
Weygand intelme Elkeseredett harcok
az afrikai francia haderőhöz Eritreában és Líbiában

EGYRE AGGASZTÓBBÁ VÁLIK
AZ ÁRVÍZVESZÉLY

Jéghegy torlaszok a Dunán — Izgalmas életmentés a zajló 
jégtáblák közt — ÁrvézkormánybizfosS neveznek ki

A megáradt Duna mért. . balatoi müút dás.zfeát Ért haUrában JárfiMák tolódnak B.rnl előtt at Ortzásút tóién

A Duna aradása egyre nagyobb 
gondot jelent a hatóságoknak. Min
denfelé, de leginkább a veszélyeztetett 
községekben állandóan fokozott ké
szenlétben állanak az árvcdelemre fel
készült alakulatok.

Az egyre növekvő árvízveszély kér
désével a kormány már régóta foglal
kozik és a legközelebbi miniszter

Afeakextííélc a na(fyiélényt 
aeríés01xlaló kiürítéséi

Nagytétényben vasárnap délután óta 
folyamatosan és rendszeresen meg
kezdték a sertéshizlalda kiürítését. 
Nagy teherautókkal szállítják el a

Tizennégy fjelyen működik 
a tüxoltósdg

VÍ25roaFtSS^1Vasaril,a'pl e?ért az illetékesek már jóelőre 
628 volt, hétfőn reggel 8 órakor pedig megtettek minden szükséges intézfcc- 
Í92 centi méter. Tavaly 721 centimétert dóit az esetleges veszély elhárítására 
Mertek. További aradas varhato, ep-1 Eddig tizennégy helyen működnek a

tanács tárgyalja meg a soron kívül 
megteendő Sürgős intézkedéseket. Hír 
szerint

az idén is kineveznek árvízvédelmi 
kormánybiztost,

aki teljhatalommal intézkedik a ve
szélyeztetett vidékek megmentése és az 
árvízsújtotta lakosság megsegítése 
ügyében.

sertéseket nehogy olyan kóserod ás 
érje a telepet, mint a tavalyi árvíz 
alkalmából.

tűzoltók erős szivattyúkkal. A főváros 
közvetlen környékét egyelőre veszély 
nőm fenyegeti, kilakoltatásokra ninco 
szükség. Mindössze egynéhány vízi
városi pincében tört fel a talajyíz 
1—2 méternyire.

Hogyha a vízmagasság Budapesten 
hatméteres lesz, akkor kerül sor az 
úgynevezett

másodfokú készültségre,
amikor is a városházán a polgármes
ter elnökletével összeül egy tanács és 
megteszi a szükséges intézkedéseket.

A harmadfokú kézültség esetén még 
szigorúbb mértékben alkalmazzák az 
árvízvédelmi törvény idevágó rendel
kezéseit.

Budafokon ^áz
kerüli víx alá

Ma délelőtt telefonon beszéltünk dr. 
Meritzay Aladárral, Budafok polgár
mesterével,' aki a következőket mon
dotta:

— A' nyílt Duna egészen a vasúti 
töltésig kiöntött. Teljesen víz alj ke
rült húsz ház. Eddig mintegy 100 em

bert költöztettünk ki, megmentettük 
ingóságaikat is. Sajnos, az előzetes 
figyelmeztetést többen nem vették fi
gyelembe, ezeket ingóságaikkal együtt 

csak a legnagyobb erőfeszítéséé!, 
csónakokon lehetett megmenteni 
a jégtáblákkal telt áradatból.

-— A munká’atokat utászkatonák 
végezték. A vasúti aluljárókat kövek
kel és homokzsákokkal reteszeltük el.

Nyolcméteres 
jéghegyek 

Sszáz&alombalíánál
A százhalombattai községházával 

is beszéltünk. Itt nagyon aggasztó a 
helyset.

•—• Borzalmas a sorsunk, — mondja 
Imecs segéd jegyző a telefonba. •— A 
jég jelenleg áll. Tegnap, vasárnap 
1—2 kilométert csúszott az öeszeba’- 
mozódott jég, ma már csak 2—3C0 mé
tert ment tovább, de a község határá
ban megállt -és

7-^8’ méteres jéghegy torlaszolja 
el a Duna vizét

Sajnos, gátunk nincs és így csak no 



iiezen védekezhetünk. Teljesen el va 
gyünk vágva a vasúttól is. Az oia- 
vazeta kövesúton 120 centiméteres víz 
hömpölyög, újy hogy csak csónakok
kal közlekedhet link. Az ár Dunafüred 
vikendtelepen 69 házat fogott körül, 
víz alá került Szent Imro-telep is.

Ercsinél is áll a fég
Ercsinél a Duna magassága 720 cen

timéter.
A jég áll.

Az áradás eddig 490} katasztrálls hol
dat öntött el. Az alsó tanyákat kila
koltatták.

Érűen 250 f)ú;z 
víz alatt

Érdről kapott jelentés szerint a 
Duna Érden tegnap óta nem árad- 
Diósd-Érden 750 házból költöztették 
ki a családokat. Az ár egészen a Déli
vasút töltéséig csapott fel, Hárosszi- 
gotről egy csapat utászkatonaság ér
kezett a községbe és őrködik a veszé
lyeztetett helyeken.

