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Czvetkovicsék maguk kezdeményezték
a németországi utat — írja az olasz sajtó
Kiürítik a román petróleumvidéket és kikötőket

Bulgária cáfol, Törökország

felkészül

Fs.w®s@S©®o kiéleződött a távolkeleti helyzeti
küszöbön a japán-amerikai háború?
’í

A ÓrAiG milánói
tudósilójának tele/onjelentés
Milánó, febr. 14.

A bordigherai találkozóról kiadott
tíz soros olasz kommünikében nemcsak
hogy említés nincs a jelenlegi hábo
rúról, de még, a „történelmi pillanat"
kitételtől eltekintve, még csak közvet
len utalás sem. Ez diplomáciai körök
véleménye szerint igen jellemző a
MusSolini-Fra.nco megbeszélésekre. Ma
már számos hitelt érdemlő információ
is alátámasztja azt a feltevést, hogy
az olasz Riviérán sorra került össze
jövetel, — akár csak az azt követő
Franco—Pétain találkozó —
inkább a kölcsönös tájékoztatás
célját szolgálta és legalább is a
közeljövőt illetően, a Földközi
tenger nyugati felében nem hoz
majd radikális változásokat.

Még érdekeseb bazonban ennek a fel
sőbb helyről sugalmazott, de legalább
is annak tudtával megjelent vezér
cikknek az a folytatása, amely — előbb
vázolt
információinkkal
megegye
zően —
a spanyol—olazs konferencia súly
pontját békés célok megvalósítá
sában látja.

A másik két államférfiúi összejöve
tel, a Franco—Pétain megbeszélés és
a jugoszláv .miniszterek berlini láto
gatása közül az utóbbi összehasonlít
hatatlanul nagyobb feltűnést keltett
Rómában, -sőt
a külföldi szemlélők is csaknem
kizárólag Salzburg felé figyelnek.

Itteni politikai körökben érdekes fej
leményeket várnak délkeleteurópai vo
natkozásban, amire már néhol az olasz
újságok is céloznak. A Corriere della

Krtesiiléeeink csaknem egybehangzóan
nem háborús jellegűek, de
azt is meg kell cáfolnunk, mintha
a Buce és a Caudillo között bármi
féle
békepropozíeió
szóbakcriilt
volna.

.Mégis kérdés marad, miről tárgyalt
köziéi öt óráig egy magányos villában
a két vezér, miközben a partvidéket
®lasz vadáogrepülők kutatták és Santoniotól a francia határig állandó ké?zültségiben a tengernek szegzett
tyúkkal jártak ide-oda a páneélvoöatok? Mussolini, ahogyan ezt a Corr'lOre delta Sera is kiemeli, bizonyára
néni mozdult el őrhelyéről komoly
10Kok nélkül és Franco sem hagyhatta
, semmiségekért
Spanyolországot.
Számba kell azonban.. venni, hogy
c'« volt a két államférfi első sze
mélyes összejövetele,

*

f

„A

), , .'i

Sera szerint Jugoszlávia inagatartáHivatalos részről cáfolják azokat a
sát eddig a semlegesség állapota jel híreket, amelyek arról szólnak, hpgy
lemezte. A Stampa belgrádi tudósítója Anglia hadat üzent volna. Romániá
nak. ügy tudják, hogy az angol követ
azt jelenti, hogy
•
ség tagjai már ma elhagyják Bukares
a jugoszláv kormánykörök, ame
tet. A konstancai kikötőig az amerikai
lyek a németországi utat kezdekövetség egyik tisztviselője elkíséri
ményezték, nyugodtak és bizakoőket.
dóak.
Senkinek seim kerülte el a figyelmét, hogy a délnyugati irányban ki
Németország
fejtett olasz tevékenység mennyire
egybeesik a Wilhelmstrasse balkáni
akciójával. Az utóbbi napok esemé nem tűri, hogy Anglia
nyei végeredményében arra a konklú
felhasználja a maga
zióra. vezetnek, hogy
a tengely offemzivája — egyelőre
diplomáciai téren — megindult

céljaira Bulgáriát

és nemcsak Róma és Berlin befolyá
Tokio, febr. 14.
sának növelését célozza, hanem már
A Chúgai Shogyo Bao — a japán fő
előkészíti a talajt az Anglia leverését
város egyik legnépszerűbb lapja — ki
célozó eseményekhez is.
fejti, hogy Németország nagy diplo
Györgyi Miklós
máciai győzelmet aratott Anglián,,
amikor lehetetlenné tette, hogy Ang
lia támadó szándékaiban felhasználja
Romániát és ehelyett Romániában ön
magát biztosította.
Németország nem tűri, hogy Anglia
Bulgáriát felhasználja a maga céljaira
és itt fogja aratni második —- verte
ién — diplomáciai győzelmét.
A legnagyobb japán lap, a A’i.s-Í Misi
Shimbun
látja, hogy Németország
is tanácsolták a lakosságnak a mi a jövőben,úgy
is
biztosítani
tudja a roelőbbi távozást
’má.n olajföldeket és Németország cs
A román miniszterelnökség tegnap Olaszország közösen olyan foídn’arát
*
közzé tette a román-angol diplomá adnak a balkáni helyzet fejlődésének,
ciai -viszony megszakításáról szóló amely nem Angiin, hanem a tengely
közleményt. Ez Bukarestben meglehe érdekeit szolgálta. Ezek után csak Tö
tős feszültséget okozott. Ennek tud rökország ádásfoglalása a kérdéses.
ható be, hogy

Kiürítik a román petróleum
*
vidéket és a kikötöket
Bukarest, febr. 14.
(Búd. Tud.) A román kormány azzal
a tervvel foglalkozik, hogy kiüríti a
petróleumvidékeket és az esetleges lé
gitámadásnak kitett kikötőket. A kor
mány erre vonatkozó elhatározását
még nem hozták nyilvánosságra, de
arra számítanak, hogy rövidesen fel
szólítást intéznek a polgári lakosság
hoz a veszélyeztetett helyekről való
elköltözésre.
Számítanak ugyanis arra, hogy
esetleg sor kerülhet angol repülő
gépek bombatámadására.

a bukaresti angol és török követ
ség előtt a katonai őrséget meg
kettőzték.
,

Belgrád, febr, 14

A bukaresti lapok tanácsokkal lát
(-NST) A Szófiából érkező hírek nem
ják el a lakosságot légiveszély esetére. erősítik
meg azt a külföldön elterjedt
amelyre ennélfogva igen bő progra Ennek a támadásnak elsősorban a Felszólítanak mindenkit, hogy a leg7 ie'entést, hogy Borisz bolgár király
pontosabban
tartsák
be
az
elrötctíté.
’
i
petróleumtermő területek és a petró
mot készítettek elő.
Németországba szándékozik utazni, sőt
«Ha van ember, aki Mussolini és a leumberakó kikötők volnának kitéve. rendszabályokat, mert — írják —
e: etlog már úton is van a birodnloi i
fasiszta Itália megértésére hivatott, Elköltöztetik a lakosságot KonetanCa * h-írzmezer méter magasságból azt
fe1'. Hivatalos bolgár helyen az uj; á '
Vgy ez Franco tábornok“8 — íja a Cor- feketetengeri és Giurgiu dunai kikö-1 is meg lehet látni, ha valaki ciga
írók erre vonatkozó kérdésére kijelen
vicre della Sera.
tőből és környékéről. Hír szerint már.1
rettára rágyújt.
I tették, hogy álhirekről van szó.

bán említett. folyóiratok közül aa egyik
100.000, a másik 200.000, u harmadik pedig
2 millió példányban jelenik mag. Newyork
város társadalmi egyesületei mozgalmai:
indítottak a folyóiratok és képeslapok boj

kottálására
1 Marienbad,
a világhírű szudétanémet
s fürdőhely összes gyógyforásai és üzemei
némot állami kezelésbe kerültek.

Egybehangzóan komoly jelentésék érkeznek
a Távolkelefről
Washington, febr. 11.
>

A távolkeleti helyzet kiéleződéséről

számolnak be. a különböző helyekről
érkező, de azonos hangú jelentések.
Az Egyesült Államok kormánya viszszahívja Távolkeletről valamennyi
(■amerikai asszonyt és gyermeket, vala,mint azokat a férfiakat, akiknek ma
radása nem múlhatatlanul szükséges.
Az USA diplomatái és konzulátusai
felhívásokat intéznek az amerikai ál
lampolgárokhoz, térj enek sürgősen
haza.
Az ausztráliai haditanács
'tengerentúli kábeljelentések
■miatt félbeszakították. A jelentések
feldolgozása és
áttanulmányozása
után a haditanács közleményt adott
ki, amely szerint közel áll a lehetősége
unnak, hogy a háború új fázisba lép
■és új területekre terjed ki. ,.yí helyzet
igen komoly“, fejezi be ■ közleményét I
az ausztráliai haditanács.
|

Singaporeban napról-napra kiépítik
a légvédelmi berendezéseket Ausztrá
liai bombavetőli nemcsak Siugaporeba,
hanem Észak-Malájába is repültek.
tanra tengernagy, új washingtoni
japán nagykövet megérkezett állomás
helyére, ahol német és olasz kollégái
szívélyesen fogadták. Az admirálist
Cordell Hull külügyinipiszter is fo
gadta. A beszélgetés négy percig tar
tott.

Sydney, febr. 14.
Ausztrália helyettes miniszterelnöke
legutóbbi hivatalos nyilatkozatában
hangsúlyozta, hogy Ausztráliának,
mint az angol világbirodalom egyik
legfontosabb erőforrásának, fel keli
készülnie arra, hogy ellenséges táma
dás középpontjába kerül. A kormány
nevében felszólította a népet, hogy
mindenki vegyen részt a háborús fel
készültség mielőbbi kifejlesztésében-

A helyzet elmérgesedik
*
*
írja a Popolo di Roma
Róma, febr. 14.
(Magyar Távirati Iroda)
Az olasz lapok a távolkeleti helyzet
fokozódó elmérgesedéséről számolnak
be. A Popolo di Koma távolkeleti tudó
sítója a következőkben látja a helyzet
súlyosbodásának jeleit: 1. Az ausztrá
liai haditanács sürgős ülésezésre jött
össze. 2. A sangháji amerikai konzul
felszólította az amerikai állampolgárt)- |
kát, hogy tőrjeinek vissza országukba^
■j-1’
'
■ ■<)
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3. Két hollandi gőzös parancsot kapott, hogy azonnal fusson bo ama__
nilai kikötőbe. 4. A Manilában állomá
sozó tisztek családjait hazaszállítják. 5.
Az amerikai rádióállomások jelentése
szerint az Egyesült Államok, újabb 5
millió dollárt költenek’ Uám fontos
tengerészeti támaszpont erődítményei
nek és légvédelmi berendezéseinek fej
lesztésére. 6. A malájai államokba},
újabb angol megerősítések érkeztek.

