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Hitler ma beszédet intéz
a német néphez

GRÓF CSÁKY ISTVÁN UTOLSÓ ÚTJA
kormányzójával az élén búcsúzott a nemzet
nagy halottjától

Gróf Teleki Pál: „A hőst gyászoljuk benne"
Gyászlobogók és fekete drapériák tíz óra. előtt már hatalmas tömeg vá fascio küldöttsége is. A kupolacsarkomor pompájába öltözött a parla rakozik néma csendben a parlament nokkal szemben lévő részen, a delegáment: téli nap rőt arany fénye csillog környékén, s a közönség megszállta az ció folyosóján helyezkedett el az Op-eaz ablakokon, a díszruhás rendőrök si Alkotmány-utca járdáit is, hogy onnan
sakján- A csikorgó, kemény hideg el nézze végig a temetési menetet. Amíg
lenire, már jóval tíz óra előtt megin a felvonulás tart, autók suhannak a
dult a népvándorlás a Kossuth Lajos- főbejárat elé és egymásután érkeznek
téren és mire a rendőrkordon felvo meg a külügyminiszter temetésére a
nult, már sűrű tömeg feketéllett a politikai, társadalmi élet előkelőségei.
Féltíz óra után kezdtek gyülekezni
járdákon, hogy kegyelettel adózzon a
A diplomaták testületé teljes szám
az
előkelőségek. Testületileg vonult
nemzet nagy halottjának, gróf Csáky ban felvonult: már együtt van a polifel
a külügyminisztérium tisztviselői
Istvánnak utolsó útján.
kai világ, amikor megérkezik a her
kara, nem sokkal utána a budapesti
Egymásután vonulnak fel a térre a cegprímás teljes főpapi díszben, majd
helyőrség tiszti küldöttsége, majd egy
zászlók alatt a temetésre érkező kül a főhercegek s nem sokkal tíz óra
másután jöttek az előkelőségek, a kül
döttségeké: katonás, kemény léptékéi, előtt a kormányzó úr hitvese. Ponto
földi követek és követségek tagjai.
zárt oszlopokban érkeznek a különböző san tíz órakor zajtalanul gördül a fő
Erdmannsdorf német követ feleségé
főiskolás szövetségek- A parlament fő bejárat elé
vel és a követség katonai és polgári
bejáratától jobbra ott várakozik
a kormányzó úr hatalmas autója
vezetőivel jött el Csáky végtisztessé
a négylovas fekete gyászliintó és
gére, közvetlen utána a budapesti ja
a kcszorut vivő kocsik hosszú sora.
és a rövid fogadtatás után a kor
A diákság díszszázadai elhelyezkednek mányzó felsiet a lépcsőn és a kupola pán követ és a katonai attasé. A jugo
szláv küldöttséget Beslics jugoszláv
a főbejárat körül, mögöttük árvalány-t teremben megkezdődik a szertartás.
közlekedésügyi miniszter vezette es
hajas legények, azután a székelyek
Amíg a szertartás folyik, a téren
küldöttsége, a társada'mi egyesületek, egyre sűrűsödik a tömeg, néma csend ott volt Rosics budapesti jugoszláv kö
vet a követség személyzetével. Nem
hosszú sora következik. Nem sokkal ben várja a gyászmenet elindulását.
sokára megérkezett Werth Henrik, a
vezérkar főnöke szárnysegédének kí
séretében, utána a tábornoki kar több
\ tagja.

raház zenekara, amely a gyászszertartás elején az Istenek alkonyából játszotta a Siegfried gyászzenéjét.

Gyülekezik
a gyászoló közönség

A gyászpompába öltözőit
kupolacsarnokban

A komor gyászpempába öltözött ha
talmas kupolacsarnokba már kilenc
óra után egymásután érkeznek a meg
hívottak.
A
lépcsőházban délszaki
növények, kandeláberek állanak ko
mor sorfalat, előttük a parlamenti őr
ség díszruhás alabárdosai
feszes
vigyázz-állásban sorakoznak. A fe
kete gyászt öltött hatalmas csarnok
ban óriás ezüstkereszt előtt, délszaki
növényok alatt áll a koporsó, amelyen

Albrecht főherceg és felesége, majd
gróf Bethlen István jönnek, utánuk Jó
zsef főherceg tábornagyi díszben és
fia, József Ferenc főherceg feleségével,
Anna főhercegnővel- Az olasz követ és
a követség tisztikara foglalta, el ezután
a diplomatapáholyban a helyét, majd
közben a képviselőház és a felsőház

bársonypárnán az elhunyt kitüntetései
sorakoznak. Előtte színes virágerdő s
mindenik szál virág egy-egy búcsú
intés a korán elhunyt külügyminisz
terhez. A katafalk baloldalán a felső
házi tagok és a tábornoki kar foglal
helyet, az első sor belső szélén gróf
Bethlen István, Balogh Ernő, gróf
Somssich László, Ravasz László püspök
A kormányzó úr megérkezése után
ülnek. A tábornoki kar élén Werth
Henrik vezérkari főnök foglal helyet. pár. perccel megkezdődött a temetési
A jobboldali részen a miniszterek, ál- j szertartás. Serédy Jusztinián herceg
egyetlen nagy vörösrózsakoszorű
lamtitkárok és a képviselők, valamint prímás fényes papi segédlettel vonult
fekszik: az özvegy utolsó üdvöz
a külföldi követségek kiküldöttei he- fel a ravatal elé és pár pillanat múl
lete.
lyezkedtek el. Nagy számban jött el a ;va felhaAgzott-^vhercogprimás imája,
Az ^egyházi ^.szertartás befejezése
A katafalk előtt tizennégy vörös budapesti német kolónia és az olasz

tagjai foglalták el a koporsó mind
két oldalán kijelölt helyeiket.
Tíz óra előtt pár perccel érkezett
meg a főméltóságú aszony fia, Horthy
István kíséretében és a ravatal mellett
lévő baloldali páholyban foglaltak he
lyet. Szemben velük Auguszta főher
cegnő, Albrecht főherceg felesége és
Anna főhercegnő ültek. Pontosan

tíz órakor érkezett meg Horthy
Miklós kormányzó,
akit az országház bejáratánál Putnoky Móric, a képviselőház és gróf
Szapáry Lajos, a felső-ház háznagya
fogadott.
A kormányzó KeresztesFischer Lajos főhadsegéde és Uray
István, a kabinetiroda főnöke, szárny
segédei és szolgálattévő parancsőrtisztjei kíséretében vonult fel a ku
polacsarnokba, amelynek bejáratánál
gróf Teleki Pál miniszterelnök, Tas
nády-Nagy András, a képviselőház és
gróf Széchenyi Bertalan, a felsőház
elnökei fogadták. A miniszterelnök
kíséretében ment be a kormányzó a
kupolacsarnokba és foglalta el helyét
a ravatallal szemben elhelyezett vö
rös bársonyszéken.

A gyászszertartás
után, amikor már elhangzott a Requiescat in pace megrázó búcsúja, gróf
Teleki Pál miniszterelnök lépett a ra
vatal elé és búcsúztatta el Csáky Ist
ván külügyminisztert:
Tudósítás folytatása a 3. oldalon

Példátlan erSvci
támadnalg Albániában
olasz gyalogos-, tank
és légMakulatok
Newyork, jan. 30.

Csütörtökre virradó éjszaka az al
bán hadszíntérről olyan heves harcok
ról érkezett jelentés Newyorkba, ami
lyenre még a görög•—olasz háború ki
törése óta. nem volt példa.
Az olrsz
csapatok példátlan elszántsággal tá
madnak és ebben olyan arányú tüzér-

> HRGY IWOK,
KIS HÍREK
S A szudánl hadszíntérről érkezett isztanI buli jelentések szerint az indiai csapatok,
amelyek Tesseneln át Agordat felé indul
tak, elérték a várostól délnyugati irány
ban húzódó Védelmi vonalat és felvették
az érintkezést az o’asz hadsereggel. Az
angol csapatok első támadásait az olaszok
visszaverték, bár az angol tüzérség az
olasz állásokat erős tűz alatt tartotta. A
keddi nap folyamán bombatámadást hajI toltak végre Agordat ellen.
Fekete kenyeret sütnek ezután a pékek
Írországban. A háztartások
széncdagjút
havi féltonnára szállították le.
Elutazásra készülnek a Géniben élő amerlka’-k. Az amerikai női szövetségek ot
tani központja feloszlott. Az amerikaiak
közül csupán néhány újságíró és a konzu
látus tisztviselői maradnak Genfben.
Halálának má'cdik évfordulóján, február
10-én avatják fel a római Szent Pátér ba
zilikában XI. Pius pápa monumentális sír
emlékét.
Betörő gyermeket találtak egy karton
dobozban az egyik pozsonyi üzletben. Ami
kor :a rendőrök behatoltak az üzletbe, a
gyermek — egy 12 eves fiú — egy nagy karondobezban rejőzködött, a pulton pedig egy
halomban volt a kasszából kilopott pénz.
A gyermek azt vallotta, hogy egy cigány
bérelt fel a rablásra.
Franca tábornok értékes ajándékot ka
pott Arlhur Voil-Picard-tól, a francia aka
dályverseny istállótulajdcnosok szeniorától: 49 telivór paripát, versenylovat és tenyészkancát. Az ajándék nagyjelentőségű
a spanyol telivértenyéaztés szempontjából.

séul tűz támogatja őket, amely hevesebb, mint eddig bármikor volt. A támad.'sokban most már tankok és repülsgápek ia rásztvesznek. A Scumbifolyó és Elhassan fölött nagy légiharc
zajlott le szerdán az olasz és az angel
repülők között. A görögök szívósan ve.
í’ckr;—ek a nagyerejű olasz támadá
sok ellen.
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Hitler ma délután
üzenetet küld a német
néphez
Belgrád, jan. 30.
(Búd. Tud.) A „Politika" berlini tudó-sí tója szerint Hitler ma délután
félöt órakor, a nemzeti szocializmus
uralomra jutása évfordulója alkalma
hói beszédet mond. Beszédében üzene
tet küld a német néphez.