800 szegedi f}áx 
asz összeomlás elöli

Szeged, febr. 3.
Két nap óta zivataros idő uralko-

Lapzár iákor érkezett a Vízrajzi 
Osztály jelentése, amely szerint a 
Duna vízállása hétfen délcicit 10 óra
kor

c'é.ta a C97 cm.-es magasságot, 
tehát perceken várható a 7 méteres 

vízmagasság beállása,
amikor életbelép a másodfokú árvíz
védelmi készültség.

A városházán dr. 'Szendy Károly 
polgúnnester

Halálugrás a szegedi 
belgyógyászati klinikán

Szeged, febr. 3.
A szegedi belgyógyászati klinika 

egyik ápoltja, egy Sziléczki József 
nevű fiatalember, aki súlyos betegsége 
miatt az utóbbi időben már feltűnőéig 
lehangolt volt, tegnap kilopódaott a 
folyosóra, kinyitotta az ablakot és e 
második emeletről az udvarra vetette 
magát. Mire a mentők megérkeztek, 
már halott volt. A klinika az öíjgyil- 
kosnág ügyében szigorú vizsgalatot 
indított.

Egy artista halálos 
villamosbalesete

Tegnap*  este a Podmaniczky-utca és 
a Tercz-körút sarkán egy 46-os jelzésű 
villamosra akart felszállni Horváth 
József 60 éves artista. Közben a kocsi 
elindult, Horváthot magával ragadta 
és a szetcncsétlen ember a kerekek alá 
került. A mentők kórházba vitték, ahol

MIS nyújt Önnsk

ERNA OLCSOH 7
Kombiné m. s. crep® de ehsne . , . 3.9J 
.Kombiné m. s. lavable ..... . 4.50 
Hálóing m. s. crepe de ehine .... 8.80
Hálóing m. s. lavable ....... . 10.80 
Nadrág .......... . c —.98
Divatzsebkendő ...... „ . 0 -—.25 
Musslirtkendő tiszta selyem . . e . . —.39 
Aus.«itnkendő tiszta selyem

ocá 45X45 .......... —.98 
Musslinkendö tiszta selyem i

cca 70X 70 .......... 3 98
Zsebkend 5 tartó doboz . ..............................3.28 

’övgSny terítő, fehérnemű pongyola és dísztárg-ak dús válasgtdkbgn
Tenéz-fer-t 4,

dik Szeged környékén és ez az időjá
rás nagymértékben fokozta az árvíz
veszélyt. A népjóléti hivatal statiszta, 
kai adatai szerint eddig 809 olyan há
zat írtak össze, amelyet az összeom
lás veszélye fenyeget.

A&onyí
Jzortílszúrla a viss

Székesfehérvár, febr, 8.
A Duna vízállása változatlanul ma

gas, a helyzet Fejérmegyében nem 
változott. Érd—Ófalu határában a 
Duna áttört a töltésen és elárasztotta 
a műút egyes szakaszait- A mélyeb
ben fekvő házakat másfélméteres víz 
veszi körül. A Sulók-csatorna mentén 
észlelhető legjobban az átszivárgás.

Adonyt a víz teljesen körülzárta, a 
községből csak csónakon lehet eltá
vozni. Iváncsa község határában a mé
lyebben fekvő földekből 3000 hóidat el
öntött az ár. Szászhalombattán a Duna 
medrében nagy jégtorlaszok vannak. 
A Duna a Benta-patak vizét vissza
szorította étí az elöntötte a Szent Imrc- 
telep házait. A közlekedést itt is csó
nakokon bonyolítják le. A belvizeik és 
a fagy következtében Aba községben 
84, Vajtán £5, Sárbogárdira 33, Czeczén 
47, Szolgaegyházán 30 ház dőlt össze. 
(MTI.)

üss jÍevíssvédelmi 
ígoi
elrendelte az Árvízvédelmi 

Bizottság összehívását.
Az Árvízvédelmi Bizottság tagjai a 

rendőrfőkapitány, a tüzoltóföparancs- 
nok, a mentők vezetője, a kerületi had
test parancsnokság i kiküldöttei, a tör
vényhatóság hat tagja, valamint az 
összes szakosztályok vezetői és mind
azok, akiket a polgármester még meg
hív.

A bizottság » polgármesterrel az 
élen hamarosan megkezdi működését

Horváth meghalt. A rendőrség vizs
gálatot indított a halálos gázolás ügyé
ben.

Meghalt a belgrádi 
bolgár követ

Belgrád, febr. 3.
(Avala.) Sztoilov belgrádi bolgár 

követ szívgyengescggel páúcsult tüdő
gyulladás következtében hétfőn reg
gel 7 óra 110 perckor meghalt. Sztoilov 
52 éves és 1940 április óta volt Bulgá
ria belgrádi követe.

Sztoilov követ azelőtt Budapesten 
volt követ, ahol 1935 júniustól 1940 áp
rilisáig képviselte kormányát. Buda
pesti működése alatt a magyar fővá
rosban is igen sok barátot szerzett 
magának és hazájának. (MTI.)

