern angolok figyelmét keltette fel okozott Dániában. Egy dán fiatalember
a tó az abesszin külügyminiszter, dr. fagytól megdermedt arcát oly erősen dör
Martin, akit a heidelbergi egyetem zsölte, hogy az egyik füle hirtelen a kezé
díszdoktorává választott, élénken tár ben maradt. Nyomban orvoshoz sietett g
gyalt angol és amerikai vállalatokkal még azon melegében felvarratta a fülét.
a híres egyiptomi Asszuán-víz gyíijtőDamaszkusz főterén felakasztották azt a
medencánák kapacitását háromszoro három
Szíriái nacionalistát, akit egy an
san felülmúló duzzasztómű építését
gol meggyilkolásával vádoltak.
tervezték, amikor az olasz csapatok be
Egy san-franciscoi kereskedő fogadott,
vonulása veget vetett az egykori Ras
Tafari („kegyetlen törzsfö") uralmá hogy képes egyfolytában 3 millióig szá
nak és az angolszász tervezgétésnek molni. A fogadást elveszítette, miután
11.370-néI már elvesztette eszméletét.
egyformán...
Egy eszkimó vigyázatlansága folytán le
A Tana-tótól Jendából 12 napos ka
raván út vezet a szudáni határon fek égett Grönland egyetlen fegyháza A tiz
vő első angol erődig, Devasza, Aloa, zAr’kás intézet egyetlen lakóját idejekorán
Warkdeba, Afela, Gered Moiat, Amba- sikerül biztonságba helyezni.
Sárgarépából való „teakészítésre" nyúj
mahari, Volenta, Gamba, Aftete, Vasza
tottak be a napokban szabadalmi kérvényt
és Metemma helységeken keresztül.
Németországban. Az új „tea“ állítólag igen
Ízletes és a sárgarépa értékes vitaminjait
hiánytalanul tartalmazza.
Görlng lapja, az essen! National Zeitung

Várkastély a sivatagban

berlini táviratot közöl, amely szerint a
menekült cseh, lengyel, holland, belga és
egyéb angol zsoldon élő ellenkormányok
mintájára megalakult Londonban a román
nemzeti komité. Elnöke Tilea volt londoni

román kövei.
Szerctetfalvának

nevezik az első erdélyi
népfőiskolát, amely most nyílt meg Székelyudvarhelyen és négy hétre otthona,
iskolája lesz annak a 35 udvarhelymegyei
18—21 éves székely legénynek, akikből a
jövő faluvezetői kerülnek ki. A népfőis
kola a kulturházban székel, amelyet a szókelyudvaithelyi iparos fiúk két kezük mun
kájával építettek éjszaka titokban, szinte
téglánként, mert a románok máskép nem
engedték volna meg. Szeretetfalván, a kép
zeletbeli székely mintafaluban ügyeletes
rendszerrel váltogatják egymást a „falu“
lakói: a bíró dllátja a közélelmezési kér
déseket, a postás kézbesíti a leveleket, a
pénztáros beszedi a 19 pengős tanfolyami

2100 méter magasságban
háromcsúcsú hegyláncon terül el a
város, amely már a XVII. században
császári székhely volt, miután előzőlag 230 éven át a gondari király ural
kodott abban az ősi, portugál hódítók
ízlését t.ükröiző várkastélyban, amely
ma már csak történelmi műemlék —
rom. A lakosok száma több 5000-néi,
ami alig tizedrósze a gondári fénykor
népességének. Bennszülöttek tokulkungboi alkotják a keresztény és mdHamedán feketéik városnegyedeit. A
m’c®am olasz: épületek Tnélteft külön
*
álló negyed a palaság körzete, a KailaMjeda, ahol ez a rejtélyes népfaj, az
abesszin „fekete hegyi zsidók" népe
él. Régi hagyomány alapján Gondar
megőrizte szellemi és vallási központ
jellegét, az olasz uralom pedig kifej
lesztette a város ipari és kereskedelmi
jellegét.

díjtukai. Béggel ' S-kor kezdődik a napi
prunka, vacsora után pedig népdalokat;

Az egykori gondari királyi vár romjai

NRGY NAPOK,

("innííar legszebb temploma a
kjunuzu Megváltó-székesegyház
legszínesebb látványossága a hetipiac. A
sokszázados várkastély-komplexumban
ma is épen áll a „koronázási palota",
a „szivárvány palota", a szerelmesek
tornya", az udvari oroszlánok kőbarJangja, a földalatti börtön s a Szent
Felita-templom előtt áll Jaszu király
harci paripájának kőszobra. Nevezetes
ség még a városnak egy óriási szikomór-fa, amelyet akasztófának használ-

Az Országos Földhitel
intézet közgyűlése
Az Országos Földhitelintézet Ivády Béla
titkos tanácsos elnöklésével tegnap tartotta
közgyűlését, amely jóváhagyta az elmúlt
1940. üzletcv mérlegét. Tudomásul vették
az igazgatóság és a felügyelöbizottság je
lentését és a múlt évi 6S1.000 pengő tiszta

nyereségből az üzletrészek után másfél szá
zalék osztalék fizetését határozták el. Negy
venötezer pengőt mezőgazdasági szociális
célokra fordítottak.
Megválasztották az igazgatóság új tag
jául
VLáriafjy . Lajos földbirtokost és
Inantsy-Papp Elemér orsz. képviselőt. Pót
tag lett dr. Jeszenszky Ferenc, a felügyelő
bizottság tagja pedig dr. Glatz György.
*
•

KIS HÍREK
Albániában Tepeleninél erős ágyúharc,
Klisszuránál véres gyalogsági harc folyik.
A londoni román követség

elutazására

megtörtént minden előkészület.

Angsburg közelében, Mündingenben új
kroma tórium
épült,
ahol egyszerre 90
holttesteit lőhet elhamvasztani.
Unirea címen új kormánylap indult Bukarestben.

Az isztanbuli földalatti vasút két hónap
múlva kénytelen üzemanyaghiány miatt
leállni — jelenítik Berlinből.
A német rádió

kedden többizben figyelmeztetést (Mahnung)
intézett hallgatóihoz s a 'házak elsötétítésére, a jármüvek
előírásos megvilágítására szólított fel min
denkit. Aki n rendelkezések ellen vét, ér
zékeny büntetésnek teszi ki magát. A jár
művek és a gyalogjárók zseblámpái csak
kékszínűek lehetnek. A villanykörtéket
drogériákban lehet kékre festetni. A rá
dió felhívta ezért a drogériákat, tartsanak
kéezenlében kék festéket.
,
A Dodekanézosz-csoport Rhodosz szigetén
Kalato és Marizza repülőterek fölött' jár

tak angol, repülők.

legutóbbi olasz légitámadás alkalmá
val érte meg Málta szigete az olasz had
üzenet óta elszenvedett háromszázadik
A

légiriadóját.
-T
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népi táncokat tanulnak, önképzőkört, mozi
vagy színházi előadáson vesznek részt Szcretetfalva lelkes ifjú lakói.

Tisza Kálmánnak ideiglenesen Berettyó
újfaluban felállított szobrát Nagyváradra

MPERiAL
FÜGEKÁVÉ

I

Erdély részvétele

viszik< ahol a Tisza Kálmán-téren állít
ják fel a volt Tisza-házzal egyvonalban.

Bruni, a nemrég elhunyt líbiai helyettes
kormányzó helyébe Angelo de Rubeist, az
olasz gyarmatügyi minisztérium telepítési
osztályának eddigi vezérigazgatóját ne
vezték ki.
Janina görög város
párbajok folytak.

feleit heves

légi

Az Ostende ellen intézett flottatámadás
ágyúdörgését 20 percen át hallották a 120
kilométernyire fekvő angol partokon.

Kedden nem volt légitevékenység Anglia
fölött — jelenti London.
Filov, bolgár miniszterelnök fogadta a
képviselőház ellenzéki pártvezetőit, akik
Bulgária békepolitikájával
kapcsolatban
kértek külpolitikai felvilágosításokat.

A január 26 és február 2 közti héten, an
gol adatok szerint 11 brit hajó pusztult el
(40.429 tonna). Elpusztult még 3 szövetséges
és 1 semleges hajó, összes veszteség 57.263
tonna.
309 amerikai hajót vásárolt eddig Anglia.

Ankarában

kétórás tanácskozást folyta
tott Szaradzsoglu külügyminiszter Sir Hugh
Knatchbull-Hugessen angol nagykövettel.

Plastlras, emigrált görög tábornok, a
zágrábi lapok jelentése szerint, kedden
reggel Belgrádból Athénbe utazott, hogy
rendelkezésre bocsássa magát a mostani
kormánynak.

