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A le&köxelebbl jövőre várjálc Amerikában 
az Anglia elleni német paríraszzállásí

ANTONESCU MOST MÁR LÖVET
Vége a kíméletnek Romániában

Bukarest, febr. 1.
(Magyar Távirati Iroda)

A fővárosi lapok megkezdték a láza
dásról készült fényképfelvételek köz 
lését. A fényképeken számos összetört 
és kirabolt üzlet látható. A távbeszélő
palota átlőtt ablaktáblái, valamint a 
magukat megadó lázadók felvonulása, 
akik felemelt kézzel haladnak a ható

Mindenkit megmotoznak Bukarest utcáin — Vagónszámra 
szedik össze a rablóit holmit Délerdélyben

ság sorfala között. A lázadók között 
igen sok gyerek, kiszolgáló, inas és 
utcakölyök van. A lapok közlik azon
kívül azoknak a katonáknak a fény
képét, akiket a lázadók elfogtak, ben
zinnel leöntöttek és meggyujtották. 
Egy katona majdnem teljesen szénné 

1 égett. A fényképen látható tetem a ka
tonának csupán hamuvá és üszőkké 
vált teste.

. \
19,014 katonai fegyver és karabély, 
7936 vadászfegyver, 920J revolver, 76 
automata golyószóró revolver, 348.442 
katonai fegyvertöltény, 39.992 revol
ver töltény, 89.992 vad ászfegyver töltény, 
425 kézigránát, 8 kiló dinamit és 105 
dinamittöltény.. Rendkívül sok fegy
vert találtak a bukaresti diákotthon
ban. A légionisták székhazaiban nagy

mennyiségű rablott holmira bukkan
tak. Temesváron egy tehergépkocsira 
való élelmiszert és bőrárut, Aradon 
egy vagon ruházati cikket és élelmi
szert, (íalacon két vagon zsírt és túrót, 
hót teherautó bútort és két gépkocsit 
találtak. Elkoboztak Meggyesen, Ara
don, Galócán és Alsó-Fehér megyében 
összesen 2,961.000 lei készpénzt.

A helyszínén kivégzik azt, 
akinél fegyvert találnak

Revolverek
az iskoláslány táskájában

Bukarest, febr. 1.
(Magyar Távirati Iroda)

Antonescu tábornok a következőket 
közölte az ország lakosságával. A rend 
helyreállítása érdekében felvonult ka
tonaság rendeletet kapott Antonescu 
tábornoktól, hogy a helyszínen ne vé
gezze ki azokat a lázadókat, akik a 
hadseregre lőttek, vagy akiket fegy
verrel a kezükben fogtak el, hanem 
állítsák bíróság elé, ellentétben a ka
tonai utasításokkal. Úgy látszik, a lá
zadók nem értették meg Antonescu 
tábornok nagylelkűségét vagy szán
dékosan félremagyarázták. Éppen 
ezért elrendelte, hogy egy újabb láza
dáskor a hadsereg erélyesen lépjen 
fel s

Visszaküldték a bukaresti 
prefeklura négymillió leiét

Bukarest, febr. 1.
(Magyar Távirati Iroda)

A bukaresti törvényszék főügyészi 
hivatala előtt pénteken egy egyén arra 
kérte a hivatalszolgát, adjon át a fő
ügyésznek egy csomagot és kérjen 
róla nyugtát. A szolga átadta a cso
magot s a főügyész utasítására be

Mit raboltak össze a lázadók?
Bukarest, febr. 1 

(Magyar Távirati Iroda)
Január 30-án estig Bukarestben le

tartóztattak öszesen 2667, az ország kü

könyörtelenül lőjje le azokat, akik 
megbolygatják a rendet.

Ennek értelmében a mai naptól 
kezdve

a hadsereg már távolról kíméletle
nül megnyitja a tüzet azokra, akik 
a szabad ég alatt vagy házakban 
hatósági engedély nélkül gyülekez

nek
és nem tesznek eleget azonnal a kar
hatalom felszólításának.
A helyszínen végzik ki azokat, akik
nél fegyvert találnak és nincs fegy

verviselési engedélyük.
A tábornok felszólítja a lakosságot, 

tartsa távol magát a gyülekezéstől, ne
hogy áldozatul essék az erélyes intéz
kedéseknek.

akarta hívni a küldöncöt, ez azonban 
eltűnt- A csomagot felbontották: négy
millió lei készpénzt s néhány feljegy
zést találtak benne. A feljegyzésekből 
megállapították, hogy a pénzt a rend- 
őrprefektura épületében magukat el
torlaszoló vasgárdisták rabolták el 
annakidején és most, félve a megtor
lásoktól, visszaküldték.

lönböző városaiban pedig 1680 sze
mélyt. Január 30-án estig a következő 
mennyiségű fegyvereket kobozták el: 
87 nehéz géppuska, 484 golyószóró,

Mindenkit megmotoznak Bukarest utcáin
Bukarest, febr. 1.

(Magyar Távirati Iroda)
Az utcai motozásokat erélyesen foly

tatják. A főbb útvonalakat katonai 
kordon zárja le és minden egyes járó
kelőt, villamost) társasgépkocsit, bér
vagy magángépkocsit átkutatnak és 
mindenkit igazoltatnak. Megmotozzák 
a nőket és a gyermekeket is. Az intéz
kedés indokolt is, mert egy úriasz-

Churchill és az admiralitás 
első lordja 

az angol történelem 
legsúlyosabb órájáról

London, febr. 1.
(NST.) Churchill miniszterelnök pén

teken Portsmouthban . ismét beszédet 
mondott. Churchill kíséretében volt 
Wendell Willkie, Roosevelt volt ellen
jelöltje is. Churchill beszédében egyre 
azt hangoztatta, hogy bizonyosra ve
szi Anglia győzelmét. A iminiszterel- 
nök többek közt azt mondotta:

— Nem tudjuk, mikor, nem tudjuk, 
hogyan, de tudjuk, sikerülni fog cé
lunkat elérnünk.

Churchill ezzel kapcsolatban első
sorban arra utalt, hogy az angol had
viselés döntő tényezője az amerikai 
segítség. 

szonynal kalapja alá, a hajába rejtve 
találtak meg egy revolvert, egy leány
nál hóna alá felkötözve volt egy re
volver, egy iskolás kislánynál pedig 
iskolatáskájában a könyvek között 
bukkantak rá két revolverre. A villa
mosokon és gépkocsikon is igen sok 
fegyvert és lőszert találtak. A vizsgá
lat láttára sokan a villamoson hagy
ják a fegyvert.

Ugyanakkor 'Alexander, a tenger
nagyi hivatal első lordja is beszélt, 
még pedig Prcstonban. Alexander be
szédében részletezte, milyen nehéz fel
adatok és súlyos megpróbáltatások 
várnak Angliára a közel jövőben.

— Elháríthatatlanul közeledik az a 
nap, — mondotta Alexander, — ami
kor a világtörténelem legnagyobb ka-. 
tonai hatalmának egész tömege neki
lendül. Egyedül kell dacolnunk ezzel 
a támadással és vagy álljuk majd, 
vagy elpusztulunk. Közeledik törté
nelmünk legsúlyosabb órája.



„Füsthó“ és hófúvás 
Budapesten

A M.AV vonalam nincs zavar
A tegnap este óta tartó havazás ma 

reggelre vastag hótakaróval bcr.'tot'a 
Budapest utcáit. Több mint U centi
méter füsthó esett az éjszaka, da né
hány helyen kisebb, nagyobb hófúvá
sok is keletkeztek.

A köz tiszta sági hivatal már az éj
szaka megerősített munkáscsoporto- 
kat állított munkába és 17 motoros hó
ekét és 18 seprőgépet állított üzembe. 
Ma reggel tpbb mint 1800 rendkívüli

Elöntötte a Duna 
az alsó rakpartokat

Az adony-pentelei Dunaszakaszon 
ma reggelre enyhült a helyzet.

Ercsinél és ettől feljebb
A Duna továbbra is árad.

Ercsinél jégtorlasz képződött. A jég
torlasz helyét a hófergeteg miatt nem 
lehet megállapítani, mivel a Duna- 
partról még 50 métert sem látni be a 
folyó közepe felé. Az Ercsi alatti jég
torlasznak hatását a budapesti Duna- 
szakasz is érzi, mert ma reggelre

A szegedi paprika
termelés előmozdítása

Most tartotta közgyűlését Szegeden a 
Szegedi Fűszerpaprikatermelők, Kiké
szítők és Értékesítők Szövetkezete. A 
közgyűlésen megjelent a földmívelés- 
ügyi miniszter képviseletében vitéz dr. 
Antalffy Sándor miniszteri tanácsos a 
paprikaoeztály vezetője, aki bejelen
tette, hogy a ki'kéűzítői jutalom, ame
lyet a miniszter január és februárra 
engedélyezett, valószínűleg a többi hó
napokban is érvényben marad. Közölte 
továbbá, hogy a kilónkénti 20 filléres 
külön jutalom, amelynek bevezetésére 
Szqnyl István tett javaslatot a minisz
ternek, nemsokára életbelép és vissza

HAGY HAPOK, 
KIS JHIREK

Érdekes előadást tartott dr. Kurt Biomé, 
helyettes német birodalmi orvosVezető az 
egészségügyi problémákról. Hangoztatta, 
hogy a legfontosabb feladat a munkaerő 
fenntartása, a betegségek megelőzése, a 
statisztika alkalmazása az orvosi tudo
mányban. Előadása során kitért a csecse
mők és kisgyermekek halálozásának fel
tűnő emelkedésére a szeptemberi hónap
ban, valamint a gyermekbénulások szep
temberi 50 százalékos emelkedésére. Azzal 
magyarázza ezt a tünetet, hogy a csecse
mőknek árt a tartós és közvetlen nyári 
napbosugárzás. Ezt tehát feltétlenül el 
kell kerülni.

Kettőszázötven millió dollár érték óara
nyat szállítottak a LouisviMe nevű ameri
kai cirkálón Délafrikából az Egyesült Ál
lamokba.

A romániai Vasgárdleta zendülés során, 
mint most kiderül, ismeretlen tettes leve
gőbe röpítette Calinescu volt miniszterel
nök Curtea de Argesben épített mauzóleu
mát. A hírt a VÖlkischer Beobachter bu
karesti tudósítója közli.