— A tűzesztet azonnal he kell jelenleni 
az elöljáróságnál, a tűzkárt pedig a bizto
sító vállalatnál. A bejelentésben közölni 
kell a biztosító vállalattal, hogy az elégett 
tárgy milyen összegre 6s milyen számú 
kötvénnyel van biztosítva, továbbá, hogy 
a tűz milyen javakban pusztított és mek
kora, kárt okozott.

Csipkeszövet 100 széles ....... 1.38
Csipkeszövet 150 széles ...... 3.98
Indantren függönyanyag 150 széles 3.90
Indantren madrosz 150 széles . , , , 4.95
Csipkeszövet 3S0 széles ...... 7.50
Zsurteritö, svájci opál, kézzel hímzett.

4 szalvétával ......... 6.80
Tűllteritő kézzel hímzett ...... 4.50
Terítő nyomott, kis hib. ...... 1.28
Angolvászou steppelt párna .... 4.81
Fiié metiv ........... —.8$
Stoppoló készlet ......... -c«8

NRGY HRPOK, 
KIS HÍREK

Afrikai hadijel entések szerint Líbiában 
nagyjából változatlan a helyzet. A cire- 
neicai front Dernától nyugatra húzódik. 
Német repülők Sollumot és Kardiát, an
golok Tripoliszt és Báróét támadták. Der
nától délkeletre 230 m. magas sziklafalak 
közötti völigysizorosban hősi harcot vívnak 
az olasz védőcsapatok. Szomáliföldön jár- 
ó'rtevékenyság folyik, Etiópiában a mé
támmá—gondari útvonalon élénkült meg a 
tevékenység,
Angliában fokozódik az inváziós han

gulat.
Albániában változatlan a helyzet: egyes 

hegycsúcsok birtokáért folyik a küzdelem.

Málta fölött olasz CB 42 tipusú bombá
zók légi párbajokat vívtak angol gépekkel.

Knox ezredes, amerikai tengerészeti mi
niszter szerint eddig 490 amerikai harci 
gép repült át Angliába.

Wcndell Willkie vasárnap Coventryt te
kintette meg. Szemléje után interjút adott 
a sajtónak.

Indiában évente 125.000 pár bakkánesot 
gyártanak.

Olasz hadifoglyok új szállítmánya indult 
el Afrikából az indiai táborok felé.

Emelkednek ® líárak Hollandiában. 
Míg a muilt év elején a lovak ára igen 
alacsony volt, most már olyan árakat kér
nek a lovakért, mint a világháború időjén. 
Lókivitelre mindazonáltal a mozgósítás 
óta nem került sor,

A román fö’dmívesek boeskorait eddig 
jelentős százalékban hasfaléit autógumi
abroncsokból és tömlőkből állították elő. 
Egy új miniszteri rendelet a használt 
gumi felhasználásának racionalizálása ér
dekében megtiltja, hogy a lábbeliipar 
nyersanyagként továbbra is igénybevegye 
a használt gumikészleteket. Ezentúl hasz
nált gumit kizárólag a nemzetvédelmi mi
nisztériumtól kapott, engedély értelmében 
lehet feldolgozni.

Heti két hústalan nap lesz Törökország
ban. A kormány felhívta a lakosságot, 
hogy ruházati cikkeit csak akkor cserélje 
ki újakra, ha javításokkal ■ sem használ
hatók tovább.

Nigériai csapatok érkeztek Olasz-Szo- 
máiEa határára.

W-hXm Kunízet, a ném-t-axnerikaiak 
szövetséginek elnökét és több társát fog
ház- és börtönbüntetésre ítélte az amerikai 
bíróság politikai lázítás miatt.

Wcygand tábornok vasárnapi algíri rá
dióbeszédében JPétpin mellett és a rémhír
terjesztés ellem beszélt.

Az eritreai frenton az északindiai ha
tárvidék béúszülött katonáit va'.lk harcba 
az lángolok. jfiszak-India hegyi terepe olyan, 
mint Erltrcáé.

A Nswyo-.k Tímea közli azt a hírt, hogy 
az Egyesül ÁHámok, Ausztrália és Uj-Zee- 
íand között titkos egyezmény áll fenn, moly

Á Nemzeti Hitelintézet 
nagy betétemelkedése

A Nemzeti Hitelintézet igazgatósága, 
Gévay-Wolff Nándor ny. államtitkár elnök
lete alatt, most tartotta mérlegmegállapító 
ülését, amelyen az elműt esztendő eredmé
nyes mérlegét Molnár András korinányfő- 
ianácsos vezérigazgató ismertette. A tiszta 
nyereség 833.300 pengő, melynek megfele
lően az idén is 4%-os osztalék kifizetését 
javasolja az igazgatóság a február 24-re 
összehívott közgyűlésen. Az elmúlt üzletév 
folyamán az intézet alaptőkéje 5.1 millió 
pengőre emelkedett, minek következtében 
a Pénzintézeti Központ II. kúriájába ke- 

nfre végei érnek a? psxló^ysorsjéták 
‘ebruér S-én kezdődő és főbb m pt 
9pv kéna-J*'*  tartó kúxés"i, ÖHtsa 
meg AZONNAL a sorsjegyét I

Japán elíen irányul. A •washingtoni kül
ügyminisztérium hallgatásba burkolódzik; 
sem nem erősíti, sem nem cáfolja a Mrt.