A cyrenaikai hadjárat folyamán az an
gol csapatok, angol katonai körök adatai
szerint, 2000 embert vesztettek halottakban
és súlyos sebesültekben.
Egy törpe család él hosszabb idő óta
Madridban. A család egyik gyermekéből
valóságos óriás lett. A „törpe" fiatalember I
mindössze 15 éves é« máris
méter magas.

csaknem két

Hörcfögfé zekre bukkant egy földmíves
a pomerániai Rummelsburg közeiében. A
fészek elágazásaiban közel egy mázsa bú

o Mezőgazdasági
Kiállításon
Azi OMGE által március 29—április 6.
napjain rendezendő Mezőgazdasági Kiállí
táson és tenyészállatvásáron ismét részt
vesz Erdély mezőgazdasága is. A visszatért. \
Keletmagyarország és Északerdély részvé
tele számára az O'MGE egy külön kiállítási
csarnokot ajánlott fel, amelynek benépesí
tésére az Erdélyi Magyar Gazdasági Egy
letet kérte fel. Az Erdélyi Magyaí Gazda
sági Egylet felhívta tagjainak figyelmét a
budapesti kiállítás válogatott minőségű te
nyészállat-anyagára, a földmívelésügyi mi
nisztérium által kilátásba helyezett rend
kívüli vásárlási kedvezményre és az ingye
nes hazaszállítás kedvezményének igénybe
vételére.

— „Az erdélyi oláh szász és magyar kér
désről" tart előadást 1941 február 13-án,
csütörtökön délután 7 órakor
Parrcpí
György hírlapíró, a Turáni Vadászok ha
zafias szervezetének IV., Ferenc Józsefrakpart 23. I. 2. szám alatti központi helyi
ségében.

Bgrfamt székesfőváros II krfilefáf-Bk elfll'^a
13.450/9/1936. kih. sz.

A Kihágási Tanács
kűrié Róbert budapesti (XII., Orbánhegyi-út 10) lakost, a Lurie Rt. toj vállalat
igazgatóját, részben lefölözött tejnek teljes
tej gyanánt való forgalombahozataláért az
1895:XLVI. t.-c. 3. §-a alapján 300 pengő
pénzbüntetéssel, bchajtha'tatlanság esetén
3 napi elzárással büntette, valamint a. fel
merült ÉL pengő 60 fillér e'járási díj ntogflzetósére kötelezte éc elrendelte a. jogerős
ítélet egyszeri közzétételét
Budapest, 1941 január 31.
•V. kér. eFÖ’Járó,
a
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Koreszmevédők

I3

600.000 olasz mezőgazdasági
munkás

Londoni
tudósílónk
táviratából

megy Németországba

Kisfaludy
Társaság
közgyűlése
aligha keltett még olyan vihart, mint
Moszkva, febr, 12.
a vasárnapi, amelyen Bethlen István
natkozó megegyezés jött létre. Az
A. szovjet rádió kedden bejelentetr egyezmény értelmében 600.000 olasz
a koreszmékről tartott előadást a történelemfilozófusnak azzal a szenve te, hogy Németország és Olaszország mezőgazdasági munkás megy Né
dély télen tárgyilagosságával, amelyet között mezőgazdasági munkásokra vo- metországba rövid időn belül.
egy hosszú, termékeny életszakasz sok
tapasztalatában megszerzett éleslátás,
könyörtelen logika és az igazság mindenekfelett való keresése és szeretető
messze túlemeltek a mindennapi po
litikán. A politikus Bethlen helyett a
4MB óra alaíi (Budapestnél a 7 métert is
tudós Be'hlen szólalt meg, természe
túl fialad&alja
tes tehát, hogy fejtegetéseire, meg
állapításaira szörnyű felháborodás
A
földmívelésügyi minisztérium gassága ismét eléri a 700 centimétert
támadt azokban a berkekben, ahol vízrajzi osztályától kapott értesülé és még magasabb is lesz.
Amint a mérőlécen a 700-as jelzést
nem a tudományt féltik a politikától, sünk szerint a Duna Ercsi alatt lassan
apad, míg
eléri a vízszint,
hanem a politikát a tudománytól.
Budapest és Pozsony között még
érvénybelép a másodfokú árvíz
Felhördültek mindazok, akik itt
egyre emelkedik.
védelmi készültség,
esztendők óta illegetik magukat, csáb- Esztergomból 30, Komáromból 45 és az árvízvédelmi bizottság, amely most
dalt fuvoláznak, vonaglának. és liheg Pozsonyból 42 centiméteres áradást ideiglenesen felfüggesztette működé
nek, mint a nászváró hisztériás meny jeleztek- Ez a folyamatos és, erősebb sét, ismét összeül és az össze® foko
asszony, aki az elébe tartott tükör vízszintemelkedés holnap már Buda zottabb óvóintézkedéseket életbelép
is érezteti hatását, sokkal erő tetik.
hideg ezüstjében egyszerre rádöbben, pesten
sebben, mint az elmúlt 24 órában.
Nagytétényben a sertéshizlaló körül
hogy a „vőlegény
'
*
még nem nyilat
Budapesten ma délt>ep a vízmagas újabb félméteres gátat emeltek, amslykozott, sőt esetleg nem is fog nyilat ság 682 cm, két centimétert emelkedett. lyel most mái- 8 és félméteres vízállás
kozni, mert észreveszi, hogy a szende Hogy meddig tart a Víz emelkedése, ellen biztosították a telepet.
Dunaegyházán, ahol a legvastagabb
leányzó nem is olyan szép és fiatal, sírra pontos válasz nem adható, mint
mint amilyennek a modern kozmetika hogy ma délig Becsből újabb jelentés volt a jégtorlasz, két műszaki karha
nem érkezett. így tehát csak a követ talmi század és egy utászstózad foly
ősszé® vívmányainak szakszerű és kező 48 órára lehet találgatásokba bo tatja a robbantást. Előreláthatólag
ernyedetlen felhasználásával kelleti csátkozni. Annyi azonban valószínű, naponta félkilométeres szakaszt rob
magáthogy a budapesti Duna-szakasz úrmu- bantanak ki 60 méter szélességben.
Bethlen elkövette a legszörnyűbb
vétket: a vőlegénynek — metafora nél
kül: a közvéleménynek, — azt a taná
csot adta, hogy várjon elhatározásá
val. Periculum in mora, a raenyasZszony még hoppon talál maradni, te
llát gyorsan védekezni kell a vakmerő
ellen, aki hozzá mer nyúlni a fátyolhoz,
Washington, febr. 12r i szág valószínűleg gazdasági vagy ka
amelyet olyan gondosan ráteregettek
a szépséghibákra ,és aki. kételyekét <■ fÁijTlKöden hallgatta ki a szenátus tonai eszközökkel Lat inamer
fordulna. Haaz Egyesült, ’ Állai .
mer' * támasztani’ &' hozomány ; értéké-' ' külügyi Wmtsága
gíteége hatástalannak bizonyuló ...
beik Tehát védekeznek a maguk inódj.a. ■•társasági párti elnökjelöltet ^ Anglia kor számolni keUétíe Anglia ‘mégis
szerint, nem érvet érvvel cáfolva, húr ■'níciWi'té'áét célzó törttériyjaVáslatról. nősével.
Willkie a bizottság előtt kijelentette,
Wiílkie nyilatkozatának során több
nem „pátriárka kort
**
emlegetve és Sze hogy el kell fogadni a törvényjavas
ízben
került sor heves összecsapásokra
rénytelenséggel vádolva azt, akinek, latot, mert ez az egyetlen lehetősége
Willkie és az elszigetelődéspárti sze
ellentétben velük, minden jogcíme annak, hogy gyorsan megsegítsék nátorok között. Clark szenátor meg
megvan egy produktív pályafutás jo Angliát. Angliának azonnal kell a se bélyegezte Willkie köpenyegforgatá
gítség és huzamosan van rá szüksége. sát és idézte, hogy an támadta a köz
gos öntudatára.
Willkie ezután pontosán megmon
Optikai-csalódásról beszélnek, bár dotta, milyen hadianyag szállítást tart társaságpárti politikus a választási
harc során K-oo-seveltet- Willkie moso
egyebet sem tesznek, minthogy görbe szükségesnek Anglia részére. Elsősor lyogva jelentette ki erre a vádra,
szemüveget, sőt szemellenzöt akarnak ban említette meg, hogy havi !r-10 hogy a választási hadjárat során
rakni az emberek szemére éppen a romboló szállítására gondol, mert a hangoztatott támadásai a tiszta igaz
már Angliának átengedett 50 romboló ságot képviselték olyan formában,
„kétségbevonhatatlan tényekkel
,
**
me nem elegendő, hiszen a brit kereske amelyet a küzdelem heve idézett elő
lyeket Bethlen István kétségbe mert delmi hajók ma kellő védelem nélkül Most azonban nem -választási harc
vonni. Nem csoda, hisaep ők a „kor szelik át az Atlanti-óceánt. A rombo bán áll, hanem azért az amerikai
**
eszmékből
élnek, nem is rosszul, és, lókat Angliába való szállításuk előtt népért dolgozik, amely Rooseyeltet vá
reményük szerint, egyszer talán na rendbe kell hozni az Egyesült Államok lasztotta meg.
hajógyáraiban. Ezenkívül Angliának
gyon jól. A gyanúnk az, hogy a kor és repülőgépre, lőszerre és teherhajókra
az eszme kevésbbé érdekli őket, mint van szüksége. Az erre vonatkozó ren
ez a jó étet és annak minden velejárói. delések legnagyobb részét már felad VAZELIN HELYETT PARAFFIN
És ezért reszketnek a gondolatra, ták az Egyesült Államokban, de hoszA belügyminiszter rendeletet adott ki,
hogy a virág esetleg leheryad, mielőtt szú hónapokig tarthat még ,amig az amely szerint a gyógyszertárakban a vaeredmény érezhetővé válik. Az 1941. selinum album és a vaselinum flavilm he
számukra gyümölcsbe érhetne.
évi amerikai repiilőgépépítési munka lyett, további rendelkezésig, az iplöírt tisz
^Az egyik nyilaslap különösen sze terv sem jelent komoly segítséget.
tasági követelményeknek megfelelő ungaenrencsés módját választja a BethlenAnglia azt reméli, mondotta azután tum paraffinlt lehet használni és kiszolgálbeszéd devalválásának: névsort ad a Willkie, hogy az Egyesült Államok se tatai. A vazelinnek unguentum paraffini
hallgatóságról. „A névsor önmagáért gítsége véglegesen lehetővé teszi szá vei való helyettesítését a gyógyszerész a
mára a jelenlegi német fölény meg
beszél — írja — döron Gábor, PreSzly törését.
Ha azonban az Egyesült Álla vényen feltüntetni köteles..
Élemér, Herezeg Ferenc, Fabinyi Ti mok elszigetelődnének, akkor Anglia
hamér, báró Radvánszky Albert, Ba fennmaradása forogna veszélyben. Ma
logh Jenő, Búd János, Ravasz Lásílő, guk aa angolok sem igen tudnak vá
laszolni arra a kérdésre, vájjon meg
Kornis Gyula stb., stb.
.
**
nyerheti-e Anglia a háborút az Egye
Hát mi ezt a névsort nőin is talál sült Államok segítsége nélkül- Annyi
azonban bizonyos, hogy ha Anglia ve
juk olyan lesújtónak...
reséget szenved, akkor a tekintély! ál
lamok uralkodnának Európában, Af
rika nagyobb részén, s ezzel az Atlanti
Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS
**
óceánion. Ebben az esetben Németorben! Biztos eredmény!