Küszöbön a japÁii-aiíi^ril^g^^'?
háború kitörésié?
Newyork, febr. 14.

(NST) Roosevelt elnök szerdán ki
jelentette volt, hogy a Távolkeleten
nem fenyeget háború. A lapok ennek
ellenére csütörtökön este és pénteken
reggel feltűnő helyen közlik azokat a
híreket, amelyek távolkeleti válság
jeleiről számolnak be. A legtöbb lap
jelentéseiből az tűnik ki, mintha kü
szöbön állana a japán—amerikai há
ború kitprése.

Biztosítások külföldi
társaságoknál.
Az utóbbi időben

többször

megtörtént,

hogy Magyarországon működési engedéllyel
nem bírd külföldi társaságoknál helyeztek

.el egyes felek biztosításokat. Az engedélylyel nem bíró külföldi társaságnál kötött
biztosítás után azonban nem a, díj, hanem

Hull külügyminiszter ezekkel a
vészhirekkel szemben a csütörtöki
sajtóértekezleten, tagadta, hogy bármi
féle értesülést kapott volna a távol
keleti helyzet további kiéleződéséről.
A külügyminiszter arról sem akar
tudni, hogy, a Távolkeleten tartózkodó
északamerikai állampolgárok felszólí
tást kaptak volna a hazájukba való
visszatérésre.

a biztosított összeg után kell megfizetni az
illetéket és így, amíg egy 300.000 pengős
szállítmány biztosításának
engedélyezett
biztosítónál történt lekötéséért 300. pengő
díj után 10.80 pengő illetéket kell fizetni, az
engedély nélküli biztosítónál kötött ügylet
után az egész 300.000 pengő 3.6 százaléka,
vagyis 10.800 pengő fizetendő. A biztosított
fél és a biztosítást közvetítő üzletfél a fel
emelt illeték 'lerovásáért egyetemlegesen
felelős.

sok 1 tojással
is kttiíná
JX fna.gujjcbr kcdcícs.

„Nem Németország, hanem az USA az
ellensége Mexikónak" — állapította" meg
dr, Vineenzo Petrolja, a hírneves mexikói
tudós a német rádió jelentése szerint
Sehirach utóda Axmann1 német ifjúsági
vezér Hitlei-jugond-loboigókat adott át a né
metek által bekebelezett Malmédy fiatal
ságának.

A nyugati győzelemről szóló új német
filmet ma kezdik pergetni Németország
mozijaiban. A helyőrséggel bíró városok
ban katonai ünnepség keretében rendezik
a filmpremiert.
Az Egyesült
Államok
szenátusainak
külügyi bizottsága 15:8 arányban elfogad
ta az "Anglia megsegítéséről szóló törvény
javaslatot. A szenátusban hétfőn kezdődik
a tárgyalás.

A mediterrán vezért találkozókat (Duce—
Caudillo és Caudillo—Chef) Londonban tar
tózkodóan ítélik meg s nem bocsátkoznak
messzemenő találgatásokba.
Katonai őrség szállta meg a
vasúti állomásokat.

romániai

Ankarai jelentés szerint a török' kor
mány a török vezérkar megfontolásaitól
teszi függővé elhatározásait.

Roosevelt rendeletet készül kiadni va
lamennyi külföldi alap befagyasztásáról.
Anglia, Kiná, Görögország fis a latin-ame
rikai államok általános érvényű engedély
alapján kivételes kedvezményekben része
sülnének.
Az eritreai Keren városát rendületlenül
védik az aostai herceg személyes vezény
lete ei.att álló olasz csapatok. A várost kör
nyező magaslatokon helyi jellegű harcok
voltaik, a légi tevékenység irama élénkült.
La Guardia, newyorki polgármester fel
hívást intézett Newyork lakosságához s
felhívásában 42 képeslapot és folyóiratot
jelölt meg- és felhívta a közönség figyelmét
ebeknek. erkölcstelen voltára, A. felhívás-.
mmi-u
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(^5-374?'
Cserebere. (‘/<4, ‘Afi, ‘/<8, ‘A10, v. ‘/.2-kor is) ANDRASSY (121-127): Cserebere. (“A4, ’AS, “A8,
/t-í’iX’i d’«; /í19, í/i12, ?’ '*
•/ ’ 8> 10) - astra
(in-f_2). Stanley, a riporterek királya. (‘tó,
í'-Íí
í’11.0.’ v" ^2-kbr b) - ÁTRIUM (153M): 1 okajl aszú.
('tó, ‘A8, ‘/no, sz., v.
’tó-kor is) — BELVÁROSI (384-533): Rózsafa
főt. (4, 6, 8. 10, v. jobb t 2. 4. (>, 8, 10. bal t.
sn3, s/.5, j/i7, ’/,“) — BELVÁROSI HÍRADÓ
(181-244): Küzdelem Kínáért. Magyar—olasz
ökölvívómérközés. Rajzos Híradó a francia
gyarmatokról. Színes ra’zfllm. Magyar, Ufa
Luce és Fox híradók. (Folyt. 10—24 óráig) BÉKE (201-038): Titkos szolgálatban. (5. >7, 9,
v. ‘/:2, «/s4, ‘/»3, ’/aS. ‘/UO) — BODOGRÁF (149-1
51'0):. Rózsafabot. (Vrf, ’/afl,' ’AS, 'Mo. v. d. e.
*/»12, ‘tó-kor is) — BROADWAY (422-722):
Hazajáró lélek. ('/®4, ‘/s6, ‘tó, ‘/síd, sz., v. >/«2-kor
is) — BUDAI APOLLO (351 5M): Rózsafabot.
(*/s5.
’/ó, 9, v. ‘/:2, ‘/s4, ‘tó, “tó, WO) —
CAPITOL (134-337): Szerelem és vérpad. (11,
‘tó, ‘/ti, ‘tó. ‘tó. ’/rtO) — CASINO (383-102):
Árvíz Indiában, (‘tó, 3ó8, a/,10, sz., v. '/,4-kor
is) — CITY (.111-140): Tokaji aszú. (3tó, ’tó,
3/-10, sz., v. “tó-kor is) — CORSO (18-28-18):
Nem gyerekjáték. (Miekey Roóney, Judy Oarland.) (‘tó. ’/=8, ‘/tlO, sz., v. 'tó-kor is) — COR
VIN (138-988): Zárt tárgyalás. (’/.-4.*/s6.
...........'tó,
'/slO, v. ‘tó-kor is) — DAMJANICH (425-644):
Aranyváros, (“tó, ‘/<7. 9. v. ‘tó. ‘tó, 'tó, */s8,
’/alO órakor)
....
— DÉCSÍ (125-952): ...........
Allpang.
('tó, "tó, ‘/tlO. sz., v. ’tó-kor is) — ELDORADO
(133-171): Jöjjön elsején. (4, 6, 8, 10, v. 2-kop is)
— ELIT (114-502): Zárt tárgyalás. (4, 6, 8, 10.
v. 2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 143-702): Jud
Süss. (3, 5, 7, 9. v. ‘tó. ’/rf, 'M, ‘tó. ’/alO) FÓRUM (189-543): Egy életen át. ('/di, '/t8, ’ólO,
sz., v. ‘tó-kor is) — GLÓRIA (427-521): Rózsafa.,
bot.
“A7, 9, sz. ‘tó, 'tó, V.-8, >/eW. v. ’tó-kor
is) — HÍRADÓ (222-499): Téli halászat. Ma
gyar—ot&® ökölvívómérközés. Rajzos Híradó
a
francia gyarmatokról.
Színes
rajzfilm.
Magyar, Ufa, Ltiee és Fox híradók. (Folyt.
9-34 óráig) — HOLLYWOOD (235-003): Az ifjú

'

Uj rendőrségi igazolványt kap Bukarest
valamennyi lakosa. Ebből az alkalomból
Bukarest valamennyi lakosáról ujjlenyo
matot vesznek.

Egy szemtanú elbeszélését közli Génua
bombázásáról a Piccolo című olasz' lap.
Génua, írja, vasárnap (reggel a tavaszi
napsugár enyhe fényére ébredt. A tenger
fölött sűrű köd terjengett, amely Portó,
Fino-től és a Riviérától elzárta a kilátást.
Amikor a riadó szirénák megszólaltak, a
város lakosai, akik részben még aludtak,
nem tudták, vájjon nem valamilyen tréfá
ról van-e szó. A sűrű köd áthatolliatatlanul terült el a tenger fölött. A ködben,
közvetlenül a szirénabúgás után megdör
dűltek az angol hadihajók ágyúi. A hajók,
amelyeket a. köd jól eltakart, látszólag
céltalanul adták le lövéseiket, azonban kü
lönös előszereteteit tanúsítottak kupolák és
tetők iránt. Mialatt ..az ágyúzás tartott, a
gyárakban tovább folyt a munka. Amikor
a parti ütegek-megszólaltak, az angol hadihajók visszavonultak.