NST-jelentés szerint CordeM. Hull kül
ügyminiszter lesz az USA új londoni nagy
követe.

Ford, az „autóirály" téli üdülőjéből, 
táviratot küldött Washingtonba s közölte, 
hogy a hadianyagtermelést saját költségére 
megkezdi.

Washingtoni jelentés szerint a 909 millió 
dolláros hadihajóépítési progi’am végrehaj
tása már megkezdődött. Vasárnap az Edi
son nevű rombolót bocsátották vízre.

Német Tl-jelentés szerint biztosították 
Washingtonban Halifax lordot afelől, hogy 
a képviselőhöz egy hét alatt lényeges vál
toztatás nélkül megszavazza sz Anglia 
megsegítéséről szóló törvényt.

Donovan ezredes Ankarában átadta. Inönii 
elnöknek Boosevtít elnök levelét. Az ez
redes Törökországból Szíriába és Paleszti
nába utazik.

Viehyben felfüggesztették Muselier al- 
tengernagy, Arnoux mérnök, Brúnót fő
kormányzó és Gubelin tengerésztiszt pol
gárjogát, mivel nevezettek de Gaullehoz 
csatlakoztak. .

Olasz Iapjclentések szerint a francia 
partokon felállított meszehordó német 
ágyuk óriásütegei London bombázására 
készülnek.

Árny Johnson, a híres repülőnő titokza
tos haláláról közöl újabb londoni jelen
tést a Petit Dauphinois. Eszerint sok, utó
lagosan tudomásra jutott adat arra vall, 
hogy Amy Johnson voltaképen nem érte 
szereneXtlenség, hanem öngyilkossági 
szándékból maga kereste a halált.

Brüsszelben, egy áruházi tolvaj ügyén k 
tárgya’ása közben levelet nyújtott át a bí
rónak. A levélben vajat és húst ígért neki 
arra az esetre, ha felmenti. Felmentés he
lyett a tolvajlásert kiszabott két hónapon 
kívül a bíró megvesztegetésének kísérlete 
címén további hét hónapot kapott.

A nawyorkl földalatti vasúton a nagy 
tolongásban egy zsebtolvaj el akarta az 
egyik utas pénztárcáját lopni. Alig volt 
azonban keze az Illető úr zsebében, amikor 
éktelen ordításban tört ki és ezzel fe’hívta 
az utazóközönség figyelmét Az történt 
ugyanis, hogy a kiszemelt áldozat zsebé
bon egy kis , sze'id" menyét volt. A tpt- 
vaj, mint kiderült, egyenesen a menyét 
szúViba nyúlt. Vérző kézzel adták át a leg- 
kö'ze’.ebii rend őrnek. ' '

A megszállott országok bivstajos sémet 
adatok szerint a megszállás kö'tséírei cí
men naponként a, következő összegeket 
fizetik: Franciaország 400 millió frankot, 
vagyis 29 millió márkát Dánia 1.5 millió 
dán kororát, Norvégia 3—4 millió norvég 
koronát, Ee’gium 2.4 millió márkát, Hol
landia 1.2 ml’.ili 5 márkát Hománia 1.75 
millió márkát. Mint kisoámítat’ák, a meg- 
szá’lott országok 1840 november végéig 
5409 millió márkát fizettek, ami havi 750 
millió márkának felel meg.

Sfcst fln-éneite 8fi ik sziiletésnapj-'t 7tt- 
riehben <Jr. Eugon S‘e'naéh, a híres b’oló- 
gus professzor, a Steinadh-eljárás felta
lálója.

rült. A nagyarányú fejlődés, különösen a 
betétül'omány emelkedésében jut kifeje
zésre, Az állomány 9.7 milVó pengővel 
emelkedett, ami 34%-os fejlődést jelent. Az 
eredmény elérésében nagy részük volt a 
vállalat flókintózeteinek, amelyek a kisem
berek egészséges tőkegyűjtésére fekteti a 
fősúlyt. Az elmúlt évben 7670 i^j betétet 
he’yoztek él az intézetnél. A kö’cpönsplo- 
mány 45 millió. Évközben az adósok 11 mil
lió pengőt fizettek vissza. Ezzel szemben 
21 millió új kölcsönt folyósított a tevékeny 
intézet, amelynek iigyfé’száma közel ffi 
ezerre eigporodoit. Ezék az adatok a kitű
nően vezetett intézet sikerét igazolják.

Tol ó évi február hó 4-én, kedden <?. e. 
10 órakor a rőpinc 'rek Országos Egyesü
let hef.'fségeibsn VII Irisébei-körut 44.)

