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Eritrea felett — mint Kairóból érke
zett- jelentősei mondják — egyre na
gyobb kötelékekben csapnak össze az 
olasz és brit légierők. A haditudósítók 
kiemelik, hogy Keletafrikában most 
iszonyú hőség uralkodik. A brit repü
lök 135 Fahrenheit fok átlagos hőm-ér-

séldetről számolnak be, amely 57 Cel
sius foknak felel meg.

Ebben a melegben'különleges mód-
szrint az albániai^ arc.yonab középső 
szakaszán ellanyhult a küzdelem A 
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pótlási vonalaikat tervezik át ■ és úi 
csapatszállítmányok érkezését várják.
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szarnyfslületeken ülő szerelők ruháza
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j belül kiégeti, ami a repülőbenzin rob- 
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Meg görög részről is .csak jelentékte
len eredményekről számolnak be. Ko
molyabb küzdelem csak Klissurától 
északnyugati irányban, az eg'yik hadá~ 
száti-szempontböl fontosabb pont ko* 
rül támadt.
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Olasz gyarmati folyóirat 
a keletafrikai hadihelyzetről

Róma, jan. 31.
(Magyar Távirati Iroda)

Az Azione Coloniale című félhiva
talos gyarmati folyóirat a keletafrikai 
hadihelyzettel foglalkozva, a követke
zőket írja:

A keletafrikai olasz birodalom el
len egyre határozottabb formában 
kezd kibontakozni az angol támadás, 
ameiyet az angolok gépesített alaku
latokkal akarnak végrehajtani. Cas- 
sala kiürítése után Cheru vidékén 
folynak a harcok. Kenyában az ango-

lók szintén támadásba mennek át 
úgyhogy ezekre a területekre, ame
lyek eddig támadásban voltak, most 
a védekezés feladata hárul. Mi bízunk 
benne — írja a lap —, hogy az utóbbi 
napokban Eritreában végrehajtott 
visszavonulások megszűnnek.

Ezeket a visszavonulásokat, ha eset
leg átmenetileg még folytatnunk is 
kell rövidesen majd a most kiürített 

I etek, teljes visszafoglalása és 
j Olaszország afrikai törekvéseinek si- 

enes teljesülése fogja követni.

Kegyetlen hideg Albániában
Belgrád, jan. 31.

Csütörtök délutánig az albán had
színtérről beérkezett jelentések szerint 
a kegyetlen hideg időjárás és a hó
vihar közepette változatlanul folynak 
a heves harcok. A küzde’em közép
pontjában a Podgradectől nyugatra 
fekvő Scumbi völgyén áthúzódó sza-

Bengházi előtt az elszánt 
olasz védelem mellett ter
mészetes akadályok is áll
nak az angolok útjában

Konstantinápoly, jan. 31.
. Külföldi laptudósítók egybehangzó 
íelentese szerint Líbiában az angol 
csapatok Bengházi felé igyekeznek 
tért nyerni. A tudósítók hangsúlyoz
zak, hogy Derhától nyugatra az angol 
csapatok elé nagy akadályok gördül
nek, mert el kell hagyníok a sivatag 
lapos területét, amely kitűnő terep 
volt gépesített egységek számára. A 
most következő út sziklák között vezet 
majd. A semleges szakértők véleménye 
szerint a kirenaikai szakaszon most 
lassúbbá válik az angolok előretörése, 
merí,a% olasz védekező csapatok ki 
tudják majd használni a terep termé
szetes nehézségeit. Bardián túl egy-

újabb olasz védelmi vonalat, de való- 
S'^-U’,hogy Bengházi előtt védelmi 
altosokat rögtönzött az olasz hadveze- 
tőség.

A szudáni harctérről befutó hírek 
újabb és újabb angol erőfeszítésekről 
tesznek bizonyságot. Itt a britek min
dent megpróbálnak, hogy a Massaua 
kikötő felé vezető utat a Vörös-tenger 
irányábmi megszerezzék. Ez a táma
dás csak néhány nap óta folyik, hol 
szükebb, hol kiszélesedő arcvonalon. 
A kemény olasz ellenálláson kívül 
többszáz kilométer hosszú, járhatat
lan út választja el az angolokat a Vö
rös-tengertől. Ezen a mellékharctéren

nehézségeit. Bardián túl egy- I a harcok 40-50 'fokos melegben föld
emre az angolok meg nem érték el I nak.

Nyugtalan nap 
Londonban

Berlin, január 31.
(NST) Csütörtökön Londonnak ismét 

igen nyugtalan napja volt Délelőttől 
kezdve a sötétség beálltáig állandóan 
német harcirepülők repültek át szaka-

Angolok Cérnában
London, jan. 31?

(Reuter) A Reuter-Iroda kairói 
jelentik, 
bevették

■ ■■ ■

tavirata szerint hivatalosan 
hogy az angol 
Dernát (MTI)

csapatok

i

. j *‘-v<.cPu*u» ifimig »i szaaa-
ezredek datlan hullám°kban ~ angol fővárosezredek a támadások sorozatát hajtot
ták végre, a görögök hegyi állásai el
len. Az olasz támadásokat rendszerint 
heves tüzérségi tűz előzi meg, amely
en különösen a mostanában felállított 
nehez olasz ^ütegek vesznek részt. A
késő esti órákban beérkezett intések <ép

fölött, bombákat dobva lé, úgyhogy 
Londonban egész nap légiriadó volt. 
A visszatérő német repülőgépeket 
több helyen angol vadászgépek tá
madták meg, de valamennyi német I 
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London:
Nincs jelenteni való

■
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London, jan. .31
(Reuter) A légügyi és bel biztonság

ügyi minisztérium jelenti:
Péntekre virradó éjjel semmi jelen

teni való nem történt (MTI)



A Kúria megkezdte 
a Wirth-per tárgyalását

A magyar királyi Kúria dr. Töreky 
Géza titkos tanácsos clnöklésévcl má
ra tűzte ki annak a nagyszabású ál- 
lamfelforgatási bünparnek a tárgya
lását, amelyben elsőrendű vádlottként 

. TP-irtA Károly ’ vizsgázott nyomdász
mester, országgyűlési képviselő szere
pel és rajta kívül még huszonhárom 
vádlott.

A büntetőtörvényszék ötös tanácsa 
’dr. Szemük Jenő elnökletével több na
pon át tartó főtárgyalás után tavaly 
december 21-én hirdetett Ítéletet eb
ben a monstre bűnperben. A huszon
négy vádlott közül tizennégyet bű
nösnek nyilvánított és ezeket hosz- 
szabb-rövidebb ideig tartó szabadság
vesztéssel sújtotta, míg tíz vádlottat 
felmentett., Wirth Károly felságsértés 
elkövetésére létrejött szövetség bün
tette, továbbá hatósági közeg elleni 
erőszak bűntettnek elkövetésére létre 
jött szövetség vétségében mondotta ki 
bűnösnek és ezért négy évi s JicT.hó- 
napi fegyházra ítélte a törvényszék.

Az ötöstanáes ítéletét semmiséül 
nasszal támadta meg a királyi ügyész
ség, az elítélt vádlottak büntetésének 
súlyosbítása és a felmentett vádlottak 
elítéltetése érdekében. Semmiségi pa
naszt jelentettek be az ítélet ellen az 
elítélt vádlottak és védőik is a fel
mentés érdekében és a kiszabott bün
tetések enyhítése végett.

így került az ügy a Kúriához, ahol 
dr. Töreky Géza, a királyi Kúria el
nöke, ma délelőtt tíz órakor nyitotta 
meg a tárgyalást és azonnal átadta a 
szót' dr. Tóth István királyi kúriai 
bíró előadónak, aki a bűnper anyagát 
részletesen ismertette. Felolvasták az 
■ötöstanáes írásbafoglalt és nyolcvan
öt oldalra terjedő ítéletét is. Az elő
adó kúriai bíró részletesen taglalta 
valamennyi vádlott szerepét. Ismer
tette Wirth Károly vádlott múltját, 
politikai pályafutását. Megemlítette
ennek során aát, amit az ötös-tanács 
ítélete is tartalmaz, hogy ez a vádlott SZ:
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kora ifjúságától kezdve résztvett kü
lönféle munkásmozgalmakban. Elő
ször a szociáldemokrata síkon szere
polt, majd a szélső jobboldali meg
mozdulásokban vett részt.

Tavaly nyáron a nyilaskeresztes 
párt vezetőségének működésével, elege- 
dstlenkedett és azt az elgondolását 
hirdette, hogy minden módon ki kell 
kényszeríteni a nyilaspárt uralomra

HFK5Y IWOK, 
KIS JilREK

A. hirtelen elhunyt Mctaxas, görög mi
nisztereinek fiatal tiszt korában négy évig 
Berlinben élt s a német katonai tudomá
nyokat tanulmányozta. II. Vilmos császár 
ismerte és kedvelte a fiatal görög tisztet, 
akit sokszor nevezett tréfásan „kis Molt- 
kc“-nck.

Az Albániában küzdő görög csapatok 
számára frcnt-hirlapot szerkesztőnek 
Oehris címmel. A frontujság rendszertele
nül, bizonytalan időközökben és a görgők
nél szokatlan kis alakban jelezik meg.

III. Viktor Emánuel clasz császár és ki
rály meglátogatta a római Ccsaro Battisti 
hadikórliézat, ahol a sebesült tengerésze
ket ápolják. Sercna, a fasiszta párt titkára 
a fcgg’.ai Ó3 borii hadSlrórházakban átadta 
a Eu.ce ajándékait a sebesült katonáknak.