Négy lakója van jelenleg a sötét, fa
gyos, barátságtalan bourassoli várnak:
Daladier, Gamelin, Blum és Guy la Ohambre volt légügyi miniszter. A csendőrség
kettős őrséget vont a vár körül, ’a foglyok
részére egy riomi szállóból szállítják az
ételit.
Kis vaskályha áll minden fogoly
szobájában, Daladier és a többiek ezen a
kis kályhán melegítik meg ételüket s ét
kezés után sajátkeziileg mossák el edé
nyeiket. Heti 36 deka hús és napi 2 deka
sajt ;.jár, mint minden más franciának, a
foglyoknak. A foglyoknak ügyvédeiken
kívül alig van látogatójuk, még a roko
nok is ritkán jönnek. Csak Guy la Chambre-t látogatja meg naponta fiatal fele
sége, Coira Madoit, az ismert színésznő.
Neki is diktálja tollba védelmét. A fog
lyoknak joguk lenne a vár parkjában na
ponta egy órát sétálni, de ezzel a joggal
egyikük sem él. Havonta és személyenként
50 kiló szenet kapnak s kályháikat maguk
fűtik be. Miután nagy a hideg, rendszerint
délben kelnek fel,
mert így kevesebb

■ ■■‘•nr.--ar

Edison.' ■ (Vrt. i ’tó, ‘tó, .. «/»M, v. ‘tó-kor i«ü . HOMEROS (296.-178);
a korbácsra ember,
(a/:5, 7, ‘AlO. sz. ‘tó-töl, v. *
tó-tőj)
_ IPOLY
(292-626): Rózsafabot. (‘tó ‘tó. ‘tó, ‘tóO, v.
’tó-kor ls‘ — JÓZSEFVÁROSI (134-644): Ró
zsafabot. (‘tó. i/,6, ‘tó, ‘tóO, v. ‘tó-kor is) —
KAMARA (423-901):.. Udvart bál. (11, 2, 4, fi, 8.
10) — KORONA. (353-318): Hotel Kikelet, (‘tó.
'/:3, ‘tó, ‘/alti, v. ‘tó-kor. is) — KULTUR (386193): Irland zsarnoka. (5, ‘/<8, */<10, v. “tó, “tó,
“tó, ’/<8, ’/ilfi) — LLOYD (111-994): Az örömapa.
(■tó, ‘/s6, ‘tó, ’/tlO, v. ’tó-kor is) — NYUGAT
12'1-022): Rózsafabot. (‘tó, 7. ’/>!<), sz. 4, 6, 8, 10,
V. 2, 4, 6, 8, 10) — ODEON (422-785): Rózsafa
bot. (‘A5, ’/:7, */<10, sz. ‘tó, '/sfi, ‘/S8, "tóO. v.
'tó-kor is) — OLYMPIA (423-188): Newyorki
házassági. (ÍJ, 2,, 4. 6, 8, 10) — OMNIA (180125): Egy életen át. (5, ‘tó, ‘/»10. sz., v. 4, 6, 8,
IC) - ORIENT (114-926): Stanley, a riporterek
királya. (*/5,
3/«7, */<10, ' V, ‘tó, ‘/:1, ’/t6, 'tó, ’/alO)
- OTTHON (146-447): Kismama, (‘tó, ‘tó, ‘/<8.
■ŐM, v. ‘tó-kor is) — PALACE (221-222): A,
notredamcl toronyőr. (11, 2, 4, 6, 8, 1(1) —
PÁTRIA (145-673): Hétszllvafa. (4. 6, 8, 10, v.
2-kor is) — PHÖNIX ‘223-242): Cserebere. (11.
1, 3, 5, ‘/<8. ’/alfl) — RADIUS (122-008): Egy
asszony három élete. (‘/»5, 7, ‘/:10, sz., v. 2-kor
is) — REX (228-020): Rózsafabot. ('/.5, “/«7, <>,
sz. 'tó, ‘tó, ‘tó, ‘/alO, v. ‘tó-kor is) — KIÁLTÓ
(224-443): Rózsafabot. (11, 1, 3, 5, ‘/:8, ‘/tlO, v.
10, 12. 2, 4, 6. 8, 10) — ROYAL APOLLO (222002): Dankó Pista. C/«6, ‘tó, “/ilfl, sz., v. 3-kor
is) - SAVOY (146-040): Hétszilvafa. (V:4, 'tó,
’/aS, ‘/:10, v. ’tó-kor is) - SCALA (114-411): A
Manderley-ház asszonya. ('/s5, 7, ’/slO sz v
2-kor is) — SIMPLON (268-999): Zárt tárgya
lás. f/s4, ‘tó, 'tó, ‘/alO, t'.a-s. 'tó-kor is) _
STEFÁNIA (Kispest, 349-338): Igen, vagy nem?
(5, 7, 9, V. 'tó, ‘tó, 'tó, ‘tó, ’/slO) — STÚDIÓ
(225-2X): Csata. (11, 'tó, 'tó, >tó, ‘tó, ‘/,K) _
TIVOLI (225-602): Rózsafabot. (11, ‘tó. “tó, “Ú6.
3/<8, “AlO, v. d. e- ’/<10, s/<12, «/<2-kor is) ~
TÚRÁN (120-003): Kismama. (11. 'tó, 4, 6, 8. 10.
v. 10, 12, 2', 4, 6, 8, 10) — URÁNIA (146-646):
Jud Süss.. (5. ‘A8, ’álO, sz., v. ’/.S-kor is) —
VESTA (222-401): Tlp-Top Follies. (“/.U, '/.2,
'M, ‘tó. 'tó, */rl0, v., ü. 11, 2, 4, 6, 8, 10) ZUGLÓI (296-309): Rózsafabot. (5, '/<8, 'AlO, sz.
4, 6, 8, 10, V. 2, 4, 6, 8, 10)

V. nagy művészeti
tek
M
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aukció

Ezüstök, ékszerek, műkincsek, festmények,
Szőnyeg bútor, porcellán
. 400'0 tárgy!

Kiállítási február 13, csütörtöktől február 19-ig
naponta 9-töl este xa/8-íg.
,
Aukció: február 20,.csütörtöktől naponta d.u. Vsítő’
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Vitézi címet kap
Tisza István legidősebb
unokája
Az Országos Vitézi Szék közli:
A kormányzó —■ mint a, Vitézek Fő
kapitánya — a vártanuhalált halt sze
gedi és borosjen ői gróf Tisza István
vbtt. volt miniszterelnököt, szkv. huszárezredest, hozzátartozói kérelmére,
január 14-én a tiszti arany vitézségi
érem alapján intéssé nyilvánította.
Ezzel legidősebb unokája, gróf Tisza
Lajos Kálmán megszerezte igényjogo
sultságát annak, hogy a Vitézi Rend
tagja tehessen. (MTI)

Önkéntes
hibaigazítás
Rendes ember jóvá teszi hibáját, ha
belátja, hogy tévedett. így van ez a mi
njSágunknál, a 8 Órainál is. Rövidke
bír jelent meg pár napja Marika Rökk
berlini filmszínésznőről, a német mo
ziközönség kedvencéről abból az alka
tomból, hogy „Rökk kisasszony" elis
meréssel. nyilatkozott a német film
gyártás robajos ütemű iramáról s be
számolt a német katonaság előtti fel
lépéseiről.
Kicsiny hírűnkbe hiba csúszott bele.
A Deutsche Zeitung meg is ró érte.
Az a baj, hogy Rökk „kisasszonyt"
írtunk, annak ellenére, hogy —- dr.
Franz Basch lapja szerint — pontos
értesülésünk volt arról, hogy Marika
Rökköt Jákoby úr, egy német filmren
dező feleségül vette.
Kétségtelen: hiba történt. Ezt belát
juk. Mentségül szolgáljon, hogy —
higyjék el — a. kicsinyke hir írója
tényleg nem tudta, hogy Rökk kisaszszonyt Jakoby úr oltár elé vezette.
Most, hogy hiteles fölvilágosítást kap
tunk a német művész-nászról — igyek
szünk jóvá is tenni a hibát. Sajnálko
zásunk kifejezése mellett helyreigazít
suk a dolgot azzal, hogy fenti híradá
sunk főszereplő-alanya tehát nem
uRökk kisasszony", hanem Jakobyné
nagyságos asszony,,
Igyekezni fogunk a jövőben is az őt
megillető címen nevezni őnagyságát.

Háromnegyedrészben
máris biztosították
a lisztszükségietet
az új termesig
Az ország lisztellátásának érdekében
az új aratásig körülbelül 2000 vagon
búza feldolgozására lesz szükség. Enneka 200.000 métermázsa búzának meg
szerzése bizonyos nehézségekbe ütkö
zött, de m.;r eddig js 150.OOO métermáSsat sikerült biztosítani. Ezt a hatalöias mennyiséget az 50 holdon felüli
gazdáknak kellett a köz rendelkezésére
’ejelenteni. Most dolgozták fel az ada,
hogy e készletbejelentések során
aiuyen gazdaságokból kerültek ki a
’uzamerHiyisége'k.
Megállapították,
Wy nem az 50, vagy 100 és 200 hoi_as gazdák jelentették be az 1500 vaf^gyrészét — ilyen gazdaságokból
„elenyészően csekély mennyi,ség
iS
bejelentés — hanem a

ulgária cáfol.
Törökország felkészült
Newyork, febr. 14.
Amerikai politikai körök apró rész
letekre is kiterjedően figyelik a bal
káni eseményeket- A lapok részletes
térképeket közölnek a balkáni, közle
kedési vonalakról, a hegy- és vízrajzi
helyzetről. A sok kósza mende-monda
mellett közük a bolgár lapok cáfola
tait is, így elsősorban a Mir és a
Slovo hivatalos forrásból származó
közléseit, amely szerint semmi alapja
nincs annak a hírnek, .hogy bolgár
repülőtereken német légi alakulatok
tartózkodnának. Ugyancsak, közük a

erlin
és az európai találkozók
A
berlini
ladősitőjának tele onieteMese
Berlin, febr. 14.

A tegnapi esti órákban váltak Ber
linben ismeretessé azok a belgrádi hí
rek, amelyek arról szóltak, hogy Cvetkovics jugoszláv miniszterelnök és Cincár-Markovics külügyminiszter Német
országba utazott. Ezekhez a jelentések
hez német részről azonban mindezideig
minden közlés vagy állásfoglalás el
maradt.
A. Mussolini és Francé mégis meg
történt találkozásáról szóló hír itt kü
lönösebb benyomást nem keltett. Hogy
mi ennek a találkozónak a jelentősége,
azt innen, a német fővárosból nem le
het megítélni, mert valamennyi hiva
talos helyen továbbra is tartózkodó
hallgatást tanúsítanak. Minthogy a
német sajtó is csak a hivatalos olasz
és spanyol kommünikéket közli és hoz
zászólást nem fűz, erről a részről sem
világítják meg a két államférfiú ös
szejövetelének közelebbi célját és ered
ményeit. E tartózkodó magatartás kö
vetkeztében annál jobban ütközik ki a
külügyi hivatalhoz közelálló Berliner

KESERÜVIl

Börsen Zeitung idézete a félhivatalos
spanyol Arriba című lapból. E lap sze
rint
„már másfél év óta tervezték a
Caudillo találkozóját a Dúcéval,
a találkozó inagábanvéve tehát
nem jelentene semmi rendkívülit".