Londoni tudósítónk
távirati jelentése

London, febr. 12.
A nagyjelentőségű balkáni esetnényék megindulását minden nap, sőt
minden órában várják Londonban.
Kétségtelennek tartják, hogy a csapa
tok hamarosan megindulnak a bolgár
területen. A kérdés az, — írja a Times
katonai levelezője, — hogy Németor
szág részéről ez támadó, vagy -véde
kező jellegű lépés lesz-e-. Hogy vájjon
azért vonulnak-e be a német csapatok
Bulgáriába, hogy onnan azután men
jenek Törökországon át kelet jelé,
avagy csak hogy a. görögök ellen eré
lyesen fel tudjanak lépni és befejez
zék az olasz-görög háborút, ma még
nem lehet tudni.
A lap úgy hiszi, hogy ez az utóbbi
a németek célja, hiszen Hitler ebbén
az évben bé akarja fejezni a háborút
és erre módszerül Anglia megszállását
választotta. Ennek következtében neül
lehet célja, hogy új frontot nyisson
meg, hogy egy ilyen hosszújáratú ke
leti hadjáratot kezdjen, de igen is
célja lehet az, hogy a Balkánt lezárja
és a balkáni események felett képes
legyen uralkodni.
Az angol lapok helyeslik, hogy
Nagybritannia megszakította a diplo
máciai kapcsolatot Roiúániával. Az
angol követség helyzete lehetetlenné,
vált Bukarestben.

Ufból árad a Duna

* Willkie kihallgatása
a szenátusban

Lujza és leánya Éva, valamint M «1haayt fivére Mlheiífy Frlgya^ mélyséces fájdalommal közlik. hogy szeretett
férje. 5P?tve
Etetve fivére t hó
. Tértét®’, hó 18-án ű U. f/,8
tMasréti ternöté ha.lottasbáztöól árét,
egyház szertartása szerint lesz megtartva.

ÖRÖM

Györgyi Mikié
*

Német cáfolat
..A

\ -

■í

................Berlia, febF. 12. .
.. {jVlfivae# Távirati irotjá) ■

!iÁ-kiyat.ak>s;a^QÍ hírszolgálati iroda
továbbra is kitárt amellett
áUítÁfá
mellett, hogy február 9-én a nop-ég
partok magasságában elsüllyesztettek
egy német torpedórombolót. Német
részről ismételten megállapítják, hogy
a norvég vizeken sem bombával, sem
torpedóval nem találtak el német rom
bolót (MTI.)
áibirtíai

Áthatolhatatlan
védelem
Milánó, febr. 12.
‘(Síéjani) A Corriere della Sera a
kirenaikai angol helyzettel foglalkoz
va rámutat arra, hogy a két ellenséges
hadsereg között jelenleg olyan puszta
ság terül el, amely áthatolhatatlan vé
delmet jelenti. Á lap hangoztatja egyéb
ként, hogy a líbiai kérdés még egyál
talán nem zárult le. A líbiai hadműve
letek jelentősége abban keresendő,
hogy hozzájárultak a legkiválóbb el
lenséges erők felőrléséhez. Az olaszok
ezeket az erőket távol tartják az anya
országtól, ahol az adott pillanatban
távolétiik súlyosan érezteti majd ha
tását (MTI)
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Gary Cooper

filmje a Décsibenz ■

ALIPANG. A FEKETE SZULTÁN

Hölte Elma
a Magyar Színházhoz
szerződött
Bulla Elma, mióta hazatért Amerikából,
mindössze két, színpadi szereplést és egy
filmet vállalt. Ősz óta az Andrássy Szín
házban és a. Pódiumban lépett fel, filmje
pedig nemsokára előadásra kerül a pesti

mozikban. Néhány nappal
elvállalta

ezelőtt

végre

film szívesen nyúl meséért a történeeseményeihez. Most például a Fülöpszlgetcken lejátszódott véres események ad
tak szárnyat * fiimszcenáriumiró fantá
ziájának, amikor megírta az AI i p a n g-ot
és ebbll Gary Cooper főszereplésével
filmet készítettek. Gary Cooper amerikai
tisztet játszik az AI i p a n g.ban, ő az, aki
felkorbácsolja a bennszülöttek bátor, ágát,
hogy szembeszálljanak a fekete kényúr
zsákmányra éhes hordáival, de közben
maga is olyan kalandokba, keveredik, ame
lyek alaposan próbára teszik férfias bátor
ságát, bajtársiasságrt.
Igazi Gary Cooper-szerep. Megint az a férfias, szerelmes, vakmerő hős akiért a kő-

zönség és különösen, » hölgypubliknm lel
kesedek. Csupa kaland a történet, lélekzetelállítóan izgalmas, jelenetekből szőtték a
mesét, amelyben bőven van könnyfakazxtó,
szivhezszólő elem is. Az A11 p a o g legin
kább a Gunga Din-nel, vagy az emlékeze
tes sikerű
Hindu lándzsás-sal mérhető
össze, amelynek rendezője vitte filmre az
A l i n a n g-ot, is és a. hollywoodi sztárgalé.
ria legkitűnőbb karakterszínészeiből válo
gatta össze Gary Cooper partnereit.
Az AI i p a n g, amelynek külső felvéte
leit, nagyrészben a cselekmény eredeti szín
helyén, a Fiilöp-szigeteken forgatták, pén
teken kerül a közönség elé a
D é c s i filmpalotában.