Egy amerikai magyar és egy néger fia
talember, a 21 éves albanyi Kerék Sándor 
és a 23 éves A. VZ. Crye.r újfajta gépfegy
vert talált fel. Az új gépfegyvernek 10 
csöve van, amelyeken át 5 másodpere alatt 
350 golyó repül ki. A találmány iránt a 
washingtoni hadügyminisztérium is érdek
lődik.

Osear Strausc, a' világhírű bécsi zene- 
rző az Egyesült Államokba érkezett.

jutását Evéghől több értekezletet tar- j( bátora következtében különösen intenrf- 
tott az Andrássy-úti nyilasházban, ven féíöpő járványok elterjedésének meg-
majd ismételten tanácskozott emberei
vel, mostani vádlottársaival, a Hölgy
utcai Szües-féle vendéglő belső szobá
jában.

A főtárgyalás bizonyítási anyaga 
alánján felsorolja az ítélet, hogy a 
többszörös tanácskozás után a vádlot
tak milyen megállapodásokra jutottak. 
Elhatározták, hogy a Kormányzó úr 
elfojtását valamelyik kenderési útja 
alkalmából fogják végrehajtani. tár
gyaltak Sz"lasio Ferenc kiszabadításá
ról és arról, hogy a Kormányzóval 
erőszakos úton miniszterelnökké ne
veztetik ki Szálasit.

Katonai kiképző telepet építtet Forrt, 
az amerikai híres autógyáros az amerikai 
nemzet számúra. Ford azonkívül új hatal
mas repülgépgyúrat is létesít.

Tilos mindenféle gépkocsi és mcitor- 
kerékpárgum’abronos eladása Olaszország
ban. Az új vagy használt gumiabroncsokat 
magánosoknak és kereskedőknek egyaránt 
8 napon belül be kell jelcsiteniök.

A franciaországi ntmet katonai erők fő
parancsnoka nyilvánvalóan a közvélemény 
megtévesztés é re szánt híresztelésekkel 
szemben közli a nyilvánossággal, 'hogy a 
német hatóságok sohasem tervezték a 
megszállt területen lakó 18—45 éves lakos
ság ösezeírácát.

Sú’ycan elítélik viciiyi hivatalos körök 
Cilije Évának az Egyesült Államok terüle
tén kifejtett propagandáját, főleg azt, 
hogy francia emigránsok körutazásai so
rán nyilatkozva állandóan ismétli: „Ne 
íilelmczzótak Franciaországot?* Különös
nek mondják, hogy világnézeti indítóokok 
a nagy francia Mme. C'urie leányát arra 
ösztönzik, hogy sokezer francia asszony és 
gyermek éheztetését tanáeso! ja.

Az angol rádió jelentésé szerint az an
gol alsóházban közölték a kormány ré zé
rói, hegy ezentúl nem visznek be Angliá
ba külföldi gyógyszereket.

Február 3-án kezdi meg a Nemzeti 
Bank a leu-crepénz átváltását. A leu érme 

| mint fizetési eszköz, csak február 22-ig 
I marad érvényben.
| Ingyen árusítási engedélyhez juttatta 

Kolozsvár városa a Cl éves Pop Octavián 
hadirokkant gyümölcsárust, akit a bécsi 
döntéskor a fosztogató románok tönkretet
tek. Még árukészletét is a magyar ható
ságok vezetői tsqremtetiék elő.

Adagolják a kenyeret február 1-tól kezd
ve Ezlovúkiában. A havi fejadag 13.3 kilé. 
A kenyér 40% búza- és 60% kukorica
lisztből készül.

i Megkezdődnek az orosz áruszállítások 
Jugoszláviába. Márciusban már megjelen
nek az orosz gépkocsik a jugoszláv piacon. 
A kocsik gumiabroncsokkal felszerelve ér
keznek Jugoszláviába.

Erősen emelkedett az utóbbi hetekben a 
gázfogyasztás Olaszországban, A gázművek 
ezért a gázt ezután alacsonyabb nyomás 
alatt tartják s ezáltal egy köbméter gáz 
maximális kalóriatartalmát 3.500-as szín
vonalon rögzítik. Hasonló korlátozást lép
tettek életbe a háború első hónapjaiban is 
Olaszországban.

A belgiumi kenyérhiányból adódó ne
hézségek áthidalására 40.000 tonna burgo
nyát szállítanak Hollandiából Belgiumba. 
Egyidejűén tárgyalások folynak belga rész
ről hollandi gabona átvételére is.

Hatálytalanították a kiskereskedői ki
árusítási engedélyeket Olaszországban. A 
rendelet indokolása szerint az ilyen kiáru
sítások alkalmával a vásárló közönség 
szükségleteinél nagyobb mennyiségű árut 
vásárol Ö3sze, holott a mai helyzetben min
denki csak a legszükségesebbet vásárol
hatja.

A lengyel főkormányzóság lakosságának 
egészségügyi helyzetével foglalkozik a 
Berliner Börsen Zeitung krakkói tudósító
ja. A tudósító utal arra, hogy a német pol
gárt közigazgatás tevékenysége megkezdé
sekor az egészségügy terén is tarthatatlan 
állapotokat talált. Ezért haladéktalanul 
megkezdték a járványok leküzdését. Töme
ges oltások (Varsóban néhány hét alatt 
7C0.C00 embert oltottak be) gondoskodtak a 

akadályozásáról. A harc elsősorban a ki
ütéses tífusz ellen irányult, amely nagy 
veszélyt jelentett az ország számára. Az 
eré'yes intézkedések következtében min
denütt sikerült a kiütéses tífusz elterjedé
sét megakadályozni. Ugyancsak megkezd
ték & harcot a nemibetegségek, valamint 
e trachoma leküzdésére.

Degrelle, belga rexista vezér a Popolo 
di Roma munkatársának kijelentette, hogy 
ismét átvette Brüsszelben a rexl.ta moz- 
ga.-on- vezetését és a mozgatom híveiből 
katonai osztagokat, elsősorban ropii’őosz- 
tagokat szeretne létesíteni, hogy visszasze
rezze E'elga Ki r.gót. Erre vonatkozóan már 
ajánlatot is tett a nemeteknek.

Rydz-Smigly, volt lengyel tábornagy, 
aki tudvalévőén megszökött a rcmán in
ternáló táborból és előbb Istanbulban, 
majd Ankarában tartózkodott, Irakon át 
megérkezett Itoleszt'nába.

A túvolkcleli francia hftjóraj, írja a Le 
Temps, a Sziámi öbölben, a Koh-Chang- 
sziget mellett su'yos vereséget mért a 
számbelileg sakkal nagyobb thailandi hajó
hadra, s ezzel Franciaország megmutatta, 
hogy bár Európában vereséget szenvedett, 
eltökélt szándéka és meg is van hozzá az 
ereje, hogy birodalmának integri'á'át s-á- 
razon és vizen mindenki ellen megvédcl- 
mezi. í

Korlátozták a vendéglői főtt tészta ada
gokat Olaszországban. Február 1-től kezd
ve főtt técztancmüek kiszolgáltatása alkal
mával a vendéglőkben és éttermekben a 
vendég élo’.miszerjegyének megfelelő szel
vényét köteles leadni. Meghatározlak egy
szersmind a spaghetti-ételok legnagyobb 
adagjait is, kedden és pénteken pedig 
ilyen ételeket kiszolgáltatni nem szabad. 
Az claj- és z'.irgazd^lkcdási korlátozáso
kat is kiterjesztették a vendégükre és ét
termekre. Azonkívül hetenként legalább 
egyszer olyan levest kell készíteniük a 
vendéglőknek, amelybe tósztancmü, vagy 
rizs nem kerül.

Kikapcsolják a zsidó cégeket a horvát 
gabonakereskedelemből.

A magyar—török árucsere-egyezmény ér
telmében a napokban megkezdték a kara- 
büki vas- Ó3 acélművekből a vasszúllítást 
Magyarországba. Az első szál’ítmányban 
1.53) tonna vasat indítottak útnak. Ma
gyarország ezért a vasért 2 500 tonna szö
gesdrótot szállít Törökországnak.

Lilié városa fő.000 pí.r cipőt rendeli a. 
belföldi ipar Mélénkítóg&te és egyúttal a 
nélkülöző néprótegek tölsegélyözősáre. 
Éréknek a cipőknek csak a felsőrészük ké
szül bőrből, talpukat fából készítik. A ci
pők ára nagyság szerint SO—35 frank. Az 
első tízezer pár cipőt már le is szállítot
ták és igen gyorsan el is adták.