Annál nagyobb figyelmet szentelnek
Franco tábornok és Pétain tábor
nagy találkozójának,

Az eísö esenűör-örségváitás a Várban

Hatvanéves lett ma a magyar csend
amelyet berlini illetékes helyen is őrség. Erre a születésnapra elmond
megerősítettek, ami. a spanyol-olasz tak már neki mindent, szeretetet, há
találkozásra vonatkozóan nem. történt lát és megbecsülést, amit ez az ország
meg. Ezzel kapcsolatban különböző érez iránta. Elmondták, hogy a ma
jelek magában a német sajtóban is gyar csendőr, kalpagján a büszke kautalások történtek arra, hogy a fran kastjllal, milyen eszménye a magyar
cia és a spanyol államfő találkozóján férfinak, milyen kemény megtestesí
szóbakerült a Berlin és Vichy között tője fajtánk bátorságának és szívós
fenálló viszony is. A legjellemzőbb a ságának. Haramiavilágban, tűző al
Frankfurter Zeitung közleménye, amely földi nap alatt és jeges hegyi viha
arról szól, hogy
rokban, éghajlat és küzdelem minden
viszontagsága között hogyan állja, őr
ha „Franciaország becsületesen az
helyét ebben a kis magyar világban,
európai
újjárendezés
hívének
hogyan őrzi ólálkodó éjszakákon és
vallja magát", akkor Spanyol
fáradságos nappalokon a magyar há
országnak sem kell magát többé
zak táján a rendet, a békét és a biz
fenyegeted tnek éreznie az európai
tonságot.
és az afrikai Franciaország közöttAz általános jubileumi köszöntés
O. B.
ben mi a magunk részéről Erdély esz
tendejében azt köszönjük meg a ma
gyar csendőrnek, hogy ismét elvitte
magával villogó szitronya hegyén és
nyílt, becsületes szemében Erdélybe is
azt a nyugalmat, melynek árnyékában
minden becsületes ember úgy pihen
het meg, mint egy terebélyes komoly
tölgy alatt. S azt kívánjuk a magyar
csend őrségnek hatvanadik születés
napján, hogy a legközelebbi évfordu
lót már úgy ünnenelhesse meg, hosv
Budapesten Oolnap 710 centiméter
kakastolla mindenütt ott leng majd
a vistallás
azokon a határokon, amelyek felé hon
vágyban égve tekint minden magyar
A földmívelésügyi minisztérium víz
A budafok—adonyi mércéken teg
vr» c *
rajzi osztálya ma délelőtt 10 órakor napról mára 23—29 cm-t áradt a víz.
rendkívüli jelentést adott ki.
Ercsinél 33, Adonynál 63, Pentele és
A GAZDASÁGOK BURGONYAEszerint az enyhe időjárás miatt a Dunaföldvár között 80 cm-es a víz a
Duna Budafok és Dunaföldvár között hóeleji tetőzés szintje alatt.
KÉSZLETEIT NEM VETTÉK
rendkívüli módon árad. A helyzet igen
ZÁR ALÁ
Bonczos kormánybiztos a reggeli
súlyos és veszélyes. A jég egyes he helyzetről
tájékoztatást adott ki,
A
burgonya
forgalmát korlátozó
lyeken már tegnap megcsúszott vagy amely szerint a Duna jege Hárosszielvált a parttól. A felülről ide érke get északi csúcsáról elindult, azonban rendelettel kapcsolatban a közellátási
zett dunai árhullám pedig nagyobb a sziget közepetáján megállt. Adony minisztérium közli, hogy a gazdasá
gokban tároló és a termelők szükség
tömegben is megemelheti a jeget. A
község
helyzete
változatlanul
súlyos.
leteit
túlhaladó készletek, amennyiben
jégrétegek egymás alá csúszva, könyA fővárosban ismét átvette a vé az illetékes szervek azokat közellátási ,
nyen elzárhatják a víz útját, ami hir
delmi munkálatok feletti, irányítást célra igénybe nem veszik, továbbra is
telen nagymérvű áradást okozhat
forgalpmb^ hozhatók.
Bécs felett már apad a Duna. Becsben a-z árvédelmi bizottság.
a® elmúlt huszonnégy óra alatt , 14
cm-t süllyedt a vizszint. Holnapra to
vábbi 11 cm-es apadással számolnak.
Pozsonyban még 6, Komáromban 15,
Esztergomban 10 cm-es áradást mér
tek. Budapesten a vízállás ma délelőtt
11 órakor 699 cm, tegnan óta 9 cm-t
emelkedett. Holnapra 710 cm-es vízál
lás várható.

Ismét erősen ét»aé
a Duna

-19X000 métermázsa búzát majdnem
ews egészében a nagybirtokok jelen
*
tettek
be. A mostam! háborús időkben
is igazolást nyert tehát az, hogy
® kozszükségletek ellátása tekintetében
elsősorban kizárólag1 a nagyobb birto
—• A Hungária Magazin,
Filotás Lili
idegenforgalmi lapja Erdély legszebb tá
«okra lehet tssak támaszkodni.

FERENCJÓZSEF

Zora című lap cáfolatát Bulgária
északi határairól terjesztett álhírekre
vonatkozólag. Hosszú cikkekben is
mertetik Törökország álláspontját és
hangsúlyozzák, hogy a török kormány
továbbá is ragaszkodik ahhoz az el
határozásához, hogy önmaga dönti el,
mikor érzi Törökország biztonságát
veszélyeztetettnek. Közük az amerikai
lapok a belgrádi Politika istanbuü
jelentését, amely szerint a török kor
mány a balkáni helyzet minden el
képzelhető fordulatára elkészült e így
nem kell meglepetéstől tartania.

A csendőrség
hatvanadik
szüíetésnapj ára

jairól közöl pompás fényképfelvételeket. A
turisták számára sikerült hétvégi progra
mot nyújt s külön cikkben ismerteti a „ba.
latoni téli napok" érdekességeit. A februári
ezásn változatos tartailmából külön kiemel
jük s „Kincsek a kalocsai könyvtárban" ée
áss „Idegenforgalmi ritkaságok" című cik
keket, valamint a gazdag színház-, divat
ős konyharovatot,

SZTÁROK FILMJE

Ember Nándor
legújabb kalandjai
JJr.
Ádtidor barátunk, a ki
tűnő zongoraművész, a Zeneművészeti
Főiskola tanára, akit „a magyar mu
zsika spanyolországi követének
*
is
szoktak nevezni, legutóbb ismét leuta
zott Madridba. Időnként beszámoltunk
olvasóinknak a spanyol-portugál turné
sikereiről, az időjárási és közlekedési
viszontagságokról, amelyekkel a hang
versenyező művésznek Ibéria földjén
meg kellett küzdenie. Ma megint kap
tunk egy táviratot, amely a legújabb
korszerű utazási élményekről ad hirt:

„Reméltem csütörtökön
hazaérkezem stop, napok
óta francia váltott sze«
mélyvonatokon igyekszem
át álmatlanul stop,
ventimigliaiközvetlen
gyorst nem tudtam elérni
stop, sietek amint le
het. •*
Értesítjük ezúton az Ember-koncer
tek közönségét és a művész széles ba
ráti körét, hogy nincs semmi baj, „a
Nándi" nem veszett el messzi spanyol
földön, csak éppen az utazgatás nem
nagy öröm manapság Nyugat Európá
ban.

Százharminchét levél.
pontosan ennyi érke
zett eddig Tímár Jó
zsef
címére szerda
este óta, mikor a rá
dióban, mint beszá
moltunk róla, elját
szotta s. Cyranőt. A z
ország m i nd e®
tájáról jöttek hoz
zá ezek, a lelkes írá
sok s mindegyik el
ragadtatva ée hálálkodv® emlékezik meg
arról a mély élményről, amelyet ennsk a
kivátó művésznek Cyranó-a.Iűiítása szer
zett a hallgatóságnak. Ximár József leg
szebb színészi emlékei közé tette ei a leve
leket, mint egy-egy csillogó érdemrendet,
amit a színész legfelsőbb fóruma, a kö
zönség tűzött a mellére.

MEZKY MÁRIA ISMÉT’ PRÖ'ÁAI SZÍN
PADON lép fel, amint .operett-sikere az

„Ilyenek a férfiak" című daljátékban vé
get ér. KGreláthatólag a Vígszínház
ban fog szerepet vállalni.

EGY HÁZI FŐPRÓBA ÉS EGY REPBIZ

esik a mai napra. A Vígszínházban ma déb
slőtt a sajtó részvételével házi főpróbát
tartottak a Féltékenységből, este
pedig a Fővárosi Operettszinházban felújít
ják a Gül Babát.
HÁROM MAGYAR FILMET BETILTOTT
& Mozgókép vizsgáló Bizottság. Nem enge
délyeztek az „Édes besszú“, a Rád
bízom b, feleségem“ ée a Magyar
Filmiroda egyik rajzos híradójának
bemutatóját.

FÉRJHEZMENT

MONTECARLÓBAN

Sólyom Janka, az egykor oly népszerű
pesti dizőz. H évai Péter, a resicai vas
művek volt igazgatója, vezette oltárhoz.

árvíz

b

INDIÁBAN

^LtCASlNO

a Ferencváros csapatában

Egy bajnoki és egy dijmérkőséml

E sokat sejtető cím alatt az A. zellerfilm legújabb produkciója rejtőzik, amelyet
tizedik napja forgat R a d v á n y i Géza, a
kitűnő rendező. A nagyszabású filmdráma
lebilincselön izgalmas története, a háború
kitörésének pillanatát és a döbbenetes hír
hallatára elhatalmasodó félelmet és erkölcsi
pánikot mutatja be annak a hajónak vtaA
,
S3« között, mely utolsóként kel át az Atlanti
Jeeanon. A nemzetközi társaság fényesen előkelő és gyanucan tarka seregletében,
™OnktLí UHnvé,et tUrM- möeött 1Wr6 kalandokkal egy kímszöveteég eltenni t
munkáját latjuk; a turista polgárok és milliomosok, a szélhámosok és a hímek
f.
"’eKS“",é,y®s’tése
népes, a legforróbb ma drámai légkörének és pergi
fordulatainak robbanohalAu érzékeltetése pedig ragyogó színészgárdát kíván. A díszláv a partnere, egy fontos megbízatású nyitja meg, akinek P e t r o v i c s Szvetiml 1 Par- K^e’ ®gy fontos “esbízatású diplomáciai kurír szerepében. De sorba

Rózsak e
J.Uk V í,ona’ V a 8 " a r Piri- » « 11 y k a y Emmy,
Rózsahegyi, Gregnss, Kiss Ferenc, Somlay, Mály, Tárav
Köosztát^if
TCX?íéséTeI a’S.ohs ennyi sztár egyszerre, ily ragyogó 'szerep
osztással, magyar filmen még nem állt forgatógép előtt

SZÍNHÁZ

RÁDIÓ

(/«3). — KAMARA: Kaland (’/tó). — MADÁCH:
í^iL1aSS^'t R“rotok Mi ~ VÍG: A sző
kékkel mindig baj van (*/<8).
— MAGYARGyergyoi bál
— MAGYAR MŰVELŐDÉS
■?Ag^Á.<?yrspo de Bergerac (7). — FŐVÁROSI
OPERETT: Gül Baba (V.8). - ANDRASSYNums előadás. — PÓDIUM (a Pesti Színház/
^nlÁXekhÜettei, arra... {Wi- - ERZSÉBETVÁROSI:. Jankó Pista nótafája (V.6, 8). —
ÍÍSSfi^VAROSI: Zsákbamacska (’/«<>, 8), —í
KISFALUDY: Tessék beszállni (*/.6,
8). _
KOMÉDIA ORFEUM: Kassner, a varázsló
(/<9). — KAMARA VARIETÉ: Tabáni álom
(*/í9). — ROTÁL ORFEUM: Royal Bál (9).