Főpincér 
nagygyűlést 
tartunk, A nagygyűlés tárgya: A fópintér
ség helyzetének Vállalása az 1941. január 
1 és áletbelé-étt rendeletek következté
ben. Tennivalóink megtárgyalása, tfinden 
főpineéit k írünk hogy ezen a gyűlésen 
jelen;en meg tekint , t né’ki-l tftl , 

!«•© egyesUetünknek,
’fo ’ársi Qd»i siette!:

|h; Prsz^gos

________________ —



Wenatiű a fegyverszünet
Alig épültek fel a társadalom áldo- 

I zatkészségéből a múlt tavaszi árvíz 
során összedőlt magyar hajlékok, már 
újabb áradás zudult a legmagyarább 
vidékekre, pedig még itt sincs az ára
dások igazi évadja, a tavasz.

A rádiókróni/cás megrendítő adato
kat sorolt fel tegnap a magyar életet 
és vagyont pusztító évtizedes árvízve
szedelemről.

Hetven esztendeje csaknem tavasz- 
ról-tavaszra ismét és ismét felmerül 
a fenyegető és megoldhatatlannak 
látszó probléma, hogyan védjük meg 
a magyar hajlékok ezreit a rakoncát
lan és sok helyt még szabályozatlan 
folyók, patakok és vadvizek pusztító 
áradásától. Tavaszról-tavaszra kiönte
nek ezek a vizek e az áradás nyomán 
százával, ezrével dőlnek össze a házak, 
ianyaépiiletek, pusztulnak a magyar 
értékek, az elázott földeken nem terem 
gabona és nem ring új bölcső, tanyák 
és falvak népe otthagyja az ősi földet 
s kénytelen, a városokba vándorolni 
kenyérért.

Körülbelül évi 2(1—30 millió kárt 
okoznak ezek az egyre megismét
lődő áradások s mintegy lea.OGO 
embert dönt nyomorba az árvíz, 
hiszen most is csak magát Szeged 
városát és szinmagyar környékét 
mintegy 2 millió köbméter víz fe

nyegeti elárasztással.

Hozzávetőleges becslés szerint mint
egy Ö millió pengő kellene mindössze, 
hogy a rakoncátlan vadvizeket leve
zessék s

az állandó árvízveszély rémét 
elűzzék a magyar földek felől. Ezt a 
6 millió pengőt mindem körülmények 
között ölő kell teremteni.

Ha kell, radikális intézkedéssel én 
gyors ütemben nacionalizálni kell 
valamennyi ármentesitő és öntöző 
társulatot és szükség esetén a nem
zeti munkaszolgálat egész erejét 
és teljesítőképességét is erre a 

célra kell felhasználni.
Szeretnék, ha a rádiókrónikás teg

napi vészkiáltását meghallaná és meg
hallgatná, megértené és megszívlelne 
az egész magyar társadalom, hiszen 
ez az előadás a legmagyarabb vidé
kek szorongatott népének jajkiáltását 
tolmácsolta a magyar sziveknek, a 
magyar lelkiismeretnek. Elérkezett az 
ideje, hogy most,

amikor a megnagyobbodott ország 
újjáépítésének nagy feladataihoz 
kell hozzálátnunk, mindenekelőtt I 
a legerősebb, a legnagyobb családú 

szinmagyar vidékek népét,
a derékig vízben álló alföldi tanyákat, 
falvakat, a vizborította áldott magyar 
termőföldet mentsük meg a biztos 
pusztulástól.

betartására hívja fel 
az afrikai francia haderőt

A óauuáS milánói j I 
tudósítójának lelejonjelentés I

Milánó, febr. 3.
utolsó rendelkezésünkre álló, 

mértékadónak elfogadható 

szerint, Líbiában nem történt említés- 
lemelto újdonság*,  Eritreában azonban I 
elkeseredett harcokról számol be a hi
vatalos közlemény. A hét vége általá
ban nyugodtan telt el Itáliában, mi
után az itt helyi jelentőségűnek ítélt 
harctéri események mellett politikai 

nrem történt lényegesebb dolog 
rrtller legutóbbi nagy beszéde óta.

Olasz felfogás szerint hiba lenne a 
mostani afrikai küzdelmeiknek döntő 
jelentőséget tulajdonítani. A Corríere 
m-egá 1 lapít ja, hogy

a helyzet egyáltalán nem nyugta- |

Az
egyedül _________
hírforrás, az olasz vezérkari "jelentés

Janító, „miután az olasz flotta Ta- 
ranto dacára sem gyengült meg, 
Albániában a harcvonal stabil a 
vált, Erifreában és Abesszíniában 
pedig*  a határzónában folynak ja- 
lenleg a cs atározások. A kirenaikai 
helyzet nehéz ugyan, de a harc ott 

még kifejlődőben van.“
A. legtöbb figyelmet Rómában Wey- 

ffand tábornok vasárnapi rádiószó
zata keltett, amelyet az északafrikai 
francia haderőhöz intézett és amely
ben
a fegyverszüneti feltételek pontos 

betartásár ó I in t ézked. k.
A francia tábornok proklamációm-mk 
— római vclokedés szerint — bizo- 
nyára De Gaulle tábornok követőinek 
a Szaharából Líbiába tett néhány 
vállalkozása adott időszerűséget

Györgyi Miklós

W«gy fégitevékenység
Anglia fölött

London, febr. 3.
WST) Az angol rádió jelentése sze

rint. vasárnap egcsz flapon át 
1 t07kenyseget fejtett ki a német léji 
haderő a Csatorna és Anglia délkeleti 
partvidéke fölött. Az almiókról köz.- 
lebbi részletekét a jelentés nem kö- 
zol, csupán annyit, hoe-v prno ™ i 
vadászkötelékeket vetettek' harcba 
mpfflkod'l3, “ei?et bombatámadások 
Xóf í'1 h°Z“ara; Ango1 áeIentések 
arról is beszámolnák, hogy vasár
napra virradó éjszaka kisebb angol 
b3bavetorajok támadást intéztek 
Boulogne es Ostende ellen.