«W» *** *W ....  "O '«111 -itln 1

— A Budakalászi Textilmüvek Kllnger 
Henrik Kt. teljés rész vény pakettje — amint 
ez köztudomású — 1939-ben a régi tulajdo
nosok kezéből nagyobbik rész-ben sv-jci, 
többi részében USA-be-1 érdekeltség kaz-ba 
ment át. A Budaka.ászi Textilmu/vek Rt. 
most megtartott 1940. évi rendes közgyűlé
sén már a két évvel ezelőtt rekonstruált 
igazgatóság reprezentálta az új idők sze 
lemének megfelelő érdekeltséget. A köz
gyűlés által jóváhagyott 1939. évi üzletévi 
zárszámadás a vál tolat további fejléd lsé
ről számol be. A vállá.ai saját tők inek 
összege 3,982.000 P, mely összeg nem fog
lalja magában az alkalmazottak nyugdíj 
alapja részére külön tartalékolt 475.000 P-t. 
A beruházási hozzájárulásnak niég nem 
esedékes részét a vá’to'at szintén tartalé
kolta. A közel 1,700.000 pengőt kitevő érték
csökkenési tartalék is arra mutat, hogy a 
beruházások értékelése megfelelő gondos
sággal történt. Emiitésreméltó, hogy 1939. 
évben a munkabérek és szolgálati illetmé
nyek összege 1,751.000 pengőt, a szociális 
terhek 118.000. a közterhek 251.000 pengőt 
tettek ki. A kimutatott 288.000 pengő nye
reségből részvényenként 12 pengő oszta'é- 
kot fizetnek. A közgyűlés elismerését fe
jezte ki Mössmer József kereskedelmi fl'ta- 
náosos vezérigazgatónak értékes működésé
ért, amellyel a mérlegben mutatkozó ered
ményeket a mai rendkívül nehéz viszonyok 
között kitermelte.

Hattburgi Terme® Érigyesné szül, újpesti 
Wolfner Erzsébet és dr Géber Jánosáé 
szül. _ újpesti Wolfner Mitka. fájdalommal 
megtört szívvel tudatják úgy maguk, mint 
családjuk nevében, hogy szeretett édes
anyjuk

özv. újpesti

Wolfner Jőzíefné
t. hó TDAb ellvtayt.

tak _
Bndapset ltMl Január MM.
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A hercegprímás imát mond a nyitott sír előtt

„Ha megindul a tengely 
támadása, két hét alatt 

döntést hozhat"
Hitler kijelentései felvillanyozták ai olasz 

közvéleményt
&ltsS milánói 

tudósítójának tele onjelentés

Rekviem Csáky Istvánért
Gróf Csaky István, az elhunyt n?3,' 

gyár külügyminiszter lelki üdvéért 
ma délelőtt 10 órakor a Nagyboldog 
asszonyról elnevezett budavári koro
náz? főtemplomban engesztelő szent- 
miscáldozatot mutattok Le. A temp
lom kercszthajójában fekete drapériá
val bevont katafalkot állítottak fal, 
mmyet kétoldalt barom sorban gyér- 
tyakoszoru övezett. Az oltár mellett 
kétoldalt hatalmas kandeláberek vilá
gítottak.

Már fél tízkor megkezdődött az elő- 
kelősegek erken-se: fekete díszruhá
in ?.? cilinderben jöttök a közéleti 
előkelőségek. A család részéről gróf 
Csaky Istvanne, Csáky Zcigmond és 
gróf Csák?! Bora társaságában érke

zett a szentmisére. Háromnegyed tíz
kor megérkeztek a kormány tagjai és 
gróf Teleki Pál miniszterelnök elhe
lyezkedett a részére fenntartott he
lyen. Az egész magyar közélet részt 
vett az engesztelő szentmiseáldozaton. 
Megjelntek az országgyűlés két házá
nak tagjai. a különböző tisztiküldött
ségek és vidéki depi'.tációk. A Buda
pesten akkreditált diplomáciai testü
let is csaknem teljes szambán megje
lent és ott voltak a nemet, olasz, japán 
és Jugoszláv külön küldöttségek is.

Tíz óra előtt néhány perccel érke
zett meg a Főméltóságú Asszony, 
majd Seredi Jusztinián hercegprímás 
nagy papi segédlettel megkezdte a 
gyászmisét.

i Milánó, jan. 31.
í . újévben lejátszódott események 

óta Olaszország politikai és katonai 
hangú atát teljesen a tengely sajtó ré
széről sűrűn és feltűnő nyomatékkai 
jelzett nagy fordulati dominálja, mely
nek bekövetkezését római irányadó 
körökben Hitler tegnapi beszéde ál
tal még csak megerősítve látják.

A tegnapi beszéd itáliai hatása 
különösen két irányban érezhet: 
az olaszok érdeklődése elsősorban 
a legnagyobb határozottsággal 
ígért győzelem, az 1941-ben esedé
kes új európai rend és az olasz
német közösség hangsúlyozása felé 

fordul.
míg külföldi semleges tényezőkben 
inkább az Egyesült Államokhoz inté
zett figyelmeztetések keltettek mé
lyebb benyomást.

„A háború gyakorlatilag már eldőlt. 
19-il-bcn új rend jön Európában!" — 
Ilyen sokatmondó címek alatt repro
dukálják a lapok a lehető legrészlete
sebben és legszínesebben Hitler sza
vait, amelyeket a Corriere delta Sera 
szerint „minden olasz örömmel kell, 
hogy olvasson".

A Gazzetta dél Popolo azt mondják 
hogy az amerikai beavatkozás cseppet 
sem lenne váratlan. A lap szerint

Hitlernek az a kijelentése, amely, 
lyel az amerikai hadihajóknak 
Európától való távoltartására cél
zott, éppen ezért „igen aktuális ás 

szükséges volna”*.
A frontokon az olasz sajtó szerint 

nincsen újság, a lapok inkább
a tavaszi hónapok várható esemé

nyeivel
foglalkoznak. A Stampa kijelenti, 
hogy „a tengely-offenziva hatalmas 
zónára fog kiterjeszkedni, félelmetes 
eszközökkel és hihetetlen intenzitással 
és a támadás olyan gyors lesz, hogy 
két héten belül döntést hozhat."
c, A
Sera felhívja a figyelmet arra a rend
kívüli időszakra, amelyet most az 
olasz nép átél és amiben áldozatokat 
is, kell hozni. „Az ellátás, szállítások, 
fűtés stb. tekintetében megértésre van 
szükség, hiszen ma nem is mehet min
den a kívánt normális keretek között" 
— írja a milánói újság, amely újra 
hangoztatja, hogy az ilyen apróságok
kal korántsem lehet kizökkenteni az 
olasz nemzetet eddig tanúsított cs a 
jövőben is elvárt példás nyugalmából.

Györgyi Miklós

Londoni tudósítónk
táviratából

Berlin a Hitler-beszéd 
hatása alatt

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

Ltodon, jan. 31.
Csütörtökre virradó éjszaka, több 

mint egy heti szünet után, megszólal
tak London légvédelmi szirénái. A 
német gépek számos gyujtóbombát 
dobtak le az angol fővárosra. A táma
dás nem tartott sokáig é% a támadók 
eltávozását jelző szirénák jóval éjfél 
előtt felhangzottak. A légitevékenység 
megindulását az idő jobbrafordulása 
tette lehetővé. ’ -

Az afrikai eseményekről az a hír ér
kezett, hogy hz angol haderő további 
nyomult nyugat felé Líbiában.

Erítreábcxi is. tovább folynak a

harci tevékenységek. Még sehol na
gyobb összecsapásra nem került sor 
az o.asz és főleg indiai egységekből 
aJo angol haderő között, mert az ola
szok ki óhajtják nyilvánvalóan vá
lasztani az ellenállásra nekik legal
kalmasabb terepet. Erős őrjárati te
vékenység folyik angol részről a ke
nyai határon is. Az angol lapok kato
nai levelezői most, is, mint mindig, 
rendkívül óvatosak jóslataikban és 
állandóan figyelmeztetik a közönséget 
bizonyos esetleges veszedelmekre.

Az afrikai hadjárat azonban akár
mennyire is nagyjelentőségű Anglia 
szempontjából, a fő érdeklődés termé
szetesen a Szigetország ellen készülő 
nagy német offenzivára irányul.

Mikes György

berlini
tuatösitőiának tele onietenlete

Badogüo tábornagy 
megbetegedett

Zürich, jan. 31.
Olaszországból a csütörtöki nap fo

lyamán Svájcba érkezett jelentések 
arról szólnak, hogy Badoglio tábor
nagy, az olasz nagyvezérkar volt fő
nöke, megbetegedett;

em.lekeh.ez hú folytatását hangoztat
tak, úgy döntöttek, hogy Metaxas holt
testét Athénbe ravatalozzák fel. A ra
vatal a nagyközönség számára a csü
törtök és a pénteki nap folyamán lesz 
hozzáférhető, majd pénteken délután 
kisérik Metaxast utolsó útjára.

Boriin, jan. 31.
Oldalakon át közli a német sajtó 

Hitler vezér és kaneellár beszédet és 
rendkívül érdekes, hogy milyen címe
ket adnak az egyes sajtóorgánumok. 
A nőmet külügyi hivatalhoz közel álló 
Berliner Börsenzeitung e főcím alatt 
közli a beszédet:

„Tavasszal megkezdődik a tenger
alattjáró-harc".

A Deutsche Allgemeine Zeitung-nak 
ez a plakátbétűs címe:

Führer az Angliával való végső 
leszámolásról"..

Az alcímek között szerepel, hogy 
Hitler pontról-pontra szétrombolja az 
angol illúziókat, továbbá az, hogy Né
metország számolt minden lehetőség
gel, valamint az, hogy a német haderő 
felfegyverzése páratlanul áll a törté
nelemben, a hadosztályok számát pe
dig hatalmasan megnövelték.

Az egyik lap cikkének ez a címe: 
.^Figyelmeztetés Amerikának: aki azt 
hiszi, hogy Anglián segíthet, annak 
tudnia, kell, hogy minden hajót, akár 
kísérettel, akár anélkül fut, megtorpe

dózunk, ha tórpedócsöveink elé kerül". 
Berlinben természetesen

a Hitler-beszéd háttérbe szorított 
minden egyéb problémát

és a mai sajtókonferencián is csak 
azzal a hatassal foglalkoztak, amelyet 
a beszéd Németországban és a külföl
dön keltett.