Berlin, jan, 30.
(Német Tá virati Iroda)
Január 30-án, a nemzeti megújhodás
napján, a Führer beszédet intéz a né
met néphez. A beszédet 16 óra 30 perc
kor valamennyi német adó közvetíti.
Az c-sti hírszolgálat után, 20 óra 20
perekor az adást megismétlik. (MTI)
tewsa

Londoni tudósítónk
táviratából
.......

■

.....

I

Londoni tudósítónk
távirati jelentése

il
I
Csáky külügyminiszter halála mély
részvétet- keltett aé*kindQnj- ■’mgg'yarkrt'lónia köreiben. Az angol lapok is fel
tűnő helyen közük á magyar külügy
miniszter halálának hírét. A Timeá és
a Daily Telegra/ph és néhány többi lap
is részletesen ismerteti Csáky karrier
jét és hangsúlyozzák, milyen tragikus
emberi sors, hogy ilyen fiatalon, ifjú
házas sorában élhúnyt. A Daily Telegraph azt írja, hógy Csáky írta alá a
háromhatalmi paktumot, de hangsú
lyozza, hogy a kormány minden tagja
egyetért Csáky politikájával.
Keletafrikában is tovább folyik az
offenziva. Londonban közölték, hogy
az eritreai hadműveletekben főleg in
diai csapatok vesznek részt.
Változatlanul óriási érdeklődés ki
séri Wendell Willkie minden lépését
Londonban. Willkie megjelent az in
*
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Lőrinczy György
meghalt

A magyar irodalomnak megint gyá
sza van. Kedden este. 8) éves korában
Dudapesfen meghalt Lőrincsy György
neves író, a Kisfaludy és a Petőfi
Társaság tagja. Irodalmi működését
versekkel kezdte, amelyek kötetben is
megjelentek, de főként a szépprózát
művelte nagy Sikerrel. Stílusában és
irodalmi tárgyaiban egyaránt magyar
volt. Több mint száz könyve jelent
meg évtizedek folyamán. -Halála szé
les körökben osztatlan részvétet kel
tett Temetése pénteken délután 3 óra
kor lesz a Kerepési-úti temetőben.
’

formációs minisztériumban és vála
szolt az újságírók kérdéseire. Többek
között kijelentette, hogy Írországba is
ellátogat, hogy De Valira miniszter
eltíökkel beszeljen. E kijelentés bízó ji
nyos találgatásokra adott alkalmat.il
hogy vájjon nem éppen ez az iror
-szögi? látogatáS'i'-'WlllkieS'éj^vét-éléhftk
főcélja és nem tervez-e bizonyos köz
vetítést Anglia és Írország között a
múltban felmerült kérdések tisztázása
végett.
'
E feltevés azonban teljesen alapta
lantiak látszik és semmi ok sincs kétől
kedni abban, hogy Willkie, —- ahogy
maga is mondja, — mint magánember I
jött Angliába és nem vállalt ilyen fon- I
tos politikai megbízást Willkie ittléte
óta egyébként teljesen nyugalmasak az j
éjszakák Londonban, ahol ittléte előtt I
is már hosszabb ideje teljes csend I
vo t s a keddre virradó éjszaka a nyol- ■
eadik békés éjszakát élvezte London I
megszakítás nélkül. Keddre virradó éi I
szaka az angol repülők sem hajtottak I
végre semmiféle tevékenységet.
í

B

A kolozsvári Magyar Zenekonzérva tórium
veszi át a volt román zeneakadémia munkakörét.

Zsinatot akar egybehívni XII. Pius pápa
a háború után. Az egyházi tanácskozáson a
világ valamennyi bíborosa, érseke és püs
pöke résztvenne. A zsinat cgybehívására
megkezdték az előkészületeket. A Szent
Kongregáció Marmaggi bíboros elnökleté
vel a minap már foglalkozott a tervvel és
a kongregáció 25 tagja közül 19 a konzi’ium
cgybohívása mellett foglalt állást. Most
még csak az érsekek és püspökök hozzájá
rulása szükséges. A zsinaton 10 patrlarcha,
221 érsck-metropolita, 27 érsek éd 9'0 püs
pök venne részt. Eldöntésre vár még a kér
dés, hogy rcsztvéhet-e a tanácskozáson a
772 címzetes püspök, a 72 pre’átus cs apát,
á 306 apostoli vikárius és a 128 apostoli adminizztrátor is.
Cálclja a brit kormány azt a hírt, hogy
a szófiai angol követség értéktárgyait és
irattárát az amerikai követségnek adták
volna át s hogy felszólították volna a brit
követség tagjait, legyenek készen arra rz
esetre, ha cl kellene hagyniok Bulgáriát és
Törökországba keltene utazniok.
Angliába akarja vitetni a Cliurehillkonmány a liblai olarz hadifoglyokat, hogy
helyettesítsék azokat az angel mezőgazda
sági munkásokat, akiket katonai szolgá
latra hívtak be.
WWW

FIIED3RIC PROKOSH:
VALAHOL A VJLAGBAN

A keleti világ incglcnacríco a mai Idák
egyik legfontosabb és legizgalmasabb pro
blémája. Az „ázsiai titokhoz" segíti köze
lebb az olvasót ez az izgalmas amerikai rogúny, amely írójának meghozta Amerika
legkomolyabb irodalmi díját, a Harperdíjat. Hét európai különös titkokkal teljes
vándordíjáról szól a regény, akik kaland
jaik során színpompás tájak mellett vonul
nak el, a legvalószínűtlenebb emberi sorso
kat ismerik meg és sikerül megérteniük
Ázsia titkait, arcvonásainak értelmét. Az
olvasó pedig, amikor nyomon követi a hét
európait hctfe’.ó ágazó útján, a legizgalma
sabb kalandokat éli át, a kolerasújtott város
alvilági jeleneteitől a megszállott lámával
való találkozásig, a keleti bűnbarlangok
életétől
a jéghegyekkel és sivatagokkal
Mikes György |
küzdő karavánok élet-halálharcáig. A re
gény Juhász Vilmos kitűnő fordításában
jelent
meg.
■
,
TŰZ EGY FÜSZERÜZLETBEN
|
A Pesti Chevra Küdlsa Izraelita
|
Az éjszaka a Kazinczy-utea 32. szám 158 tiszt és 7565 katona szerepel a hősi ha- I Szentig let elő júrósága, választmá
nya, képviselőtestülete és tisztviselői
alatti házban lévő Birkovies Koppel- lottók között.
í'
kara mély m'gillotődés'el jelentik, hogy
félo„ fűszorkeresked&sben tűz támadt.
Újra megszervezik a katonazenekarokat I
A tűzoltóság két szerelvénnyel vonult
ki és fél órai munka után a tüzet el Dániában. A dán nép már 9 éve nem hal- f
lőtt katenszenót, ment 1932-ben a baloldali |
oltotta.
pártok keresztülvitték a leszerelését és en
— —
nek során a gárdazanekar kivételével fel
tartalékos százados,
oszlatták az összes katonczenekarokait. Most
A NÉPSZÁMLÁLÁS MIATT
a
Pesti í’hevra Kad’isa
négy nagy katonazenekart szerveznek a
nyug. Igazgatóhelyettese
EGY NAPPAL KÉSŐBB ADJÁK KI dánok.

Kardos Ernő»

A FÉLÉVI ÉRTESÍTŐKET

A kultuszminiszter úgy rendelkezett,
hogy a középiskolák félévi értesítőit
az idén a népszámlálás miatt január
31-e helyett február 1-én déli 12 óra
kor osszák ki, hogy a tanulók a nép
számlálás időpontjában még rendes,
tartózkodási helyükön maradjanak.

aross kaveház..
Mtónkónt

Két merénylet is történt a közelmultbán az angolbarát arab vezérek ellen.
Eakry Nanasibi-t, Jeruzsálem volt pslgármesterét lelőtték, AbduUah, Tiansjordánla emlrjóre pedig bombát dobtak, amely
Ct magát nem ccbasítcttc meg, do lovát cs
kísérőjét megölte. A merénylőknek mindkét
esetben nyomuk veszett. A merényleteknek,
mint a Iteloh írja, aktuális politikai jelen
tőségük van Transjordánia cmirje szem
pontjából. Az cmir arab fejedelem, aki ál
landóan támogatta a különböző angol Palesztinai-tervekct, mert Anglia, más arab
államok rovására, torületgyarapodást -ígért
országának. Ez az angol terv Edón leg
utóbbi téteti útja és tárgyalásai óta kon
krét formát öltött. A merínyjot tehát nemcsak az cjigolboriit fejedelemnek szólt, ha
nem egyszersmind az arab nacionalisták
tiltakozása volt Anglia kisarábiai meg
oldási tervei ellen.
A moszkvai Pravda annak a vélemény
nek a.d kifejezést — mint Göriing lapja je
lenti, — hogy Mahatma Gandhi ncim törek
szik többé őszintén és becsületesen India
függetlenségére. Szerinte Pandit, Nehru az
igazi vezére az indiai függetlenségi moz
galomnak.
Tlmosenkó orosz tábornagy és honvédalmi
népbiztos regényes pályafutásáról ír érde
kes cikket az essen! National Zeitung
moszkvai tudósítója. Se-mjon Konstantinovics Timosenkó, a .párafanul népszerű
szovjetorosz hadvezér", aki — mint Götin.g
lapja írja, — újra bevezette a katonai fe
gyelmet, rangjelzést, tisztelgést és egyenruhát a szovjethadseregben, ma mindössze
45 éves.
Az első hivatalos görög vesztes'glistín

|
|
I
I

folyamán az afrikai hadszíntérről beérke
zett jelentések arra mutatnak, hogy Derna
vidékén tovább folyik a csapatok összpon
tosítása.
Horia Sima vasgárdista vezér, volt he
lyettes román miniszterelnökről közöl ér
dekes bukaresti jelentést a Neue Zürchcr
Zeitung szerda délutáni számában. E sze
rint a vasgárdista vezér Beszarábiába
menekült cs ezi-elő szerint szovjetorosz föl
dön levő rejtekhelyén tartózkodik.
Az albániai hadszíntérről érkezett bel
grádi jelentések szerint az olasz csapatok
ellentámadása Klisszura vidékén, különö
sen a Bernt felé vezető országút két olda
lán folyik változatlan eréllyel. Különösen1
az utóbbi ponton az olasz alpesi csapatok
sz'mos rohamot hajtottak végre a görög
állások ellen, hogy az útat biztosító gö
rög magaslati pozíciókat elfoglalják.
Egy hósáppal elhalasztják a félévi bizonyltványkiosztást a kolozsvári középisko
lákban. amennyiben a kultuszminisztérium
hozzájárul.