Kémkedés miatt kivégezték Berlinben 
Joneleit 30 éves urkeni lakost. 
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hómunkást vettek fel és további 56 lo
vashóekét és 18 motoros hóekét indí
tottak útnak.

A kiadós havazás a budapesti for
galomban kisebb, nagyobb zökkenőket 
okozott. Ma reggel késéssel közleked
tek a villamosok és az autóbuszjára
tok is.

A .MbíF-tól nyert értesülésünk sze
rint az igazgatósághoz forgalmi zava
rokról még nem érkezett jelentés.

Budapesten a Duna vizszintje 557 
mii.t.í emelkedett és az alsó rak
partok egyes szakaszait e.öatötle. 

Javulásra számítani nemigen lehet, 
mert a Duna Pozsonytól lefelé zajlik 
és félő, hogy a lefelé sodródó jégtáb
lák valahol újból összetorlódnak.

Ercsiben katonaság folytat a pol
gárság mellett élet-halál harcot a Du
na jeges árjával. Napok óta az egész 
község kinn dolgozik a töltésen, hogy 
megakadályozzák a folyam kiöntését.

menőleg megkapja minden termelő, aki 
különleges csemegepapri'kát szolgál
tat be.

Nem táncolnak 
a Kínában élő 
olasz fasiszták

Sanghaj, február 1.
(NST.) Az olasz fasisztapárt összes Kíná

ban élő tagjai elhatározták, az európai 
olasz háborús erőfeszítésekre való tekintettel 
hogy nem látogatják többé a nyilvános he
lyiségekben tártott táncmulatságokat, Ha
sonló parancsot kaptak a Sanghajban és 
Tieacinben állomásozó olasz csapatok is.

Ansaldo szenátor a TeJegrafo-ban írt cik
kében élesen támadja az élelmiszerhalnio- 
zókat, készletrejtegetőket, azokat & jobb- 
módúakat, akik nem tartják be a heti há
romszori hústalan napot és egyéb korlá
tozásokat. A cikk megállapítja, hogy a 
szegényebb néposztályok körében nyíltan 
kifejezést is adnak efölötti felháborodásuk-, 
nak.

Knox ezredes, az USA tengerészeti mi
nisztere a szenátus külügyi bizottságában 
bejelentette, hogy nagyszabású német 
partraszállási kísérletre számít Anglia el
len. Hozzátette, hogy értesülése szerint ez 
a kísérlet bármely pillanatban, bekövet
kezhet

Az angol .munkásszervezetek szakszerve
zeti tanácsának intéző bizottsága egyhan
gúlag magáévá tette Bevin munkaügyi 
miniszter ipari mozgósítási javaslatait.

Wendell Wiílkie Doverben járt, aho-l 6 
órán keresztül számiéit© a kikötőország in
vázió esetére készített partvédelmi beren
dezéseit.

A La Manche-csatornában esős, ködös az 
idő, az ég felhős, erős délkeleti szél fúj.

Churchill Portemouthban járt a bomba
károk megtekintésére. Kijelentette, hogy 
Anglia győzni fog. Hogy mikor és hogyan, 
azt nem tudja, — mondta, — de senki sem 
kételkedik a győzelemben.

A genfi tavakat körülvevő világhírű 
parkokat burgonyaföldekké alakítják át. 
Egyik legszebb diszkertet, a La Grange- 
parkot már felszántották.

A skizofrénia sebészi kezeléséről számolt 
be dr. Edward A. Strecker, a pennsylva
niai egyetem orvosprofesszora és megálla
pította, hogy a műtéti kezelésmód bevál
totta a hozzáfűzött reményeket. Az eljárás 
szerint, amelyet egy spanyol orvostudós, 
dr. Egas Moniz kezdeményezett, a halán
ték táján lyukat fúrnak a koponyába és 
legyezőalakú metszéssel fellazítják a ko
ponya szövetéi. Egyes esetekben bámula
tos eredménnyel járt a kezelés: az ily mó. 
dón kezelt betegek dührohamai elmarad
nak és másik véglet-megnyilvánulásuk. 
pá.ni félelmük is rendszerint megszűnik.

Az amerikai gumiszükséglet biztosítása 
céljából egyszerre több új műgumigyár is 
létesült az Egyesült Államokban. A gyár
tás különböző szabadalmak alapján indul 
meg. A Standard Oil a „butyl“, a Fires- 
tone művek a „bnna“, Gocdrieh a ,:koro- 
seal“ és „ameripol", Du Pont a „neopre- 
ne“, Dow Chemicail a „rhiokol“ és Goo
dyear a , cfiiemigum" néven ismert eljárást 
alkalmazza.

Szobrot állít Körösi-Csizma Sándornak 
Kolozsvár.
A kolozsvári polgármester rendeletét adott 
ki, amelyben felhívta a városi tisztviselő
ket, hogy előzékenyen és udvariasan bán
janak a felekkel, ne utasítsák el a pár 
perced a hivatalos órán túl érkezett mesz- 
sziről jött ügyfeleket, mert ami a hiva
talnoknak egy-két percbe, az a kérvénye
zőnek esetleg óráiba és szerény kereseti 
lehetőségének elvesztésébe kerülhet.

Az albán fronton inkább csak a középső 
arcvonalszakaszon élénkek a hadművele
tek, a többi frontvonalból csak kisebb te
vékenységet jelentenek.

Qnisling elrendelte, hogy minden norvé- 
giai moziban minden előadáson a Quisling- 
mozgalom párt rendőrségének tagjai el
lenőrző szolgálatot tartsanak.

Az albán hadszíntérről érkezett belgrádi 
jelentések szerint az olasz csapatok válto
zatlanul megtartották a heves görög ellen
támadások ellenére is állásaikat Tepoleni 
és Eliszzura közölt, míg ettől a szakasz
tól északra, a Scumbi völgyében változat
lanul folyik az ellentámadás. Ezekben a 
támadásokban az olasz atócsi ezredek tün
tették ki magukat különösem Eelgrádba 
érkezett jelentés szerint az egyik albániai 
kikötő irányába tartó olasz kereskedelmi 
gőzös, amelyet egy eddig meg nem ál’a- 
pított nemzetiségű tengeralattjáró vett ül- 
dözőbe, a jugoszláv Petrováe kikötőjében 
vetett horgonyt. A péntek éjjel beérkezett 
jelentések szerint a mintegy 130 kilométe
res arcvonalon a hare hevessége enyhült. 
Egyedül Tepeleni körül folyik tovább a 
heves küzdelem a város birtokáért.

VJ rohamsisakot kap az angol hadsereg. 
Ab eddigi angol acélsisak ugyanis kevés 
védelmet adott a nyaknak, amit különösen 
légitámadások során tapasztaltak.
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Ellenőrizhetetlen belgrádi hív wariwij 
Horia Sima állítólag öngyilkosságot kö
vetett volna el. A hírt a pozsonyi Esti 
Újság közli belgrádi távirat aromán.

Donovait ezredes az albán frontról — hír 
szerint — Kairóba utaBott, hogy Wawell 
tábornokkal találkozzék. Más hírek szerint 
Danovan nem Kairóba, hanem Ankarába 
utazott, hogy átadja Koosevelt üzenetét a 
török köztársaság elnökének.
Horvátországban február 1-taJ. kezdve be

vezették az élelmiszerjegyeket.
Sajnálatos incidensről ad hírt a Völklschep 

Beobaehter belgrádi levelezője. A boszniai 
Zenien bányavárosban, amely M kilométer
re van éezakma Sarajevótól, alakuló gyű
lést rendezett a sváb-német kulturezövet- 
eóg helyi csoportja. A gyűlés során nyílt 
összetűzésre került sor ée a szlovének 
eközben szidták a jugoszláviai németeket, 
A VÖlkischer Beobachter tudósítóié, az ese
tet annak tulajdonítja, hogy egyes szlo
vén lapok az utóbbi időben olyan hangon 
írnak, hogy nem csoda, ha ilyen eset elő
fordul. A felizgatott szlovének egy cso
portja felvonult a németek helyisége elé 
és elénekelte a „Hej, Sioveni!" című is
mert soviniszta dalt. Közben hangosan 
szidták a német birodalmat. Noha a csend
őrség, sőt a tűzoltóság is kivonult, néhány 
németet mégis megvert a felizgatott szlo
vén tömeg.

Szlovákiában is bevezetik május 5-én a 
nyári időszámítást.

Külön felhívást tesz közzé a VÖlkischer 
Eeobachter Bécsi Figyelője, amelyben 
figyelmezteti a bécsi közönséget, hogy az
nap mikor kezdődik a légvédelmi elsötétí
tés.

Csökkentették februárra a lisztadagokat 
Svájcban. Ugyancsak csökkentették a ^ét- 
szersült-, keksz- és süteményadagokat is.

Hetvenötéves Romáin Holland, a Nobel- 
díjas francia író. Romáin Rolland évek so 
rán át a Genfi-tó partján lévő VeHeneuvé
ben lakott, de nemrég visszatért Francia
országba.

Húszezer szlovák munkás dolgozott as 
északfranciaországi cukorrópaföldeken. Aa 
új francia munkatörvénynek a külföldiekre 
vonatkozó szakaszai értelmében ezek a 
munkások most hazaindulnak Franciaor
szágból.

Könyü fémből készült vasúti kocsikat 
gyártottak kieánletkópcn Németországban. 
Az új kocsik jóval könnyebbek a régiek
ből és így sokkal nagyobb az üzembizton
ságuk. Tartósság és törékenység szem
pontjából i® kipróbálták az új kocsikat a 
így például az egyik kocsit egy 26 méter 
magas meredek lejtőről a mélybe löktek. 
Csak az ötödik kísérletnél nyomódott be 
á kocsi teteje s ez !s csak egy technikai 
hiba miatt. Most a rendes forgalomban is 
kipróbálják ezeket az új, könnyű építésű 
aoéikocsikat.