Hosszasan emlékeznek meg az újsá
gok ,

gróf Csáky István temetéséről 
és arról a tényről, hogy Hitler az el
hunyt magyar külügyminiszter iránt 
érzett különös megbecsüléséből Moltke 
nagykövet szeinélyében külön megbí
zottat küldött a temetésre.

®. 8H. 1-

Testőrgárdát 
szervezett Pétain

Vichy, jan. 31.
Pétain tábornagy 200 esendőrtiszt- 

ből álló testőrgárdát szervezett, mely
nek tagjai kék egyenruhát, fehér 
kesztyűt, valamint rohamsisakot vi
selnek.

Ma temetik Metaxast
Athén, jan. 31.

A király és Papagos tábornok, had- 
serogfőparancsnok. miután á véderő 
tagjaihoz intézett napiparancsaikban 
a küzdelemnek a halott miniszterelnök

UqT^DTqIÓcIiOT HisMrkönyvek, hájbérayegtók,
*• uXI\uXuIu0|evA LaW nyilvántartási könyvelt

MINERVA

Elpusztult egy hollandi 
búvárhajó

(Reuter) A holland hajóhad londoni 
főhadiszállása közli, hogy egy had
művelet alkalmával egy holland ten
geralattjáró megsemmisült. (NTI)

Bcdörzsö fórc
DIANA
3*3bo?8te X



SzaSay Karoía, Csányi László 
cs Harangozó Gyu’a táncolja a 

CSODÁLATOS 
MANDARINT

Érdekes baleitbemutatóra készül most az 
Cperaház: február 6-án először adja elő 
Tartók Béla tíz évvel ezelőtt elkészült 
^.Csodálatos mandarin" című táncjátékát. 
Oláh Gusztáv sz'jvegátdoIgozAsúban kerül 
színre Bartók Béla kis remekműve, amely
nek koreográfiájút a táncjáték egyik fősze
replője, Harangozó Gyula készítette el. A 
lány szerepét Szalag Karola táncolja, a 
címszereplő pedig Csányi László lesz, f ii
lop Zoltán tervezte a díszleteket, a karmes
ter Eerencsik János.

FÉLÉV óta SZA
VALÓESTÉKKEL 

JÁRJA AZ ORSZÁ
GOT Orsolya 
E. zsi, a kiváló drá
mai színésznő. A 
magyar költészet 
remekeit mutatja 
be a vidéki váro

sokban, 8 « hatalmas erővel előadott
versekkel mindenütt egészen szokat
lanméretű sikereket arat. Valamenr.y.t 
túlszárnyalta azonban néhány anppal ez
előtt Sopronban, ahol olyan hatást tett a 
közönségre, amilyet, bátran állíthatjuk, 
verssel még nem ért el magyar 
színésznő. Ebben a nyugati végvárban 
előadta több erdélyi költő müvei között 
Reményi* Sándor „Nagy magyar fél
ti e n" című ismert verset, mire a soproniak 
valósággal e xtatikus lelkesedés
ben tő. tek ki. Orsolya Erzsit több, mint 
egy félórán át tapsolták a műsor végén, 
helyükről felállva, kisirt szemmel. 
— Életem legmogrenditőbb élménye volt ez 
® soproni este, — mondja a művésznő, — 
a h a z a f i s á g n ak ilyen, vulkánt 
e r e j é ve l még soha, sehols em ta
lálkoztam...

LEVÉL RÁDIÓÜGYBEN A SZERKESZ
TŐHÖZ: „Egyik legutóbbi számukba® éSSik 
olvasójuk magyar hanglom ezeket 
kért » rádiótól. Vagyunk jóuéhányan, akik 
a magyar rádió zenei műsorában az érde
kes levél kövételmányain kívül mást is hiá
nyolunk. Hol vonnak például a Bírtók— 
K o d á 1 y-g y ü j 16 8 örökbecsű népdalai? 
Miféle titokzatos süllyesztőbe került a cső 
dá'atos erdélyi, felvidéki és du
nántúli népdalkincs, hogy sohasem 
hallhatjuk a mikrofonból 1 A. valódi m a- 
gyar népdal t szeretnek végre hal ani 
eredeti népi lemezekről és rátermett éne
kesek előadásában, az unos untalan mű
sorba iktatott és csak külsejében magya
ros nótázás helyett! Tisztelettel: R, I.“

MEGKEZDŐDTEK A „FÉLTÉKENYSÉG44 
PRÓBÁI a Vígszínházban. A főszerepeket 
Karády Katalin és Szitás sy László 
játssza,

KÖNNYEBB TOROKGYULLADÁSON 
ESETT ÁT a napokban Herczeg Ferenc. 
Tegnap éta ismét megkezdhette szokott 
napi sétáját a Hűvösvölgyben.

A SZERZÖDÉSNÉLKÜLI MAGYAR AR
TISTÁK FELSEGÉLYEZÉSÉRE február 
2 án délután 5 órákor műsort rendeznek a 
Mouen Hongéban a Turul Szépmívesek.

TEIÍERPRŐBÁT TARTOTTAK A KO
MÉDIA SZÍNPADÁN tegnap, hogy vájjon 
a deszkák elbirják-e a következő műsor 
nagy attrakcióját, K a s s n e r, a világhírű 
varázsló hat tonnás Toto nevű ele
fántját. A teherpróba jó eredménnyel 
járt, február 1-én az új műsorban tehát 
színpadra léphet a súlyos ven
dég.

FÉLÉVI VIZSGA, lesz hétfőn este a Zene
akadémia kistermében. A főiskola ének
tanszakának növendékei lépnek fel.

KÉT HATALMAS MAJOM TÖRT BE a 
gibraltári színház színpadára néhány nap
pal ezelőtt ©leadás közben. Mivel a maj
mok a gibraltáriaknak babonás álla
tai, a szinjmdi munkások nem kergették 
el az állatokat, hanem megvárták, amíg 
kimulatják magukat és csalt aautáffi foly
tatták az előadási.

- A Magyar UylTappiM M éyMtt *» 
utazóközönséget, hegy s Budapest-wJTagr- 
várarf^-Ko’ozsvár—Marosvásárhely légijárat 
minden nap közlekedik.

Willkie a brit admiralítás 
híres „térképszobájában"

Londoa, jan. 31.
Wendell L. Willkie csütörtöki napja 

az admiralítás első lordjánál, A. V. 
Alexandernál reggel tett láthatásá
val kezdődött. Ennek során a tenger
nagyi hivatal helyiségeit, valamint a 
híres „térképszobát" tekintette meg, 
ahol naponta jelzik az angol flotta 
minden egyes egysége által végzett

mozdulatokat. Még ezt megelőzően a 
volt elnökjelölt egy, London szivében 
fekvő, Shcpherds Market-i régi ital
árusítót látogatott meg. Az üzlet tu
lajdonosa az előkelő vendégnek egy 
üveg pezsgőt ajánlott fel, amelyet 
Willkie a bol[helyiségben megjelent 
vásárlóközönséggel együtt fogyasz
tott el.

színház
OPEEAHÁZ: Fanét (’/tók — NEMZETT: Vi

téz Mtek f/tó). - KAMARA: Kaland (’/tó). - 
MADÁCH- Négy csszonyt szeretek (3/,8). —
VÍG: Szi’vesz'.eri kabaré (’/tó). —- MAGYAR: 
Györgyéi bál (‘/tó). — MAGYAR MŰVELŐDÉS 
HAZA: Csragor és Tünde (3). —- FŐVÁROSI 
OPERETT SZÍNHÁZ: Ilyenek a férfiak (’/tó).
- ANDRASSY: Hajnalodik (’/tó). — PÓDIUM 
(s Pesti Színházban): Tekintettel arra... (’/tó).
— ERZSÉBETVÁROSI: Ma éjjel szabad va
gyak ('/tó, 8). — JÓZSEFVÁROSI: 120-as tempó 
('/tó, 8). — KISFALUDY: Fiatalság bolondság 
('/tó, 8). - ............... .....................................
gálát! ('/tó). 
1911! ('/«»).
Troli (9).

KOMÉDIA ORFEUM: Éjjeli szol- 
— KAMARA VARIETÉ: Hurrá, 
— ROYAL VARIETÉ: Royal

RÁDIÓ
JANUÁR U, FENTEK

BUDAPEST T.í
1Í.Í.Í; „Múzeumalapító diákok.” Közvetítés 

az iparuteai polgári fiúiskolából. — Utána: 
Ifjúsági közlemények. — 16.45: Időjelzés, idő- 
járá3jelentée, hírek. — 17: Hírek szlovák és 
ruszin nyelven. — 17.15; Szórakoztató hang
lemezeik-. — 18.65: Sportközleményok. —• 18.15: 
„Skálától » szimfóniáig.** II. rész. Adiárn Jenő 
előadása. — IS: Hírek magyar, német és ro
mán. nyelven. — 19.26: .Az éj királynője." 
összeállítoteta Cs. Szabó László é*s Laczkovich 
János dr. Részben hangfelvétel. — ZÍ.15,: K- 
Füzesséry Mária zongorázik. — 2S.35: Külügyi 
negyedére — 21.56: A Rádió Sza'.onaenekara. 
— S1.46: Hírek, időjiárá»jelen>'.ós. —• 22: Ci
gányzene. — 23: Hírek német, olasz, angol és 
francia nyelven. — Utána kb. Z3.Z51 Tánc- 
lemezak. — 24: Hírek.