vacsorakülcnlegességek
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január 29-én, tevékeny életének 63. évé
Külön őrcsapatot szervezett a viohyi kor
ben, rövid szenvedés után elhunyt
mány a vasútvonalak, hidak és más közle
A yíégdiesőtllt; több tólut négy évtb
kedési berendezések őrzésére. A csapat tag
zenen át fáradhatatlan ezorpalommai,
jai a pályaudvarokon, sőt a vonatokon is
hűséggel és odaadással szolgálta tgyszolgálatot teljesítenek.
letünk és intézményeink iaemes föl
Zsemlye nélküli napot vezetnek be Kas
adatat.
sán. A város polgármestere az illetékes
A nagyérdemű főtisztviselőt a Chevra
ipartestületekkel egyetértve elrendelte, hogy
Kadisa saját halottjának tekinti és a Bol
átmenetileg hetenként egyszer, a szerdai
dogult hűlt tetemei január 81-é -, pén
tekén délelőtt fél 12 órakor fognak a
napon, nem szabad zsemlyét készíteni,
árúim, eem pedig forgalomba hozni.
| rákoskeresztúri Izr. temető lialottasl.áIsztanbuli távirat szerint a szerdái nap fl zából a Chevra Kadisa által felajánlott

díszsírhelyen örök nyuga omrá helyez
tetni.

IGMÁNDI KESERÜVIZBŐL
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Gróf Teleki Pál
miniszterelnök
gyászbeszédle
— Amidőn az Erdélyről történt bécsi
döntés estéjén hazatértünk, a nemzet
hez szólva azt mondtam:
„A munka oroszlánrésze Csáky Ist
ván barátomra eseót. Forduljon a nem
zet szeretettel és bizalommal feléje és
érezze azt, klje va.n Csáky Istvánban!"
— És ma én kell itt álljak és én
kell búcsúztassam az egész nemzet ne
vében azt, akiben — mint sokkal fiate1 abban — közös munkánk folytató
ját, fiatalabb utódok nevelőjét láttam.
A", aki é’oto munkájával reményt és
bizalmat ébresztett jelenünkben, —
cl"te múlásának össz-fogó pillana
tában örök reményt frk-vszt a
nemzet örökkévaló erejében,

■— amelynek egy ősi törzsén ma is
ilyen hajtás fakadhatott.

A született vezető
Az emberek szemében Csáky István
.21 éves diplomata, működése alatt fé
nyes, magasröptű pályát futott be. Éa,
aki
munkásságának
első
napjától
kezdve munkatársa voltam, tanúja va
gyok annak, hogy ezektől az első na
palttól kezdve Csáky István vezető
egyéniség volt. Amikor, mint a sze
gedi ellenforradalom külügyminisztere
megfontoltabb, komoly munkatársat
kértem magam mellé Becsből Bethlen
Istvántól, két hét alatt meggyőződtem
arról, hogy a diplomata-iskolából rö
viddel előbb kikerült 25 éves Csáky
István az az ember, aki a megfontolt,
komoly munkatárs szerepét 'legjobban
töltheti be. Az első hetektől kezdve le
omlott közöttünk minden korkülönbség
s nem miniszter és titkár, de eayTorma
és meghit munkatársak voltunk mes

terségünkön belül és kivül, az akkor
njjáébredő nemzeti élet egyéb terein is.
Ott kezdtük már ketten a béketár
gyalások előkészítő munkáját. Aztán
Pestre kerültünk, ahol ez a munka
kibővü.t. Úgynevezett államtitkári ér
tekezlet fogta össze, egyeztette, be
szélte át az anyagot. Csáky István,
aki akkortájt lett az új magyar kül
ügyminisztérium attaséja, volt a jegy
zőkönyv vezetője. De alig két-három
ülés után hozzászólásai révén egyen
értékűnek, egyenrangú vezető egyéni
ségnek elismert tagja volt az értekez
letnek. amely nagyrészt hazánk leg
jobb koponyáiból állott. Ettől kezdve,
ami másoknak ranglépcső, az Csáky
Istvánnak csak egy-egy szerep, fel
adat, feladatkör volt.
Csáky István attasé a magyar béke
delegáció tudományos előkészítőjének
titkáraként ment a magyar békedelegáeióval Parisba- De egyben Apponyi
titkára is és meghitt, szeretett, min
denben megkérdezett munkatársa.
Csáky a fcdelegátusnikból álló vezető
tanácsnak épp úgy jegyzőkönyvveze
tője és szellemi támasza is, mint az
előkészítő munkának volt. Ö vitte el a
Quai d‘Orsay-ra az összes problémá
kat, a magyarság összes életkérdéseit
felölelő első jegyzékünket, — ő, aki
20—21 keserves, de a történész által
majdenm hihetetlen rövidnek ítélendő
esztendő múlva maga vihette fokoza
tosan g •Szelemre ezeket az érveket.
Emellett — mint mindegyikünk, —
szakelőadó is volt. Őneki jutott a rutimföld problémájának feldolgozása.
íós a sors különös kegyelméből ismét
ő az, aki pontosan húsz év múlva __
mint negyhóngpos külügyminiszter —
ezt a földet Magyarországnak visszaszerzi.

Eletet a hivatásért
A békedielcgáció
hazatérte
után
Csáky István a reálidős diplomáciai
munkába tóp. Ettől az időponttól minisaterségéig
terjedő
munkásságát
három korcsoportra lőhet rftztani. A
fegidsabib ezek között az a n^nány év,
amelyet különböző külföldi állomás
helyeken tölt, ahol tanul, lát, baráto
kat szerez. Munkásságának legnagyobb
részében azonban két különösen fon
tos állást tölt be magában a külüigyminiiZtórmm központjában. A sajtó
főnök állását, élőbb mint helyettes,
majd mint sajtófőnök hét esztendeig,
—- majd három esztendeig a kabinet
főnöki állást Kánya Kálmán mellettA sajtófőnök! állás talán a legfonto
sabb a magyar külügyminisztérium
ban ebben az időiben, amikor a világ
m’rdsn része felé meg kellett ma
gunkat,
ügyeinket,
problémáinkat,
mivoltunkat ismertetni, megtörni az
ellenszenv jetet, küzdeni a rágalmak
özöne ellen. Köztudomású, hogy Csáky
István mennyire átérezte korunknak
háborús jellegét. Érezte, hogy az egész
vil'óg táborba szállt és mi is táborba
szálltunk és onnan háborús gyorsasággal kell halljunk, fölfogjunk. Vi
tézkedjünk, harcoljunk.

Hivatalában tábori ágyon alszik,
tá'borszerűen íróasztalán étkezik,
pedig már akkor is beteg, beteg a
világháború alatt, a francia iniernáltságban töltött idő óta, ahol a
betegség csiráit szerezte.
— A kabinetfőnök! állásban azután
miniszterének jobbkeze, kinek oldala
mellől érákra sem távozik. Részese,
tevékeny résztvevője ebben az időben
az ország legtöbb vezetői legbizalma
sabb munkájának. Nem mint előké
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szítő és végrehajtó közeg, de mint,
együtt gondolkodó fő. Sajtófőnöki és
kabinetfőnök! idejében számos külföldi
utazásban, misszióban vesz részt, vagy
főnökeivel, vagy mint vezető, de min
dig együtt és egyformán hordozza ve
lük teljes és egyforma felelősséggel az
ország
legfontosabb s legszentebb
ügyeit.

Miniszteri működésének minden
állomását, kifelé látható cseleke
detét, teljesítményét mindenki,
aki a magyar politikában részt
vesz, minden magyar ember és az
egész külföld is ismerik, méltá
nyolták, sőt csodálták.
Munkásságának részleteit, cselekede
teinek belső rugóit, teljesítményeinek
valódi nagy nehézségeit, a nehézsége
ken va;ó győzelmének igazi méreteit
munkatársai ismerik és tudják le
mérni.
És csak az, aki mindenre kiterjedő
közös munkában élt vele, tudja, mily
sokoldalú, mily mély, mily részletes
és alapos volt tudása az ismeretek és
a műveltség terén, mily mély, hiány
talan , és kötelességtudóan részletes
volt érdeklődése a nemzeti múlt, a
nemzeti lét minden nyilvánulása .és
minden szükséglete iránt. Minden minisztertá“ B nagyra tartotta, mint a
miniszter e esi munka minden rész
lete kitűnő, kiegyensúlyozott kritiku
sát.

Csáky magyarsága
Feje schacem nyugodott.

A gondolkodásnak nagyszerű
dekát tere volt.

TRACY

önmagában és. a meghitt baráti mun
kában. Esze koncentrált és csapongó,
színes és a legélesebben kihámozó,
metsző logikájú és ellenargumentumo
kat logikailag, emberileg és . ps.ychikailag megértő egyszerre. De a min
denfele nyelven író, beszélő és gondol
kodó, nemzetközi objektivitású érvek
kel harcoló

j ÖfaiSaÍGl .3
vafcalról majd megindult, a gyászmeneS
az Alkotmány-utca irányában.
A gyászmenet élén a Kormányzó
úr, majd a miniszterelnök, ® minisz
terek Ós a megjelent előkelőségek ha
ladtak. A sorfalat álló néma tömeg
levett kalappal, némán, meghajtott
fejjel búcsúzott az örök pihenőre in
duló gróf Csáky. István külügyminisz
ter földi maradványaitól.

Csáky Istvánnak az emberek felé
ragyogó esze mögött nem szűnt
meg soha dobogni a szíve..
Az a szív, mely testileg is legerősebb
volt benne és testileg is tartotta és
amely magyar volt.