a harmadik idei színpadi fellé

Gálfy András lesz
az MLSz ügyvezetője
Simán folyt le a BLASz közgyűlése
Minden izgalom, minden ellenzéki meg
mozdulás nélkül folyt le tegnap este a
Budapesti Labdarugók Alszövetsége köz
gyűlése. Hogy ellenzék nem volt, nem
csoda, mert az egyesületek «. közgyűlésre
csak azt a megbízottjukat küldhették be,
akit a miniszteri biztos elfogadott s aki
nek számára a közgyűlési belépőjegyet ki
állították. így persze minden tómán ment
s azokat választották meg, akiket hivata
losan. jelöltek. A választások az új, reform
alkotmány alapján történtek s éppen ezért
nem is voltak érdekesek. A BLASz köz
gyűlésének ugyanis a reformalkotmány ér
telmében. csak az a jog hagyatott meg,
hogy ellenőrt, pénztárost, számvizsgáló bi

pést is: a Magyar Színház, meghívására
ő fogja játszani Barabás Pál érdekes új
MODERN KÖLTŐI ESTET tart február
színművének női főszerepét. A Barabás- 21-én este a Zeneakadémián Balé Elemén.
bemutató a „Gyergyói. bál" nagysikerű so Műsorát magyar és külföldi kö.tők müvei
ADMIRÁL (353-707): Kismama. (‘/<4, V.6,
ből állította össze és szerepel rajta a mo Vtó, ‘/alti, v. ‘/.ló, Vtl2, ‘/.2-kor is) — ALKOTÁS
rozata. után, tavasszal lesz
a
Magyar
(355-3.4):
Sok hűhó Emmlért. (V.4, Vtó, Vtó ’/dfl) •—
dern kin a i és j a p á n költészet egy-egy ANDRÁSSY
(124-12.7): Sok hűhó Emmlért. (V.4,
Színházban,
gyöngyszeme, továbbá néger s pír i- ’/.G, Vtó, 7.10, v. V.10, »/d2, 2, 4, 6, 8, 10) —
ASTRA
(154-422):
város.
(*M.
‘/.6,
t uálé is. Az előadóesten Kérésztessy V.8, V.10, v. ‘/tó-kor is)Arany
— ÁTRIUM (153-034):
TÖKÉLETES KIS KAMARAELŐADÁS Mária, Lánczy Margit, Orsolya Er-. Szeressük
egymást. (‘/tó, 'hS, ‘/slO, sz., v. V.4-kor zottságot választhat és kiküldötteket az
BAN hallhattuk, tegnap este a rádióban zsi, H ó dy Gitta, Ilo sv ay Katalin; is) — BELVÁROSI (384-563): Cserebere. (4, 6,8,
v. jobb t. 2, 4, 6, 8, 10, bal t. Vtó, Vtó, V.7, MLSz közgyűlésére. A tulajdonképpeni ve
Rostand romantikus drámáját, a Cyranot. Rác z Vali, L endv ay Andor, Újlak y ,’10,
/<9). — BELVÁROSI HÍRADÓ (181-244): Japán, zetőség, akinek a sport irányítása lesz a
Kelet-Azsia hajtóereje. Rajzos híradó a német
A é me t h Antal rendezte a „Lángé l- László é.s Gábor Miklós lép fel.
gyarmatokról. Zenedélután a Hubay-palotában. feladata, nem az egyesületek szabad elha
m ék, hősök, embere k" című, műsor
„TÖKÉI.ETES SZÍNPAD — TÖKÉLETES Színes rajzfllm Magyar, Ufa, Luce és Fox tározásából kerül a helyére, hanem kine
sorozat első előadásaként, ő írta hozzá a be DRÁMA" címmel igen érdekes könyvet ír híradók. (Folyt. 10—24 óráig) — BÉKE (291A nép halványa. (5, 7, 9, v. Ve, Vi4, vezés útján. A BLASz elnökét majd az
vezető beszédet és az összekötő szövegeket. Várad y Szabó Sándor, a kitűnj fiatal 038):
«/al6, ’/£, VdO)
BODOGRÁF
(149-510):
Kern a teljes Cyrano került a mikrofon elé, magyar újságíró, és író. Várady-Szabó Sán Irland zsarnoka, (’-M, Va6, Vs8, VdO, vasárnap MLSz elnöksége nevezi ki, a kinevezett
elnök pedig kinevezi maga mellé az alel‘
/«2,
:
'
S
4,
V»6,
'/ti,
VdO)
—
BROADWAY
csak néhány részlete, de aki estleg nem dór hosszú ideje él Berlinben és így egyik 722): Nagyvilági nő. (Vi4, Vt6, V«8, V«10, sz.,(422v.
ismerte volna, még, ezekből a szemelvények legalaposabb ismerője a német színházi vi Ve is) — BUDAI APOLLO (351-500): Erzsébet nököket, a főtitkárt és a többi vezető ti sz
hercegnő. (Vs5, V<7, 9, v. ’/:2, V»4, V»6, */>8, Vri«) — test. Érthető teli át, ha az egyesületek ilem
ből átfogó, teljes képet kapott lágnak. Könyve, az új német szín CAPITOL
(134-337): Szerelem és vérpad. (V24, nagy bizalommal tekintenek a jövő elé,
erről a remekműről. Tímár József Cyra- házi irodalmat és annak, legkiválóbb Vrf,
VíS, VdO, v. ve-kor is) — CASINO (383-102):
noja, különösen az utolsó felvonás haldok egyéniségeit mutatja be a magyar közön; Árvíz Indiában. (Vrf, »/<8, VdO, szomb., vas. amelynek bckösKöntője a megnyirbált al
v.4-knr is) — CITY (111-140): Titkok kastélya. kotmány, az úgynevezett reformalkotmány,
lási jelenetében volt mélységesen megren ségnek. Az érdekes, színes, mély tanu’má- (V.6,
’/.S, VdO, sz., v. V.4-kor is) — CORSO
*)):
Nem gyerekjáték. (Mickey Rooney, amely vajmi kevés jogot biztosít a klu
dítő. Hatalmas Urai ereje van ennek a szí nyekat igénylő munka rövidesen megjele (18-28-'
Juc’v Garland.) (Vdi, */«8, VdO, sz., v. Vi4-kor boknak.
nésznek, kár, hogy Cyranot. a katonát, már nik.
is)
- CORVIN (138-988): Broadway Melody
1940. (Vd. V«6, V:8, VdO, v '/.2-kor is) — DAM
nem bírta úgy szusszal, mint a Cyra.no e<ő
Nagyban készülődnek a közgyűlésre ma
VITÉZ GARAMSZEGHY-GÉCZY SÁN JANICH (425-644): Cserebere. (Vd, '/.6, V^,
sebb fizikumú alakitói: Ódry Árpád,
gában
az MLSz-ben is, pedig még semmi
’
/dO,
V.
2.
4,
6,
8,
10)
—
DÉCSI
(125-952):
SzeDOR IS FÖLLÉP Ráthonyi János, az ressiik egymást, ('tá, V«8. VdO, sz., v. !/i4-kor is)
Kiss Ferenc és Lehotay Árpád. Bájos ismert
som szivárgott ki abból, hogy a miniszteri
fiatal
újságíró
február
ll-én,
pénte

—
ELDORADÓ
(133-171):
Pénz
beszél.
(4,
6,
8.
vöt Szeleczky Zita Roxanja és tetszett
10, v. 2-kor is) - ELIT (114-502): Broadway biztos megtette e jelentését kétéves műkö
Föld é n y i László Guiche grófja, P a- ken este ft órakor a Zeneakadémia kamara Melody 1946. (4, 6, 8, 10, v, 2-kor is) — FLÓRA déséről és arról, hogy inegtalálta-e azokat
(Kispest, 146-702): Jud Süss. (8. 5, 7, 9, V.
tak y Jenő Christlanja, Gázon Raganeau- termében megtartandó „A vitézi re n d V.2,
V.4,
V.8, V.10) - FÓRUM (180-543): Egy a hibákat, amelyek szükségessé tették a
ja, továbbá L adó mer szky Margit és 20 év e" című előadásán. Az esten vitéz életen át. (V.6, V.8, ’/dO, sz., v. ’/d-kor is) — szövetség autonómiájának a felfüggesztését.
GLÓRIA (427-521): Irland zsarnoka. (V.5, V.7,9,
Pártos Erzsi is. Ha a „Lángelmék, hő Igmánd y-He g y e s s y Géza ny. testőr- sz,.
A közgyűlés az MLSz-ben hasonló lesz a
Vd, ’/.6,. V.8, V.10, v. V/2-kor is) — HÍRADÓ
sök, .emberek" című sorozat továbbra is altábornagy, a Vitézi Szék ifi^kapitánya: (3Í2-4®: _Áz életiisztön csodái. Rajzos híradó BLASz közgyűléséhez, mert itt' is csak az
mond,
bevezetöbeszéde't,
majd'
Gáramszeghy
a nemet gyarmatokról. Zenedélután ú Hubay.'
ilyen iökéletesy-elMdások^-.A^ 'a^il ^ rá-.,
< palotában. Színes rajzfllm. Magryar. Ufa, Uuc©1 egyes kerületek jól megválogatott kiküldöt
dióban, kedves műsorszáma tesz' Sándor alkalma verset szaval el.
efi Fox híradók. (Folyt. 9—24 óráig) — HOULY- tei szavazhatnak. Az új alapszabályok szeMÁRCIUS ELEJÉN VENI) ÉGSZ Ef HE- WOOIJ (225-003): Broadway Melody 1946. (Vd;, -ffM
a jk ö z ö n s é g n e k.
;■
W.etőh/js ...választ az MLSz, havi
’/.8, VdO, v '/.2-kor is) —, HOMEROS (296“
I
’
EL.NT
JÖN BUDAPESTRE Svcinho'm 7.6,
178): Z. a fekete lovas. (’/<5, 7. V.10, v. l/t2-től 600 pengős fizetéssel, erre a tisztségre azon
HOSSZÚ RÁDIÓGRAMBAN ÉRTESÍ Set, a kiváló
svéd tenorista. A Walkürben folyt )
—
IPOLY
(292-626):
Sok
hűhó
TETTÉK A GALYATETŐN ÜDÜLŐ KO Siegmund szerepét,
(7:4, */rf, ’/á, V.10, v. V.2 kor is) — ban már nem Gidófalvi pályázik, mert a Nürnbergi mester Emm'ért.
JÓZSEFVÁROSI
(134-614):
Egy
királynő
valószínűen hamarosan búcsút mond sport
DÁLY ZOLTÁNT arról a sikerről, amelyet.
dalnokokban pedig Stolzingi Walter szere