— Megkezdik működésüket a KEOKM er
délyi kirendeltségei. Négy erdélyi váróéban 
állított fel kirendeltségeket a Kü’földiekM, 
ETenőrző Országos Központi Hatóság: 
Nagyváradon, Kolozsvárott, Mái maros- 
szigeten és Csíkszeredán. A kirendeltségek 
február 1-én kezdik meg működésükét. A 
nagyváradi kirendeltség vezetésével dr. 
Sághy László rend'rkapitányt bízták meg, 
Kolozsvárott dr. Eekeg Ernő rendőrkapi
tány. Mármarosszlgoten dr. Sátcry Zoltán 
rendőrkapitány, Csíkszeredán dr. Mihá’yi 
Jenő rendőrfogalmazó lesz a kirende’iség 
vezetője.

Németh Antal
válaszol a támadásokra

Papp Jenő: „C.:áky István gróf'*, 
Beszélnek a néma film sztárjai

Karrlkatura interjú Kiss Ferenccel
Villám viziten Makay Margitnál

Dobihoff Lili riportja, a világsajtó 
római képviselőiről-

Edelsheim Gyulai Ella mozilevele
Bálkirály és háSürálynő civilben

Titkos Ilona, az új magyar filmcsillag
Nagy fotorlport Mezey Mária és 

Mnráti Lili barátsági szerződéséről
Egyed Zoltán színházi levele a Víg- 

színházról
. Mnráti Lili regénye

Illés Endre novellája
Báli dlvairevfi

A

e<?YED zo^tAh
jtrá csati 40 Jllier.

FILM-HIREK
A REGI BUDAPEST elevenedik meg 

Wessely Paula „Egy ételen át“ című új 
filmjében, amelynek több jelenetét a V * • 
rosligetben is a Margitszigeten 
készítette Gustav U c i e k y, a film rende
zője. Az új Wessely-fiínt hétfőn jelenik 
meg.

A MAGYAR OKTATÓFILM KI REN
DELTSÉGEN egy pedagógusokból álló bi
zottság megtekintette Maeterllnck filmre 
vitt mesejátékét, a „Kék, madár“-t. A meg- 
tekintés után a maguk részéről engedélyez
ték, hegy a középiskolai ifjúság a morális 
és művészi szempontból egyaránt értékes 
müvet megnézhess.

V. ) Z r 

stíFvv?' aSóík 
(55,> 374): Beszállásolás, ('/tó, "/tó, >/<8, !/<lű, v. 
í/lkOí r13’,,;’ ANDRASSY (121-127): Arany város. 
• /‘8’ 10- v- Ú10, '/<12. 2, 4, 6, 8. 101 —

iPmszive, ('/tó, 
raul. *«’ /,2;,liOr 18) - átrium (153-

p,s<a- < /,s- '/•B. 'ÚIO. sz.. V. ‘/tó-kor 
14 «■ BELVÁROSI (348-563)- Sok hűhó Emudért. 
(4. ®, 8, 10, v. jobb t. 2-kor is, bal t. >/>3, >/<5, 
S V9) ■- BELVÁROSI HÍRADÓ (181-244): 

ZaV?“ „kyi,íur?ía- Rajzos. Híradó Jugo- 
&p/£.r„o1- Íja’íy Mvau gróf pályafutása es 
temetese, Szarvasbefogfe. Magyar, Uta, 
Luoe és Fos híradók (Folyt 10—21 órá'írl _
BÉKE (9M-C38): Sok hűhó Emniíért. (5^7 9 
XT./,21 /t4> ,/’s- !/’8- ’úlO) — BODOGR4F (149- 
».1C íz m i/a,aeS?ií>á!c r8cd*l«- <*ú4, '/tó, '/tó. '/.10, 

/l2Jí°r “lBROADWAY (töii- 
722): Zárt tárgyalás, ('/tó, '/tó, '/tó. '/.10, v.

B™A,I APÖLLO (351-500): Sok 
huho Emmlert. (‘/tó, >/.7, 9, v. '/tó, »/tó, '/tó, >/tó; 
n?? ,9ApI™L (131-337): Az eladó birtok. 
('/>!, '/tó, '/tó, '/,10. '/tó-kor Is) — CASINO 
(383-102): Árvíz Ind'ában. ('/tó, */>8, Vdö, ez., v. 
'/tó-kor is) — CITY (1H-X40): Titkok kastélya, 
i™?* /4.8* ’/<M* ”• v- ’úí-bor is) — CORSO (Íé2. 
«pekingi lánv, (</,!. '/,’. >/,», ex, v. 
'úbkor W — CORVIN (188-988); Iges Vagy 
nemi ('/><. '/>5, ’/tó, >/d0, v. '/tó-kor is) — DÁ.M- 

(425^644): Erzsébet királyné ('/tó. i/t6, 
v. 2, 4, 6. 8, 10) ~ BÉCSI (135-9S): 

Hatodik eme’et. (‘/tó. '/,s. VdO, «z, v. •/»< kor 
o’ r £I,í>ORADÚ (133-171): Párbaj semmiért. 
(4. S. 8, 10. v. 2-kor is) — ELIT (114-502): 
Stanlcy, a riporterek királya. (4. 6, 8, 10, v. 
2-kor is) — FLÓRA (Kispest. 146-708): Vigyá
zat, kém! (“/tó, 7. 9, v. '/tó. '/>4, '/tó, '/tó. ’/flO)
— FÓRUM (189-5431: Kék Madár. ('/<6, '/tó, 
’/<10. ez, v. '/tó-kor is) — HÍRADÓ (222 499): 
s-.yadaszat az Alpokban. Rajzos Híradó Jugo
szláviáról. Csáky István gróf pályafutása és 
teme'ése. Szarvasbefogás. Magyar, Ufa, Luce 
és Fox híradók. (Előadások kezd, folyt. 
9—34 óráig) — HOLLYWOOD (225 003): Rózsafa
bot. (‘/tó, ‘/tó, '/tó, ‘/»10, V. ‘/tó-kor is) — HOME- 
ROS (296-178): Arány város, ('/tó, 7. VilO, v. 
2-kor is) — IPOLY (292-626): Aranyváros. (3, 
'/tó, '/tó. ’/dO. v. 1, xt, '/tó, '/tó. 10) — JÓZSEF
VÁROSI (134-644): Sok hűhó Emmlért. (’úl. 
'/tó, '/tó, VilO, v. '/tó-kor is) — KAMARA (423- 
901): Udvari báli (11. 2, 4, fi 8, 10) — KORONA 
(353 318): Egv k'rálynS szive. (*/rf, '/tó, ‘/tó. 
'/.10, V ‘/tó-kor is) — LLOYD (111-904): Igen, 
vagy nem? ('/s4, '/tó, ’/.S, ‘/:10, v. ‘/ű-kor is) - 
NYUGAT (121-022)- Sok hűhó Emmlért. ('/tó.
7, >/»10, sz. 4, 6 8. 10, v. 2, 4. 6. 8. 10) — ODEON 
(422-785): Sok hűhó Emmlért. ('/tó, «/<7, '/>10, sz. 
*/:4. '/tó, '/tó, ‘/tlO, v. '/tó-kor is) - OMNIA (130- 
135': A kolostor lilioma. (5, ’/<8, '/«10, sz.. v. 4, 
fi, 8, 10) - ORISNT (114-92S): Csintalan férjek, 
('/tó, «/<7. ‘/dO, v '/í2. '/tó, '/tó, '/tó, «/»10) - 
OTTHON (146-447): Aranyváros (’/>3, 5, '/tó, 
’/zlO, v. •/>!, 3. 5, '/<8, W) — PALACK (221- 
222): A notredamei toronyőr. (11, 2, 4, 6, 8, 10)
— PATRIA (145 673): Staniey, a riporterek ki
rálya. (4. 6. 8, 10, v. 2-kor is) — PHÖNIX 
(223-242): Csintalan férjek. (11, 1, 3,.5, '/tó, f/»10)
— RADIUS (122-093): Egy asszony három élete,
(‘/tó, 7, '/d0, sz., v. 2 kor is) — REX (228-020): 
Arany város. "'2, 2
413): Riadó a Földközi-tengeren. (11, 1, 3, 5, 
’/tó, ’/r.o. .. “ t, z.
APOLLO (222-032): Dankó Pista, (‘/tó, '/tó, '/<10. 
sz, v. 3-kor <s) — SAVOY (146-040): Staniey. 
a riporterek királya. ('Itt. '/tó, ‘/tó, 'A10, v. 
•/d-kór le) - SCALA (114-411): A holnap 
hajósa. <‘IA. 'hí, !/>10, sz., v. 3 kor is) — 
SIMPLON (268-999): Igen, vagy nem? (>/»4, '/tó, 
«/tó, ‘MO, v. '/tó-kor is) - STEFÁNIA (Kispgst, 
349-333): Hétszllvafa, (5, 7, 9, v. '/tó. '/,!. '/tó, 
‘/«8, '/F-fll - STÚDIÓ (225-276): Kismama. (H,
2, 4, fi. 8. 10) — TIVOLI (225-602): Sok hűhó 
Emmlért. <‘/:5, 7. 'M0, ez. s/<4. ’/tó. »/.8, >/<10. v. 
’/42'kor is) - TÚRÁN (120-008): Óz. a csodák 
csodája. (H, '/tó. 4, 6. 8, 10, v. W. 12, 2. 4. fi,
8, 10) - URÁNIA (146-046); ,’ud Sii-s. ló, '!<», 
Wfí, sz. v. '/tó-kor is) - ZUGLÓI (296-309): Sok 
hűhó Emm'ért. (5, ‘/<8, '/.10, ez. 4, 6, 8, 10, v.
3. 4. 6. 8, 101

(‘lü, 4. 'iű. 9) RIALTO (224-

v. 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10) - ROYAL

B ló és olcsó 
a DermoL Bcváltle, amltfaán 
Nincs vele bnjlódáe.terffiiás., 
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Holnap este befejezü a bokszoló csaps/A 
bajnokság küzdelmeit. Az utolsó forduló” 
bán az FTC-nok a Beszkárt, a BVSC-nek a» 
BTK lesz az ellenfele. A bajnokság sors® 
már eldőlt, mert nem valószínű, hogy a 
Beszkárt legyőzze az FTC-t, tehát csupáa 
a helyezés kérdését tisztázza az utolsó for
duló, amelynek küzdelmeit est® 8 órakor 
kezdik a Városi Színházban.