Autón érkezett
a jugoszláv
delegáció
Csáky temetésére

Magyar volt Csáky István és. mi
nél beljebb látott az ember egyé
niségébe, annái magyarabb. Ma
gyar — akár baráttal, akár ellen
féllel állott szemben.. .
Sohasem volt hangos hazafi. Mert a
hazaftság túl-természetes ésj főleg, túl
üzent volt neki. De a hazafiság volt
élete — lelki élete — amelynek aláve
tette és feláldozta testi életét.
Egy kis ország nagy és örök felada
tának büszke öntudata élt benne, de
amely a reálpolitíkusban sohasem vál
hatott fennhéjázássá. Csak belső kincs
lehetett ée volt, néha rejtőt, de önön
magában, lelkében a nemzetet hordozó
kincs. A magyar diplomata nehéz,
gondterhes sorsát, a hazafi történelmi
felelőségét hordozta ez -a modem kor
mindén oxigenciájáf . átérző sarja egy
Árpáddal bejött ősi nemzetségnek.
Ezeknek a gondoknak súlya könynyítette testi kínjait. Pedig az észnek
és szívnek harca sem volt kíntól men
tes, mert Csáky — mint a nemzetnek
a külvilággal szemben legfőbb expo
nense és legvilágosabb fője. —

legjobban érzett minden cselekede
tet minden szót, minden szándékot,
minden gondolatot, mely nemzetén,
nek használhatott vagy árthatott,
mely nemzetére jó vagy rossz le
hetett barátságos vagy barátság
talan volt.
Mélyen vallásos volt s a vallásos hit
és, a nemzeti hit és ősi fájának tradí
ciója örök bizodalommá vált benne,
örök bizodalommá, mellyel biztonság
gal tudott szakadékok szélén járni, bá
mulatos keleti egyensúlyérzékkel, ez
a kicsi, fekete, szívós, kemény ma
gyar.
Ezt a magyar vesztettük, ezt gyá
szoljuk. De

nemcsak egy nagy magyart,
hanem hőst.
— Hőst, nem a hősi tett héroszt ér
telmében, — de egész életet egyetlen
hősi élménnyé és egyetlen hősi pél
dává tevő heroikus formájában. Olyan
hősiességet, mely a mindennapi, á ru
tin-munkában is az marad- és amely
nem egyes emberek számára, de a
nemzet számára példa, a nemzedékek
számára, melyek utána jönnek és a
ma élő nemzedékek számára elsősor
ban.
— Emellett Csáky István „Pisti" ma
radt teljes nagyságában is a nemzet
legkomolyabb feladatainak magas pol
cán is mindenki, ország íkormányzója,
minisztertársai, hivatali kollégái és
munkatársai számára, mert

Beslics Miklós jugoszláv közleke
désügyi miniszter csütörtökre virradó
éjjel gépkocsin Budapestre érkezett
A közlekedésügyi miniszter kíséreté
ben van Dragovics kabinetfőnöke is.
A miniszter a Dunapalota szállóban
szállt meg. A jugoszláv közlekedési
miniszter Basics budapesti jugoszláv
követtel együtt a jugoszláv kormány
külön megbízottjaként vesz részt gróf
Csáky István külügyminiszter teme
tésén. (MTI).
. . ..

Nyolc év
Ma van nyolc éve, hogy 1932 január
30-án Hitler Adolf átvette a hatalmat
Németországban. Az azóta elmúlt idő
az alkotás és a nemzetvédelem nyolc
éve volt Németország számára, a né
met nép hivatott vezére olyan rend
szert teremtett meg ezalatt o> nyolc év
alatt, amely legméltóbban fejezi ki a
nyolcvanmilliós nép vágyait és amely
csodákat művelt a szociális alkotások
és a nemzetközi sikerek terén egy
aránt. Legföképen pedig megterem
tette a világ legfélelmesebb katonai
hatalmát, egy olyan hadsereget, mely
nek erőfeszítéséi égy virágot ejtettek
^ámulatba az elmúlt
esztendőben.
Amikor elindult, nem volt egyebe,
csak a hite és ma övé a világ egyik
leghatalmasabb nemzetének minden
ereje. Nyolc év óta vezeti népét fana
tikus hittel és ma ott áll az utolsó
erőfeszítésék előtt, mert ettől az esz
tendőtől reméli, hogy a végső győze
lem esztendeje lesz' népe és az új
Európa számára.
Mi, magyarok, különösen a pariskörnyéki békék eltipróját, a nemzet
közi igazságtalanságok gigászi leküzdőjét' tiszteljük benne: hozzásegítette
országunkat a trianoni rabbilincsek
szétzúzásához és baráti pártfogása le
hetővé tette, hogy ma, ismét a honvéd
áll őrt a Kárpátok koszorúján. Ezért
mg, amikor a német nép dicsőséges
vezérének uralomrajutásct ünnepük, a
baráti magyar nemzet is ott áll ’az
ünneplők között az első sorban:

mindenki szerette,
pedig már pályája kezdetén a legko
molyabb fő volt, aki előtt tisztelettel
hajoltak meg a legöregebbek is.
A szeretető ben síró nemzet tisztelet
tel hajtja meg fejét nagy fia előtt —
azzal az Ígérettel, amelyet a túlvilág
ról is elvár tőlünk, hogy áldozatos
élete nem volt hiába, a nemzet tanult
belőle és soha el nem felejti kezének
iránymutatását.

Ha hatásosan védekezni akar a foly
ton változó — hol ködös, hol nyirkos
— időjárás veszélyéi ellen, tartson
otthon, állandóan készenlétben

DIANA
1

A gyászmenet
A miniszterelnök búcsúbeszédével
végétért a gyászszertartás. Az, Opera
ház ének- és zenekara a Hvnyady
László című opera gyászindulóját adta
elő, mialatt a koporsót leemeltek a ra-

sósborszeszt
mely megbízható első segítség a ház
ban. Öblögesse szájüregét és torkát
naponta minél többször ezzel & pom
pás- háziszenreL
Igen jó hatású és kellemes megkönynyebb ülést okoz a légzőszervekben a
Diana-sósborszesz gyakori szagolga, tása.
Fájdalmak ellen borogatások vagy
bedörzsölések formájában nyújt gyors
.:
és tartós enyhülést.

Stanley, a riporterek királya
Kiadók, torsok, kCtdtlmek Afrika íswnse’.tjein korenW, ntfkmborek Cs wd.mtok kíiMt I
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Két panaszos levél

BERHAZ
VAGY NEMZETI SZÍNHÁZ
<épül a Múzeum-kőrút sarkán?
Érdekes értesülések
a Grassalkovich'örökségről
A magyar színházkultúrának ős Buda
pest rendezésének egyik égető' problémája
a Nemzeti Színház felépítésének ügye. Köz
ismert, hogy herceg Grássalkovieh Antal a
mai Bákócai-út és Múzoum-körút sarkán
lévő nagyértékű telkét a Nemzeti Színház
felépítésére adományozta azzal, hogy az
„soha el ne adattassék, sem más célra ne
fordittassék, hanem egyszerűen Magyar
Thealrom épüljön rajta". Kikötötte azon
ban örökösei beleszólási és rendelkezési jo
gát, ha a telket nem Nemzeti Színház cél
jaira használják fel.
Értesülésünk szerint a MABI vezetősége
a 26-os bizottság beleegyezését és a belügy
miniszter jó"áhagyását kérte ahhoz a ter
véhez, hogy « telken a rendelkezésre álló
díjtartaiékbó’ mintegy 4 millió pengő 'költ
séggel olyan bérházat építhessen, ame'yben
a Nemzeti Színház kamaraszínháza helyet
kapna. Köztudomású ugyanis, hogy a telek
a mai kor követelményeinek megfelelő új
Nemzeti Színház felépítésére nem alkal
mas s ezért az új Nemzeti Színház valószí
nűleg az Erzsébet-tér körül ujjárendezendő
térségen épül majd fel. A Múzeum-kőrút
sarkán felépítendő bérház szükségességét
az is alátámasztja, hogy a házjövedelemből
az új Nemzeti Színház felépítésének ügyét
is hathatósan lehetne támogatni.
Ae örökösök rendelkezési ős beleszólási
joga szintén könnyen elintézhető. Ugyanis
a telket az örökhagyó hercegtől négy Be
lezncy gróf örökölte, akik valamennyien
utód né.kül haltak el. Jelenleg csak a telek
negyedének tulajdonosa él s így nagyszerű
alkalom kínálkozik az ügynek megegyezés
sel történő végleges befejezéséhez, mint
hogy ez az örökös nem zárkózik el a bé”házépítóstől, ha örökrészét megváltják.
Valószínű, hogy a Nemzeti Színház lassan
egy évszázados problémája így fog meg
oldódni s a Grassa'kovioh-teJken felépülő,
bérházji'Védelemből támogatni íehét majd
ai új Nemzeti Színház flgyAt is.

Tisztelt Szerkesztő Ur! Az Andrássy-űt
végén, a Hősük-terén lévő autóbuszmeg
I.
álló fedett bódéját nemrég lebontották s
A fémhulladék gyűjtése országszerte szép azóta a felszállásra váró utasok a tél hi
sikerrel folyik s a közönség dieséretreméltó dege ellen védtelenül topognak, dideregnek,
kötelességtudásaal vesz részt ebben a mun prüszkölnek, míg a túloldali végállomás
kában, Annál különösebb, hogy a fém autobuszsorából az első kocsi átkanyárokupakkal ellátott gyógyszeresüvegekkel a dik a védő fülkéjétől megfosztott indulási
közönség nem tud mit kezdeni. A patikák o'dalra. Sokszor hosszú percek telnek c] s
azzal a megoko’.ással nem veszik át, hogy ez alatt a várakozók egészen biztosan meg
ném érdemes ilyen apróságokkal bíbelődni, szerzik az eddig esetleg még elkerült nátmert a gyáraknak ezekre nincs Szükségük hölázát. Azt kérjük: vagy á.lítsa vissza az
s az egész babramunka, amely túlsók fárad autóbuszüzem az Indulási oldalon a fedett
ságot igényel. A mai takarékossági idők fülkét, vagy állítsa oda a megállóhoz a so
ben, úgy vélem, a közérdek ellen való vé ron levő autóbuszt s engedje meg a felszál
tek ez a hanyagság. Rengeteg fémkupak lást az utasoknak, akik így legalább fe
megy így veszendő-be, amelyek összegyűj dett helyen várhatják be az indítás idő
tése komoly mennyiséggel szaporítaná az pontját. Azt hiszem, a tisztifőorvos űr is
támogatni fogja a közönségnefc ezt a jogos
újból felhasznált fémanyagot.
kérését.
Tisztelettel:
Tisztelettel:
S. T„
K. V.