</ilO, v. ’/rö-kor is) — HÍRADÓ (222-499): 
Rivadászat az Alpokban. Rajzos Híradó Jugo
szláviáról. Csáky látván gróf pályafutása és 
temetése. Szarvá^befogás. Magyar, Uf«, Luce 
és Fox híradók, (Előadások kpfd. folyt. 
9—24 óráig) - Hollywood-(225-o«3): K«Maia- 
bot. ('hl, 'Iá. 'Iá, V. ’/tó-kor is) - HOME-
ROS (296-178): Arfcnyvám». ('/Í5, 7, >/ílŰ, v.
2-kor ie) - IPOLY (312-626): Aranyvároe. <«, 
'IÁ. 'Iá, '!M, v. 1, x4, 'IÁ, </.«, 10) — JÓZSEF
VÁROSI (134-644): Sok hűhó Enimiért. (*«<.  
'IÁ, 'Iá, 'IM, v, "/ű-kor te) KAMARA (423- 
901): Udvari bál.. (11. 2, 4, 6. 8. 10) - 'KORONA. 
(353 318): Egy királynő szive,. (‘Ó4, 'IÁ, A6, 
'/.lő. v. i/á-kor is) — KULtUB (3*; 1®’): A 
klralynd szive. (5, ’/.lO, v. ‘/<2, «/.4,
’hS, «/.8, T«10) — LLOYD (11L9M): Igen,
vagy némi (>/U, '/A, '/Á. ‘blO, v. ‘/t2-kf>r is) — 
NYUGAT (121-022)- Sok hűhó Emnslert. r’/aü.
7. </<10, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 10 -- ODEON
(422-785): Sok hűhó Emmlért. (‘Ó5, W, ’/,10, sz. 
'Isi. '/Á, 'IÁ, 'IM, v, ‘/ö-kor is) - OMNIA (130- 
125): A kolostor lilioma. (5, ‘bs, ‘/:10, sz., v. 4, 
6, 8, 10) - ORISNT (114-926): Csintalan férjek. 
('IÁ. 'hl, 'IM. v ’M’ . ,A< 'hS. "bíOj —
OTTHON (146-447): Arany varos ■ (’b?, 5, >/,8,
'/«10, v. '/11, 3. 5, */«8,  !/»10) — PALACE (221-
232): A iiotredamel toronyűr. (11, 2. 4, 6, 8, 10)
— PATRIA (145 673): Staiiley, a riporterek ki
rálya. (4. 6. 8, 10, V. 2-kor is) _ PHÖNIX 
1223-242): Csintalan férjek. (11, 1. 3, 5, 'Iá, “blO)
— RADIUS (122-098): Egy asszony három élete.
(*/:5,  7, 'IM, sz., v. 2-kor is) — REX (2?8-(®3): 
Aranyváros. (*/>■ ’, 4, W. 9) - RIÁLTO (224- 
413): Trader Horn. (Előadások: 11, 1. A 5. 
>I<S, 'IM. v. 10, 13, 2, 4, fi, 8, 1Ó) — ROYAL 
APOLLO (222-002): Bankó Plstá. ('IÁ. 'IÁ. IblO. 
az, V. 3-kor ,s) — SAVÓT (146-040): Stan'ey- 
a riporterek királya. ('Iti, 'Iá. 'IÁ, 'lt\o, v. 
</,2-kor ifi) - SCALA (114-411): A - holnap 
hajósa. (’/<«, ’/rö, ’/ilO. sz., v 3 kor is) ~ 
3IMPLON (968.999): Igen, vagy n»mt (*/»4,  '1'6. 
W. 'IM, v. Vá-kor Is" - STEFÁNIA (Kispest 
349-233): Hétszilvafa. (5. 7. », v. 'Irt. ’/H. ««•
:/,3> ■/,!<)) _ STÚDIÓ (2» 270): <33-. 'b^
’/H, 'Iá, 'Iá, VdO) — TIVOLI (225-002): Sok hűhó 
Emmlért. (V.5, 7, 'biti, sz. ’M. 'IÁ 'IÁ. 'IM. V. 
»/.2kor is) — TÚRÁN (120-003): óz, a e«»d4E 
csodája. (11, 'le. 4, 6. 8. 10, v. 10. 13.
8, 10) - URÁNIA <tok'IM, sz v. «/<3-kor is) — ZUGLÓI (2W-*»).  Sok 
hűhó Emmtért. (5. >/.8. V.10, sz. 4. 6. 8. 10, V. 
3, 4. £, S, 101

Soproni Nyáry K«dL született rrófl pHttáá «
Halló Biiftá nagy éttermiben d. <í. S-Lít 
este tb-12 óráig kombinált zenekarává! ha«K' 
versenyez. Kőiben Nyáry Józsi tárogatózllc.

_
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A ÓBSJihs milánói 
tudósítóián ak te le.ó n jelentés _

A legelhárító reflektorok fénye valóságos függönyt von egy o.asz tengeré, 
szeti támaszpont köré

„Senki földje 
Indokínában

Saigon, febr. 1
(NST.JA thaiföld-indokínai fegyver

tüneti egyezmény, amelyet a Naíori 
japán cirkáló fedélzetén írtak alá, elő
írja, hogy a két c-rszág között 20 km. 
széles, semleges övezetet létesítenek, 
ahonnan mindkét fél visszavonja csa
patait.

Nikotint ivott a fiú, 
főbelőtte magát az apa

Nyiregyliáza.'d'fe’br. l.">”
Dobos Gábor demecoari gazdálkodó 

gyengeelméjű ti^anhatéves fia v.'kJlen- 
Svgijiol nikotint ivott, ami nyomban 
megölte. A szerencsétlenség annyira 
megrázta az apját, hogy pisztollyal fej
belőtte magát s meghalt. Búcsúlevelé- 
ban arra kéri- a hatóságot, hogy fele
ségét ne büntessék még, mart egyikük 
sem oka fiuk szórenésétlenségének.

Knox miniszter 
az invázióról

Washington, febr. 1.
(NST) Pénteken Frank Knox hadi- 

tengerésze'i miniszter jelent meg az 
amerikai szenátus külügyi bizottsága 
előtt, hogy hozzászóljon az Anglia meg
segítésére irányuló törvényjavaslat
hoz. A haditengaré.széfi miniszter ter- 
mé-zetessn a java-lat mellett szállt 
síkra s állásfoglalását a már ismert ér
vekkel támasztotta alá, hogy. Németor
szág győzelme esetén Amerikára nézve 
is fennáll a német invázió veszélye.

Angol 
ftloffamozdulafokat 
• jelent Gibraltár

Madrid, febr. 1.
(NST.) Ideérkező megbízható hírek 

szerint különböző osztályokba tar
tozó 14- angol hadihajó futott ki pén
teken a gibraltári kikötőből. A hadi
hajók iránya a Földközi-tenger volt. 
A gibraltári sziklaerőd hadikikötőjé
ben most csak egy páncéloshajó, egy 
cirkáló és néhány romboló horgonyoz, 
ügy látszik, hogy a röviddel ezelőtt 
Gibraltárba érkezett, erősen megsérült 
Malaya nevű csatahajót ideiglenesen 

megjavították és a csatahajó most 
próbautat tesz.

_ Pénteken, mint Algecirasiból jelen
tik, hatalmas robbanások döreje hal
latszott Gibraltár felől. Megállapítot
ták, hogy egy vagy több akna robbant 
fel légoltalmi óvóhelyek robbantása 
közben. Az aknák felrobbanása követ- 
kezjjben négy katona és két munkás 
meghalt, többen súlyosan megsebesül
tek.

Három letartóztatás 
rizsdrágításért

, A yalutaügyészség letartóztatta ár- 
;(iras'ító. visszaélés bűntettéért: Ö8&, 
Ernő csengeni születésű fűszer- és. 
gyarmatáru nagy- és kiskereskedő, 
itőaadotagoi, ■ dbeötz Gyula-, budapesti- 
születésű terménykereskedő, tőzsdeta
got, végül Kindlovits Istvánná szüle
tett Kublk Gizella szolnoki születésű 
gabona- cű gyarmatárukereskedőt, akik 
valamennyien budapesti lakosok. Az 
ellenük, felmerült adatok szerint ez év 
januárjában nagybani eladás eseté
ben a Rízshántoló által kiutalt rizs
nek métermázsájáért a 108, illetve 109 
pengő legmagasabb árnál magasabb 
arat, metermázsánként 170—200 pen
gőig terjedő árakat követeltek. Ilyen 
áron nagyobb mennyiségű rizst ad
tak el.

Pártközi konferencia 

a Házelnöknél
T asná-dy-N a.gy András, a képviselő

ház elnöke ma délelőtt 11 órára párt
közi megbeszélésre hívta össze a par
lament pártjainak vezetőit. A kormány
párt részéről Lukács Béla elnök és 
Kölcsey István alelnök vettek részt, 
a kerésziéllypárt részéről gróf Ester
házy Móric, a kisgazdák részéről Hor
váth Zoltán. Resztvettek a pártközi 
értekezleten még Rassay Károly, Mok- 
csay Dezső, Matolcsy Mátyás, Szeder 
János és az erdélyi képviselők részé
ről Botár István.

A további teendőkről tanácskozott a 
pártközi konferencia, kapcsolatban a 
keddi üléssel és határoznak afelett, 
hogy a két nemzetközi javaslatnál ál
lítsanak-© vezérszónokokat, vágj- sem.

Zsiríakarékcskcdás, húsos __ hústalan 
egytal-őtelek készítése az Elektromos Mű
vek gyakorlati főzöbemutatóin. Ezek Ez 
előadások Eskü-út 5. sz. alatt szerdán dél
után 5 érakor, hétfőn, csütörtökön és pén
teken pedig délelőtt 10 órakor kezdődnek. 
Részvétel díjtalan.

Milánó, február 1.
Nemcsak a római katonai ős diplo

máciái körök, hanem az olasz nép 
széles rétegei is feszült figyelemmel 
kísérik a libiai harcokat, amelyek — 
a 238. számú vezérkari jelentés sze
rint — . „Derűdtől délre és nyugatra 
folynak". A városnak tegnap délben 
hivatalosan is köztudomásúvá vált 
kiürítése nem keltett különösebb ha
tást, mivel Derna sem mint hadászati 
Pont, sem pedig mint flottabázis, nem 
volt jelentékeny és ezért birtoklásá
nak fontossága messzire elmarad Tob- 
ruk vagy Bardia mögött. Egyetlen 
nevezetessege Detnának, hogy innen 
szállították az ivóvizet a kirenaikal 
Sivatagba.

Az olasz közvélemény mindezzel 
tisztában van és nem engedi máját 
az ellenséges propaganda által befo- 
lyásoltatni.