Tli nemxet slersi 
mérkőznek Cortlnában 
W Cortina d'Anjpezw, Jan. 31.
A sívHágbajnokságakra benevezett ver

senyzők már csaknem kivétel nélkül vala
mennyien megérkeztek a verseny színhe
lyére. Igen mozgaímas és érdekes as élet 
a gyönyörű téli sporthelyen. Tegnap a le- 
sik-’ók treníroztak és a férfiak és hölgyek 
egyaránt elragadtatással nyilatkoztak aa 
’-gen nehéz pályáról, amelynek kijelölése 
igen jól sikerült.

A vasárnapi íeslkló világbajnokság sor
sé.’ ását tegnap tartották meg. A verseny
ben Bulgária, Japán, Finnország, Magyar
ország, Németország, Olaszország, Norvé
gia, Svédország, Szlovákia és Svájc ver
senyzői Indulnak. A magyar Emődí ® 
16-os, Szalag a 17-es, Tassonyi Edöinír & 
20-as, Jobbágy pedig a 24-es startszámot 
kapta 27 induló között, A tíz hölgy között 
magyar nincs.

A MAGYAR-FINN válogatott fedettpá- 
lya teniszmérkőzés második napján már 6:0 
aiúnyban veaet a magyar csapat Helsin
kiben a Önökkel szemben. Gábori 6:1, 6:0, 
6:2 arányban verte Salot, Szigeti 6:3, 6:4, 
6:3 arányban győzött Forsman fölöt, a® 
Asbóth—Somogyi vegyes pár pedig a Salz- 
man--Hellström párt verte 6:3, 6:3 arány
ban.

A BTC vasárnap délután föl 6 érakor st 
Klotlld ntcaj tor mater esőben dízztorsá* mu 
4cz. HBígytk karlk«.!*Wa gyakorlatai, 

I férfiak együttes torssászásá levéts s gyűrűn, 
szabódon Választott gyakorlatok az egyes 
szerckeií, a műsor legirdckecebb számai. 
A szabadonválasztott gyakorlatokban Kis® 
Mária, Ottó Magda, dr. FeHe István, Péter 
Miklós éa Honfi Nándor is részt vesz.

A MAGYAR JOGÁSZ SPORT EGYESÜ
LET és az Országos Nemzed' Klub által 
vasárnapra tervezett balatonkenesei társas 
sportkirándulás vasúti közlekedési nehéz
ségek miatt elmarad.

A RÁC kizárásos tőrvívóversenyt rendes 
vasárnap 26 résztvevővel. Indul « többi kö
zött Gö.si, Homoródi, Berczelly, Pes.hj", 
Dunai, Palócz, Nedeczky, Szídanits is. Az 
előmérkőzéseket délelőtt 9 órakor, a döntőt 
12 órakor kezdik «• Ferenc József-tér 7, sz, 
alatti vívóteremben.

A JÉGHOKKIBAJNOKSÁG utolsó mér
kőzése, a BKE—FTC találkozó, macs e%8 
órakor kezdődik a városligeti műjégpályán.

A VÍVÓ SZÖVETSÉG tegnapra kitűzött 
rendkívüli közgyűlése élmaradt s azt feb
ruár 6-án tartják meg-

TITKOS, a Hungária sokszoros váloga
tott balszílsőie. a Kispestihez szerződött, 
Tiikos már réeztvesz a ki.pestiek vasár
napi kétkapus tréningjén. A Kispest a ta
vaszi szezonban helyre akarja hozni az 
őszi szezon mulasztásait s újra a bajnoki 
tabella első felébe szeretne feljutni. A „le- 
csúszás14 okát az úgynevezett angol rend
szer crőszakolásában látják a most, miután, 
az MLSz-ben megtudták, hogy a szövetség 
nem ragaszkodik ehhez a rendszerhez, a 
Kispest visszatér a régi magyar labdarú
gáshoz. Kispesten rájöttek arra, hogy ha 
az angolok a maguk harcmodorával bár
milyen nagy sikereket érnek is el, ez á 
rom.szer csak az angoloknak va’ó a ma
gyar temperamentummal nem fér SsSze.

A KÁRPÁT EGYESÜLET « budai he
gyekben rendezi vac árnap Szók oly Alajos- 
vándordíjáé sUárörverSenyét. Nevcztszká4 
tan eat'f fogadnak eL

A, FŐISKOLÁSOK vfvőwakosauiye 
délután 4 órakor a BIAC 
utcai vívótermében k-ssdők ezáüiát* kaxd» 
és tőrversenyt roudea.



71 föld népe 
és a katonaság 

vállvetve dolgozik 
flz árvíz leküzdésén

Afdm csö&Reiíí a víszsxixrf, 
de még nagy

— - —--------
o veszedelem

fjM&ilG | 5'

A Duna napok óta tartó áradása 
egyre veszedelmesebb méreteket ölt és 
egy sereg dunamenti község lakos
sága, amely még -ki sem heverte a ta
valyi árvízkatasztrófa szörnyű csapá
sait, újból tehetetlen rémülettel nézi a 
jeges téli áradat pusztítását s egész 
napját a gátakon tölti, amelyeket szá
mos helyen áttörtek az elemi erővel 
romboló jégtorlaszok.

Katonai, utász- és hidászcsapatok 
jelentek meg a leginkább veszélyezte
tett helyeken, Dunapsntelénél 59 kilós 
bombákkal törik össze a feltorlódott 
jégtömegeket, száz és száz falusi ház 
lakóit kénytelenek kilakoltatni a köz
ségi hatóságok, a falvak egész népe 
őrt áll a partokon, elszántan, de kevés 
reménnyel védekezve a veszedelem cl- 
l -n,' amely kicsiny otthonát, szántó
föl 'jét pusztulással fenyegeti.

Az őszi vetések sok helyen máris a 
jeges áradás martalékává váltak s a 
k’lnknltatottak százai kétségbeesetten, 
a 8—19 fokos hidegtől dermedve vár
ják a segítséget, amely megmenthetné 
őket a tavalyi árvízcsapások megis
métlődésétől.

Báró Binffy Dániel föld’TÍvelésü'ryi 
miniszter, Bárczan János államtitkár, 
vitéz Bonczos Miklós á-vízkormínv- 
biztoi és dr. Pataién Béla vízépítési 
kerületi felügve’ő k’s'retében tegnap 
cgíeson D-maföIdvárig vógtejárta a 
D-mn mindkét vártján fekvő és pz ára
dástól leginkább sújtott köz’i'geket s 
m-gtotto p. 1eg-n—'ip-hb i.nfrtek'y’éso- 
kot amelyek legalább átmenetileg eny
híthetik a bajt.

Mára néhány centi méternyi apa
dást észleltek árokban a községek, 
ben, amelyek clőlián'oá.gátél tele
fonon kaptunk tájékoztatást az 

árvízhelyzetről, ,.f > r
azonban a logújabb hírek szerint a 
Dur.a felső folyása felől újabb jeff's 
árhullám közeledik, amely még nem : 
érte el a vcczedelemnek kitett duna- 
menti községeket.

A Duna áradásánál is hatalmasabb 
arányú az a vízáradat, amelyet

a veszedelmes mértékben feltörő 
talajvíz pusztítása

jelent Kiskunhalas, Kiskunfélegyhá
za, Kiskörös, Kecskemét, továbbá Sze
ged és környéke területén, ahol a ta
lajvíz levezetésére épített csatornák 
teljesen felmondták a szolgálatot s 
egyedül Kiskőrös környékén mintegy 
50.C00 hold áll víz alatt. Száz és száz 
tanya, száz és száz lakóház került a 
víz alá. amelynek nincs lefolyása se
merre s a tanyák, a házak százail 
csak n jég tartja, amelynek hirtelen 
olvadása bsláthatatlan veszedelmeket 
zúdítana ezekre a vidékekre.

Ercsi
A 8 órai Újság munkatársa a mai 

helyzetről a következő telefon jelen té- 
oeket kapta: *'

Ercsiben ma reggel 688 cm.-cs 
vízállás után 3 cm.-t apadt a Duna.