A „TEREMTÉS**, HAYDN ÖRÖKBECSŰ
MESTERMÜVE február 5 én az Ének- és

EREDETI OPERETTBEMUTATÓ lesz
pénteken a debreceni Csokonai Színházban.
Vitéz Vadady Albert és dr. Fehér
István új operettje, a „C s ókh db or ú::
kerül színre először.

Holnap

megint

darabváltozás

lesz az Operában. A Lohengrin helyett
a Faust kerül színre.

— Kölcsön Is ad szőrmebelépőt, bolerót
Pa1úgyai szűcs, IV., Váci-utca 15.
KÖNYVES TÓTH ERZSI HELYETTE
SÍTI GOBBI HILDÁT, SZABÓ SÁNDOR
JÁVOR' PÁLT Mórái Sándor „Kaland"
című darabjában azokon a napokon, ami
kor a Nemzeti Színházban a „Niskavuori
asszonyok" kerül színre. Más napokon a
darabot eredeti szereposztásban
játsszák.

MEGHÍVÁST KAPOTT A
SZÍNHÁZ, értesülésünk szerint,

NEMZETI
a belgrádi

Nemzeti Színháztól.

VILLÁT VÁSÁROLT FEDÁK

SÁRI Bu

dán, az Istenhegyi-út környékén. A Szolyvautca 0. számú kis házat íitrik át nevére a
ie'.ekkönyvben.

MAGAS LÁZZAL ÉNEKELTE tegnap az
Operában a Pillangó kisasszony címszere
pét D o b a i Livia. A színfalak mögött b e■ugrásra készen állt Orosz Júlia,
ha Do-bai Livia nem tudta volna folytatni
az előadást

MOZI

vEve

V

^ox híradók

(Folyt 10—24 órá:ír)
“ért. °£^1,

-

9,

/í,0) ~ BÓDOGRAF (.149Wo ’vtmcs?/9Í ‘s?d“Ja- íY'b *Zí«- Vrf. v.to,

08,, /» 0. v. Vű-kor is) — CASINO
lrv,,i I"£'Ab«n’/<8. VdO, sz., v.
,Vl CIT1 (111-140): Frankenste'n fia.
mkUbVán-^

FILM-HIREK

'^Wv.°>Mr te)S- DAMA GRAND GUIGNOL-FILM újra nagy
divatba jött Budapesten. E műfaj legfris
BFrcZS®l!?í klrálvné. ('Id <IA,
sebb terméke a Titkok kastélya és Hatodik- eUétSV'v ?’ •M0DsÉzCSIv(1vffi
meglepetése, hogy Vincent P r i c e t, a
„Láthatatlan embert" fogjuk látni ben
6. 8, 10, v. 2-kor is) — ÉY.TT íri.Vr.i.
ne, valamint, annak női főszereplőjét, Mar- btanloy, a riporterek királya. (4,
8, ‘m,
KS) — FLÓRA (Ki-pest. 145-702): Vlgvégaret Lindsay-t. A „Titkok kastélyát"
dííJPÁ//l5> ‘ 9‘Ő2. ’/s4, ’/jC, VjS. VilC)
Joe May, a néma filmek idejének nagy Zat-I’P'HÍUM
(189-513): Kék Madár. ('/,6. V.R,
rendezője vitte filmre, aki most Hollywood- /do, sz, V. V<4-ko-r is) — HÍRADÓ <222 499):
Sivad^zut az Alpokban. Rajzos Híradó /ngo,ban dolgozik.

?
«°°NEY legutóbb kfcílilt
ótiásfilmjéhen, • Nem gyerekjátékb«» Mieltey Rooncy ráhdkívüi solo’dilú:
játaíík, énekel, tánsoi, jénjt sreroz, zongó^
rázik, nagybőgőjük, dirigál, szóval mindent
MÉLY GYÁSZ ÉRTE báré Schell Gyű csinál, | ami méltó egy eseelagycímekhez.
lát, a rádió népszerű igazgatóját. Felesége, A Metró különleges filnrnjdonságát a
Ant o s Ilona, tegnap rövid szenvedés után
meghal. Báró Schell Gyula gyászában
őszinte részvéttel osztozik az egész magyar
társadalom. A beszenlelési szériái tás hol
nap dé.ben félegykor lesz a Kerepesi teme
tőben.

|

Zenekar-Egysület előadásában kerül a kö
'/a °"™íLv.g.I!l:,S' ™AE?7,?T- xSotTs
zönség elé, Tamás Ilona, Jlősler Endre,
(’/<4, V*6, V48, ‘/<w/v
Kálmán Oszkár és a Hangve. senyzene (^ 3í4): Beszállásolás.
ANDKASSY (121-127): Aranyv’rol
kar közreműködésével.
Licht enb e r g (*/^™í*'t’ /,8‘ 10’ v- S/*M*- ’/d2, 2. 4. 6 R in) Í
Emil vezényel.
líVn '<"2):i/oi‘í’íy
kIrá,yn5 szívé. (V<4,
ÍZ'
v* ^S-'kor is) — ÁTRIUM Giüíl
?''0
:
Pista,
(
‘
/ti;,
>/«8,
sz v >/»l-kor
SÜRGŐS VAKBÉLMÜTÉTET hajtottak (4 7 8Bll.V'lB°S-,l.<d6 V-' -V«10,
,,k -’-T-- Émnífl-rt.
végre hasisé Emilen, a BHÉV Liszt Fe
renc kórusának karnagyán. Emiatt a ja
nuár 31 -re hirdetett hangverseny elma
rad.
bKarvarSbetog:as. Színes rajzfilm. Magyar Ufa

Corso mutatja be a napokban.

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Bohémélet (’/xS). — NEMZETI:
Cyrano <J0 Kergerae (7) _ KAMARA: Kaland
vr? aH ^Tg.y , asszonyt szeretek
fa/ti’ ~~
mindig- baj van
MAGYAR: Gyergyói bál (V28). —
MŰVELŐDÉS HAZA: Csongor és
rúnde (3), S2INHAZ:
BohéméletIlyenek
(Vs8). a— férfiak
FŐVÁROSI
OPEREOT
(’°8).
—•
ANDRÁSSY:
Az
ördög
uem
alszik
( ŐS>• — PÓDIUM (a Pesti Színházban!: Tekin
tettei arra.
t'ö9). - ERZSÉBETVÁROS':
L‘?-?As£g
bolondság ('/.S, 8).
- JÓZSEF
éüel szabad vagyok ('/<6, 8). —
J-'b-as tempó (‘/«6. 8). - KO
MÉDIA ORIEUM: Éjjeli szolgálat! C/íS), —
KAMARA
VARIETÉ:
Hurrá.
ROYAL,VARIETÉ:
Royal
Trott IMII
(9). '(>/<
’

RÁDIÓ
1941 JANUÁR M, CSÜTÖRTÖK
BUDAPEST I.:
IS.18: Ruszin hallgatóinknak. — 16 45:I ídőjelzés, időjárás jelentés, hírek. — 17: ]Hirek
szlovák és ruszin nyelven. — I7.1L
17.15: 1"
Magyar

Revü Táneaenekar. — Közben 17.35:
17.11: „A népművészet és bázilpar.** Berak5 Sándor gazda
sági tanácsos előadása. — 18.C5: A földmíveléeügyi minisztérium rádióelőadássorozata. —
18 35: Baják Károly hegedül, zongorakíséret
tel. — IS: Hírek magyar, német és román
nyelven. — 1S.M: „Nóták a vadásztarlsznyából.“ összeállította Vereczkei Rezső. — 34.it:
Székesfővárosi Zenekar. — 21.49: Hírek- időjárásjelan'és. — 22: Tánclemezak. — 22.76: A
belgrádi Egyetem Obllios énekkar hangverse
nye. — 23: Hírek rémet, ola°z. angol, francia )
és eszperantó nyelven. —- Utána kb. 23.3S: Ci
gányzene. — 21: Hirek.

rzláylaról.
Szarvásbefogrs.
Sz’n-a ralzfUm.
Magyrr. Ufa, J,nee és Fog hirad’k. 'fFo-lVt
íT?4<225 003): pérssf-.
ont (
/iia **; */«-kor is)
HOMERpS
Aro-nyvéróa. (</.l, t. Mm. v
Arnyvárés. rs.
t3,
2-kor ’®)~ IPOLY CW-KM):
CúS-635): Araayvárbs.
!/«5. */A v<i50. v. 1, x< i/>5, i/zfi
ja
--—
-’ÓZSEFV'KOSI 031-644); Sok hűhó Em-Iírt
(VH
' '■ (Vrf,
‘ő?- ’Ú’Ú, v. ‘Zd-kor te) — KAMARA (vft-’
901): I dvr-t hál (’t 2. 4, 6 8. 10) — KOtOMA
(3rő-3K): Evv k’ráiyuö szive. f/i4, ViS, !/s8,
’/i rí, v Vi2-kor ir) — LLOYD (ljl-m4): I-en.
vagy nem? (‘/ií. »«. '/.s '/rto, v. Ve kor í») —

\OZ Tunnm
Előadások: 11. »/, 2. 4. fi, 8, 10.