— Laky Dezső közellátási miniszter rádió
előadása. Laky Dezső közellátási miniszter'
február 18-án este 9 órakor a rádióban elő
adást tart, amelyben tájékoztatja a közön
séget eddigi munkájáról és jövő terveiről.
Itt említjük meg, hogy ezentúl a rádióban
minden kedden este 9 órakor „Mindnyájunk
gongjairól" összefoglaló címmel előadások
lesznek közellátásnnk aktuális kérdéseiről.
Az első ilyen előadást február 25-én tartják.

1

iádul a fuíballsxezoffi,
. Vasárnap megkezdődik, a tavaszi fatballevad s s labdarúgás közönségének örö»
mére beköszöntött az enyhébb időjárás fe
Így bizonyára nagy nézősikere lesz a tót
bemelegítő mérkőzésnek, amelyek közül áss

érdekesebb a Ferencváros—WMFC talál
tó^sa. A zöld-fehérek és a csepeliek az;
Erdélyi Kupa döntő raecosét vívják. A»
Erdélyi Kupa mérkőzéseiből az erdélyi
csapatok kiesése után a WM.FC került
döntőbe, ahova a bajnokcsapat küzdelem
nélkül jutott el. A zöld-fehérek ma este a
tréning után jelölik ki csapatukat, amely
valószínűen, ugyanaz lesz, mint az őszi
szezonban volt. A valószínű összeállítás;

Csikós — Szoyka, Tátrai — Sárosi Ifi.,,
Polgár, Lázár — Kalocsai, Kiss, Finta,
Sárosi I., Gyetvai. Érdekes, hogy a csapat-,
bán három „Dr.“ szerepel: Szoy.ka, Kalo
osai és Sárosi L
A bajnokságért Tokodon mérkőzik ®
Beszkárt és a Tokodi
t'SC' csapata. A
------------meccs az őszi szezonban maradt' el
szabályok szerint a tavaszi szezon megkezd

I«t FEBRUÁR 14, PÉNTEK
BUDAPEST I.:
,,Magyar helyesírás." Fekete Miklós
dr. előadása. - Utána: Ifjúsági közlemények.
Időjelzés, idojárásjelentés, hírek. — dósa előtt le kell játszani. így ezzel ®
w: Hírek sz.ovák és ruszin nyelven. — 17.15: mérkőzéssel kezdi a szezont a két amatőr
Hevesi Aladár hárfázik. — 17.33: „Hatvanéves
a m kir. osendorség.“ Pinczés Zoltán csendőr csapat, amelyek mindegyikének asüksége
ezredes előadása. — 18: Mindszenti István na- van a pontokra s ezen az a’apon nem le
dalokat énekel, cigányzenekfoáretteil. —
15: -a alP0^, mn^yar, ném-et és román nyelven. hetetlen, hogy döntetlen lesz az eredmény.
~
: Sport közlemények. — 19.2th A Filharmóiii’ai Tarsosáff hangversenyének ismertetése.
IÍ.35: A.- Filharmóniai Társaság hangverse
AZ ORSZÁGOS JÉGHOKKIBAJNOKSÁG
nyének közvetítése az Operaházból. — A sziinetben Kb. 2110: Egészségügyi Kalendárium 11 utolsó mérkőzését Kolozsvárott a Koozs.
— 21.40; Hírek, időjárásjelentés. — 22; Ci
2;9, 9;1) ar4nybail
gányzene. — 22.30: Bozsica Sárván Csajkevcez vári KE nyerte 2;1
énekel, zongora kíséret tel, a magyar—jugoszláv a Maros vásárhelyi SE ellen. a. wmosvásármuveszcsero keretében. — 23: Hírek német,
o’asz, aingel és francia nyelvén. — Kb 23.25: belylek többet támadtak, a KKE azonban
Olasz tánclemezek. — 24; Hírek,
eredményesebb volt. A kolozsváriak góljait
Báni és Anion) ütötte, az MSE gólját
BUDAPEST II.:
Incze I. szerezte.
18.33: Gyorsíró tan folyam. — 13: Kiss Judit
zongorázik. —■ 19.30: ,,Az amerikai magvar
BARÁTSÁGOS KARDOSATAT MÉRKŐ
re onnátvsok “ Irta Szabó István dr. ref. lel ZÉST vív ma délután 6 órakor a főkapi
kész. — 20: Hírek. — 20.10: A Bád-ió Szalon
zenekara. — 21.18: „Megnyugvás." Szalay tányság vívótermében a RÁC ós a HTVK
László elbeszélése. — S1.3»: Idöjárásjelentés.
csapata.

A MAGYAR—SZLOVÁK válogatott ököl
*
MM^mer??ést * MÖSa megfeleld helyiség
búján február 22-ről március hónapra ha’asztotta.
i
A TFSC országos férfi és női tomaverFényt rendez vasárnap délelőtt 9 órakor a
Testnevelési Főiskola tornatermoiban.

Kístalja inti fa
pezsgő
filmcsemegénket?

A MOTOROSOK vasárnap ismét verse
nyeznek a rákos! réteken. Á versenyzők
délelőtt 10 órakor találkoznak a Kálvintéren és innen igyiitt vonalnak ki a te
repre.
A MAGYAR-NÉMET válogatott atléta
viadalt a németek augusztus 9-én és 10 én.
akarják megrendezni Becsben. A magyar
svéd mérkőzésre a svédek július 17—18. nap
ját javasolják az eredeti július 12—13. he
lyett. Ezt a MASz csak úgy fogadhatja el,
ha a svédek összeegyeztetik ezzel a termi
nussal a magyar-finn mérkőzést s ennek az
érdekében tárgyalásokat kezdenek a finnek
kel.

VIZSGA VOLT TEGNAP ESTE A BUDAI
ZENEAKADÉMIÁN és ez a régi, nagymultú intézmény ezúttal is bebizonyította,
hogy hivatása magaslatán áll.
Valamennyi növendékének tehetségén meg
érzik, hogy hozzáértő kezek csiszolgatják.
Ennek az évfolyamnak növendék-vetése is
olyan szép aratást ígér, mint az elmúltaké,
amelyek a magyar zenei élet számos kitű
nőségét nevelték már fel. A növendékek köSíül névszerint most egyet sem említünk,
néhány év múlva amúgy ie számosán je
lentkeznek majd közülük, mint kész mű
vészek, a nyilvánosság alőtt

Három „Dr.«

♦»Az Európa
nem válaszol”

A nagyszerű epvrett
— remek filmen!

A Sí SZÖVETSÉG hat futót ég három'
ugrót küld ki Villachba a február 21—23
között rendezendő versenyekre.

Irta:

Szilágyi László

Eisemann

GARMISpH-PARTENKIRCHENBEN
a
nemzetközi jéghokkitomán kilőné csapat
vesz részt. A sorsolás szerint Magyarország
a harmadik csoportba került Németország
gal és Szlovákiával együtt. Az első cso
portban Svájc, Jugoszlávia és Hollandia, a.
második csoportban Svédország, Olaszor
szág, Románia szerepel. A mérkőzéseket
február 19-én kezdik, de a magyar csapat
csak 20-án játssza első meccsét a szlovákok
kal. A magyar csapat február 17-én utazik
el a következő összeállításban: Csák (tarta
lék Kneusel) — Pálfalvi, Biró (tartalék
Gosztonyi)
Hárai, Helmeczi, Szamosi,
csere: Margó, Tele, Ott (tartalék Bán).

Mihály

Rendezte:

MKIVIM
Csepreghy-film.

MA PREMIER!

n nai t

CITY
ÁTRIUM

— A Magyar Légiforgalmi Rt. értesíti az
utazóközönséget, hogy a Budapest—Nagy
várad—Kolozsvár—Marosvásárhely légi járat
minden nap közlekedik.

• Amíg 'Oh alszik
» Ozrmof dolgozik. Nyugodt
Á>KsCJ alvását nem zavarja, mágia
meghozta reggelre az enyhe
| •
*
fájdalmatlan klűrüláat
f Keltem#
*
_ 111.111.. .
*
j.mimU
hashaftő:
AWil
*
VTA

Hétfőtől ONNIA isi
—...... .............................
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Lfl'Ut

Ilin

LONDONI
KÉPEK
Apróságok, kis történetek, epizódok, hí■resskék Londonból, a bennszülött eockney
száraz humoráról, a mai londoni életről.

liik: „Nyitva, mint rendesen". A szemközti,
ugyancsak megrongál i. a konkurrens plakát
jai túllicitálják a szöveget a „Jíéff a

YMCA helyiségeiben ugyanis a különböző
önkéntesalakulaitok tagjai számára rendez

desnél is jobban nyitva!"
*

Legújabb foglalkozás nők számára: „horFöladatuk az, hogy a
sokszáz személyes óvóhelyeken, virrasztva
megcibáljak, fölrángassák azokat a bun
ker-lakókat,' akik horkolásukkal zavarják
a többiek álmát.

tyogás-delekliv".

A keresztény ifjak szövetségének kan
tinjai páratlan nyelvtudású direktriszekoi
keresnek: „Francia, norvég,- lengyel, cseh
és holland 'nyelvtudás elengedhetetlen". Az

■*

Az elsötétített fővárosban egy kocsi bele,

szaladt az előtte fékező kocsiba. A. gázoló
úrvezető mentegetőzve igazolja magát soffőr-társa előtt: „A bombázott épületromo

kat leromboló műszaki osztag tagja va
gyok". Kajánul vigyorog a másik: „Vgy
látom, éppen az én kocsimon gyakorolja «
■rombolást".
*
J. B. Priestley, az ismert író életét egy
telefonhívás mentette meg. A londoni rádió
tól telefonáltak, hogy az írónál rendelt kéz
iratot sürgősen hozza be a stúdióba. Priest
ley zsebrevágta a kéziratot és elsietett. Tíz
perccel azután, hogy elhagyta a házat, föl
búgtak a szirénák és néhány porc múlva
pedig már romokban hevert az író lakása.