MOZI

Psalmus Huugaricusa és Chica
gói koncert című szerzeményei leg
utóbb a chicagói szimfonikus zenekar elő
adásában arattak. A, távirat hűségesen be
számol azokról a lapvéleményekről, ame
lyeket a zenekritikusok a hangversenyről
írtak s így idézi a Daily Tribüné
kritikáját, továbbá a Daily Newsét és a
Daily 'Limesét. Kodály Zoltán ugyancsak
rádiógrámban köszönte meg az értesítést
Ez’ volt kü’önben az első távirat,
amelyet a Galyatetőről ‘Ameri
kába k ü 1 d tek.

HARMADIK
NAGY
FŐSZEREPÉT
KAPTA. Harsányt Zsolt „M a g dp l n a"
című regényének most készülő filmváltoza
tában Árpád Margit. A Semmelweis ,és
a Gyurkovics-fiúk- hősnője Lázár Mária
és T ur a y Ida mellett a regény filmválto
zatának egyik legérdekesebb szerepét fogja
játszani.

pét énekli.

SZÍNHÁZ
OPERAHAZ: Nílusi legenda, Gianni Schicchi,.
Ceárdajelenet (>/«6>. — NEMZETI: Niskavuori
asszonyok (‘/tó). — KAMARA: Kaland (V.8). —
MADÁCH: Négy asszonyt szeretek (V.8). —
VÍG: A szőkékkel mindig baj - van (V.8). —
MAGYAR: Gyergyói bál C/tó).
MAGYAR
MŰVELŐDÉS HÁZA: Cyrano d-e Bergerac (‘/tó).
— FŐVÁROSI OPERETT SZÍNHÁZ: Ilyenek
a férfiak (V.8). — ANDRÁSSY: Nincs előadás.
— PÓDIUM , (a Pesti Színházban): Tekin
tettel arra . . (‘/tó). - ERZSÉBETVÁROSI:
120-ae tempó (V.6, 8).
— JÓZSEFVÁROST:
Fiatalság bolondság (‘/tó, 8). — KISFALUDY:
Ma éjjel szabad vagyok (V.6, 8). — KOMÉDIA
ORFEUM: Kassner, a varázsló (7.9). — KA-.
MARA VARIETÉ: Tabáni álom (>/tó).
—
ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9).

RÁDIÓ
1941 FEBRUÁR 12, SZERDA
BUDAPEST I.:
14.15: „Hangképek 'a budapesti cserkészek
téli foglalkozásáról." Hangfelvétel. — 16.45:
Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. — 17: Hírek
szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: Cigány
zene.
17.45: „A seeessio mérlegé." Ybl Ervin
egyetemi magántanár előadása. — 18,15: „A
skálától a szimfóniáig." III. rész: Mit jelent a
ritmus? — 19: Hírek magyar, német és román
nyelven. — 19.20: .Farsangi leány-kérés." Hang
játék 1 felvonásban. — 20: Külügyi negyed
óra. —- 28.15: A Székesfővárosi Zenekar. —
21.40: Hírek, időjárásjelentés. — 22: Hang
lemezek. — 23: Hírek német, olasz, angol és
francia, nyelven. — Kb. 23.25: Ilniczky László
és tánczenekara. — 24: Hírek.
BUDAPEST II.:
18.30: ölbey Irén meséi. — 18.35: Cigányzene.
— 19.35: Olasz nyelvoktatás. — 20: Hírek. —
20.16: Kamarazene hanglemezről. — 21: „Ma
ros vásárhely." Sz. IVerese Jolán előállása. —
21.30: Időjárásjelentés.

fi^lve. (Vd, */»6, */-8, '/.10, v. V:2-kor is) —
KAMARA (423-931): ITdvarl bál. (II, 2, 4, 6, 8, életben való szereplésnek. Ügyvezetőnek,
10)
—
KORONA
(353-318):
Arany város. hír szerint, a szegedi Gálfy Andrást, a JT
C/d. 'M. ’/:8, '/>10, V. v.3-kor is) — KULTUR jelenlegi kinevezett ügyvezetőjét választják
(386-193): Cserebere. (5, V.8, ’/dO, v. V<2, ’/<4, */.6,
V.8, VdO) — LLOYD (111-994): Hétszllvafa. (V.4, meg.
V.6, V.8, VdO. v. !/.2-kor is) - NYUGAT (12’.022): Irland zsarnoka, ('/tó, 7. V.10, sz. 4, 6, 8,
10, V. 2, 4, 6. 8, 10) — ODEON (422-785): StanAZ ORSZÁGOS JÉGHOKKI BAJNOKley,
iv.v,
a riporterek
ripuricrvK. líraija,
királya. u/w,
(V.5, V.7,. -mu,
V.10,
ez.
-ist,
V.4,
.................................
— tsz.,
. (423-^
‘i/.6.
V.8, ‘/d0. v. ...
‘/.2-kor .is). — —
OLYMPIA
;SÁGÉRT Kolozsvárott tegnap játszották az
188): Irland zsarnoka, (lí, 2, 4, 6, 8710) — OMNIA
nvivTi
BBTE 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)
(130-125): Egy életen át. (5, ’/<8. '/.in, sz.. v. 4.
6, 8. 10) — ORIENT (114-926): Mindenért arányban győző't a Kolozsvári KÉ csapa
fizetni kelL ('/<5. «/.7, VdO, vas. ’/ű, ’/d, ’/rf,
'/.S, ’/.lfl) - OTTHON (146-447): Cserebere. V.4, tán. A vezetést a kolozsváriak szerezték
'/.6, V<8, VdO, v. ‘/.2-kor is) - PALACE (221- míg Inczi góljává' ezután Szamosi ki
222): A notrcdamel toronyffr. (11. 2, 4. 6, 8. 10) egyenlített. A második és harmadik har
— PATRIA (145-6'3): Hétszllvafa. (4. 6. 8, 10.
v. 2-kor is) - PHÖNIX (223-242): Stanley. a madban a BBTE fölénybe került és Hárai
riporterek királya. (11, 1, 3, 5. ’/«8, ’/dO) — (3), Miklós (3) és Szamosi góljaival győzött.
RADIUS (122-098): Egy asszony három élete.
(V.5, 7, VdO. ez, v. 2-kor is) — REX (228-020):
GERING RUDI és MARK HANS német
Irland Zsarnoka. (V.5. V.7. 9. sz. Vd, */:lk Vs8, VdO’. v.
‘/.2-kor is) — RIALTO (223-4431: Irland zsarnoka. síugrók is indulnak vasárnap Mátrában
(11, 1. 3, 5, V.8. VdO. v 10, 12, 2, 4. 6. 8. 10) — a magyar síugrőbajnokságban. Az ug óROYAL APOLLO (222-002): Dankó Pista. (’/<6,
V.8, VdO. ez., v 3-kor is) — SAVOY (146 0’0): bajnokságot a Sí Szövelsig r.nde i, az
Hétszllvafa. (“d. V.-6, */i8, VdO, v. ‘/.2-kor is) — ugyancsak va árnap a Galyatetőn dönti re
SCALA (114-411): A holnap hajósa. (>/.6, */»8
’/dO, ez, v. 3-kor is) — SIMPLON (268-999): jutó síjárör bajnokságot pedig a Kárpát
Hétszllvafa. (Vd. 'M, V.8, VdO, v. V.2-kor is) — Egyesület bonyolítja le.
STEFÁNIA. (Kispest,
340-338): Igen, vagy
nem? (5, 7, 9, v. V.2, Vd, ’/^i. V.8. VdO) —
A BAHÓ GYULA VÁNDORDIJAS össze
STÚDIÓ (225-276): Csata. (11, Vű, Vd. V.6. V.8,
VdO) - TIVOLI (225-602): Stanley, a riporterek tett síversenyt, amelyet a budakörnyéki
királya. (V.5, 7. VdO. sz. Vd, V.6, V.8, VdO. v. katonai parancsnokság rendezett, a Sváb
»/«2-kor is) — TÚRÁN (120-003): Cserebere. (11,
V.2, 4, 6, 8, 10, v. 10, 13, 2, 4, 6. 8 10) — URÁNIA hegyen tartották meg. A futó csj-.patver(146-046): Ju.l Süss. (5. V.8, VdO. sz.. v. V.3-kor senyt Resthidegkút nyerte, az ugróverseny
is)
VESTA (222-401): Tlp-Top Follles. (’/dl,
ben Stádler József (Budakeszi) győzött és
V.2, Vd,
V.8, VdO, V., ü. H, 2, 4, 6, 8, 10)
ő nyerte a lesiklást is. A vándordíját egy
évig Pesthidegkút védi.
— Kitűnő alkalom a világhírű Tokaion
A PÉCSI EAC mozga.mat indított a
cikkek kipróbálására. Felhívjuk külön is'
délnyugati kerületben, hogy az idén már
olvasóink figyelmét mai számunkban meg
jelent Toka Ion-hirdetésre
és
különösen legalább ezer atléta élvezze a sportolás
arra, hogy a felajánlott próbadoboz meg örömeit. Nagy sző ez, mert a délnyugati
szerzését az ott közölt feltételek mellett el kerület nem nagy, a Dunántúlnak csak a
Balatontól délre eső területét foglalja ma
ne mulassza.