I

Nyugat (121-022): Sok hűhó Emmlért. (Ví5,
íl‘W/7&>SZtA 6i
2’ 4’ 6> 8- 10' — ODEON
(422-785): Sok huho Emmíert. (0,5, */(7, Vílű, sz.
IDD Ví’ t ?* ?W’>n; */!2-kor is> - OMNIA (130la>): A kolostor lilioma. (5, ‘Ó8, i/FO. sz . v. 4
?;, ?■ }.°i - ŐRISNT (114-936): Csintalan férjek.
('In, 'hl. Vilii, v
V«2, Vt4, ViG, VsS, VtlO) —
OTTHON (146-447): Arany város
(Vi3, 5, '/<8.
pId’ a /d; a 5’ .\8’ ,/#:0) ~ PALACE (2212 UA„Tlo.tr"'i?,n", ,tur'>',yör- (11, 2. 4, 6, 8, 10)
-— PÁTRIA (145 673): Stanley, a riporterek kírnlya. (4. 6. 8, 10, v. 2-kor is) — PHÓNXX
(223-242): Csintalan férjek. (11, 1. 3, 5. V.8, V>’«
— RADIUS (122-093): Egy asszony három élete.
(Vsa, 7, '/sTO, sz., v. 2 kor is) — REX (238-03Ú:
Aranyváros. (V-2. 4, Vst, 9) _ RIALTO (224418): Eladó a Földközi-tengeren. (11, 1, 3, 5
Vi8, */sl0, v. 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10) — ROYAL
APOLLO (222-002); Dankó Pista. (V<6, >/»8, Vili)
sz, V. 3-kor ,s) — SAVOY (146-040): Stanley!
a riporterek királya. (Vs4. Vs6, '/tó, VslO. v
Vd-kor is) - SCALA (H4-4H): A holnap
hajósa. (Vi6, V>8, VilO, sz., v. 3 kor is) —
SIMPLON (268-999): Igen, vagy nemi (V.4, V>6,
'/ti, VslO, v. Vs2-kor is) — STEFÁNIA (Kispest,
349-233): Hetszitvafa. (5, 7, 9. v. Vs2 V»í. >/sfi,
>/s8, VtlO) - STÚDIÓ (205 276): Kismama. (11,
2. 4, 6, 8, 10) - TIVOLI (225-602): Sok hűhó
Emmiért. (V«5, 7. V>10, sz. Vi4 Vk5 Víg, VilO, v.
’/<2.1vor te) — TÚRÁN (1E0-OM): óz. a csodák
csodája. (1.1, Vs2. 4, 6, 8. .10, V. 10, 12, 2 4 6,
8. 10) — URÁNIA (146-046): ,Tnd Süss. (5, Víg,
W.O, sz.. V. ’/<3-kor is) — ZUGLÓI (296-309): Sok
hűhó Emmiért. (5, V»8, VilO, sz. 4, 6, 8, 10, v.
2, 4. 6, 8, 10)

A CÉGLIGA felfolyamodását elutasította
a belügyminiszter, mire a BLASz kimon
dotta, hogy a éégcsapatck számára sport
telep nrm adható bérbe, a BLASz játéko.
sok pedig nem szerepelhetnek cégcsapatok
ban.
A SÍ-SZÖVETSÉG vasárnap délután 2
órakor síugróversonyt rendez a jánoshegyi
nagysáncon, amelynek síugróját

tották.

átalakí- I

Visszatér
az HUs autonómiája
Közgyűlés: március 9
Közel kétesztendős diktatúra után a
Labdarúgó Szövetség visszakapja önkor,
irányzatát. A minsztéri biztos működése
befejeződik és ismét az alkotmányos úton,
megválasztott vezetőség veszi át & labda*
rúgósport irányítását. Mielőtt azonban a
miniszteri biztos eltávozik, új, a saját el
gondolásainak megfelelő alapszabáiytervezetet készített s keresztülvitte, hogy a®
MLSz első közgyűlését már az új, de még
jóvá nem hagyott alapszabályoknak meg
felelően hívják össze. Az alapszabályok el
fogadása majd á közgyűlés kötelessége les®
s csak azután kerülnek a belügyminiszter
hez jóváhagyásra. A közgyűlésit március
9-i-e hívják össze.
Az új alapszabályok nemcsak a vá’asztások szempontjából nagyjolntcségűek, dó
megváltoztatják az MLSr egész eddigi fel
építését is. Az ószövetségi rendszer helyett
visszaállítja a kerületeket s a megnagyob
bodott országot tíz kerületre osztja fel. A
kerületek: Budapest. MOVÉ, Duna—Tiszaköze, líszakduhántúl. Déldunántúl, Felvi
dék, .Felsőtiszh, Erdély, Kőrösvldék Al
föld. A közgyűlések már február 10-én.
m-gkezdődnek a Budapesti JT közgyűlésé
vel, másnap pedig a budapesti kerülőt köz
gyűlése következik sorra.
A miniszteri biztos szerette Volna ®
MLSz közgyűlését későbbi időpontra ha
lasztani, ez a terve azonban kudarcot val
lott, mert a belügyminiszter rugaszkodott
ahhoz, hogy végre visszaállítsák az MLSz
autonómiáját. A labdarúgókörökben ér
deklődéssel tekintenek a választási har
cok e'é s kíváncsian várják a fejleménye
két, elsősorban azt, hogy vállalja-© Oldófalvi az ügyvezetői tisztséget.

l//ra mér&öáziXc
és OltíJJ

Csontos

A MöSz szakbizottsága tegnap este fog
lalkozott a BTK—FTC mérkőzés iigyébeni
beadott óvással. A? óvást az Cldh-~Csonios mérkőzés miatt hyujotta be a BTK,
mert az időmérő két menetben is tévedett.
A bizottság az óvásnak helyt adóit s ele
rende'te. hogy Oláh és Csontos újra mér
kőzzék. Tekint éttel azonban arra, hogy
Oláh a mérkőzésen megsérült, a bizottság
az új mérkőzés időpontját nem tűzte ki.
A csapatbajnokság
utolsó fordulóját
egyébként szombaton este 8 órakor kezdik
a Városi Színházban, ahol az FTC a Beszkárttal, a BVSC pedig a BTK-val mérkőzik.

A JÉGHOKK1BAJNOKSÁGÉRT méiközött tegnap este a BBTE ős az FTC csa
pata. A BBTE végig jobb volt elicn'eléné!, a mérkőzés mégis 2:2 (2:0. 0:1, 9:1J
arányban végződött. A ludai csapatnak es
az eredménye is elegendő a bajnokság el
nyeréséhez.
HELSINKIBEN a magyar—finn tenisz
mérkőzés első napján a magyar csapat 3:0
arányban vezet. Asbóth—Sá o 6:1, 6:4, 6.0,
Somogyi Klári—Loefgren 6:2, 6:1, Gábori
—Forsman 6:4, 6 3, 6:3.

A HUNGÁRIA EVEZŐS EGYESÜLET
tegnapesti közgyűlésén Wiinscher F. igyes
elnök megnyitó beszéde és a jelentések tu
domásulvétele után Albrecht királji her
cegei választották meg díszelnöknek, tisz
teletbeli elnöknek pedig bádoki Soía Ká
rolyt választották. Ügyvezető elnök Wünseher Frigyes, alelnök id. Kauser Árpád
és Trautman Ferenc, ügyvezető igazgató
Temesváry Béla, sportigazgató Glitz Gusz
táv, titkár dr. Nagy Andor, művezető M«'‘
nár László, Mórlch Ervin és Jaskievic*
István lett. A közgyűlést követő vacsorái*
Wiinscher Frigyes osztotta ki a dfákatMolnár László és Jarkicvicz István a sport
____ _ Győry Károly, Mamaélet fe'lendítíaéért,
sich Tibor és Molnár László pedig bécsi
győzelmeikért kaptak díjat.

PÁGER ANTAL
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A szovjet legnagyobb
regénysikere

Titkos Iratokat találtak

,, ■

főhadiszállásán
lehet tudni, hegy mi a helyzet
Erdélyben.
A bukaresti lapok most már, a légio
nista hivatalos lapok kivételével, is
mét teljes terjedelemben megjelennek.
Horia Simáról hivatalos közlés hijján
továbbra is különböző bírok keringe
nek.
A legújabb hír szerint öngyilkos
ságot követett el.

A vasgárdisták bukaresti főhadiszál
lásán titkos iratokat találtak, amelye
ket a külügyminisztériumból vittek cl.
Ezeket az iratokat azonnal visszaszál
lították a minisztériumba. Bukarest
egyik elővárosának, Sórbanvodnak,

a polgármesterét és feleségét

Elfogták a fogdából
megszökött indiai
népvezért

Érdekes módon menekült meg a vas
gárdisták bosszúja elől Auschnitt
Max, az ismert volt román nagyipa
ros, aki jelenleg büntetését tölti ki.
Betegsége miatt nemrégen a fogház
ból rabkórházba szállították. Amikor
a lázadás kitört,

Indokínai fegyver
szüneti tárgyalások
egy javáni hadihajón
,

Tokió,

jan. 30.
(NST) Az indokína—thaiföldi ellen
ségeskedések beszüntetése után, szer
dán este egy jopáni hadihajón meg
kezdődtek a fegyverszüneti tárgyalá
sok. A japán delegáció, amely hét sze
mélyből áll, már előzőleg megérkezett
Saigonba.

nnru Aiújlo

*’

Műtalp
Bukarest,

jan. 30.

(Magyar Távirati Iroda)

A nemzetgazdasági minisztérium el
rendelte, hogy a műtalp előállításához
szükséges vegyszereket hozzanak be az
országba, mert a közeljövőben műtal
pat fognak előállítani.

NE SZÓLJ SZÁM,
rém fáj fejem! E közmon
dás csak képletes. De tény
<«, hogy fejfájás, idegei
bánta Imák, n<$i gyengél
kedés stb
idején kilőné
gyógyszer « 1, 3 és 8 estyás dobotokban
minden
gyÓgWartdrbán kapható

ALGOCRATINE

Egypártrendszer
Franciaországban

Auschniitot az orvosok egy koporsóba zárták

Viciiy, jan. 30.

és a hullatercmbe vitték, úgy hogy I (NST) A Franciaországban megalaj kuló új egypúrt, amelyet a Nemzeti
amikor a vasgárdisták a kórházban
I Egyesülés Pártjának neveznek, vezére,
keresték, ott nem találták meg.
I elterjedt hirck szerint, Pétain tá’oorI nagy államfő lesz. Helyetteséül állíI tólag Auloist, a párisi semmitőozék
I elnökét és Lamérand-t, a francia ifjúI sági szervezetek főtitkárát szemelte
I ki. A pártvezetőség többi tagjai a kor| mány tagjai közül kerülnének ki. I<ry
! Demoulin Labarthiér l&sz a főtitkár
ragnak nincs nagy vesztesége, míg a I és a francia rádió nemrégiben visSzalázadóknak, akik, a miniszterslnökség I vonult vezetője, Tixier-Vignansourt
épületét' és a telefonközpontot támad | lenne a propagandáiönöké.
ták mag, igán sok a halottjuk. A holot. I wwwtwvvuwwMwwwMire
tak között sok a nő és a gyermek is.
mart a lázadók maguk előtt revolverrel
nőket 03 gyermekeket hajtottak.