Itáliában nincs és nem is lehet más 
felfogás, mint amit a hangulatot 
híven visszatükröző sajtó, vagy a 

hivatalos szervek is kifejeznek.
A Corriero hangoztatja, hogy az ola
szok kötelessége végigvívni a hábo
rút, „Semmi habozás, semmi ingado-

A San Giorgio 
hősei

Szemtanú beszámolója a tobruki 
csata drámai perceiről

Rima, február 1.
A San Giorgio cirkáló tűzmestere, Rómá

ba érkezve, előadta a Stefani Iroda mun
katársának a cirkálón a tobruki csatában 
átélt utolsó dráriíai perceket

— Január 21-én — mondotta — szörnyű 
órákat éltünk át. Az égből ős a szárazföld- | 

röl egyaránt mindenhova bombák estek • 
körélik. Valóságos pokol volt Az ellenség 
egészen közel volt Tobrukhoz, azonban a 
robbanások és a hatalmas tüzek miatt 

•RIÓN m
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Sávnyujtó#, világvévő csúcsszuperűnkkel 
rövidhullámon Is ugyanolyan könnyű 
a beállítás, mint akár középhullámon. 
Kapható univerzális (177U) kivitelben Is.

Kophotó minden ORION rádiókereskedőnél

é_______
RákÓCZi-Út 611 rílasetéit. C»er«. Jwítísnanuui Ul QU. Kedvező fizetési feltételek.

Stérnbérgi

zas» . lr'’a a ^aP- — Ha ma az egyik 
afrikai hadszíntéren látszólag az an
goloknak kedvező körülmények kö
zött folynak a hadműveletek, ez

eggyel több ok arra, hogy még 
erősebben, kitartsunk.

Nem is gondolhatunk a békére mind
addig, .amíg az e.lenség egyetlen talp
alatnyi földet foglal el Líbiában."

Hogy.ezek a szempontok azután mi
lyen mértekben hatják át a tömege
ket is, erre mi, az itt Olaszországban 
tartózkodó objektív megfigyelők szám
talan bizonyítékot láthatunk. A Po- 
polo d Itália .például ma egy fasiszta 
parttag levelét közli, aki azt indítvá
nyozza, hogy köszönéseknél a német 
,.11'Qil Hitler" mintájára a szokásos 
formulák helyett a Duce június 10-iki 
parancsát használják: „Vincére, Vin
cére!*  (Győzni!) Mussolini lapja ter
mészeteden magáévá teszi és mindjárt 
propagálni is kezdi ezt a javaslatot.

,**£'*” «^*?Ian MW»twt '■ gg g,. \T

In. ^S***MX~**J»^ ingyen.
IV.. P>rencle!<-tere 2

A. Corriere ma részletesen ismerteti 
a.végső döntést Wirth Károly nyilas 
képviselő és társai cászeesküvósi ügyé- 
ben...A lap budapesti jelentésének már 
címéiben .is kiemeli, hogy a tervezett 
állami elforgatás miatt igen szigorú 
büntetést szabott ki a legfelsőbb ma
gyar igazságszolgál tatási fórum.

Györgyi Miklós

nem tudott bevonulni. Tobruktól már nem 
maradt más, csak a jó öreg „árnyhajó". 
Este fél 9 órakor a hc;ó legénységét partra 
szállítottuk. Este 10 óra felé meggyujtot- 
tuk a kanócokat és felrobbantottuk dicső
séges hajónkat. Borzalmas pillanatok tel
tek el. Azonban szerencsétlenségünkre a 
kanócok nem gyulladtak meg. Ekkor a hajó 
parancsnoka, Egato Pugllese, a nagyszerű 
katona és tengerész elhatározta, hogy 
visszatér a hajóra. Én és még több tenge
rész elkísértük és újabb kanócot készítet
tünk elő. A sors, úgy látszik, rossz tréfát 
űzött velünk, mert a korábban meggyuj- 
totít kanóc közben mégis lángra kapott és 
levegőbe röpítette a San Giorgiót. Jóma
gam csak úgy menekülhettem, hogy a tea
serbe vetettem magam.

Kékes Ivén énekel
»«.. FLÓRIÁN KÁVÉHÁZBAN
Margit-körút 40, telefon 151-888 GJspár Lajos és fiai zenekarával

clflFáder
kojvceri 
IV. Vád-utca 23SSs



A BÉKEBELI BUDAPEST ES BÉCS
PAULA WESSELY ÚJ FILMJÉBEN

alkalmával. így legutoljára Kiss Fe
légeti fel benne, mint Todcrcscu Tó- 
a különböző vidéki városokban. El- 
tavasszal és nyáron aratott benne 
Farenc maradandó sikereket vidéken.

A JNemzeti Színház felújítja 
az ELNÉMULT 
HARANGOK-at

Évek óta nem volt műsoron a Nemzeti 
SziuKiázban Rákosi Viktor gyönyörű er
délyi drámája, az Elnému-t harangok. 
Utoljára, ha jól emlékszünk, 1931-ben ment 
s azóta csak vidéki színpadokon került 
színre egy egy fővárosi művész vendégjá
téka 
renc 
dór, 
műit 
Kiss

Mint értesülünk, a Nemzeti Színház az
zal a gondolattal foglalkozik, hogy még a 
tél vége előtt felújítja az Elnémult ha
rangokat. A repriz most, hogy Erdély egy 
része visszatért, különösen időszerű. Ter
mészetesen az új szereposztásról eddig még 
semmi sem szivárgott ki. Érdekes, hogy 
Rákosi Viktor műve legközelebb nemcsak 
színpadon támad fel, hanem fVmen is: 
n-mirégen készültek el a felvételekkel. To- 
dcreieut Kiss Ferenc, Simándy Pált Nagy 
Irtván, Floricát pedig Lukács Margit ját
szotta.

Azok a bizonyos régi jó békebeli idők, a 
kctfcgatu gummirádlcr, a girardi kalap, a 
kÍ2, kacér fátyol és a cigány hcmlokára 
ragasztott százkercnís bankó napjai eleve
nednek meg Paula W cesely új fi"rajén, 
amely Egy életen át címmel hét “ön ke
rül a közönség elé két előkelő budapesti 
fiimszínhlzbsn.

1312-ben játszik a film, Béé sben, Bu
dapesten, Pckingbcn is Washing
tonban. A trafikban m g mindenféle füs
tölnivalót kapni, a kávéházban, ahol Pau a 
W e a s e 1 y a kasszirocnő, még három cukor 
j.lr a kávéhoz és a diplomaták mm unifor
misban, hanem Ferenc József-kabátban dol
goznak a washingtoni osztrák-magyar kö
vetségen.

Pau'a Wossely pedig ismét egy béke
beli kis bécsi nőt játszik, mint ahogy 1-g. 
nagyobb sikerét a „Bécsi bái“ főszerepében

ugyanilyen szereppel aratta. De az Egy 
életen át sokkal bensőségesebb, sokkal 
ignzabb és .tokkal asszonyibb. A hallgatás 
és a félszavak istenáldotta művésznője soha 
míg ilyen finoman nem beszélt, soha míg 
i'yon könnyesen nem mosolygott, soha ilyen 
beszédesen nem hallgatott. Becsben készült 
a film, a Wien-film gyárában, Gustav 
Ueicky rendezte és a békebe i Bécs édes
bús levegőjét hozza el Budapstre is.

De a film legszebb fejezete, hét boldog nap 
története, Budapesten játszik. A 
Margitszigeten, a Városligetben és egy bn- 
dnperti előkelő ténchelyen. Pau'a Wcssely, 
aki a „máscd'.k" nő romantikus szerepét 
tölti be egy diplcmata. életiben, boldog, mo
solygó, ragyogó, de érezteti mosolya mögött 
a könnyeket, kacagása mögött a mély fáj
dalmat is. Ezt szebben csinálni nem lehet.

Magyar-jugoszláv
autóstárgyalások

A’ magyar és a jugoszláv autóstársada
lom nagyszabású együttműködéséről tár
gyalt a Királyi Jugoszláv Automobil C.ub 
és a Királyi Magyar Automobil Club veze
tősége. Jugoszláv részről Jankovíc Szveto- 
zár v. miniszter, a KYAC ügyvezető-elnöke 
és egy háromtagú bizottság vett részt a 
megbeszéléseken, magyar részről pedig 
Vermes Gyula, a KMAC ügyvezető-elnöke 
es dr. Landaücr Eduárd vezértitkár tár
gyait. A szűk keretek között mozgó autós 
idegenforgalom és motoros turisztika érde
kei fűződnek ahhoz, hogy a magyar és ju
goszláv autósturisták a jövőben szabadon 
közlekedhessenek s éppen ezért igen nagy 
jelentőségünk a most lefolyt tárgyalások.

Hazajött és diplomáciai futár lett
Pétrovics Iván

MEGALAKULT AZ ACTIO CATHOLICA 
SZÍNHÁZI ÉS FILM-ALOSZTÁLYA, amely 
milliós katolikus tömegek bevonásával a 
magyar színjátszás és a magyar 
film megreformálását tűzte ki cél
jául. Czapik püspök nagy beszédben vázolta 
fel az alakuló ülésen az új alosztály célját, 
hivatkozott XI. Pius pápa egyik encikliká- 
jára, amely a rossz színdarabok és 
filmek romboló hatásáról szólt. 
Beszéde végén a püspök kijelentette, hogy 
minden körülmények között meg 
kellteremteni a színház ésa film 
vonalán a tiszt ultabb légkört.

AZ IFJÚSÁG A GYERMEKÉRT! — ez o 
motlója annak a különlegesen szép műsorú 
hangversenynek, amelyet hoónap délután 5 
órakor tartanák meg a Zeneaikadémia nagy- 
termúbein a budapesti egyházközségek ren
dezésével a Balatonzamárdi Gyermeküdülő- 

:telep javára. Dr. Hamvas Endre’ buda
pesti érseki általános helytartó mond üd
vözlő szavakat

— A Semler-eég közismerten kiváló minő
ségű szöveteiben ma is igen nagy a válasz
ték.