Murát! Lili, Páfier Antal, Vaszary
Piroska, Básti Lajos nmm

Ne játtz a szerelemmel!

Francia vígjútéknjdonság. Irta. EiENRV DECO.N. Fordította és rendezte; VASZARY
J&NOS. .Díszlettervező; BÁSTHY ISTVÁN.

gában.

Épdehas újítás a

„TIVOLI" filmszinházbcn

Csüiörlökiől hét!;özropo’ic n délelőtt
is fart el "a:'á^o!:at: ti
délután
pedig “ *4 » ,6. • 4?és»'410 érci I cz• dettel Köznap az első három mér
sékelt helyárakkal I Csütörtöktől.-

Bemutató szombatonaz Andrássy Színházban „Rózsafa bot “

| tetiúbte'- i 6

Süket fülekhez
írt intelem

ess
Egyik laptársunk ma krokit ír a ma
gyar vasútvonalakon látott „teveszál’ít.
Hiányokról". Rajzunk egy ilyen tevét
mutat, amint a Hagenbsck-park klímája
utáa felkészült a sivatagi expedícióra.

Bethlen Istvánnak a Kisfaludy-Társaságban tartott székfoglalója végleg feldúlta a
zöldinges sajtó idegzetét. Vészjelként minő
sülő habzószájú kirohanásaikkal — enged
jék meg — még sem tartom illendőnek fog
lakozni. A székfoglaló szerzője a napi ese■ menyek viharozgatásai fölé magasodó tri
gonometriai pont tiszta nézőszögóből és
történelmi távlatából mérte le a koresemé
nyek értékeit s nem szorul rá védelemre —
ilyen ellenfelekkel szemben.
Szó se essék arról sem, hogy jelenlegi
lenge bájú írásom a Kisfaludy-Társaságot
vegye könnyen nélkülözhető oltalmába. El
lenkezőleg. Súlyos panaszt kell emelnem az
ország első irodalmi társasága ellen. El
olvastam ugyanis a Zöld Ház Egyesített
Papírok (röviden: nyilassajtó) vonatkozó
müveit s rájöttem, hol a bibi?

London, febr. 12.
Mint Kairóból jelentik, Tallera had
seregtábornok, a X. olasz hadsereg
parancsnoka, a hadifogságban bele
halt a bengáziai harcok során kapott
sebeibe. A tábornok már a Bengáziért
folyó küzdelem legelején megsebesült,
halálos sebét pedig röviddel elfogatása előtt szerezte.

Hej, azt az ergerbergermeizleres nemjóját
világnak!

Tényleg, emlékszem, kik voltak ott. „Na
gyothalló aggok", mint például Baranyay
Lipót, a Nemzeti Bank elnöke, vagy Nylrő
József, akinek neve mellé címet sem írok!
„Titkos gondolatok" szakértőjeként Herczeg
Ferim talán és Kornis Gyulai „Ki nem
mondott szavak cinkosa" Bavasz László

püspöki
Nem, nyilasoknak nem elég élesek az ér
zékei a Nemzeti Bank elnökének, sem Er
dély írójának, nem elég őszinték Herczeg
vagy. Kornis, írásai s nem elég hangosak
Ravasz püspök magyar szavai! Nem. Ez
a társaság elégtelent kapott nyilasét osz
tálykönyvében. Mert ck máshoz vannak

Angol hajóraj támadása
Ostende ellen
London, febr. 12.
A brit hazai hajóraj egységei táma
dást intéztek Ostcnde kikötője ellen.
A tengerészeti minisztérium közlemé
nye szerint az akció a Horné Flett

Hói ez igaz is.

egységei kedden a kora reggeli órák
ban hajtották végre. A hajóraj egy
ségei bombázták az ostendei kikötő
berendezéseket, de veszteség nélkül
visszatértek.

"szedetlek

| suttogta a no fiiívbe

Megnyílt a budapesti német tudományos

szokva.

Hiszen a vezérük a Co<nti-utcai tóocí-,
pártnál tett tisztelgő látogatása után esz
mélt rá honi codreanui elhivatottságára s
kellő „suffoffó/c" („ki nem mondott szavak
cinkosai"!) szervezése után szülte meg a

A következő levelet kaptuk:
Igen tisztelt Szerkesztő Úri
Mostanában, ha este elmegyek a
pestszenterzsébeti Árpád-mozi előtt,
antantszíjas, egyenruhás, nyilaskeresz
tes legények sorfalát látom a mozi be
járatánál. A sorfal komor karlendítéssel köszönti az arrajárókat. Valami
harsogó nyilas propagandának va
gyunk' szemtanúi az Árpád-mozinál.
Vájjon miért? Mit játszanak ott? Egy
elvi kérdést vetek fel: szabad-e egy
moziengedélyesnek tűrni, hogy mozija
ilyen ál-nyilaspropaganda színhelye
legyen?
Tisztelettel:
Egy szín ni agyar olvasó

Egy olasz
hadseregtábornok
hősi halála

Azt
írják, hogy a Kisfaludy-Társaság
„naffj/ot/ialló
aggastyánok'' gyülekezete,
ahol a gyűlésen „titkos gondolatok" szak
értői, „ki nem mondott szavak fénylőszemű
cinkosai" ülnek együtt, nyilván nem iro
dalmi, hanem politikai célzatokkal eltelve.
Elvonultattam tehát magam előtt a vasár
napi székfoglaló közönségét és ...

a

Kailendítő sorfal
a mozi előtt
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A budapesti Pázmány Péter Tudó-1 kelt előkelőségek nagyszámú részvétemányegyetemen ma délelőtt 11 órakor I lével megnyitották a budapesti német
ünnepélyes külsőségek között, az érdé- I tudományos intézetet.

ág

•

•

„Hungária Egyesült Gyepük és Földek"
elnevezést tiirelme-s. szülőhazája számára.
Majd amikor cellái magányában volt al
kalma elmélkedni, hosszú évek agytermé
keként hirdette ki („titkos gondolatok szak
értőjeként"!) a „Kárpát-Duna Nagy Haza"
név vívmányságra emelt csúcsreformot.
(Ez csak szebb, koreszmodúsabb, mint a
magyarok régi szava: Magyarország!)
Hát még a belföldi zöldinges VezérEisatz, a szűkös Nárcisz-utcai wigwamban
tengődő Hübay cárevlcs, a legszebb lovag’.ócsizmájú honi pót-trónörökös, az idillikus
miskolci riportok szerzőjéből lett nyllasinfáns, aki ccht infánsstilű
dolgozataival
kápráztatja el a testvéreket a fókavadász
és elnök-vezérigazgató Ruppreeht de Virteolog laphasábjain! <5 Kisfaludy Társaság,

Ha háború törne ki
a Csendes-óceánon ...
Washington, febr, 12A szokásos keddi sajtóértekezleten
egy újságíró megkérdezte Roosevelt
elnöktől, milyen következményekkel
járna az, ha háború törne ki a Csendcs-Oceánon. Roosevelt azt válaszolta,
hogy csendes-óceáni háború kitörése
semmiképpen sem befolyásolná az
Angliába irányuló hadianyagszállitást.
Megjegyezte az elnök, hogy a csendes

15

óceáni háború kérdését teljesen elmé
leti vonatkozásban érinti csak és nem
volt hajlandó arra a továbbmenő kér
désre válaszolni, hogy csendes-óceáni
viszály esetén nem lenne-e szükség az
Egyesült Államok ottani hajóhadának
megerősítésére- Roosevelt azt is közölte
az újságírókkal, hogy Nomura tenger
nagy, új washingtoni japán nagykö
vet, szerdán adja át megbízólevelét.

de hiányos is a te névsorod —
Nem is szólva a Zöld Ház különböző
agytröszt-garnituráiról, ama nevezetes fér.
fiákról, akik oly sűrűn szerepeltek legutóbb
bírósági ítéletekben, anélkül, hogy párt
juk vonatkozó fegyelmi eljárásairól érte
sültünk volna!
ügy bizony, kedves Kisfaludy Társaság:
nem a korszellemmel van itt baj, csak az
a bibi, hogy a Társaság valóban nagyot
halló, nem akar tudomást venni koreszme
álarcba bújt —

rögeszmékről.