*
Az aráidat Lawretnco

ezredes

irodalmi

hagyatékának gondnokát, Baymond Savaget is kiköltöztette lakásából egy bomba
találat. Hasonló sors érte a londoni éjsza
kai élet ismert alakját, „az 1. számú bár
mixert”, Harry Craddock-ot, aki csak hor
gászfelszerelését tudta kimenteni elpusztí
tott otthonából.

élés? la@E»Mzz@
‘« girogőket
Cián© MIOiifmiaMMteg'
a_ görög fronton harcol egy „Sparvieri“ (karvaly) nevű repülőraj pa
_ Csütörtöki olasz lapjelentések sze rancsnokaként és sikeres bomba
rint Ciano gróf külügyminiszter már támadást is vezetett.

KÍma, febr. 14.

Bitó Pál és Sivó Jenő ügye

a bíróság élőit

Három évvel, ezelőtt nagy feltűnést
keltett az a. büntetőjogi eljárás, amely
Sivó Jenő, a RRimamurány-Salgótarnak a mondása, aki megállt a John Lewis
jáni Vasművek igazgatója és dr. Bíró
áruház romjai előtt, alaposan szemügyre Pál akkori országgyűlési képviselő, a
vette a dolgot, aztán megkönnyebbülten Rimamurányi volt vezérigazgatója el
felsóhajtott: „Hálát adok az Istennek, hogy len megindult. Súlyos valutavisszaélé
sekkel vádolta őket a bíróság. Dr. Do■nem vagyok civil..."
rossy Dezső táblabíró elnöklete mel
♦
lett mára tűzte ki a büntetőtörvény
Az állatbarátok szövetsége külön bróm- szék, mint uzsorabíróság, ennek a bűn
kíszitményeket hozott forgalomba, kutyák pernek a tárgyalását. Az ügyészség
számára légitámadást izgalmak csillapítá vádindítványában külföldi követelés
sára. A tapasztaltak szerint a daxli kutyák bejelentésének elmulasztása által elkö
bírják legjobban a bombatámadásokat, a vetett vétség miatt kéri felelősségre
vonni Sivó Jenőt és, dr. Biró Pált, aki
legizgaitottabbak a foxik.
azóta lemondott vezérigazgatói állásá
ról.
*
Dr. Kotsis Mild.ós ügyészségi alelA háború kitörésekor H. G. Wells és
Coolirane, a híres revürendező, elköltözött nö!k a mai tárgyaláson előterjesztet
te vádindítványát, amélv részletesen
Maryloboneból. Szerencséjük volt: Coohrane
•lakóháza ajtója porráégett, míg az a ház, elmondja, hogy a Rima koikszszükiségletének legnagyobb részét a ka.rte.lbe
amelyben Wells lakott," súlyosan megorngátömörült esahországi bányáktól sze
lódott.
rezte be és a vásárolt összegből öt*
tiz százalék visszatérítést kapott. A
A híres áruházak közül John Leiois, 1).
vádindítvány részletesen felsorolja,
H. Evans és Peter Robinson áruházad hogy ezek körül a visszatérítések kö
egyetlen éjszaka pusztították el a hullámok rűi milyen üzleti tárgyalások folytak,
majd ezek egy részén angol fontokat
ban következő bombatámadások.
vásároltak Prágában és azokból Rima
«
elsőbbségi kötvényeket vásároltak. A
további tartalékolt bonifikációból kö
Minden londoni soffőrnek régi békebeli
Vágya volt egyszer legalább fittyet hányni rülbelül 8,250-000 csohkorona illette a
a szabályoknak és behajtani a Hyde-park Rimát,.ez az a követelés, amelyetBiró
Pálnak és Sivó Jenőnek be kellett
pázsitjába. Ez a már közmondásossá vált
volna jelenteni. A bejelentési kötele
vágy most teljesült: az eltorlaszolt utcák
zettség megszegése azonban — mond
kikerülése miatt most több autóbuszvonal
ja a vádindítvány, — azért tekinthető
kocsijai a zöld gyepszőnyegen .keresztül csupán
gondatlanságból
eredőnek,
vágtatnak megváltozott útvonalakon.
mert, a terheltek, abban a feltevésben
lehettek, hogy követelésüket csak 1938?
V
év végén kellett volna bejelenteniük.
Az életmód megváltozott. Sok üzlet már
Végül indítványozza a kir. ügyész
ú&után Öt órakor zár, az irodák reggel
ség, hogy külföldi követelés bejelenté
fólkilenctől délután
félötig
dolgoznak
sének gondatlanságból történt elmu
ebédszünet nélkül és a sötétség beálltakor lasztása által elkövetett vétség miatt
®ár mindenki igyekszik otthon lenni. A állapítsa meg a bíróság Bíró Pál és
vacsorával este nyolckor készen vannak és Sivó Jenő bűnösségét és ehhez képest
kötelezze Biró Pált másfélmillió pengő
'árják; megszólal-e a sziréna?
megfizetésére, továbbá, a házkutatás
♦
során Sivó birtokában talált néhány
A bon-szülött coekney-humor nyilatkozik darab aranypénz elkobzását is ren
Wl0S a különböző feliratokban. Egy telje- delje el .
®ca leégett .üzlet helyén tábla hirdeti: „JíDohosy elnök ezután megállapította,
rcnde«ás miatt zárva". Egy alaposan meg- hogy Biró Pál jelenleg Svájcban tar
tongált üzletház kirakataiban cédulák köz- tózkodik és védője, dr. Ángyán Béla
részére Bernben állította ki az ügyvédi
meghatalmazást.
Azután Sivó Jenő személyi adatait
kérdezte az elnök. Az igazgató elmon
dotta. hogy havi jövedelme kétezer
♦

„TIVOLI" filmszínházban
»Rózsaffabot“

pengő és százezer' pengő vagydha van.
amelyet a ügyészség részben már le
foglalt. Ebből az ügyből kifolyólag
közel egy évig volt letartóztatásban.

Egységes afrikai
francia véderőt
akar szervezni
Weygand
' ■

- Vichy, febr. 1A 11

(NST) Weygand tábornok, az északafnkai gyarmatok főmegbizottja, el
hagyta Algírt. Weygand szeml&útra
indult Francia-Nyugatafrikába. A tá
bornokot a napokban Dakarba várják.
Weygand utazását Vichyben azzal ma
gyarázzák, hogy a tábornok egységes
véderőt akar szervezni az észak- és
nyugatafrikai francia seregekből. Az
egységes afrikai francia gyarmati
hadsereg tervével kapcsolatban nagy
.jelentősége van az Észak- és NyugatAfrika közt epiiló összekötő útvonal
közeli elkészülésének. Ezt a hadászati
szempontból rendkívüli
jelentőségű
utat Weygand. utasítására fokozott’
iramban építik most.
4

Antenna, rádió

. eltűntét
garanciával, karjai I27-4S5.
recsegést

Használt

Mrnhákért

egyenruhákért óriási árat
fizetek Spiegel. Terez-kíírút 2. i. 9.
Telefon ■ 224—842.

BRiLLláNST,
aranyat, fogaranyat legdrágábban
vesa üurcss jikszerház. Barossu. SS. T ■ 131-770.

ffiÉMSKÍVÖPÍ
divaios frakk, szuokino. külcsöií 5 P
Viselt ruhák vétele RÓTH KÁROLY
VII., Akácfa n. 8
T. ■ 224-751.

Az érdekes és eredeti napkereszt-jelvény
nyel díszített Deutsche Zeitung, úgyis, mint
a magyarsági német népcsoport szerve, cik
ket közöl Brúnó Kiéin úr tollából „Beteg
gondolatvilág" címmel és ismerős tapintat
tal bírálja Bethlen István „errnimsífer''
székfoglalójának „penészszagú." nézeteit g
leszögezi, hogy „a tudományosság köpeny

kéje alá bujtatott sántikáló megnyilatkozá
sok nevetségessé tesznek, ez pedig öl".
Rövidke idézet-szemelvényei után nem.
kezdek már vitába arról, hogy mit neve
zünk komolynak s mit nevetségesnek.
•Brúnó Kiéin úr ciikke lényegileg cáfolni
akarja Bethlen Istvánnak azt a történelem
filozófiai megállapítását, hogy századunk
nak még nincs kialakult, uralkodó eszméje.
A cikkíró szerint már van.
Fölmerül már most a kérdés: miért be
szél akkor a Klein-eikk állandóan a jövőről,
amely majd meghozza az uralkodó eszmét
és az eszme uralmát.
Befejező hét mon
datában nyolcszor használja a jövő idő
igéjét. Mely ige majdan testté, valósággá
válik, — jósolja Brúnó Klóin úr.
Bethlen István nyilván tovább fog haladni, még akkor is, ha IKi cin. Burnő —

jósol.

Külföldi követelés bejelentésének gondatlan”’
ságból való elmulasztása a vád

Szájról szájra szállt annak a tüzérttszt-

Csütörtöktől hétl-örecpokcn délelőtt
is fartelőadósokat: 11, 1 ,2, délután
pedig s't4, s'4é, 3/48 és ’/t10 órai kez
dette! Köznap az első hórom mér
sékelt helyárakkall
Csütörtöktől:

Brúnó jósol

ren tek tbc éttermelfet.

Jóslatokkal nehéz szembeszállni. Törvé
nyeink neon tiltják az eféle jósmondást.
Jósokkal szemben azonban nem érvelhetek
még én sem (érvekről, amelyek nincsenek,
szó se essék) — sürgősen záróin tehát so
raimat.

Magyar üdvözléssel
Vasmaeskakovácsy Szvetozár,
kölnivíz-tulajdonosi,
p aszianc-sz akértő
és kézjós.

dl Húsz ülése
A pcnzügymhiiszter gazdasági ex
pozéja feletti vita negyedik napja
tart. A jövő héten reflektál Reményi
Schneller Lajos péuaüigyminíszter a.
felszólalásokra és esetleg a gazdasági
miniszterek köziül- is többen felszólal
nak, hogy válaszoljanak a tárcájukat
érintő felvetett problémákra. A mai
ülésen Szabó Zoltán (kormánypárti)
a ^tervgazdálkodásról beszélt, ügy
látja, hogy a pénzügyminiszter expo
zéjában az általános magyar' gazda
sági mozgósítást lehet üdvözölni.
Malasits Géza a szociáldemokraták
álláspontját fejtegette a többtermelés
és a munkásvédelem szempontjából.
— Orvosi hír. Dr. Meisels Árpád Bajmund
volt prágai magyar kir. követségi tb. or
vos rendelését Budapesten XII., Németvölgyi-út 33. szám alatt megkezdte. Tele
fon: 155—217.