FILMZENE KOMPONÁLÁSÁRA KA
POTT MEGBÍZÁST Igor Stravinszky, 
a világhírű orosz zeneszerző, aki ezldí sze
rint San Franciscóban tartózkodik. A fil
men kívül klasszikus jellegű szimfó
nián is dolgozik a Petruska és az 
Öcdlpus Rex szerzője. .A szimfóniát még 
Franciaországban kezdte el 
i r n i.

KÉT VARIETÉBEMUTATő les z m a este: 
a íioyal Varieté és a K o.m é d i a mu
tatja be új műsorát.

MEGISMÉTLIK KEDDEN a Nemzeti 
Sz inházban Az ember tragédiája 
pécsi kamaraelőadását. Szereplők és díszle
tek azok, mint a múlt hétfőn 
előadás, a szokástól eltérően, 
k ez dö dik.

MŰSOROS ESTET rendez a
már 6-án este 7 órakor Podmanlczky-utca 
41. szám alatti székhazában. Az esten 
Bakó Márta, B i h a r y József, G r ó h 
Klára, Szeder János, Z i 1 ah i-F áru os 
Eszter és Pál völgyi Kató lép fel.

Pécsett. Az
7 órakor

MOVE feb-

A szenzáció erejével futott át Budapest művészvilágán a hír: Petrovics Iván, a 
külföldi filmpiac aranymárkás színésze, ha zaérkezstt. A népszerű „Szveti" jövetelé
nek érdekessége azonban e puszta ténnyel még nincs elintézve. Meglepetést hozott 
podgyászában — egy magyar filmszerző dóst, mellyel az Atelier-film — „költséget 
és fáradtságot nem kiméivé" — nagyeza bású drámájának, ez „Európa nem vála
szol" című világ film főszerepében, egy diplomáciai futár alakítására, Tasnády-Fe- 
kete Mária partneréül kötötte le. És még egy érdekesség: Petrovicsnak számtalan né
met, francia, c.ngol, amerikai filmsikere után ez lesz a legelső magyar hangos 
filmje. A. fölvételeket, Radványi Géza, ren élezésével, ma kezdték meg.

FTC-BesszKárí
Ma este befejezik az ökölvívó csapatbaj

nokságok küzdelmeit, do az ökölvívók m„g 
nem térnek pihenőre, mert egy hét múlva 
a magyar-olasz mérkőzés szólítja őket a 
ringbe. A csapatbajnokság döntő fordulója 
a nemzetek közötti mérkőzésre való válo
gatás jegyében folyik le, a MGSz ugyanis 
a bajnoki szereplés alapján dönt a magyar 
csapat összeállításáról,.

A bajnokság utolsó fordulójában az FTC 
a Beszkárt csapatával kerül össze és való
színűen a zöld-fehérek ezt az ellenfelüket 
is legyőzik. A második mérkőzést a BVSC 
és a BTK csapata vívja. Itt a vasutas 
csapat a favorit, mert a BTK Oláhja és 
Torma I.-e sérült. A mérkőzések este 8 óra
kor kezdődnek a Városi Színházban.

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: 

NEMZETI: 
Kaland j 
fzsretak (’/«8). 
baj van (3/<8). _ ... _ ___
(’A8). — MAGYAR MŰVELŐDÉS ____ - -
gór és Tünde (3),' ökölvívás (8). — FŐVÁROSI 
OPERETT: Ilyenek a férfiak. C7<8). — AND
RÁSSÁ: Az ördög 'r>ern ■■alozí'k-(V:8). — PÓDTUM 
(a Pesti Színházban):' Tekintettel árrá . .." (Vrfi). 
— ERZSÉBETVÁROSI: Ma éjjel szabad va
gyak (ViG, 8). — JÓZSEFVÁROSI: 120-as tempó 

8). — KISFALUDY: Fiate.leág bolondság 
(V.S, 8). — KOMÉDIA ORFEUM: K.-.ssrer. a 
varázsló (Vtó). — KAMARA VARIETÉ: Hurrá. 
1941! (’/s9). — ROYAL VARIETÉ: Royal
Bál (9).

Simoné Boccansgrfi ÍV28). —
Vitéz (V2r). — KAMARA:

(3/<8). — MADÁCH: Né^y cosz-enyt 
VÍG: A fiZÍZrÁlvkel 
MAGYAR: Gyargyái bál.

.................. HÁZA : ■ C'O-V'

szinnazaK ncn mosoro
OPERAHÁZ: V. d. u.: Tcxsea (3). V. es'e: 

Laknia ía Városi Színház épü.L&bóbe-n,, V28). TI.: 
Nlnco ■előadás. K : Tannháu&or (kezd. 1/z7). S'z : 
A láng*,  ős.: A ccodálatos mamdarin í-eiIő'SZÖr), 
Gianni Schiechi, A jáSákdoboz. P.: Háry Já
nos. Sz.: Az Istituto Ita’Jano di Cnltura p-s-r 
PUn-gberia ünniepi estio Vordi emlékére, ha
lálának 40 éves fordulója r.lkn-Imából. V. d. u.: 
János vitéz. V. cfi'to: A cigánybáró. H : Don 
Carlos (kezd. V27 órakor). K.: Faust (Vsl-kor).

NEMZETI: V. <1. u.: Gyurkov’es-Iányok (’Al). 
V. este: Vitéz lélak (Vs'?). II.: Vitéz lólok. K.: 
Az ember tra-gédiáia (7 órakor). Sz. C: n ' 
Vitéz tálak. Sz.: NÍ6kavuori asszonyok 
mutató). V. d. u.: Sárga csikó. V. 
Niskavuori asszonyok.

KAMARA: V. d. 
’/i?). Egász héten 
délután: Kaland.

MADÁCH: V. d. 
szarebak (’/»4, 3/*8).  — ------- .
ée vasárnap délután: Négy asszonyt szere'jeik.

VÍG: V. d. u.: Egy fillér (’M). V. este: A 
S'zőkélUoel mindig baj van (3/«8). H.: A szi
kékkel mindig baj van. K.: Szál vesztért kabaré. 
Sz : A sz ikékkel mindig baj van. Cs.: Szil
veszteri kabaré. P. Sz. V. d. u. és este: A 
szőkékkel mindig baj van.

MAGYAR: V. d. u. és este: Gyergyói bál 
(Vt4, V28). Egész héten minden esto és vasár
nap délután: Gyergyói bál.

C3. P.: 
(be

cs te:

C/í4u. és este: Kaland . 
minden este és vasárnap

u. és es-te: Négy asszonyt 
Egés-z héten aniiMlen este

MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: V. este: 
Lakmé (’/sS). II.: A Rádió Élet műsoros est,ja 
('AJ). . K.: A Magyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetsége BSzKR-t csoportjának műsoros ■ estje 
(1/-8). Sz : Csongor és Tünde (ifj. előadás, 
u. 3-,kor). C’.: Hangverseny (‘/t8). ”
előadás. Ez : Nincs előadás. V. <1. 
vívás (15). V. este: Beethoven IX. 
nyilvános •‘főpróbája (8). ■ -

FŐVÁROSI OPERETT: V. d. n. és este: Ilye
nek a férfiak (‘úlj s/í8). Egész héten minden 
.este és vasárnap délután: Ilyenek a férfiak.

■ANDRASSY: V. d u.:- Hajtíalö’Iik- (ÚsB. "V.“ 
este: Az ördög nem alszik (3/*S).  II.: Az ördög 

alszik. K.: Hajnalodik. Sz.: Az ördög. 
Cs.: Hajnalodik. P. Sz : Az ördög 

u.s Hajnalodik. V. este: Az

<1. 
P.: Nincs 
e : ököl
szimfónia

rém T. _ 
nem alsz'k. 
nem akzik. V. d. 
ördög nem alszik.

PÓDIUM (a Pesti Színházban): V. d. u. és 
esto: Tekintettel arra... (Vsó, ViO). Egész hé
ten miniden este és vasárnap délután: Tekin
tő Ítél arra ...

ERZSÉBETV4ROSI: V. d. u. ée este: Ma 
cjiel szabad vagyok (’/iI, s/i6, j/í9). Csütörtökig 
minden este: Ma éj;el szabad vagyok.

JÓZSEFVÁROSI: V. d. u. és este: 120-as 
tempó ('/íí, 3/«5, V49). Csütörtökig minden este: 
120-r.o tempó.

KISFALUDY: V. d. u. ée este: Fiatalság bo
londság (’M, 3/i0, Vf9). Csütörtökig minden
eiste: Fiatalság bolondság

KOMÉDIA ORFEUM: V. d. u, és eUe: 
Kascner, a varázsló (Vsö, 1/<9). Egész héten 
mindéin este és vas. d. u.: Ká&srier, a varázsló.

KAMARA VARIETÉ: V. d. u. és este: 
Hurrá. 10111 CM, Ví.7, 9). Minden este és vasár
nap délután: Hurrá, 1941!

ROYAL VARTETÉ: V. d. u. és este; Royal 
Pál (V2), 9). Minden este, csütörtök, szombat 

■ás vasárnap délután: Royal Bál.

Teljes üzem a sisportban
Vasárnap teljes üzem lesz a sísportban. 

A Kárpát Egyesület járőrversenyét d. é. 10 
órakor kezdik a Kovács-vendéglőnél, a MAC 
ifjúsági Irsiklóverscnyét d. u. 2 órakor kez
dik a, Normafánál. A bankbajncks.'g egyéni 
futóversenye az MKE járcrvcrscnyévcl 
együtt indul, a szövetcégi ug; óverseny pe
dig d. u. 2 órakor kezdődik a nagysáneon. 
Csíkszeredán az Erdély visszatért vándor- 
díjas,, .összetett, í • yarsenyit bonyolí f j.í k le, 
Coriina d‘Ampczzób‘an pedig magyar részt
vevőkkel a világbajnokság lésiklóversenye 
van soron.

A JÉGHOKKIBAJNOKSÁG utolsó mér
kőzése 1:1 arányban, döntetlenül végződött 
a BKE és az FTC között. A bajnokság vég
eredménye: 1. BBTE 6 
3. BKE 2 pont.

HELSINKIBEN 8:0 
magyar teniszezők. Az 
bóth—Gábori pár a
Somogyi pedig Hellströmöt győzte le.