Berlin, febr. 3,

gepe vasárnap támadást kísérelt meg 
eszakfraneiaországi német repülőterek 
ellen. Német illetékes hely közlése sze- 
nnt a támadások során katonai cél- 
pontokat nem rongáltak meg. Három 
bomba egy repülőtér mellett levő üres 
elekre esett. A támadások súlypontja 

nyilván Boulogne volt. Itt több lakó
ház megsérült és hét polgári személy 
meghalt. Egy angol vadászgépet lelőt
tek, egy bombázót pedig a légvédelmi 
tuzerseg leszállásra kényszerített. Egy 
Hürricane vadászgépet arra kéííysze- 
’iwttek, hogy- leszálljon egy német 
repülőtérre. A gép sértetlenül került

w A. »nso! | p-

«*•»*
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0, legnagyobb 
magyar!

A Nemzetőr című hétfői lap, a 
Magyar Megújulás Pártjának szó
csöve és egyúttal elnevezésének 
egyelten kézzelfogható igazolása, 
hiszen legalább a lap valóban hétrcl- 
hétre megujhodik, körmönfont hosz- 
szú támadást intéz a Magyar Tudo
mányos Akadémia ellen.

A nagy támadás célját nem ér 
tettük addig, míg el nem jutottunk, 
a passzusig, amely, azt sérelmezi, 
hogy az Akadémia Unghváry-juta- 
lomdiját legutóbb gróf Bethlen Ist
ván kapta, a bírálóbizottság indoko
lása szerint azért, mert a magyar
ságnak a legnagyobb szolgálatokat 
tette.

„És ezek után állj meg, olvasó ás 
gondolj az elfelejtett, módosított és 
átértékelt oenki halottra. Ó, legna
gyobb magyar, hova süllyesztették 
el nagyszerű, gondolatidat, hatalmas 
reformterveidet, a szakállaslelkű ké > 
sei tudósok?“ —• kesereg a zsidófa- 
lásban önkínzóvá fajult cikkíró, aki 
Széchenyi Istvánt aposztrofálja, de 
szerényen nyilván Jmrédy Bélára 
gondol.

** "Ól. '“tailiLJ „ __

Japán bevezeti
a rizs-fejadagokat

Tokió, febr. 3.
(NST.) A rossz HzstérmAs követkéz
ben Japánban elhatározták, hogy 
svezetik , a rizs-fejadagok me’gállapí- 
oát. .

Kérelem a kfizöneéflhei i
A tolongás és rárakoaás nlKorülésóre aj

Árvíz Indiában
elő '.őStaira salvestedjélr * Jegyeké, elővételben meg- 

TÜitaUttal

Mjlíoí' CASINO
*>03— IU& Filmszínház

| ~ - - - - - ui ■imiBMimin m i ■ > —

Délcsfokai katonák 
szétvertek egy ellenzéki 

í szerkesztőséget
, Stockholm, febr. 3.

! (NST) Az angol hírszolgálat újabb 
| részleteket közöl a johannesburgi sú- 
I lyos zavargásokról. Eszerint egy an- 
| golellenes nacionalista egyesület gyű- 
| lése után törtek ki a zavargások a 
| nagy délafrikai bányavárosban. Előbb 
| verekedés támadt a gyűlés résztvevői 

és szabadságom délafrikai katonák kö- 
| zött. A környékből katonaságot vezé- 
| nyeltek, ki a rendzavarás elfojtására. 
I A rendőrség kénytelen volt könnygáz

bambákat dobni és gumibottal szét
verni a tüntetőket. Az említett egye
sület ellen tüntető katonák az egyesü
let székháza és lapjának, a Trans- 
rna.ter-nek szerkesztősége ellen akar
tak vonulni, a rendőrség visszaszorí
totta okét. Ezt megelőzően azonban
***’*******l****l,*2****íi>^'^'i^^

~ -Takarékosság", „Élelmezés", „Egész- 
. Kloadássorozatok a Népművelési Bi

zottság Háztartási Telepén a Gázművek 
Vilmos császár-út 3. szám alatti bemutató- 
űelyteégeben. február 5-én, szerdán délután 

”or: a hű1 és házinyul felhasználása.
1 cz&b&mutató; tárkonyos juh leves, juh- 
comb vadasam, juhtúróslepény. Február 6 án 
délután 6 órakor: A női élet egészsége. 
Utena gázfőzőb-emutató: szárazbab pörkölt I 
módra, hamis húsleves, babtorta. Minden 
Kedden és pénteken délután 5 ómkor bemu- 
tatóeloadás a takarékos, gázfözéeről. Belé
pődíj nines.

i néhány katona már betörte a Trans- 
vaaler épületének és a Hertzog tábor
nokot támogató Vaderland című lap 
szerkesztőségének ablakait.