Négyezer hold van víz alatt, főleg az 
alsó fekvésű tanyái, amelyeknek 259 
lakóját kitelepítették. A dunai védő
gátak még elég védelmet nyújtanak, 
átömlés tttég nem történt s csupán a 
mellékpatakok vize, öntötte el Széná
idén, Terézmajor és Marcs^najor ta
nyákat. A jég egyelőre megállt s ha 
az apadás tovább tart, nqm kell na
gyobb veszélytől félni. f

Dömsöd
Dömsölön dr. Dómján Fémé fŐ»zo!. 

igabíró ugyajaejak S eun.-ős 
csákóit

— tó -* mar ■*
* vétsél? éWwUrtf, 

mert várjuk a Budapestről lejelentett

és

újabb hullámot, amelynek megérkezése 
valószínűleg az ár kulminálását fogja 
jelenteni. Ha azonban az idő enyhül
ni kezd,„Akkor

űjabjHnagy veszélyt jelent az 
olvadás, mert a víznek nincs 

lefolyása.
A gátak állandóan szivárognak 

szünet nélkül dolgoznak azok megerő
sítésén. Jelenleg 8—10.000 hold á.l víz 
alatt. Egy félszázad utászkatonacág 
dolgozik a lakossággal együtt a gátak 
betömésén és megerősítésén. Eddig 
mintegy 100 házat lakoltattunk kf, 
amelyek lakói ismerősöknél, a gazda
körben vannak elhelyezve.

Mony
Adonyban tegnap este 702 centimé

ter volt a vízállás, amely mára 12 
centiméterrel apadt. Itt is katonaság 
segít az éjjel-nappal dolgozó népnek 
a gátaknak megerősítésén. Tremkó 
György főjegyző szerint ez csak át
meneti enyhülését jelenti a helyzet
nek. A baj az, hogy a mohács—eszéki 
országút baloldalán fekvő ártéren a 
víznek nincs lefolyása cs sürgőssé 
válna ennek az országúinak a kiegye- 
nesítése, amelyet már korábban elha
tározott a kereskedelmi minisztérium, 
amelyre azonban a háborús viszonyok 
miatt nem került sor.

Eddig 12 ház dőlt össze.
A község alsóbb fekvésű részein a há
zakat kiürítették s eddig ezer koosi 
földet hordtak a több helyen elmosott 
gátak megrősítósére

Három letartóztatás arany-, pengÓ- 
és leicsempészés miatt

A budapesti királyi ügyészség' va
lutaosztálya fizetési eszközökkel elkö
vetett visszaélés büntette miatt ma 
előzetes letartóztatásba helyezte L>as- 
kál Leopold temesvári pékmester, ro
mán állampolgárt, továbbá Daskál 
Izrael temesvári ékszerész, romn ál, , , x , m i nyakat vásárolták, melyekét azután
lampolgart es W erezberger Mózes I Magyarországra áthozva, értékesítet- 
gyalui hitközségi metszőt. | '

■

A kiskőrösi járás területén 53.000 
hold van víz alatt. Itt már a talajvíz 
áradása jelent mérhetetlen veszedel
met. Soltvadkert. ócsa és Prónayfalva 
felől zúdulnak ide a száz méternél mé
lyebben fekvő környékre a vadvizek. 
Északról az Átok-csatorna, amely nem 
kepes többé a belvizeket levezetni, ki
öntött, úgy hogy Csengőd, Akasztó és 
még néhány község környékét hatal
mas területen öntötte cl az ár.

_— Csak akkor tudjuk ezeket a vad
vizeket levezetni, —- mondotta munka
társunknak dr. Gyenes István főszol
gabíró, — ha megépítik a régen köve
telt csatornát Kunszentmimós, Solt és 
Dunaharaszti vidékén. Csak átfogó, 
generális vízmentesílécsol lehet ered
ményt elérni, de az említett csatorná
kat még az olvadás b'ál'ta előtt meg 
kell építeni, mert különben tavasszal 
a megindu’ó áradós úgy kiönti házaik
ból a faluk népét, mint az iiryéket.

A járás területén legalább 4C3 ház 
áll jelenleg víz alatt.

Kisfcunlacífiíssii
Kiskunlacházán szintén apadás kez

dődött, úgy hogy a veszély átmeneti
leg elmúlt. így is 2200 hold föld áll 
még víz alatt és újabb áradás, vagy 
olvadás a vályoggal épült házakat 
összeomlással fenyegeti. Itt is az a 
baj, hogy a víznek nincs semmiféle 
lefolyása. A Bonezos-félo házak be
tonalapja még tartja magút, de ha az 
ár növekszik, akkor ezek sem kerül
hetik el sorsukat.

Takács József főjegyző elmondta 
ihunkatúrounknak, hogy a falu lakos
sága éjt-napot egybevetve dolgozik, n 
gátakon van s erősíti azokat, hogy ké
pesek legyenek ellenállni az olvadás 
idején jelentkező árvoszodelemnck. Ha 
a vízáradat növekszik cs nem lesz le 
folyása, akkor a község egy harmad
része víz alá kerül s a legfontosabb 
feladat az volna, hogy az árteret' le
folyással lássák cl. A lakosság egyéb
ként nyugodt és reméli, hogy sikerül 
elhárítania a katasztrófát.

A nyomozás adatai szerint ugyanis 
az ismeretlen helyre megszökött Jacob 
Jenővel együtt összebeszélve, Magyar 
országból Romániába eddig még meg 
nem határozható összegű pengőt 
csempésztek át, azon leieket és ara
nyakat vásároltak, melyeket azután

tek.

Ki ellen?
román rádió tegnap összefog- 
jelentósban számolt be a levert 

felről- Erő-

A 
laló 
legionista lázadás részi: 
szakcsságok, kegyetlenkedések, rab
lások. és fantasztikus tervek soro
zatát tárta a világ elé, majd ismer
tette. néhány elfogott légionista val
lomását, amely szerint vezetőik az
zal fegyverezték fel őket, hogy a 
kommunisták ellen kell majd bar- 
cclniok.

Ma már tisztán látja a világ, hogy 
nem a kommunisták, hanem a még 
fennálló rend maradványai, az élet- 
és vagyonbiztonság ellen küldték 
őket harcba.

■0»

A japán császár 
hanglemezeket küld 

a kormányzónak
Tokió, jan. 31.

A japán fővárosban hivatalosan be
jelentették, hegy a császárság fenn
állásának 2601-ik évfordulója alkalmá
ból komponált zeneművekről felvett 
hanglemezeket gyllmylh íi albumban 
összegyűjtik és vitéz nagybányai 
Horthy Miklósnak, Magyarország kor- 
mángzófának felajánlj-'Ezek között 
a kimerek kör.Utt Riehard Strauss, 
Veres- Sándor, továbbá olasz én fran
cia zeneczerzck művei vannak. Ugyan
cet rz albsscnot megkapja a japán 
császári pú-, a z'"i ház tagjai, to
vábbá a német, az olasz és a francia 
államfő.

Teljes elsötétítés
Ssztanbylban ■■ n 

-. «

Isztambul, jan. 81.
• -ÖJST)- A pántckre.’".-yÍEtsdó' éjszak® 

volt Isztambulban az ekő cl-
sötétítés. Csütörtökön' es.e nagy lég
védelmi gyakorlat kezdődött az egész 
lakossúg és a légoltalmi szervek rész
vételével. „Ellenséges" bombave'.ő- 
gépek jelentek meg a belváros, vala
mint. a Boszporus és a Márvány-ten
ger melleit fekvő külvárosok fölött és 
.robbanó-, val'mint gyujtó“-bombá- 
kat dobtak le. A szirénák riasztójel
zésére az utcák kiürültek. A gyakor
lat a hatóságok teljes megelégedésére 
sikeresen folyt le a másféléves légi- 
háboruról érkező jelentések tapaszta- 
la'ai alapján.



öí. LAPZÁRTA,
Temesváron a német tan- í 
csapatok erélyes fellépése ,' 

akadályozta meg
0 vasgárdisták zavargását

Német repülők Olaszországban

Temesvár, jan. 31.

(Búd. Tud.) A temesvári lapok beszá
molnak arról, hogy a vasgárdista lá
zadás idején a Temesváron állomásozó 
német tancsapatok erélyes fellépésé
nek köszönhető, hogy Temesvárt sike
rült a zavargástól megkímélni.

A légionisták 21-án megszállták a 
megyei prefekturát és itt 18 óráig ki
tartottak. Másnap délelőtt birtokba 
vették az Unirti-teret is, mire a katona
ság a laktanya felé vezető utcákat 
szállta meg és zárta el a forgalomtól. 
Már-már úgy látszott, hogy összecsa
pásra kerül a sor, amikor három né

met katonai gépkocsi gördült a térre. 
Az első kocsiban egy német tiszt állt, 
ak; az összegyűlt tömeg előtt kijelen
tette, hogy a német katonaság átvette 
a rend és nyugalom biztosítását. Nem
sokkal azután több német tiszt érke
zett a prefektura elé, majd mintegy 20 
tehergépkocsival két század német ka 
tona érkezett a városba. A német ka
tonák parancsnoka rövid megbeszélést 
folytatott Comanescu rendőrfelügyelő
vel, a légionáriusok parancsnokával*. 
Ennek alapján a légionisták kivonul
tak a megszállt középületekből és 
azoknak őrzését a német katonaság 
vette át.

Balkaron viselendő rendszámét
kapnak az elemi és középiskolai 

tanulók
Bukarest, jan. 31.

(Magyar Távirati Iroda) 
Az elemi és középiskolai tanulókat 

újból igazolvánnyal, a balkaron vise-

lendő rendszámmal és az iskola kezdő
betűit tartalmazó jelvénnyel látják el 
a tanulóifjúság ellenőrzésének meg
könnyítése végett.