AZ ÖKÖLVÍVÓ .SZÖVETSÉG tisztújító 
kö -gyűlése vasárnap délelőtt 11 órakor lesz 
a Testnevelés Háza nagy tanácsté-mében.

pont. 2. ITC 4 pont.

arányban győztek a 
utolsó napon aa As- 
Fcrsman—Sa'o párt,

Vasárnap ügető
formában 
amennyit,

Ma ügető
I. Vrilány a papírforma. Ali és Paprika 

lehet helyezve.
II. Fátyol, ha nem hibázik, nyer. Ciano 

és Elimár D. esélyek.
III.

fogat.
IV.

jutott
V. Móric S., Cinka Pana, Dancsi.
VI. Beata L. sima starttal nehezen 

he>tő. Gulliver és Pique Dame esély.
VII. Fekete Barát ellenfele Ica. Sansz 

Sári bíró.
VIII. Zeppelin, Opera, Bokréta.

Viki—Cailler fogat, Ébredő—Eszter

Lajok Williains, Demetra és Orao 
kedvező felállításhoz.

és Erdő-

I. Bakancsos és S. Irmus jó 
vannak. Dáma többet tud, mint 
legutóbb mutatóit,

II. Amatőrverseny. Zsarnó 
szépe, Irtl Mátyás választottja is ott lehet,

III. Dáuíd és Kangor küzdelméből kerül 
ki a győztes. Kuno hely-esély.

IV. Dajka, Ursus, Siheder.
V. Ali J. az első sansz. Zinkum és Apród 

of Pamuk (Hauserrel) jöhet még számí
tásba.

VI. Léva S. Nestor (Jónás Lajossal), Vr- 
péter.

VII. Mausi H„ Bíbor, Dusi.
VIII. Hendikep, de aiz esélyek nincsenek, 

kiegyenlítve. Vélia, Almos, Rózái.
IX. Dóra feltűnően jól mozog. Apród és 

Orkán az ellenfele.
I Budapest elegáns közönsége
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Kemény és eredményes 
olasz védekezés

íszte.nbuL, febr. L
Afrikában folyik a harc az olasz bi

rodalom és az. angol csapatok között. 
Észak-Afrikában, Líbiában nem tör

tént jelentősebb esemény. Derna vá
rosa, ahol az angolok megérkeztek, 
egyáltalán nem volt megerődítve, je
len tősége inkább a mohamedán szel
lemi és vallási élet szempontjából ér
tékelhető. A dernai mecset az észak
afrikai izlámhívőknek ugyanis egyik 
becsben tartott szellemi központja. Ka
tonai vonatkozásban Derna nem egyéb, 
mint akármelyik más cireneicai város, 
a helyőrség pedig, —- mintegy 10.000 
főnyi katonaság — kellő időben rende
zetten vissza tudott vonulni.

Dernától két út vezet Cireneica nyu
gati parti városai felé- Az első sokat 
emlegetett

„tengerparti út*,
amely alatt korántsem szabad azon
ban holmi országúira, hadiműútra 
gondolni. Ez az út a Marmarica hegy
ség és a 800 méterig emelkedő Achdar 
fennsík nyúlványai között kanyarog 
a partvonulatot követve Zor Chersa, 
Casr et Tuil, Has el Hilal, Marsa Susa, 
más néven: Apollónia, Cirene, Ras 
Sem, Ain Sciaha, Casr Benigden, Ras 
Tolmeta érintésével Ba.rce, Tocra és 
Bengázi felé (Ras — fok, Casr = vár, 
Marsa = kikötő).

Barceés Bengházi között több, mint 
100 kilométer hosszú vasútvonal van. 
Ezt a vasútvonalat éri el a Dernából 
kiinduló másik út,

a „hegyi út“,
amely még kevésbbé alkalmas moto
rizált csapatok gyors felvonultatására. 
A hegyi, sziklás szakádékos vadterep 
kiválóan alkalmas védelmi harcokra. 
Ennek az útnak a mentén, amely rövi
dítve levágná a fé’sziget északi kiszö- 
gelését, már meg is torpant a gépesí
tett ausztráliai hadosztályok irama.

MdkkeH helységnél
elszántan védekező olaaz csapatok, re
guláris királyi, feketeinges és benn
szülött askari osztagok mintegy 80 ne
héz tank támogatásával szívós és 
eredményes ellenállást fejtenek ki. '

Az oúzis-Alcazar
A líbiai harcokról szólva, meg kell 

emlékezni a Dzsrabub-oázlsok védő
seregéről, amely mint „afrikai Al- 
cazar" elszántan, állja a körülzáró 
ostromgyíirű . szorítását s hetek óta 
biztosan tartja kezében a sziklás si
vatag (Serir Calanseio) belsejébe ve
zető karavánutaknak ezt a hídfő
jelentőségű csomópontját.

A francia dlsszidensek
A líbiai harcokban résztvevő brit 

birodalmi csapatok mellett többször 
omlítcű történt az olaszok ellen küzdő 
francia alakulatokról és a hivatalos 
olasz hadijelentés állapította meg, 
hogy Jíszakafrikában disszidons fran
cia csapatok állának harcban az ola
szokkal. A vichy-i francia kormány 
kötelességének tartotta azonnal rá
mutatni, hogy ezek a disszidensek De 
Gaulle hívei s hogy a Pétain marsall 
kormányzata alá tartozó területekről

egyetlen francia katona sem szállt 
szembe az olaszokkal.

Egy határerőd 
és egy vasútvonal

A másodéit csak most kibonta
kozó afrikai arevonal

az eriireai front&zakasz.
Itt nyomban Itália hadbalépóse után 
jelentős sikereket értek el az Eritreá- 
ból átvonult olasz csapatok: rövid, de 
heves harcok során élfoglalták Kas- 
sala szudáni várost amely nemcsak 
forgalmi gócpont hanem megerősített

KizkizilMiz
MIMEOUA papirhÁz1*1  | Hl K K V ** Andrássy-dt 8.

határ-erőd is. Hónapokon keresztül 
változatlan megmerevedett front volt 
itt, jelentctktelen járőr-csetepatékkal-

Január elején élénkült meg az angol 
tevékenység s mind az olasz jelentések 
hirüladták, a Royal Air Faros bombá
zói vezették be az akciót, .Ásszab, Asz- 
mara és Masszaua és más helységek el
leni támadásokkal. A légi küzdelmek ® 
nyomán megkezdődtek a hadműveletek | 
a földön is, január 19-én az olasz ha- |

E<j// ptOW

tárvédő osztagok elfoglalták a saját 
területükön kiépített állásokat, az an
golok Kasszáidban, Keruban és Kikö
tióban helyezkedtek el e két .hadosz
tályra becsült erőkkel igyekeztek nyo
mást gyakorolni

az egyetlen tranzverzális eritreai 
vasútvonalra,

amely nyugaton Agordat városát köti 
össze, a keleten a vöröstengerparti 
Masszaua kikötővárossal. Az olasz vé
dővonal taktikai megerősítése előnyös 
helyzetbe hozta az ola.sz csapatokat, 
amelyek B is ciánál és Barentunál fej
tenek ki élénk ellenállást a skót, indiai 
és szudáni vegyes-alakulatok vállalko
zásával szemben.

Régi Ismerősünk: 
a Tana-tó

' Legújabban még egy harmadik arc
vonal is szerepel az afrikai harcokról 
szóló hadijelentésekben. Ez a legdélibb 
fekvésű terület Etiópia (Abesszínia) 
határaival azonos. A határok mentén 
először El Wak határerődnél lángol
tak fel a harcok. Ezt az angol erődöt 
kenyai területen tartották eddig el
foglalva az olaszok, míg most Kenya 
felől érkező délrodhéziai csapatok vet
ték át a kiürített határállomást.

Bizonyos nyomás észlelhető az öt 
évvel ezelőtt oly sokat szerepelt Tana- 
tó irányában. Az angolok ugyanis a 
tóvidék déli és keleti résaín szeretnék 
zendülésre rábírni az olasz uralom 
alatt élő abesszin lakosságot.

Két héttel ezelőtt érkeztek az első 
hírek — a magyar sajtó is közölte ® 
jelentéseket — az exnégus Halié Sze- 
lasszié új kalandos próbálkozásairól. 
A londoni emigráns „Juda oroszlán
ja" már régebben visszatért Afriká
ba, ahol Chartumban, a szudán i fővá
rosban telepedett meg. Megírtuk, hogy

az angolok propaganda-osztagokat

lorokONögcttsrc
DIANA
sösborszesz

fl küldtek át az abesszin határon;
ezek a tiszti küldöttségek, — az ará- 
biai Lawrence-recept szerint — igye
keztek föladatukat elvégezni a brit 
„szövetséges" Hailé Szelasszié érde
kében.

Az ex négus január 15-én repülő
gépre ült, elhagyta Khartumot s az 
etióp határ közelében, Brusban szállt 
le, ahol várta legidősebb fia, „a trón
örökös, Harrari herceg", néhány 
abesszin harcos, valamennyien angol
szabású khakhi egyenruhában. Ott 
volt

& hírhedt Ras Kassa,
az olasz-abesszin hadjáratban a vere
séget szenvedett etiópok főparanesno-

ka, aki eddig Jeruzsálemben amigráns- 
kodott, olaszul és angolul tanult, pilóta 
és rádiótiszti vizsgát tett és most szín
én khakhiban feszítve jelent meg.

A briis-i találkozó után a társaság 
12 terepszínűre festett személyautóba 
ült, áthajtott a határon, ahol — amint 
azt a tudósítók már jelezték— „kibon
totta a császári, lobogóját".

Az etiópiai olasz hatóságok termé
szetesen hónapok óta informálva vol
tak „Juda oroszlánjának" minden agi
táció®, szervezkedési lépéséről s meg
tettek minden szükséges intézkedést.

RÁDIÓ
IMI FEBBUAR 1, SZOMBAT

IS.15: Harsány! Gizi mesél. — 16.45- Időiéi 
zés időjárásiélentés,. hírek. _ W. Hírek sz’.o- 
á17A.rnZlB-l’y?,V6n- ~ ,17-15: Tánclemezek. 

~ V'45’ Kadloposta. _ 18 15: A Turul Szö-
hfi£&»í”SzépnuveB ,.P^ös9k“ Ady-astjének 
közvetítése az egyesület diaztermébíl. — U: 
Bírok magyar, német és román nyelven. — 
1S.2«: „Sümegi farsang.- Hangjáték három 
felvonásban, — 20.46: „Innén-onnan." Hang-
kepek. — 21.16: ..Mit kíván a német katona “ 
Részletek a német birodalmi rádió január 
33-iki kívánsághangversor.yéből. Hangfelvétel. 
— 21.40: Hírek, időjárás.ielentés. — 22: „Tán- 
eo’.junik." Hanglemezekkel. — Közben 23: Hí
rek német, olasz, angol és francia nyelven. — 
24: Hírek.