Nőket és gyermekeket hajtottak
masuk előtt a bukaresti zendülők

Bukarest, jan. 30.
' A belügyminisztérium -• kjzileménye
Kabul, jan. So.
szerint Á lázadás során Ántouzscu túÖfST) Subhas Bőse, az ismert jó- bomók elrendelte, hogy a hadsereg
díaj népvezér néhány, nappal ezelőtt csak, akkor használjon fegyvert, ha a
magezökött a rendőrség fogdájából. lázadók megtámadják vagy rálőnek.
Háromnapos kalandos bujkálás után
most ismét megtalálták és letartóz Ennek tulajdonítható, hogy a hadaiétatták. Subhas Bősét azzal vádolják,
hogy polgári ellentállásra szólította’
fel a népet.

Az albán harctérről
Kairóba utazik
Donovan ezredes

Isztanbul, jan. 30.
Csütörtökre virradó éjjel ideérke
zett jelentősek szerint Donovan ezredes, Roosevelt személyes megbízottja,
letartóztatták.
j ezidőszerint ugyan még az albán hadA polgármester feleségével együtt rab- I színtéren tartózkodik, azonban Gölásokban és fosztogatásokban vett ! rögországból a legközelebbi napokban
reszt. Megállapították, hogy
I Kairóba utazik, hogy Wawell tábor81 hullát fosztottak ki.
dokkal találkozzék. Török beavatott
A lopott holmit megtalálták a laká- ÁÖÍÖ]‘VV
a^ a me*Uey*
sán.
ízest tűzik, hogy eddig meg nem bizo| nyos, hogy Donovan törökországi
j útja ^clőtt vagy csak azután keresi-e
fel Wawall tábornokot.

- b078.882 lakosa van Max Auschnitt egy koporsóba bújva
Albániának
menekült meg...
(NST.) Albániában most fejeződött be az
1940 szeptemberi népszámlálás statisztikái
feldolgozása. Az eredmény szerint Albániá
nak a népszámlálás időpontjában 1.073.882
lakosa volt, az előző évi 1.063.893 lakossal
szemben.

5

A Budapesti Királyi Orvosegyesület
örthopaediai
szakosztálya
január
30-án, csütörtökön este 6 órakor a ÍI.
sz. sebészeti klinika (VIII., Baroos-u.
23.) tantermében ülést tart.
A napirenden rendkívüli közgyűlés
keretében szerepel a Kolozsvári Egye
temi Örthopaediai Kórház ügye.

-e

Tirana, január 30.

|

Orfhopéd-orvosok
lendkívíili közgyűlése

Egy polgármester és a felesége
kifosztott 84 hullát...

Helsinki, jan. 30.
A kormány szerdán a Lapploldre is
kiterjesztette az országban már egyéb
ként bevezetett húsjegyrendszert. Az
intézkedés értelmében a jegyrendszer
r.3 o vidéken rendkívül népszerű rénczarvashúsra is vonatkozik.

ÓBM&dfi

a vassárdí ;;k

Moszkva, jan. 30.
Most érte meg 79. kiadását a Szovjet
unió legnépszerűbb epikusának, Michail
Solochovnak külföldön is ismert regénye,
a „Tychij Don" (Csöndes Don), am:Iy nagy
tehetséggel megírt élénk ábrázolása a doni
Bukarest, jan. 30.
kozákok életének s az 1919—20. évek pol
gárháborújának. Az új kiadással Soloshóv
(Búd, tud.) A rend és a nyugalom a
nagy regénye, amelyen az író kerek 14 esz román fővárosban és a vidéken a je
tendeig dolgozott, most már 4 és fél millió lek szerint már helyre állt, a telefon
példányban forog közkézen csupán Orosz forgalmi korlátozást és a korai zár
országban. Soloehov, aki maga is kozák órát azonban továbbra is fenntartják.
Az igazoltatások az utcákon folyamat
paraszt, Mcwnszkaja nevű településénél,
ban vannak.
amely most mint kollektív gazdaság, „kőiéhoz“ működik.
Vidékről kevés hír érkezik, nem

Húsjegyrendszer
a Lapp-főidőn

I

800 darab szőrme egy zöldinges
székházban
Bukarest, jan. 30.
(Magyar Távirati Iroda)
A katonai hatóságok tovább foly
tatják a házikutatásokat és utcai mo
tozásokat. A szerdai nap folyamán
végigjártak valamennyi kerületi- vas
gárdista székhazat s azokban nagy
mennyiségű lopott .árut találtak telhalmozva, továbbá igán sok revolvert,
fegyvert és készpénzt is. Az egyik ke
rületi vasgárdista-székházban példán,!
830 darab szőrmét találtak l,800-C00 lei
értőkben, azonkívül nagymennyiségű
autógumit félmillió lei értékben. Egy
másik székháziban hét fegyvert, nyple
revolvert, tizenhét önműködő pisz
tolyt és három szuronyt találtak.
Egy letartóztatott légionáriusnál
327.000 le ikészpénzt, egy másik laká
sán pedig öt tehergépkocsit megtölti"
lopott holmit találtak. Egy harmadik
légionárius lakásán tartott házkutatás
során három tehergépkocsi volt szük
séges ahhoz, hogy a rablott holmit
elszállíthassák. Az egyetem jogi fa
kultásán 107 fegyvert találtak elrejtve.
Letartóztatták azokat is, akik a rá
diót birtokukba vették és hamis híre
ket közvetítettek. A letartóztatottak
között van Jacobescu mérnök, a rádió
aligazgatója cs sok tisztviselő.

Bukarestben eddig 106 felkelőt tar-

FERENCJOZSEF
KESERŰVIZ

tóztattak le, köztük Zavoianu ezredest,
a rendőrség volt vezetőjét- Vidéken 392
lázadót vettek őrizetbe.
A jassyi postahivatal tisztviselő
kara ellen szigorú vizsgálatot indítot
tak, mert január 21-étől 23-áig nem
továbbították a hivatalos táviratokat

Ki viselhet fegyvert
Romániában?
Bukarest, jan. 30.
Szerdán este megjelent az a kor
mányrendelet, amely újból szabályoz
za a fegyverviselést. Az intézkedés ér
telmében ezentúl minden olyan sze
mélynek joga van a fegyverviselési
engedélyre, akit az a veszély fenyeget,
hogy a vasgárdisták részéről bántalom
érheti.

Négyórás légiriadó
Londonban

Stockholm, jan. 30.
Londonban szerdán este 4
I éra hcsszat tartó légiriadó volt, A
szirén ik 18 órakor szólaltak m
El gf
ellenséges repülőgépek közeledtét je
lezve és esak 22 órakor adták hírül a
légiveszély elmúltát.
London, jan. 30.
|

i

' (NST.)

(NST) Szerdán a délelőtti órákban
egy nehéz német bombavetőgép jelent
meg az angol főváros fölött és bom
bákat dobott le Nogylondon két kü
lönböző városrészére. Több angol va
dászgép szállt fel üldözésére, de a né
met gépet nem tudta ártalmatlanná
tenni, sőt a bombavetésben sem aka
dályozhatta meg. A földről egészen
jól lehetett látni a német repülőgépet.
Az anyagi kár a hivatalos jelentés
szerint csekély, viszont a bombáknak
több emberélet esett áldozatul.

— Házas-ág. Miki ős véri GyengS László,
m. kir. vezérkari százados február 1-én
hét órakor vezeti oltárhoz a belvárosi főplébánlatunplomban Bartsch Juliannát.

ML1CE faYE
el«ő ksmilca-sxarape
egy makrancos és temperamentumos korcsmárosné alakjában

BREHDA JOYCE

az „ÁRVÍZ INDlABhN'*
bajos naivója

RKHARD GREENE

Amerika újonnan felfedezett amorézéja

ERED MC MURRAY
a vaskos, kegyetlen
humor képviselje

A holnap hajósa
v

i

LAPZARTA

Sfeíani-gelentés

Metaxas halála mögött
az Intelligence Service keze
keresendő
70.000 gápüis van a németeknek
tudósítójának tele onjelentés

Milánó, jan. £0.
Az immár nyolc éve hatalmon lévő
Hitler fényképe díszíti ma minden
olasz újság első oldalát. A fasiszta
sajtó felhasználja az alkalmat, hogy a
jubileummal kapcsolatban a német
olasz összhangot és fegyverbarátságot
'haÁgSÚlyozza. Megint sűrűn- lehet ol
vasni, kitételeket a két hadsereg szo
ros egységéről. Ez a hatalmas erő az
itteni általános meggyőződése szerint
igen hamar le fog csapni, sőt amint
ma több újság írja, vezető angol poli
tikai körökben is úgy vélik, hogy

a régóta esedékes invázió ezúttal
tényleg „a megvalósulás közvetlen,
küszöbén. áll.“
A Püpcúo d'Italia és a Régimé Fascista
amerikai értesüléseket közölnek szen
zációs beállításban, melyek szerint

a német Luftwaffe jelenleg 70.000
géppel rendelkezik, ebből 33.00J

A Ragim-e Faseista hozzáteszi, hogy
ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra
kerülése nagy árzuhanásokat okozott
a ^ewyorki tőzsdén.
Az utóbbi napokban elhunyt két euró
pai politikai személyiségről, Csáky
Istvánról és Metaxas görög miniszter
elnökről — még ha merőben különböző
.tónusban is — -sokat írnak az itteni la
pok,. Metaxast..a sajtó egyöntetűen fe
lelőssé teszi a görög-olasz háborúért

A Duna vízállása igen szeszélyes: a
felsőmagyarorezági szakaszon lassú
emelkedés mutatkozik, de egyes helye
ken a megtorlódon jégtáblák komoly
helyi áradásokat okoznak. Különösen
súlyossá vált a helyzet Dunapentelénél, ahol úgynevezett

Szalomki
bombázása

A görög frontra vonatkozóan nagy
megelégedéssel és reménykedve ol
vassa az olasz közvélemény a külföldi
újságokban közölt angol—görög hadiRóma, jan. 30.
jelentéseiket az ellentámadások raeg(NST.) Az olasz légihaderő kedden
indulásáról, Különösen az a Reuterfokozott tevékenységet fejthetett ki
beszámoló talál
errefelé általános Görögország iö ött,
mert a kedvező
visszhangra, mely szerint ezek az el
időjárás ezt lehetővé tette. A táma
lenakciók folyton erősödnek.
dások főcélja ismét Sz-aloniki és kör
Györgyi Miklós
nyéke volt Vadászgépek kíséretében
támadó bomba vetőraj ok bombákkal
árasztották el ezt a fontos utánpótlási
központot. Eddig még soha nem ta■>

Sh

ridi«, az, új miniszterelnök az esküt,
alig négy órával azután, hogy Metaxas meghalt.

gássága Dunapentelénél, ami csak SS
cm.-rei marad el a tavalyi jeges árvíz
vízszintje fő ölt. A védgát még mint
egy 80—1(M cm.-cs emelkedést kib.r, go
a helyzet így is igen súlyos. Különö
sen súlyossá teszi, hogy

a Duna ismét zajlik és újabb jég
táblák torlódnak a dunapentelei
jéggát alá.