Bokacsattintással egybekapcsolt
rögvédclrai üdvözlettel

Vasmacskakovácsy Szvetozár,
fénylőszemű rozmártenyésztö,
és kétoldali fülhaMásos kortárs.

„Azévleqnagyobb szenzációja"
Amerikában
Krívitsky cári tábornok halála
Washington, febr. 12.

volt cári tábornok nem önkezével ve
tett véget életének.
Mint ismeretes, Krivitskyt holtan
találták lakásán. Búcsúlevelet talál
tak a holttest mellett, amely szerint a
volt tábornok azért lett volna öngyil
kos, mért attól tartott, hogy kiutasít
ják az Egyesült Államokból. A nyo
mozó hatóságok a levél vizsgálata
alapján feltételezik, hogy hamisít
ványról van szó.

(NST) Krívitsky volt orosz tábor
nok titokzatos halálának ügye igen
nagy mértékben foglalkoztatja az ame
rikai közvéleményt. A halálesettel kap
csolatban a legellentmondóbb közlések
és híresztelések kerültek forgalomba.
Martin Dies, az államellenes mozgal
mak kivizsgálására alakult Dics-bi
zottság elnöke kijelentette, hogy Krlvitsky halála eddig ennek az évnek
GYERMEKlegnagyobb szenzációja. Dies bejelen
ZSURRA
tette, hogy ezzel az üggyel kapcsolat
ban még nagyhorderejű leleplezések
várhatók és sejteni engedte, hogy a

MINERVA

aprO aUhíékok.
meglepetések.
Tombola-tárgy alt
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Minden nő sóvárog az „Imádlak én" va
rázsszavak muzsikája után s így járhat
ön is nemsokára. Fontos tehát, hogy szeretotreméltóYá, vonzóbbá és valóban elragadóvá igyekezzék válni. Megfelelő bőr- •
ápolással a legsötétebb, legdurvább bőr
is Lággyá és bársonyaimévá, tehát olyanná
válhatik, amilyen az ö ízlésének meg
felel. A száraz, fakó arcszín, a hemzsegő
mitesszerek és tlsztátalanságok eltűnhet
nek, hogy rövid idő múltán helyét adja
nak- az üde, tiszta és rendkívül bájos arc
bőrnek. Olvassa el ennek a bőrspecialis
tának a tanácsát; „A megolvadt tejkrímnek és az olívaolajnak ifjító és szépítő
hatása van a. bőrre. Ezek. az alkatelemek
— megnyugtató, összehúzó és bőrtápláló
szerekkel vegyítve — a Tokaion fillér,
nem zsíro-s bőrtápláló krémben megvan
nak. A Tokaion bőrtápláló krém már
nemsokára, régénte nem is képzelt módon
szépítheti meg arcbőrét. Visszakapja pén
zét, ha az utasítás szerinti használat nem
hozná meg a joggal várható eredményt.
E lap mindén'olvasójának, aki I’ 1— ér
tékű bélyeget a budapesti gyártelepnek:
Panacea Gyógyszervegyészeti Rt. 13/F. Osz
tály, Budapest, XITT., Lehet’). 68. beküld,
készséggel szolgálunk 'egy-egy próbatúbns
fehér és rózsaszínű Tölteten-krémet. Va
lamint néhány próbaadag Tokalon-púdert
tartalmazó Ízléses kivitelű mintadobtzzal.

35 napon szörnyű homok ErOs német légvédelmi tűz
angol légierők ellen
viharban folytak
az északafrikai harcok
Isztambul, febr. 12.
Az afrikai harctéren tartózkodó sem
leges tudósítók vajmi'-keveset t udnak
jelenteni a jelenlegi hadi helyzetről.
Annál érdekesebb az a leírásuk, amely
ben az északafrikai háború 57 napjá
nak eserúéhyeit ismertetik, ötvenhat
nappal ezelőtt támadták meg az ango
lok Szidi el Barranit nagy homok

Berlin, febr. 12.
A Német Távirati Iroda értesülése
szerint angol légierők február 11-éről
12-ére virradó éjjel ismét megkísérel
vihar közepette és azóta teljes 35 na ték a birodalmi terület megtámadá
pon keresztül volt ilyen homokvihar. sát. Jólirányzott erős légvédelmi tűz
Ez a rossz időjárás úgy az olasz, mint megakadályozta az angol gépeket
az angol hadseregnek szinte leküzdhe abban, hogy pontos célzással dobják
tetlen nehézségeket okozott. A könnyű le bombáikat, vagy pedig kényszerí
tankok, a páncélos autók kerekei alig tette őket, hogy a cél elérése előtt
tudtak megbirkózni a homokkal- A por
ellepte a katonák szemét és majdnem
használhatatlanná tette a gyalogsági
puskákat és könnyű gépfegyvereket.
A

Ház ülése

Franco megérkezett
Itáliába
febr. 12.

Kedden, a késő esti órákban lépte
át Franco tábornok kisszámú kíséreté
vel Olaszország határát, hogy a Dúcé
val találkozzék. A. spanyol államfő
társaságában van sógora, Ferrano
Swmner külügyminiszter is. A tanács

kozások anyagáról és céljáról eddig
még semmi sem szivárgott ki a nyil
vánosságra.. Az Olaszországból érke
zett jelentések szerint valószínű, hogy
Ciano gróf külügyminiszter sem vesz
részt az értekezleten,. mert továbbra
is az arcvonalon tartózkodik annál a
légi köteléknél, amelynek parancsnoka.

Francia vadászgép rálőtt
egy spanyol utasszállítógépre
Róma, febr. 12.
(Magyar Távirati Iroda)
A Popolo di Roma Tangerből je
lenti, hogy Marokkó környékén sú
lyos francia—spanyol incidens tá
madt. A spanyol légiforgalmi társa
ság egyik postarepülőgépe kénytelen
volt, irányát megváltoztatva, a ma
rokkói partok közelébe repülni. Ami
kor a repülőgép körülbelül 40 kilo

visszatérjenek. Katonai és hadigazda
*
sági szempontból fontos károk seholsem történtek. Az egyik északnémet
országi városban jelentéktelen épület
károk estek és a vidéken kisebb tü
zek keletkeztek. Az északnyugatnémet
országi ipartelepek elleni támadások
nak sem volt semmi eredménye. A.
polgári lakosság körében több halott
és sebesült volt. (MTI)

méterre megközelítette Casablancát,
egy francia vadászrepülőgép támadta
meg és tüzelni kezdett rája. A spa
nyol repülőgép műszerésze meghalt és
több utasa megsebesült.
A repülőgép ezután a marokkói par
tokon kényszerleszállást hajtott végre.
A francia hatóságok az utasokat le
tartóztatták és a repü lőgép, rakomá
nyát lefoglalták.

gatáson fogadta a lisszaboni spanyol
nagykövetet.
Ugyané jelentés szerint Álba her
A képviselőház mai ülésén GesztelyiNagy László szólalt fel. Egy órakor ceg, londoni spanyol nagykövet Mad
ridba utazott. Elutazása előtt hoszáttértek az interpellációkra.
A képviselőház mai ülésére is 75 in szabb megbeszélést folytatott Edén
terpellációt jegyeztek be s természe külügyminiszterrel.
tesen most is a nyilasok és az Imrédyféle megujuláspárti képviselők szere
pelnek legtöbben.
60.000 pengőt akart
Több interpellációt jegyeztek be a
cenzúra kérdésében, a politikusok és kicsempészni —- háromtisztviselők összeferhetetlensége ügyé
ben, Stitz János pedig a kultuszmi
évi {egyházat kapóit
niszterhez intéz interpellációt a buda
pesti színházak körüli furcsa esemé
Dr. Bereczky Lajos elnöklete mellett
nyekről. Ha az interpellációk egyrészé- mára tűzött tárgyalást a büntetőtör
nek elmondását ma el is halasztják, a vényszák Sallai Salamon Leó volt
Ház ülése így is az esti órákig fog el banikcégjegyző bűnügyében, akit a
tartani.
királyi ügyészség fizetési eszközökkel
elkövetett visszaélés büntette miatt
kért felelősségre vonni.
Dr. Lontay Ervin királyi ügyész
Angol-spanyol
terjesztette ezután elő vádindítványát.
Eszerint Sallai Salamon Leó 60.000 pen
portugál
gőt vitt ki külföldre, azonban Féld
kirehen állomáson, a német-svájci ha
megbeszélések
táron tetten érték s a. pénzt tőle elvet
ték.
Róma, febr. 12.
A bizonyítási eljárás adatai alapján
(Magyar Távirati Iroda)
a törvényszék megállapította Saílii
A Meesaggeró Lisszabonból jelenti, Salamon Leó bűnösségét a vád értel
hogy Salazar miniszterelnök tegnap | mében é-s ezért háromévi fegyházbün
fontos megbeszélést folytatott az an-1 tetéssel Sújtotta. Az ítélet nem jog
goi nagykövettel, majd utána kihall- | erős.
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Szemaíatfi ránctalanítós
VERA kozmetika
Népszinház-u. 22.