Ma nincs tigeíö
A mai ügetőversenyek elmaradnak

Holnap a vasárnapi programmal meg
tartják a versenyt

SEMLER
m. kir. udv. SZÓIIM 1850 óta férfi é*  n«i

Éh divatszövetek
oliimort forrósa

Búai-utca 7. >«. Takintsa ma9 12 kirakatunkat

SEMLER-MINÖSÉG FOGALOM!

nsn 5
Kettős öngyilkosság 
a Juranics-telepen

Halálos végű kettős öngyilkossági 
tragédiát fedeztek fel ma délelőtt a 
Juranics-telepen a Stróbl Alajos-utea, 
7-es számú ház I. épületében. Dr. Hu
szár Dezső lakásában játszódott le a 
dráma. Dr. Huszár Dezső nyugdíjas 
tisztviselő revolverével lőtte agyon 
magát és felesége pedig gázzal vetett, 
veget életének. A déli órákban fedez
ték fel az öngyilkosságot, amelynek 
háttere még nem tisztázódott Az ön
gyilkos tisztviselő 80 éves volt

Budapest 
nyilvános fürdőiben 
évenként 4 millió 

ember fürdik 
Évről-évre csökken 
a kádfürdők forgalma

Budapest hőforrásainak gyógyító 
ereje s & bennük rejtőző természeti, 
'kincsek, egyre több sízenvedő ember- 

nyújtanak segítséget „Budapest 
fürdőváros" — már világ-fogalommá 
kezd válni és remélhetőleg hamarosan, 
a világ egyik legszebb és legdivato- 
taibb fürdőmetropolisává fejlődik.

Érdemes ezért közelebbről is meg- 
n®zn|» mit mutat Budapest nyilvános 
fürdőiről a főváros közéletének loghi- 
vatottabb ismertetője, dr. lllyefalvy I. 
Lajos, a Székesfővárosi Statisztikai 
Hivatal tudós igazgatója a most meg
jelent 1940. évi hatalmas évkönyvében.

Egyik érdakes fejeizete a főváros 
fürdőinek látogatottságáról számol be.

Első látszatra talán soknak is tűnik 
fel, hogy Budapest nyilvános fürdőiben 
1939-ben összesen 3,905.180 személy für
dőit meg. Ha tudjuk, hogy öt évvel 
ezelőtt még alig haladta meg a fürdő
bők száma a 3 milliót, aktkor kétségte
lenül örvendetes fejlődés mutatkozik 
itt, annal is inkább, mert Budapesten 
evrőliévre szépen szaporodik a fürdő
szobás lakosok száma. De még mindig 
159.219 olyan „rendes" lakás van, 
amelyben nincsen fürdőszoba.

a. ren<lkivüli és szükséglakások 
lakóit ideszámítjuk, akkor közel 600.000 
olyan fővárosi lakos van, aki fürdő
szoba nélküli lakásban lakik.

Közelebbről vizsgálódva, megálla- 
ha?y a tí,Z közsé£i fürdőnek 

L672.67! vendege volt a múlt esztendő- 
szemben huszonnégy ina- 

ganfurdoben 2,323.809-en fürödtek.
mutatkozik a nép- jurdok latogatottsagában. Az ingyen 

^"rn^kben 1934-ben 250 ezren vol- 
tak> 1939-ben már csak 175 ezren.
. Meg kell említenünk azt a feltűnő 
jelenséget, hogy Budapesten csaknem 
ketszerannyi a fürdő férfiak száma, 
mint a nyilvános fürdőket látogató 
?^^9^9’bení..P^ldául 8M-Í’00 nő és 
1,600.000 férfi fürdött azokban a für
dőkben, ahol nyilvántartják nemek 
szerint is„ a vendégeket. Akár a 
strandfürdőket, akár a gőz- vagy lég
fürdőket nézzük, mindenütt ezt látjuk. 
Ez pedig annál is inkább szembetűnő, 
mert Budapesten az utolsó népszámlá
lás szerint a nők száma 87,219-el volt 
több, mint a férfiaké.

— erkölcs és az írók erkölcse
címmel a székesfőváros Szabad egyetemén 
dr. Bóka László február 6-tól tíz héten át 
minden csütörtökön este fél 7—8-ig a Böl
csészeti Kar VIII., Múzeum-körűt 6—8. 
szám alatti központi épületében előadás
sorozatot tart. Beiratásl díj 2 pengő, tandíj 
az egész előadássorozatra 3 pengő.
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t LAPZARTA
Olasz géppuskaállás Kenyában

„1VORY
TÖLTŐTOLL
CSAVARIRÖIM

Két hatalmas szikla köz® elrejtve fekszik egy eláss előőrs géppuskájával * 
kenyai arevonalon

Légitámadások Anglia 
ellen

London, febr. 1.
(NST) A pénteki nap folyamán a 

német repülők Londonon kívül Kelet- 
és Délkelet-Angliában támadtak meg 
katonai célpontokat. Angol katonai 
k5i-ükben megállapítják, hogy két- 
hárcm egységből álló rajok hajtották 
végre a támadásokat. A német gépek 
ügyesen kihasználták a felhőtakaró 
adta védelmet, úgyhogy a légvédelem 
munkája, igen nehéz volt, vadász- 
génék pedig működésbe sem. léphet
tek. Ilyenformán csekély magasság
ból támadhatták a németek céljaikat, 
riiélkül, hogy a légvédelem idejében 
beavatkozhatott volna.

Megtorpant a liblai 
angol előnyomulás

Konstantinápoly, febr. 1.
A Kairóban tartózkodó külföldi új

ságírók azt jelentik, hogy Dernától 
nyugatra megtorpant az angolok ed
dig elég-gyors ütemben haladó előnyo
mulása. Az olasz hadsereg a hegyes, 
sziklás vidék természetadta lehetősé
geit; kihasználta és ellenállást fejt ki. 
Mintegy 6000 főből álló olasz csapat 
zárta el itt az angolok útját nyugat 
felé. Éppen ezért az elmúlt 24 órában 
mindkét részről inkább felderítő légi 
tevékenység volt tapasztalható.

„Ostoba szóbeszéd"
'Washington, febr. 1.
(Német Távirati Iroda)

Knox tengerészeti miniszter „os
toba szóbeszédnek" minősítette azo
kat a lepjelentéseket, amelyek sze
rint szó van arról, hogy a „King 
George V.“ új angol •csatahajót húsz 
amerikai rombolóra cserélik ki. Mind
ebből egy szó sem igaz, mondta. A 
washingtoni brit nagykövetség szin
tén megcáfolta a hírt. (MTI)

Előretolt görög 
állásokat foglaltak el 

az olaszok
Az albán harctérről a tegnapi nap 

folyamán gyéren érkeztek hírek. A je
lentések azonban kiemelik, hogy a kö
zépső arcvonalon voltaik olasz ellen
támadások, amelyeket főleg gépesített 
egységek hajtottak végre. Itt sikerült 
néhány előretolt állást elfoglalni. A 
tengerparti arcvonalo-n szintén meg
élénkült a harc.

Utánozhatatlan a Kosztelitz Lavendula.

— Az egykori es. és kir. 24. sz. tábori va
dászzászlóalj történeta könyvalakban meg
jelent. Megrendelhető a P 2.40 véterár egy
idejű beküldésével LŐMai Richárd bajtárs
nál, Budapest, VII., Akácfa-u. 4.

PEWÖS HIRBEZ.ÉS
RUHA 
spörfiaeHény 
bőrkabát 
esőkabát

C^PÖK Ma még 
teljes választékot talál 
legolcsóbban, a 
legjobb zongoráiból; vg*
részletreist ' ■ **>  f ®

legalsóbban

Márton éS Szász
Bálvány-atra Címre ügyelni

Tánc- és tea
öltönyök 

EDELMANN
IV kér.. Kamermayer Károly-utca 2h

C A M T U L f a
HARMCOÁK KIRÁLYA
Rangban, ár’ an vezet

ÍMÉHÍÍST

„lVöR¥“<zem Klr.'lytí. 44
Javítások. T. LO4

»»ÍWZ Ái.1 A MÁZHOZ, 
ha átnézi régi értékpapírjait. Leg
jobban értékesítheti Barna Bank*  
üAl, V , Nádor-utca 26. T. 12-13-16. 

Értékpapírokra kölcsönt nyújtónk.

j4$UHHí2.pé&^ie.
tűzijáték a készítőnél: Kalotca Imre 
Balatonederics. Árjegyzék díjtalan.

TRIUMPH
országi ve :érképviselete. Kedvező : ?a’« 
Díjtalan bemutatás. ÉOÍS és OECSY. 
Bpest. VII. Akáeta-u. 13. T. 222-624

Kalapja piszkos, formátlan? 
Szakszerűen tisztítja, formázza 
L«mpert kalaposmester. íjkai-tér 6 
Udvarban. Vidékre postán, utánvét 

Női kalapalak: tás is.

2 soros iT<°e sa;
kölcsön ése óriási választékban
Sebestyén, V,1 Király-u.őO. T.425-611

Eladó légiül 
tűzhely

mi 
nagy 
olcsón. Tel. 259-417

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket.. Levélhívásra 
házhoz megyek
V ö IS ö S PÁL
újságárus
ICá’vín-iér köxepén.

Egy pengéé rí óránként írógé
pemmel lakására megyek. Este is 
íncze Margit Szent István körűt 5 

127—941.

Jó téli alnxn 20 L'g.-os kosárban 
Jonathán 18.— P Törökbálint és Ba- 
tul 16.— P. Vegyes fajtákból 14.— P. 
II. osztály 9.— P. 5 kg. vékonyhéju 
dió 8.— P. 5 kg. mogyoró 5.— P 
Szállít utánvéttel ab feladó Hermann 

Jakab Ír hoc. Kárpátalja.
Keresztény urinö, beszél német 
és franciát is. magányos háztartását 
vezetné, gyermek mellé is menne. 