A cigánylány 
halálos tréfája 
szörnyű büntetése

Helyzet  jelentés 
a délerdélyi városokból

Bukarest, jan. 31.
- (S'rgyar Távirati Iroda)

A lázadók összsfogdocása vidéken is 
erősön folyik, áradon 15 lázadót tar
tóztattak la, köztük egy volt prefek
tust, Arad város rendőrkapitányát, egy 
orvost, egy ügyvédet és egy tanárt. 
Karánsebesen a rendőrkapitányt vet
ték őriztebo. Temesváron 26 embert, 
köztük egy lelkészt tartóztattak le. 
Segesváron az egyik légionáriusnál 
két tehergépkocsi lopott holmit talál
tak. Egy másiknál pedig 659.000 leit, 
négy arany jegygyűrűt és más rablott 
ékszereket.
Tordán, a légionáriusok székházában, 

a következő rablott holmikat találták: 
nagymennyiségű fegyver és lőszer, 209 
kilogramm szalonna, 100 darab tizkilo- 
grammos kenyér, 60 szőrmeguba, 30 
gyapjú ágytakaró, két vég szövet, 100 
báránybőrsüveg, 25 gázálarc és 300.000 
lei készpénz.

kőművesek, vagy támogatják a sza
badkőműveseket. .. A szabadkőműves 
páholyokban talált iratokat, feljegy
zéseket, stb. nyilvánosságra hozzák, 
hogy lássa a közvélemény,. kinek a 
szolgálatában állnak azok a semmire
kellők — mondja a közlemény — akik 
azt állítják, hogy az Antonescu-kor- 
mány tagjai támogatják a szabad
kőműveseket.

Halált okozó súlyos testisértés bűn
tettével vádolta meg a királyi ügyész
ség Rafael Mária gyóni cigányleányt, 
mert tréfából egy vödör vízzel úgy 
fejbevágta Lakatos János cigányprí
mást, hogy az két hét múlva belehalt 
sérülésébe. A pestvidéki törvényszék 
Bofzíwte-tanácsa a tárgyalás adatai 
alapján bűnösnek is mondotta ki a 
lányt és ezért egy évi és nyolc hónapi 
börtönbüntetésre ítélte. A cigánylány 
sírva tördelte kezeit: —

— Jaj, kezitcsókolom méltóságos 
bíró urak, nagyon, súlyos ez a bünte
tés, hiszen már egyszer megbünhedtem 
érte.

— Hogy bűnhődött meg, talán elítél, 
lék már érte? — kérdezte az elnök.

—• Úgy, kérem, hogy amikor eltemet” 
tűk a Janit, az egész környék cigány
sága összegyűlt és Ité.etet tarlóit fe
lettem. Úgy szavaztak, hogy megcson
kítanak. Öt markos cigánylegény lefo
gott, borotvával levágták az orromat 
és a helyét sóval, paprikával, meg tö
röttborssal behintették. Tessék ide
nézni, kérem, — mondja a oigányiány 
és mutogatja csonka orrát.

A tanácselnök megállapította, hogy 
Rafael Máriának az orrából tényleg 
hiányzik egy darab.

— Na és miért nem jelentette fel 
őket? — kérdezte, azután tőle-

— Nem jelentettem én fel kezitasó- 
kólóm, megnyugodtam az ítéletben. 
Megnyugszom én ebben is.

.Az ügyész szintén tudomásul vetto 
az Ítéletet, mire a piroscsizmás, vil
logószemű cigánylányt a fogházőr 
visszakisérte cellájába.

„Semmirekellők
Bukarest, jan. 31. 

(Magyar Távirat i Iroda)
Büntető eljárás indul mindazok el

len, akik azt állították, hogy Anto-,1 
nescu kormányában olyan személyek 
voltak, , vagy vannak, akik szabad-

~^° az enyhülés

A nagy hideg uralma ^özépeurópában 
lassan véget ér. Spanyolország felől hatal
mas erővel enyhe levegőtömegek törnek 
kelet felé. Hazánkban még nincs lényeges 
változás. Tegnap a szép napsütéses idő el
lenére sem emelkedett a hőmérséklet az 
olvadáspontig, ma reggelre pedig ismét 
—10, —20 fokig terjedt a lehűlés. A fővá
rosban a ta’aj közelében —16, embermagas 
Ságban —12 fokot mértek.

A borulás-lassan az egész országra ki ter
jeszkedik és újból többfelé lesz havazás és 
köd. A hőmérséklet ma meg nem változik, 
de rövidesen megindul az enyhülés, ami 
valószínűleg vasárnapra, vagy a jövő hét 
©lejére már erőteljes lesz. Z. Z. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen, 
tise: Elénkebb szél, több helyen havazás, 
<3 .- . -

Codreano fivére 
támogatja 
Anion escut

Belgrád, jan.
(Búd. Tud.) Antonescu táviratot ka

pott Codreanu fivérétől, „ Zelea- 
Codreanu Decebaltól is. Ebben a 
táviratában az agyonlőtt vasgárdista 
kapitány testvérbátyja közli Anto- 
nescuval, hogy Moldovában az egész 
vasgárdistaszervezet támogatni fogja

Romániában a tisztogatási munka 
változatlan erővel tart. Hivatalos je
lentések szerint Bukarestben eddig 
2022 személyt vettek őrizetbe.

Tartós ondulálást
les^dlIKoíZ áron
Modern vízhullám

Orhrín h6l^otWsxVfElZtilí Teréz-körút hét
31. Sl

iegoiesőbben

Márton *• Szász
Bál vány-utca 3° Címre ügyeim

RUHA 
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

Használt férliruhákért 
egyenruháikért óriási árai 
fizetek Spiegel. Teréz-körút 2. I W.

Telefon 234—8 •?.
Utánozhatatlan a Kosztelitz Lavendula.

íű

kivált az ország nyugati felében, a hideg 
ma változatlanul tovább tart, holnap már 
gyengül.

HÓ JELENTÉS;
A hegyeken mindenütt van sportolásra 

alkalmas porhó. A budai hegyeken 10—15 
cm., a Mátrában 20—30 cm., Kárpátalján 
50 cm., a Mencsul-havason mást él méter a 
hótakaró vastagsága. Újabb havazás való
színű.

Felelős szerkesztő és kiadós
DR HALÁSZ SÁNDOR

Alapítoltas
DE. NADANYI EMIL

'*  —— ■ .................................... .....  
Kiadja a S Órai- üjság* Lapkiadó Bt. Szer- 
kesziőöég’: Honvéd u. 10 Tel.; 11-53-150. Kiadó; 
Andrássy-út 47. Telefon: 22 42 32. 2^42-33. 22-42 34.

BRILLIANST,
aranyat, fogaranyat legdrágábban 
vesz Baross Ékszerház, Baross- 

u. 83. T.: 131-770.

üzletberendezéseket és iro
dabútorokat magas áron 
veszek. Jeli nek, Dobozi-u. 27. 

Telefon- 149—430.

VESZEK
szép fisiia Sainhá'ú filetet. Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket. 

Levélhívásra ha:ho2 megyek.

Vörös Pál 
mfshgárus, 

Ká!vln-tér közepém
Egy pengőért magyar, német 

taxigépírónö minden időben, 
tturkovite 43—30—84.

Alko<máiny»utcíibnn gyönyörű 
utcai szoba kiadó. Keltőtől—négyig 

12-76-25.

PEZSMAHAT-
HASBUNDAK

elsőrendű kivitel, régi ár!

Dón
Bécsi-utca 5o (Azelőtt Kristóf-tér

Elsörangu hóvíszonyok

fodorr| 
ISKOLÁBAN 
gyermek, autóskurzusok
IV Petőfi 8ándor-u. 3. Tel.: 189-70 (

^2 bérlemények 
uTn‘ jól díjazom

Feliner Pvter 120-121.:l

DClivasut
Káttltáz
étterme nyitva

éjjel 2-ig
DuUi Béta

m <i z s 1 k á L

Iliini EKSZtftT
VESZEK. Taub, lhököl;.úí 18

BÉRHÁZ ll ÜL SdtK
belterületen, tő fűreösiobás lakással 
40.000 ,;öv. csak vevőknek sürgősen 
kedv, felt 180.000, Budapesti
HÁzkezelő r° t. Tel? 421*38 J

Perzsaszönyegel 
ió árún VESZEK 
117-454 Vértanúk-tere 3

MIMII Gummicikkek kiválóak I OM

EVŐESZKÖZÖK 
alpaocúbúl. rozsdamentes acélbjl is. 
Tá'ak, teáskannák, tálcák, székek, 
as.tulok, sörkimérök. billiárdas tulok 
stb. HEXNEH. Király-utca 25.

Haszuá tféifi és női rZ 
legtöbbet ti :etek. Éks erekart. pzönytgr 
varró-er Írógépért egts há/tartásokért 
Gerstl G-. Erzsébet-krt 32 T : 421-368

JTyoiaatotó a Dallas Trodetai As Nyxwáaü feörforsógépeia. (Kelelfes Győry Aladár igazgatói)

DRlLlimhT, 
aranyért, e üstért, fogursnyért 

lej többet-t izet “jLa 
SINCER, BAKOSS-U. 1”.

Keresete március i-re

? szobás
lakást
Iröiponii vagy etage fűtéssel, melege 
víizel. Ajánlatot „Tágas laltás“ Jel- 
igérs Andrássy-űt 47 föliiadóba kérek.

Je-jyzetmfts-íás ‘S Hllirtö*
10O eo'rs orort'iáe 1:60 Taxigép rás 
fordítások Sas? Ibolyánál. Teróa- 

Kr> W BSS-IS1®.