Még Vehet régi árban Siófokon
remek pézsmaháthasbundákat
Dán fűtöttnél KISPALOTÁ
Béla vár l-út 1. sz. a. villa eladó,
vagy bérbeadó. Feltételek &

Debreceni Első Takarékpénztárban,
Debrecen, megtudhatók.

Bécsi-utca 5. (Ezelőtt Kristóf-tér)

KESERÜVIZ

csak vevőknek 1OO OOO. Buda
pesti Házkezelö r. t.
421-880,

Bélyeg! francia/holland
gyű iteményék kiárusítása. Nagysza
bású ü. ö. A. gyűjtemény csak egész
ben eladó. Kaszab, Kíroly-krt

PE&ZSABUNDA

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, íhököly-úi 18

2 soros áT<or„’V

Palísa8i.áer@hisllö

finom, jókarban, zongora márkád
kereszthúros eladó d. n. 5—6 között,
Szív-utca *3. fsat. í.

magas krcdenecéh csiszolt üvegajtók
kal, álló órával jókfirban eladó.
Bndakesjf-út 5/E.

BRÍLLÍÁNST,
BÍRaranyért,
111.10
SERT, ékszert,
Ji.itért, togaranyért
fogaranvat legdrágábban ve

legtöbbet fizetünk Schmergel ruhaüzlet, Rotienbiller-u. 37. Telefon;
422—263. Hívásra jövünk.

$

>a

Mielőtt elválna

zálogjogyen levő tárgyaitól, ruhájá
tól, stb. szensáoiós áron megvessem.
Andrissy-út 62. II. 12/a. T. 115-12S.

jó állapotban

VeHMeK8«?

LINGUAPHONE

Amerikai származásút N. Y.

I-ali <5 társnőt keresek komfortos,

Ürlcsaládnál kültinbajáratú szoba
f5ráüsro'4val Araci-r.tciban Jrialő.
Telefon: 127-432.

francia hanglsinea, kompiét1,. teljesen
íj, alkalmi árbatí eladó. Bráettödés
2 és 3 között 42L184 telefon alatt.
szép lakásomba. Attila-ktírút 14.1. í).

kölcsönzése óriási választékban.
Sebestyén, V1. Király-u. 50. T:426-611

szek. NAGY IMRE ékszerész Barossutca 63. Mária Terézia-tér saroké

HssMraháértl^S

gépet.
Ajánlatokat la'rással iStéreói jeligére

FERENCJÓZSEF

eladó Vilma kir.-úton, 5* sz., közp»
fűt., beköltözéssel, 6 bérlemény,

egyetemet végzett tanár tanít angol
üzleti leve.érést és társalgást.
T.: S4S-481.

Nölruha szabászatra 6 bét alatt
tíiliéletesen mogtankom. Telefon:
38-70-4$.
.1 egysetmlis -láa 12 itllérltí'l
1(W so!:s.oros(tás 1.60 Taxlgápirás
fordítások -Nagy Ibolyánál. Téréi
*
krt 29. 326-513.
Kárpitos bárokhoz legolcsóbban
ajánlko ik Szabó Viola-ntoa 28 az.
Hárfeli’gyelónól.
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LAPZÁRTA ,---------------

Negyedóráig vagdosta
a felesége nyakát
A budapesti királyi tábla dr. Kállay in utána ment. Pár nap múlva azon
Miklós tanácselnök vezetésével, most ban a házasfelek ismét összevesztek
tárgyalta ifj. Bállá Pál törteti föld valami apróságon. Ifj. Bállá Pál ek
míves ügyét, akit a kecskeméti tör kor megragadta az asszonyt, becipelte
vényszék annakidején házastárson el a „tiszta szobába" és rázárta az ajtót.
követett szándékos emberölésért élet Feleségét földreteperte és az asszony
fogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt. nyakát egy tompa disznóölőkéssel ne
A gazdálkodó többször tettleg bán gyedórán át vagdosta.
talmazta feleségét, Kovács Margitot,
A tábla az elsőfokú bíróság íté
akivel rendszerint az asszony nővérei letét megváltoztatva, ifj. Bállá Pál
miatt zördült össze. Egy nyíregyházi büntetését több nyomatékos enyhítő
ügyvéd tanácsára ifj. Bállá Pál külön | körülményre való tekintettel tizenöt
lakásba költözött s később az asszony I évi fegyházra mérsékelte.

A beteg Zsuzsikát
nem vették fel
a kórházba — meghalt
a rendőrségen

teg gyereket. .A rendőrségen valami
megoldást kerestek és éppen intéz
kedni akartak a beutalásról, — közben
a beteg csecsemő Galambos Vilmosné
karjai között meghalt.

A IV. kerületi rendőrkapitányságra
beállított Galambos Vilmosné, egy ron
gyos ruhájú munkásasszony, karján
egy öthónapos kis gyermekkel, Mlademlcki Zsuzsával. Áz asszony elpa
naszolta, hogy a csecsemő influenzá
ban megbetegedett és az OTI-nál
akarta , elhelyezni, ott azonban nem
vették fel, hanem á Gyermekmenhelyi'3 utasították. A menhelyen azzal
utasították el az asszonyt, hogy csak
rendőri beutalással vehetnék fel a be

A Ctharité poliklinikán tegnap este
megjelent dr. Tusák Henrik volt or
vos, jelenleg ügynök és gyomorfájás
ról panaszkodott. Nemsokára össze
esett és
* elvesztette eszméletét. Kihív
ták a mentőket, akik megállapították,
hogy mérgezés történt. Dr. Tusákot
beszállították a Eókus-kórházba, ahol
kezelésbe vették. Amikor magához tért
csak ennyit mondott:
— Megmérgeztek!

„Megmérgeztek

Azután ismét elvesztette eszméletét.

816 879 930 9080 008 250 296 879 381 444 451

Az Osztálysorsjáték
mai nyerőszámai

453 516 524 528 542 552 636 659 692 804 825
923 986 989
1 9135 147 301 322 343 377 404 428 439 518
546 645 687 706 925 11030 20® 2B8 333 500 535
599 633 646 686 724 768 777 12001 024 026
098 133 145 190 252 257 274 275 285 303 369
20.000 pengőt nyert: 1463
376 418 483 508 516 523 541 611 639 685 788
50C9 pengőt nyert: 68438
819 841 858 13017 100 108 211 295 302 379 393
IflSS pengőt nyertek: 17012 54388
398 519 566 608 638 696 736 811 811 852 862 918
3039 pengőt nyert: 69031
14036 119 189 235 252 311 448 729 736 761 819
2090 pengőt nyertek: 75684 78107
905 926 954 15012 148 233 253 375 444 448 465
1089 pengőt nyertek: 17179 35133 37415 466 471 506 658 680 821 828 952 959 16012 059
071 078 151 162 179 187 192 3Ó1. 332 286 402
54717 61430 77006
428 499 530 555 556 801 820 821 864 891 912
800 pengőt nyertek: 1Ö80 3906 15185
924 949 953 980 991 17136 104 127 141 147 185
15137 28735 43400 85892
188 190 297 380 387 389 433 468 629 636 653
600 pengőt nyertek: 17261. 31948 38972 677 725 862 890 977 18017 150 154 155 169 170
49264 61046 76170 77640 85864 87585
191 195 234 285 301 334 497 413 414 429 513
50# pengőt nyertek: 3415 5590 8426 33320 569 695 687 696 698 702 761 767 792 815 925
35637 42452 45461 54862 57794 62378 63676 67350 19015 087 136 159 249 330 371 452 479 625 638
697 916 988
83261 83342 84564
20014 041 1 05 143 204 133 242 342 430 439 495
300 pengőt nyertek: 3 2706 3079 3336
3204 3964 4768 5283 5870 10135 10470 13763 14882 527 554 570 >601 616 674 692 733 803 937 997
15044 16174 19S72 20089 20578 20786 16051 28399 2104 7 07 6 135 282 323 342 353 393 504 592 652
30010 32619 33276 34204 .35048 35428 43279 43468 662 783 906 915 22052 075 182 295 357 387 418
45357 46204 46332 47228 49235 50338 50570 54354 425 457 523 626 627 647 696 698 708 713 781 746
51613 57568 58701 59342 60661 61541 62255 62892 789 814 842 883 23010 019 020 029 097 176 184
65904 63174 70485 71274 73745 74930 77714 78212 216 312 333 410 532 375 619 651 792 806 856 863
978 24006 022 050 078 084 093 108 254 290 291
79977 82949 84979
.»
320 336 409 489 495 104 592 617 648 728 747 875
175 pengőt nyertek: 3 21 72 139 161 266 848 887 884 904 964 25080 091 108 186 300 307
278 325 382 404 416 420 529 534 660 716 729
359 363 443 566 683 689 738 808 878 896 898 968
753 784 779 8C0 837 861 862 863 864 876 904
26032 034 075 121 182 374 414 472 552 568 572
933 966 1080 104 113 123 235 241 295 307 41a 573 576 585 593 725 743 754 760 783 947 27031
424 431 613 637 728 780 850 889 899 915 2053 045 053 072 083 137 186 220 243 249 294 295 299
1C6 113 121 158 208 235 273 277 286 300 305 Í57 631 660 684 753 764 790 28066 091 098 231
332 897 498 473 479 4S9 589 688 690 888 968 257 259 293 4-tö 46-6 469 483 493 574 600 682 844
978 3007 133 141 293 365 387 541 591 603 684 863 926 939 29070 179 190 303 391 559 572 582
860 SS1 907 972 975 042 099 4107 127 131 147
633 658 6éi 745 752 823 930
157 267 273 277 317 350 439 513 516 677 678
30141 162 193 238 328 342 386 405 471 560
717 31 777 821 832 846 878 948 952 975 5055 62S 660 707 721 747 757 765 865 987 31003 036
036 066 103 109 245 250 284 290 484 489 531 065 098 128 198 402 499 583 626 651 718 732
653 661 672 688 734 798 809 820 874 892 970 759 760 798 820 867 869 886 962 32018 112 185
*22
60
084 093 134 181 366 372 412 452 461 480 207 256 922 342 345 378 505 521 539 557 580
574 551 699 737 738 751 790 791 904 7005 102 691 702 778- 827 849 862 864 868 875 935 33029
156 ’68 172 206 249 291 376 388 409 476 481 ■ 053 056 131 137 155 262 281 346 575 662 734
510 530 552 -592 676 681 688 726 855 863 948 777 774 888 994 34255 265 324 340 456 630 655
8‘'Ő 032 076 098 128 292 2B4 373 378 396 410 61 710 718 724 725 773 808 893 927 35018 078
419 535 595 626 645 697 718 724 725 758 785 113 154 203 236 373 384 443 457 472 549 659

tése: Élénk szél, sok helyen még eső és köd,
a hőmérséklet alakulása bizonytalan.