Szendy polgármester 
Berlinbe utazott

Szendy Károly polgármester fele
sege es gróf Lázár Imre főjegyző kí
séretében ma Berlinbe utazóit, hogy 
viszonozza a berlini főpolgármester 
múlt évi budapesti látogatását A pol
gármester egy hétig tartózkodik a bi
rodalmi fővárosban. Szendy Károly 
egy nagyértékű gobelinképet vitt aján
dékba, amely a visszafoglalás előtti 
Budavárát ábrázolja. Budavár ostro
mában tudvalevőleg német csapattes
tek is dicsőségesen szerepeltek.
*m********'* (**rt<^*»W»Wta*»W»WW

, ~ -Mi,ksZiítl> Kálmán előadása. Dr. 
Mikszáth Kálmán ny. főispán február 5-én 

.szerdán este fél 9 órakor a Lipótvárosi Tár
saskörben. (V., Szent Istvánért. 1.) tartja 
„Csak az igazság útján nines eltéve’ycdés'*  
tesereges e£y ?^r komoIy témáról) címmel 
h»n Meshlv6 a K«r titkári hivatalá
ban (telefon; 118—294) igényelhető.

. Orvosi hír. Ziickermann Ferenc dr., a 
Budapesti Kereskedelmi Akadémia volt or- 
^te478Smét r°ndöb n” Meeset-U' 8. Tel.:
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Sürgős támogatásra szorul 
Koiozsv^' es Nagyvárad 

színháza
A felszabadulás után, mint a Magyar 

Tudósitó jelenti, ^Kolozsvár, ,éa Nagyvárad 
nagy reménységgel tekintett < a .színházi 
évad felé. Kolozsváron ugyanis a román 
uralom idején még a leszegényedett ma
gyar közönség is tömegesen, járt a szín
házba, úgyhogy az utolsó évauban 350.000 
nézője volt a kolozsvári magyar színház 
előadásainak, a főidény hónapjaiban pedig 
a nézők átlagos száma 25.000-et tett- ki. 
Azok a budapesti írók, művészek és szín
házi szakemberek, akik a megszállt terű-' 
letett jártak, mindig 'a legnagyobb léiké-'- 
fedéssel és elismeréssel beszéltek a kolozs
vári Thália előadásairól .is a nagyváradi' 
Szigligeti Színházról. - - .

Hogy ezt a magas művészi színvonalat 
most is meg lehessen tartani, a kolozsvári 
Nemzeti Színház ügye sürgős rendezésre 
vár, mint ahogyan gyors támogatásra szo
rul ís nagyváradi Szigligeti Színház is, 
amelynek társulatát az uraiomváJtozás- kör 
vetkeztében kissé későn állították össze. 
Múlt héten Váradon dr. Soós István pol
gármester egy, a színügyi bizottságot 
ideiglenesen helyettesítő értekezletet hívott 
össze, amelyen rámutattak arra, hogy a 
színházi válságot maga a város nem tudja 
megoldani, hanem szüksége van a fővárosi 
támogatásra. A színház vezetésében válto- 
zásra van szükség, ki kell egészíteni a tár
sulatot és revideálni kell a műsorpolitikát. 
Az értekezlet azzal az elhatározással osz
lott fel, hogy Nagyváradon kamaratársu- 
latot szerveznek s a színház anyagi hely
zetének megerősítésére széleskörű társadal
mi mozgalmat indítanak.

Mickey fíooney, az ezeimestei
Revüt nem ogypt láttánk már a hangos

film. vásznán. Maga -a,Metró is nem egy 
szer kápráztatott már el nagyszabású, pa
rádés látványossággal. De amit a. Kern 
gyerekjáték című revüjében nyújt, az a 
mága ’nemébeii’ egyedülálló. Gyerekek mu
tatnak be egy ’ révüt' s az egész produkció 
élén nem kisebb gyerek-kiválóság áll, mint 
a zseniális Mickey Ilooney § mellette az 
„Oz‘* bűbájos Judy Garlandja és kívülük 
is egy sereg tehetségesnél .tehetségesebb fiú 
és leány, bakfiskortól és kamaszkortól le
felé, köztük alig néhány esztendős, csó- 
kolnivaló, angyali kis pofák. Együtt: igazi 
rózsáskert, maga a virágzó ifjúság, amely
nek az: élethez .való jogát hirdotgetik ked
ves" komólykás ’ bölcselkedéssel és sok-sok

tehetséggel. Amit az ördön'gös Mickey Roo- 
ney mível, igazán nem gyerekjáték. Ez a 

' esupa-szív és csupa-húmor fickó minden
hez ért. Igazi ezermester. Bérűt rendez, di
rigál, énekel, táncol, zongorázik s mindezt 
annyi tűzzel és tompera.mentu.mmal, hogy 
mindenkit magával ragad. Színész- és ren
dező-karikatúrái félelmesen elevenbe vág
nak. Ez a gyerekjáték mintha kicsit is csú
folná a felnőttek játékát. Nem, valóban 
nem gyerekjáték ez. Sokkal több annál.