Vizsgálat az agyonlőtt
horvát író ügyében
*
,
Zágráb, febr- 12.
(Búd. Tud.) Az elmúlt héten, tra
gikus módon halt meg Kazarcsanin
Ivó, az ismert horvát író és publicista,
Macsek lapjának egyik szerkesztője.
Egy katonai őrszem éjszaka agyon
lőtte.
A zágrábi katonai •parancsnokság
közleményt adott ki, amely szerint a
katonai hatóságok által ' .megindított
vizsgálat szerint az őrszem jogosan
használta fegyverét. A horvát báni
hivatal által kiadott közlemény vi
szont, azt mondja, hogy a zágrábi
rendőrfőnökség vizsgálata nem tudta

Szelesebb idő
és eső
Az enyhe óceáni eredetű levegő beáram
lása a Kárpátmedencébe. változatlanul tart,
sőt, úgy) átázik, még fokozódik is. Az or
szág egy részében a felhő- és ködképződés
jelenleg akadályozza az erőteljesebb fel(melegedést, de még így is ma délelőtt or
szágszerte plusz 5 fok körüli a hőmérsék
let, Tegnap a napsütés hatására a főváros
ban közel 10 fokig terjedt a felmelegedés
és még az ezer méter magas. Kékestetön is
plusz 5 fokot mértek. Az enyheség követ
keztében, különösen az ország nyugati ré
szein, a még meglévő hótakaró rohamosan
tovább pusztult. Az Altodon hó már nincs.
Időjárásunk további alakulásában felhősebb időre és élénkebb szélre kell számí-

Ékszermüterem. 12—2. között.
Telefon: 182-647.

éksiscri
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Kleinberger&oaw
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60 éve fennálló cég.
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T.: 137-801.

legolcsóbban

megállapítani, hogy a katona jogosan
Márton Szász
használta-e fegyverét.
-ut4?a
*
Báfvány
* Címre figyelni
3
Macsek különben tízezer dinárt kül
dött az özvegynek azzal, hogy az ár SÜRGŐSEN s:Fa
tatlan Kazarcsanin haláláért fogadja
eladó brilliánsait
részvétét,______ '
mielőtt eladja. Krlstóf-tér 2. 1.3
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kí.véhfzl berendezések, asztalok, szé
kek, sörkimérők, jégszekrények,
cvCeszközíík. tálak, táléi k. teáskannák, kertlhiitorok nagy
választékban HEXN RKirálv-o 2S
részletfizetésre is, kis-bérház és

üzemi építkezés céljára: Dráva-,
Csáky- és Révésas-utc/kban FO
Q-öltöl. Pestkörnyéki Takarék Erzsé
bet-korát 27. Telefon? 422—151.

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, íhököl.-út 18

Angol
(1ZLET-, NAGYLAK ÁS- és
Használt féríiruhákért Szállítok kárpátaljai
almát 30 kilós kosárban P nyolcért
egyenruhákért óriási árat
üzem helyiség.
ab itt. Petényi Simon AlsóTeréz-körút 2. 1 9.
csapatösszevonások fisetek TeSpiegel.
’efon- 224—842.
nsreszniee, gyümölcskereskedő.
KIADÓ bérlemények
bejelentését jól díjazom.
a malájt határvidéken BRÍLLláNSf,
f E I. L N «•; R 1 a O 12
.
*
aranyat, fogaraDyat legdrágábban
Róma, febr. 12.
vesz Baross Éksxerház, BarossBRILLIÁNST,
u. 83. T.í 134-770.
A Popolo di Roma jelentése szerint
Nem teszünk el
ékszert, fogaranyat legdrágábban ve
Anglia csapatokat von össze a nialáji
államok határvidékén, nyilvánvalóan
azért, hogy nyomást gyakoroljon
Thaiföldre.

1tani,
de
most már többfelé lesz eső is.
Az enyheség uralma azonban valószínűleg
tovább folytatódik, habár a Kárpátok me
dencéjétől északra hidegebb levegőtömegek
is nyomulnak előre. Z. I. A.

A Meteorblógiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénkebb szél, túlnyomóan borult idő.
Több helyen, főleg keleten, még köd. Sok
helyen eső, a hegyeken havaseső, és hava
zás. A hőmérséklet alig változik.1
Felelős szerkesztő és kiadói

DR. HALASZ SÁNDOR
Alapította!

DR NADANYI EMIL
Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer
kesztőedg: Honvód-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó:
Andrássy-út 47. Telefon: 22-42 32. 22-42-33. 22-42-34.

legtöbbet fizetünk Schmergel ruha
*
üzlet, Rotíenbiller-u. 37. Telefon:
422—269. Hívásra Jövünk.

VESZEK
szép tiéita Színházi Életet. Tolnai
Világlapot és Pengős regényeket.
Levélhívásra házhoz megyek.

szőrmés kosztümöt
Ferda Manyi

RRILLIANStRT,
■ aranyért, e.üstért, fogaranyért
legtöbbet fizet
□TO

SIXGER, BAROSS-L, líF.

100 soka lorof-ítás 1.50 Taxigépirás
fordítások Nagy ibolyánál. Terézkrt 29. 326-513.
Periek,t siabónő kosztümöt, köpeny t
garanciával vállal úriháiaknál négyötvenért otthon legolcsóbban. Székely
Berta! an-utca 3. III. 41.

Bélyeg gyű leményemet
cca 35.000 Michel értékűt és a hová
tartozó csere anyagot eladom. ,,Késüpénz“ jeligére főkiadóba.

Privát megbízásból
használt férfiruba és fehérnemfUélékot veszek. Dohány-utca 8® 1.9.
Tel.: 212-798. Hívásra azonnal jövök.

Ká!vin-tér közepén.

Je^yzetmás'lás 12 íillértö.

SZMHMK
x7^sÍln .s:®ö«yeiíUzIetét Eskü
dről áthelyezte Kossuth L.-u. 14-be

Vörös
Púi
Újságárus,
Jó téli alma 20 kg-os ládában
Jonathán és bŐralma 18 P. Törökbá
lint és Balul
P. Vegjes fajtákból
14 P. II. osztályú 10 P. 5 kg. dió 8
P. Ö kg. mogyoró 5 P. Utánvéttel ab
feladó. Postai szállítás. Hermáim
Jakab Irhoc Kárpátalja.

szek. NAGY IMRE ékszerész Barossntea «9. Mária Terézia-tér - sarok

Níílrnha szabászatra B hét alatt

Gummicikkéfc kiválóak I
Felhívom azokat, akik január 13-

án délután 3 órakor .1 Vilmos császár
át és Ó- titca B irkán történt antóösszeütközést látták, amikor egy kéktaxj
belerohant egy niros-fekete DKW.
autóba, hogy címüket jutalom
ellenében a 8 órai Újság kiadóhiva
talába ..Karambol" Jeligére adják le.
Tehet- égés kezdő író, írónő romi,

káival jelentkezhet szerkesztőségben.
Dessewífy-utca 35. Hatkor.

áí^omatott a Pallas Irodalmi ée Nyomdai r.-fe, köríorgógépein. (Felelte: Győr? Aladár igazgató.)
;

:

4;' 1 1 I

tökéletesen megtanítom. Telefon:
38-70-45.

Kárpitos házakhoa legolcsóbban

ajánlkozik. Szabó. Viola-utca 36. bz.
Házfelügyelőnél

Erdély részére aeilis akviritör
komoly cég megbízását vállalná.
sKeresztény 40-esi jeligére földadóba.

Andrássy-űton elegánsan beren
dezett acoba. feltétlenül distingvált
elö'-elö hölgynek, vagy árnak kiadó.
Érdeklődés Mozsár-utca 9. I. S.