Tovább folytatódik
az enyhe időjárás
Időjárásunk további fejlődésében, arra
lehet számítani, hogy a nagymérvű enyhe
ség uralma folytatódik, újabb felhőátvo
nulásokkal és újabb esőkkel. Időjárásunk
nak tehát teljesen tavaszi jellege marad.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen

Felelős szerkesztő és kiadó'
DR HALASZ SÁNDOR
Alapította:
DR NADANYI EMIL
Kiadja a 8 Órai üjság Lapkiadó Kt. Szerkesztöaég: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-SS-W. Kiadó:
Andrássy-út «. Telefon: 22-42 32. 23-42 33. 22-42-34.

„A tavaszi napsütés
meghozza a nagy német
ellentámadást"
Olasz lap a földközitengeri helyzetről
Róma, febr. 14.
(Magyar Távirati Iroda)
A Resto dél Carlino az általános
földközitengeri helyzettel foglalkozva
a következőketjírja:
Az angolok jelenléte Banghaziban,
Kelet-Libia legjobb kikötőjében, új
helyzetet teremt az egész Földközi
tengeren és ezzel a helyzettel tárgyi
lagosan szembe kell nézni. Az angolok
megerősítették uralmukat a Földközi
tenger medencéjében és Kréta, vala
mint Kirenaika megszállásával a Föld
közi-tenger középső részéig tolták elő
re állandó felvonulásukat. Itt azonban
Olaszország helyzete előnyösebb és ezt
a helyzetet megszilárdítja a német
légi hadtest jelenléte is. Minthogy a
szembenálló felek támaszpontjai most
közelebb vannak egymáshoz, a küzde
lem megélénkülésére lehet számítani

és a Földközi-tenger középső részén
gyakrabban fognak egymással meg
ütközni az ellenséges tengeri és légi
erők.
Ami a. líbiai helyzetet illeti, itt a
földrajzi körülmények most Olaszor
szágnak kedveznek, minthogy Kirenaikát többszáz kilométer széles sivatag
választja el Líbiától. Mindent egybe
vetve, a helyzet olyan, hogy a jövő
megítélésében óvatosabbaknak, bizako
dásunkban pedig realisztikusabbnak
kell lenni. A helyzet azonban megja
vulhat és az ellenség hátrányára is
fordulhat, főként a görög-albán arcvonalon és más helyeken készülő esemé
nyek következtében. A tavaszi napsü
tés meg fogja hozni a nagy német el
len támadást -is Anglia ellen s ez szintén
könyíteni fog Olaszország földköziten
geri helyzet,én-

Főnyeiemény:
egy óiiáskenyéi

egy óriási kenyér, amely másfél méter
hosszú és súlya 22 és fél kilogram. Azt hi
szik, hogy a hatalmas kenyeret a szeren
csés nyerő egész családjával együtt legfel
jebb 4 hét alatt fogyaszthatja el. A tisz
ta rozsból készült fekete kenyér hónapokig
is eláll s az északi népeknek évszázadokon
keresztül legfőbb táplálékuk volt.

Kopenhága, febr. 14.

(NST.)
kiállítású

Vöile jütlandi városkában egy
sorsjáték legfőbb nyereménye

701 817 836 558 ;888 892 916 925 939 979 36004 230 243 285 368 371 399 406 566 571 633 647
023 040 152 168 231 238 290 318 423 453 594 656 765 804 83» 856 920 926 935 947 948 958
608 629 710 719 742 776 786 794 820 909 915 970 64011 128 163 180 2110 211 297 302 330 359
980 37009 012 025 055 092 165 251 266 299 345 395 480 493 519 583 619 651 699 751 787 884:
902 930 931 965 970 976 992 994 999 65078 134
459 474 532 637 650 685 709 710 829 851 947
3805® 097 171 184 204 288 309 379 392 499 548 195 223 261 278 315 ©82 396 413 579 581 600
234
613 793 837 841 248 872 66013 079 151 167 217
564 594 639 683 826 880 39066 039 155 219
251 383 484 565 623 648 650 663 673 751 792 230 289 349 417 419 462 491 500 549 557 561
890 962 970
568 580 590 820 822 911 932 938 986 67023 042
40021 039 044 055 056 172 193 271 276 322 178 24-1 327 358 371 398 439 470 474 485 534
395 420 422 442 4 54 525 627 684 686 769i 791 816 536 549 561 627 642 742 748 775 786 854- 915
890 927 945 41084 238: 333 446 492 493 629 640 992 68054 068 201 343 557 568 574 618 670 7S6
677 717 762 817 832 884 924 97’4 42000 007 829 894 895 905 957 69004 057 062 141 209 232
023 046 .150 183 184 198 233 306 347 358 360 238 352 407 441 447 459 474 520 559 654 670
380 435 515 557 607 647 722 732 758 777 790 743 778 800 830 865 875 942 958
799 821 863 871 947 976 43.136 150 296 344
70020 081 086 110 230 338 342 486 497 505
397 405 413 495 499 527 628 714 717 731 746 520 565 624 744 746 758 764 843 848 71051 212
765 775 851 894 911 44051. 123 204 236 345 215 240 273 301 309 339 416 565 6.31. 658 693
389 439 464 488 549 586 615 625 660 670 722 757 792 840 888 898 72021 095 140 223 349 351
790 948 987 45002 0 10 027 054 059 061 098 502 517 545 581 584 618 700 756 839 848 861
156 157 159 162 230 255 265 238 272 277 298 947 998 73020 076 123 137 148 233 236 273 472
381 447 488 493 515 517 526 591 603 658 696 492 507 624 765 813 824 880 918 74010 154 177
702 806 833 848 905 924 930 46066 098 141 209 236 307 308 372 385 410 517 520 566 704
146 162 247 255 282 357 392 509 538 582 641 730 793 852 947 974 998 75085 225 236 248 265
663 713 891 921 933 954 972 995 997 47002 359 507 597 598 666 720 729 777 781 829 851
004 139 187 189 197 204 212 217 231 242 368 893 894 896 76022 164 166 215 219 236 244 •297
369 405 568 6717 27 741 743 774 826 907 939 319 320 332 342 504 593 624 642 645 706 749
961 981 48070 079 176 184 254 377 387 426 441 989 77052 066 091 120 324 377 418 433 492 510
543 605 606 729 758 765 898 927 945 997 49014 536 552 660 709 710 753 771 794 880 910 78020
038 114 134 143 154 185 203 211 233 286 306 031 058 060 127 163 177 257 263 285 321 439
436 437 467 496 503 740 828 880 850 928 944 450 4.93 536 542 575 592 616 618 619 658 662
947
720 770 819 828 884 903 971 79046 099 116 161
50028 093 119 124 192 217 226 264 366 442 170 206 220 222 248 552 273 287 303 328 334
447 498 501 503 522 544 614 635 646 861 866 396 423 487 566 632 648 673 725 747 751 815
897 51187 23 3 326 47 í 49.1 508 622 624 703 .758 920 927 935 971
860 862 873 931 52004 066 174 283 383 386 461
80024 085 168 172 189 252 275 299 310 332 364
462 502 513 692 725 786 811 830 848 947 957
385
458 511 562 565 608 680 701 797 816 853 870
535
344
982 988 5301 4 084 130 146 171 216 242
880 885 924 927 935 968 81037 (170 098 099 102
56S 614 688 696 731 872 906 956 964 54141 170
147 165 197 349 357 380 403 -162 496 643 714 784
193 209 219 252 253 254 290 312 328 356 386
889 937 969 997 82020 138 161 241 281 295 309
389 439 468 471 492 508 511 538 593 640 687
354 402 539. 612 616 665 709 721 918 972 83003
694 768 818 855 856 55063 130 154 185 186 233
026 045 051 121 145 181 220 263 319 365 447 481
266 303 370 381 458 482 491 504 520 608 670
680 700 701 724 853 886 925 966 84035
701 747, 755 825 827 835 843 847 976 978 56008 581 659
249 364 414 440 568 611 644 656 837 888 892 894
112 179 217 300 363 380 424 428 440 416 449
929 943 968 970 85039 103 156 210 253 262 301
534 576 5ú5 644 668 676 708 749 831 912 965
328 387 400 472 515 547 552 589 602 614 616 640
981 5701 1 034 059 116 129 190 259 358 435 456
676 794 811 820 881 919 957 998 86136 139 163
485 487 489 523 584 789 790 866 902 931 936
189 193 245 264 456 476 559 667 675 690 760 768
5811 7 20 1 244 25 2 253 282 398 421 497 508 525
810 856 871. 949 973 87016 114 128 133 222 278
64.1 678 778 864 876 19003 033 041 076 156 297
362 403 411 517 556 557 602 666 838 852 856 878
387 439 440 575 601 6E0 656 698 744 Ml 813
897
842 895 954 980 987
♦
60033 030 035 036 084 210 213 270 276 314
351 863 375 380 472 612 628 636 737 742 754
Felelősség nélkül. A húzásról a gyorsjegy
779 890 896 910 61343 250 282 349 384 388 392 zéket Demblnsky B. bankház sorsjegyfőárusító
(Zsigmoritl kir.-u. 8) adja ki. — Az ötödik ősz404 487 588 628 652 705 921 977 993 62020 029 táiy
húzásai folytatólag február 17., 18., 20..
063 079 112 167 298 300 456 469 504 505 574 21., 24.. 2.5.. 27. és 28-án, március 3., 4. és 7-én
594 632 716 729 830 ?50 895. 905 63007 077 131 lesznek.

— Nemes anyagokból tevődik össze az

Az ötödik

-AutoméMh

fogkrémpor. Habja sűrű, mely
a fogakat ragyogó fehérre tisztítja, fogkö
vet eltávolít, a szájnak
üde
frisseséget
nyújt. A 98 filléres nlurolnium szóró 6. hó
napra elég.

Nyomatott a iallas. Irodalmi és Nyomdai y.-L körforgógépein. (Felelős; Győr? Aladár igazgató.!

osztályra

sorsjegyek

még

kaphatók

BENKO BANK R.T.
Budapest. Andrássy-út 56. Telefon: 128—647.