Ennek a jéggátnak az a sajátossága, A 13—15 fokos hideg is súlyosbítja
hogy a jégtáblák nem egymás fölé a helyzetet, mert a szétrobbantott jégtorlódtak, hanem a meder alja felé táb'ák azonnal össze fagynak. Buda
egymás alá halmozódlak. Szaknyelven pesten ma még 40 cm.-t áradt a Duna,
az ilyen jéggátképződéet szakállas jég de a vízszint emelkedése holnapra
dugónak nevezik. Felülről nem is látni valószínűleg . megszűnik.
semmit a jéggátból, mert a jégtorlasz
Komoly áradásról érkeztek hírek
mélyen a víz alatt húzódik. Éppen ma reggel Adonyból is. Innen kezdve
ezért kevés eredménnyel járt a teg lefele áll a Duna jege, úgy, hogy a
napi bombázás, mert az ötvenkil-'s re jégtáblák itt is megtorlódtak és a víz
pülőbombák
alig pár centiméteres nek nincs szabad lefolyása. E7 a jég
apadást eredményeztek.
torlódás okozza a soroksári Dunaúg
Ma reggel 712 em. volt a Duna ma- áradását is.

A félhivatalos Stefani azt mondja,
hogy a görög államférfi hirtelen
halála mögött megint az Inttiligence Service keze keresendő.

Mandulafekély ölte meg
Metaxast
Isztambul, jan. 30.

„Szakállas jégdtigó" okozza
a dunapentelei áradást

„szakállas jégdugó‘-s zárta el a Duna
folyását és duzzasztotta fel a vizet.

elsővonalbeli harci gép és körül
belül ugyanennyi tartalék.

mitartós

^3)

Sl

tv

.

RUHA
sportmellény

bőrkabát

Metaxas tábornok, görög miniszter
esőkabát
elnök hirtelen haláláról drámai rész
letek váltak ismeretessé a csütörtökre
Ie so ics6 bba n
Gyáizkereltel jelenti
virradó éjszaka, Athénből érkezett je
lentések alapján. Metaxr.s egy héttel a halálhírt a török sajtó Márton
Szász
Bálvány»utea 3° Címre figyelni
ezelőtt betegedett meg a manduláján
Isztanbul, jan. 30.
támadt fekély következtében. A mű
tétet haladéktalanul végrehajtották
(NST) A török sajtó gyáezkerettel
rajta, azonban súlyos állapota elle közli Metaxas tábornok, görög minisz
nére sem tartotta be az orvosi elő terelnök halálának hírét e vezér
recsegést
eltüntet
írásokat,
cikkekben méltatja 'az elhunyt állam garanciával, Marjai 127—465.
Istanbulban feltűnőnek tartják azt férfi életét és művét. Az ankarai rádió
a sie'séget, amellyel György király a halál hírének közlése után a gyász
egyenruhák ér t óriási árat
Metaxas utódját kinevezte. Szerdán jeléül hosszabb időre félbeszakította fizetek Spiegel. Teréz-körút 2 1 9
Telefon 224-842.
délelőtt 10 órakor már le is tette Ko- adásait.

Antenna, rádió

pasztáit hevességű támadás érte Sza1-oniki városát. Raktárak és tárházak
hamvadtak el. csapattáborok semmi
sültek meg s a légvédelmi ágyúk és
gépfegyverek tüzelését a bombák el
hallgattatták .Az olasz repülők meg
támadták az utakon haladó teherautó
kat, menetoszlopokat, a város körüli
erődítményeket, kaszárnyákat és sá
tortáborokat is s nagy pusztítást vitr
tek végbe.

Utánozhatatlan a Kosztelitz Lavendula.

'

PÉZSMAHAT-

Febr. 1-tii
HASBUNDAK UJ
Dán l-üiityiMl lakónyilvántartő
könyv
elsőrendű kivitel, régi ár!

Bécsi-utca 5. (Azelőtt Kristóf-tér

Hassná/í

Tovább tart
a kemény hideg

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Keleti szél, egyes hegyeken, kivált az
ország nyugati felében kisebb havazás. A
hideg tovább tart.

M

óránként

p 1*30

Anonymus F.“

TRIUMPH XS

őrs ágive érkepv.selete.kedvezőOak
Díjtalan bemutatás. ÉD3S és DECbY,
Bpest. VII Akácfa-u 13. T. 222-624.

2 soros JTTe

kölcsön rése óriási választékban.
Sebestyén, VI Király-u. 50. T 42E-6H

TAXIGEPIRŐ

BÉLYEG!

Tel

VESZEK

■

Zd.bl'^nkíóóUa-

M A C H

423-501, 223-338
A hideg levegő megerősödése teljesen
HÓJELENTÉS:
Visszaszorította a várt enyhülést. Ezzel az
Svábhegy 10, Csúcshegy 13, Jánoshegy, Használtruháért mindenféléért
idei téli negyedik hideg-hulláma teljes egé
szében kibontakozott. A fővárosban a mai Hármashatárhegy 14, Szépvölgy 16, Kékes legtöbbet fizetőnk Schmergel ruha*
üzlet. Rottenbiller-u. 37. Telefon
éjszaka volt eddig a leghidegebb; a talaj tető 30, M-encsul-havas 168 cm.
422—269. Hívásra jövünk.
közelében —18, embermogasságban —15
fokra süllyedt a hőmérő higanyszála. Sok
felé volt —20, Kárpátalján —25 tokos hideg.
Felelős szerkesztő és kiadó:
A nagy hideg kifejlődését igen elősegí
tette, hogy az ország egy részét újból hó
Pesti Hírlap regényeket és egyéb
’
DR HALASZ SANDOK
tiszta könyveket. Le vélhívásra
takaró borítja
hájhoz megyek
A hideg uralma folytatódik, sőt az eddigi
Alapította:
VÖRÖS PÁL
jelekből elég tartósnak ígérkezik. Gyors
újságárus
DR NADANYI EMIL
esti lehűlés várható és különösen hideg éj
Ká vin-tér közepén.
szaka. A nappali hőmérséklet a szép nap
sütés ellené r a sem fogja elérni az olvadás Kiadja a 9 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer Kárpl.os na ukliOá tegolcsobban
kesztőeég: Honvéd n. 10 Tel.: 11-53-60. Kiadó: ajánlko ik. Szabó. Viola-utca 36 sz
pontot. A száraz jelleg is megmarad. Z. I. A. Andrássy-út 47. Telefon: 22-42 32. 22-42-33. 22-42 34.
Rá ^felügyelőnél

VI., Pautay Ede-a. 2S.
Felelőn: 426-515.,

K______
_o _szemelvzeti
......... e..........ősz®
.
Keresse
fel 9—_2-ig
tályunk vezetőjét vagy kö ölje vele,
hogy hol beszélhetne Önnel.

divatos frakk szmoking. kölcsön 5 P
Viselt ruhák vétele RÓTH KÁROLY.
VII.. Akácfa-u. 6
T. • 224-751.

válmlöi

MINERVA NYOMDA

üzletberendezéseket és iro
dabútorokat magas áron
veszek, Jelinek, Dobozi-u. 27.
Telefon- 149—430.

Használt férliruhákért

BALRA, LSKÜVÓRL

életbelépő 380.000 1P4Í
Bo M. sz. rend, szerinti!

ÁLARC - LAMPION
papírsapka — szerpentin. PAP.'R-JUX
Budapest,. Klauzál-tér 16. üdv a r.
Árjegyzék díjtalan.

iral

Keresek március 1-re

4 szobás
lakást

Londoni angol tanúr tökéletes
kiejtéssel, speciális gyors rendszerre!
tanít. 421-016.
Nemet üayanyelví áriasszony
német órákat ad. Tel.: 25B-684.
Rózsadombi bérvillában sápon
bútorozott fürdőszobás szoba kívánat
ra ellátással Hadó. 387-030.
’ kfiítaálíó kis
szoba úr helyen olcsón kiadó. Gott-

18: ponti vagy etage fútással, melervírael. Ajánlatot „Tágas la’rás" jel

tried, Fáik Mlksa-n. 36.

igére Andrásry-át 47 földadóba kérek

Gyűjteményt, tömeget, vesz, cseréi,
elad • Kaszab, Károly-körut 3, a.

Alpacca asztali

felszereléseket, tálalt, tálcák. evöesz1,-özüket legmagasabb áron VESZHEXNER, Király-n. 25. Tel. 22-70-73.

CÍMANYAG

lege ÖJelőbb és leggazdagabb társadalmi osztályból kapható. T. 289-392

Uves-,±í„ csillár
•egolcsóbban a Készítőnél. Vereszki 63
Bittera Alrácfa-u ■ Tel
425-971

fliRHÁZ iV. EM. SíM
belterületen, 45 fürdőszobás lakással
40.000 jöv. csak vevőknek sfirfŐsén
kedv, felt * 80.000. Budapesti
Házkezelő r. t. Tel : 421-86 »
Megbízhat $ fia ti’ pár takarításért

lakást kezes m. gúnyosnál. Há ’fclfgyelőnúl. Vörösmarty-n 4'9—7'.
FőlétBCSÖhAz! köllínbójárutú 11cai fizuba, há aspárnak is eset fg
koszttal febrvár 1. ki-'dó. Káli. ín
utca 32. H 4

Nyomatott a Pa’las' Irodalmi és Nyomdai y.-t, körforgógépein. (Faleiős: Győrt Aladár tgazgató-j
1L
-