Telefon: 119-822.
Tanusítványos, 29 éves, minden 
irodai munkában jártas érettségizett 
fiatalember állást keres. Leveleket 

„Több nyelvet beszélő**  jeligére 
földadóba lrér.

EGYES PÁ?.OK CLCSÓ

X, Deák Fereüc-n. 23

A Rosita 
kézfinomitó 

finomít, 
puhít, 
fehérít, 
nem zsíroz, 
azonnal felszívódik, 
gazdaságos, 
használja Ön is.

A mR ősit a4* ké .finomító üvegje 
P le4Ó, 2-50. Kapható smküzletek- 
ben és a forgalomban ;jónál. Mai*"  
kovíts drogéria. Andrássy-öt 79.

Budavár garázs
II., Fiíih júncc-út 16. sz. Új ve etés. 
Pontos kiszolgálás. Központi fűtés, 
meleg víz. Telefon: 1U6-OO2.
Előkelő helyen, Vrlma 

királyné-ólon 2 szobás kész 

öröklakás 
eladó. Dr. Rózsa Gyula ügyvéd. V., 
Kossuth L.-tér 15. T.: 113—595.

d. u. 4—6 között.

BÉLVEGCáERE
Küldjön nekünk tetszés szerinti ineny- 
nylségű magyar — vagy más orszá- 
gokbeli — levélbélyeget; és mi posta
fordultával Ugyanannyi kínai, japán 
és mandzsukuoi bélyeget küldünk 
Atlas S'am? Co., Shanghai P. 0. Box 
647, Kína (Szibérián át). A postai 
összeköttetés Európa és Kína között 

most is megbízható.

Szörmeres’ö és Itikészílö
Weil Manj Budapest, Eorgáeli-u 22. 
Váci-útná! T.: 291-233. Kis tételeket 

is vállal.

0W
Gummicikkek kiválóak 1

Jegyzetmás" lás 12 iíllértő.
100 soASJorohítás 1.50 Taxigépirás 
fordítások Nagy Ibolyánál. Teréz- 

krt 29. 3216-513.
Üres utcai, fürdőszobával dolgozó
nak kiadó. Vörösmarty-u. 3 a. II. 8.
Zongora órát, jazjt adok lakásán.
Kezdőknek is. Prílger, Thökőly-út 95.

Fölépcsöházi fürdőszobás elegáns 
szoba azonuulra úrnak. 42-41-15.

r t. Magyarország legnagyobb zon
goraterme : Erzsébet -körút 19 Ki- 
tür.ö külföldi zongorák 600-tól Bérleti 
VcT.£L) Csere' Sz Hit s? Hangolás!

Telefon: 222-616.
Gyönyörű, e g 5 e s g> á ff 

cipők ozestön 
cípffHzíet.

W *-  w í V M Erzsöbct-krt 3.

Pitit térít vissza ügy
felem testeseit, 
költő Jrödéscrt.

l-Líö lakását $1" 
lenti és azt kiadjuk. Exprece. Er síbet- 
körút 16. sj.. f. 3. T. 422-156.

Basssiálí
üzletberendezéseket é' író- 
fabútorokat magas Ár cn 
veszető Jeli-ne k, Dobozi-n. 27c 

Telefon 142—430.

mOTTéWbt 
úrlszabón&l rendeljen. 8 öo 
vetek raktáron. Erzsébet-tér 18- 

T. • 182-5 79.

Mlpacca asztal! 
felszereléseket, tálak, tálcák, evőesz
közöket legmagasabb áron VESZ 
HEXNER. Király-u. 25. Tel. 22-70-73.

Billiáriiasztal,
szék, evőszer, FRIZD vendéglői 
berendező, Király-utca 44. sz»

ZSOLDOS-^ 
összevont tankönyvek, algebra magén® 
tanulók részére kaphatók Doliánv- 
utca 8i. Telefon. 223—403,

”müvéS3etért“
O 8 $ Jg. sorozat P. 3.20 
.,mí vészeiért'*  blokk P. 1.80, 500 kü
lönféle bélyeg a világ minden tájáról 
P. 2.10 Szöllinger 8. Pestszentlörinc.

Textilszakmából 
tö’.iés társat keresek .Csendes 101» 

jeligére földadóba.

li. S. A.-ba
a közel jövőben utazó úrral-társulnék 
«Gyártási eljáiása jeligére Balcgb 

hirdetőbe. Szent István-körnt 9.

MAG/ SAHDOR
Ezüst-, .kékrókák, kabátok, bolerók 
és nerzek nagy választékban és 
olcsó á r b a íi.

Gyorsírótanílónő olcsón, köny- 
nyen tanít. Szent István-krt 8. III. 12»
Londoni angol tanár tökéletes 
kiejtéssel, speciális gyors rendszerrel 

tanít. 421-016.
Kííy pengőért magyar, német 

fixigépírónö minden időben. 
Jurlíovits 49—33—84.

Mester vizsgázott fiatal szabász
nő alkalmazást keres «Szorgalom> 
jeligére Blocknerhoz, Vilmos császár- 

_________Út 33.______
NyelvtanArnő, német, angol, 
francia, Nagymező-utca 43. II. 7 a. 

Telefon 32^-326.

Nagyarányú 
havazás 

és hófúvások
A Kárpátok medencéjét kitöltő hideg le

vegőt a Földközi-tenger felől nagy erővel 
és viharos széllel beáramló enyhe . levegő 
ostromolja. A meleg levegő felsiklása a hi
degre országos havazást, a viharos szél pe
dig nagyarányú hófúvásokat okoz. A leg
nagyobb hótömeg eddig a Dunántúl és a 
fővárosban hullott és ugyancsak itt a leg-
Urősebbsk a hófúvások is.

A hideg és meleg nagyarányú küzdelme 
további havazást és egyre fokozódó hófú-

Február 1. és 2-án |—----------
déluton 7^3 árakor |

vásokat hoz. A hideg még mérséklődik és 
vasárnap egyes helyeken (fSég az ország 
déli felében) ónoseső is lehet. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénk szél, sok helyen további hava
zás és hófúvás. Egyes helyeken ónoseső. A 
hideg csökken, az ország déli felében már 
olvadás is valószínű.

HÓ JELENTÉS:
Az összes hegyeken jó sportlehetőségekre 

nyílik alkatom. A budai hegyeken negyed 
méter, a Mátrában fél méter, Kárpátalján 
közel 1 méter a hótakaró vastagsága. A 
hegyi utak egy része a hófúvás következté
ben járhatatlan.

Felelős szerkesztő és kiadós

DR. DALASZ SÁNDOR

Alapította:

DR. NADANY1 EMIL

Kiadja a 3 órai Újság Lapkiadó Rt. Szer
kesztőség: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon: 22-42 32. 23-42-33. 22-42-34.

Kutatás és nemesség 
tárgyában forduljon a crHeraldika.’) 
nemesség! irodához, IV , Gróf Károlyi
utca 14. sz. T. : 381—199, 184—644

Mérnök nagy kémiai, fizikai, me- 
chan'kai állást keres. «öskeresztény» 

főkiadóba.

Elegáns, különbéjáratú bútorozott 
szoba luxosfür löszobával, közvetlen 
kapu alatt, Hotánszky-u. 27. úriem
bernek azonnalra kiadó. Értekezni 

lehet házmesternél.

Két egymásbanyiló, különbejáratú, 
szépen bútorozott utcai szoba azon- 
nalra kiadó. Sándor-tér 4. IV. em. 3O
Jobb uriházhoz ajánlkozik fiatal 
f£yermeSiilány Paulay Ede-utca 

11. I. 28. _______
Nyelvtudással, irodai, kereske
delmi gyakorlattal, elsőrendű számoló 
bármilyen állást, helyettesítést vál

lal. ,,Megbízható4* kiadóba.

'öröklakás, ingatlan, telek

III. em. sarokpalota 2-3 szobás össz- 
komf. hallos lakásokkal, adóm, nettó 
7%-ra 220.000-ért eladó! Dr.

Hegyi 13-96-83.

Zárda-utcában
350-es parkban massiv luxusbérvilla, 
3x4 szobás összkomf. lakással, szute- 
rén házm. lak. 95,000-ért eladó!

Dr. Hegyi 13-93-83.

Dobogókőn
Üdtllö Társasház 700 m. magas 
alpesi klíma, 1-2 scűbis appartemen- 
te.l fényes kivitelben Kedvecő fi a- 
tési feltételekkel. Berbeailható leg
jobb Jövedelmezőséggel. Leköthetők 
Glock építőmesternél. Budapest. Mól- 

nár-u. 8 Telefon 383-119-

Gubernátor-Hűm 
25-ik társasháziak 

a Rorthy-híd budai hídfőjénél a 180 
méteres Vitézek-terén .épül.

25 éves legnagyobb 
adómentosség.

Versenyen felöli kivitel Príma ren
tabilitás. Amortizációs kölcsön. Gar- 
szón. 1 szobás-hallos cselédszobás, 
2 szobás gars:ón, 2 szobás hallos és 
négvszobásna'c is megfelelő nagy 
2 szobás hallos, kívánságra nagyobb 

öröklakások 
leköthetők Tisztviselő Társas
házak Építő Irodája, Horthy 
Miklós-út 36. — Telefon: 26S-469.

Vasárnap délelőtt is

Sserü István*  
. parinál

épülő luxus carokpclotí bán. uug-usa- 
tusi beköltöléssel, nagyméretű 2-sjo- 
bás hallos (22 m- ssobálr', 1-s.obáa 
hallos cselédszobával és ra’szón nagy0 

méretű, 1’özöfülkés

öröklakások 
központi fűtés melegvízzel. Leköthető: 
Sziget-utca 27, III. eni. 1. Tel.292-88ö.

BérltézllLem.
Városligetnél, 25 lakásos, átí-ásmen- 
tes 15.000 Jöv csőit komoly ve*  
v<5knek 135.OÓO. Budi*  pesti 
Kázkezelő r. t, T. 42?~3S9.

Telek eladó
3873 Érdeklődni: Szilágyi. Béke-U. 4.

körút legjobb 
he yén 240.0Ó0.

Kizárólag Hrjós*
421-164-

Nyomatott a Paílas Irodalmi és Nyomdai r.-t. fesrtonrőgépeia. (Felelős: Gyóry Aladár igazgató.}