Egyébként az egész igazán élvezetes, 
üdítő mulatság. Rengeteg móka, sok pazar 
látnivaló a szemnek, szebbnél-sz&bb sláge
rek a fülnek: ez, a Nem gyerekjáték, ame
lyet, a Corso filmszínház mutat be.

A „Csata"" a Stúdióban
Oliaude Farrere világhírű regényéből ké

szüli filmet, amely sikere, teljében, került 
le a műsorról, most újra a közönség ©lé 
viszi a Stúdió filmszínház, Charles tíoycr 
és Annabella főszereplésével.

bői, hogy a drámát csak akkor vesszük 
észre, mikor a történelmi perc feszült iz
galmában az első gőzhajó mégis csak el
indul a Hudson hullámain. A kép a Scala 
sikere.

A holnap hajósa
rT* ” 1 ~7n i Máső-tiSzor-pérd'ül elénk ko-
j Amerikai Ilim |Ali-ee Faye 
és ezzel a bemutaiközáSsíri svégkép elnyerte 
a „legjobb amerikai kcanlka":- cím-jogos hasz
nálatát Amerika első sz-ámú”,,já®z csaiogj- 
nya“. Sajátos-újvilági szemléletben, az ő viha
ros segédletével készüJ. cl Fulton csa- 
vargőzösa, --- á filmben, ugyanis erről 
van. szó. Brenda Joyce—Richard Greep 
—Alioe Faye—Fred Mac Murray ragyogó, 
négyese eleven játékkal olyán viám komé
diát kanyarít ki a hajó körüli küzdelem-

A .titkok kastélya
[Amerikai lilm Nenl rémfilm, hanem 
L-_———--------- .J rendes amc-rifcai társa
dalmi történet az örökségen marakodó test
vérekről, felfrissítve izgalmas esküdtszéki 
tárgya ásspl és az elmaradhatatlan Justiz- 
inoi-d problémájával. A film legnagyobb ér
téke az a rengeteg zsánerfigura, akiket az 
ügyes'rendező az esküdtszéki tárgyalás al
kalmával összegyűjtött. A film főszereplője 
Vincent Priee, a-Láthatatlan ember vissza
tér című igazi rémülni hőse. Hölgypartne- 
(rei: Margaret Lindsay és Nan Grey. Az ér
dekes filméit nagy sikerrel, a közönség élénk 
tetszése mellett, mutatta be a Cifp-film- 
színház.

Jól szerepeltünk
Cortine d’^mpezzoban® 

Budapesten
„vörös havon“ tartották 

a síversenyeket
V asárnap & műlesiklással kezdődtek 

Cortlna d'Ampezzoban a sívilágbajnoki 
küzdelmek. A műlesiklásban a német Jen- 
newein győzött, második helyre Marcell™ 
került, míg harmadik a világbajnok Cranit 
lett. A magyarok közül Emödi a 14-ik, Szá
lai a 15-ik, Tassonyi b. ,18-ik és Jobbágy a 
20-ik helyen végzett. A mezőny igen erős 
volt, úgy, hogy a magyar fiúk szereplése 
sikeresnek tekinthető. - Pontversenyben ;Ve- 
meterszág vezet, Olaszország és Svédország 
előtt. Magyarország 55 ponttal negyedik 
he yen áll. A hölgyek versenyét a „verhe
tetlen" Cliristl Cranz nyerte.

Idehaza is nagy síélet volt vasárnap. A 
.Svábhegyen különleges hóviszonyek között 
több versenyt is tartottak. A hó itt is, mint 
az ország több részén, vörösesbarna- volt, 
amit az a szokatlan időjárási jelenség 
okozott, hogy a déli légáramlás szaharai 
homokot hozott Magyarország fölé. Dél
előtt a Magyar Kárpát Egyesület Szokoli- 
vár.dordljas járőrversenyét bonyolították 
lé. Első lett a MAC csapata, második a 
Magyar Kárpát Egylet kassai osztálya. A 
bankbajnokság 12 .kilométeres futószámát 
Rész Mihály, a Pénzintézeti Központ tiszt
viselője nyerte. A Sík 
nyén 
Papp

A Síszövetscg ugróverse- 
első lett Váhya, a második a fiatal 
József..

'TEKINTSENEK SOPRON KELÉ azok a 
magyar művészek, akik néha-néha vendég
szerepelni szoktak a vidéki városokban. -Ez 
a város, ez a nyugati végvár, annyi nagy 
történelmi tanuságtétel színhelye, legutóbb 
olyan megrendítő jelét adta hazafias lelke
sedésének Orsolya Erzsi szavalóestjén, 
amelyről múltkor beszámoltunk, amilyet 
még álig adott magyar város. Forró 
szívvel üdvözölte a Civitas Fidelissima 
mindenkor azokat a színészeket, akik a 
magyar versek és magyar érzé
sek lángját vitték el neki, dörgő 
tapssal és, ami talán még ennél is több, 
p a t a k z ó k ö n n y e l jutalmazta a 
falai közt fellépő színészeket, 
ha a leikéhez tudtak szólni. E g y-e g y 
magyar költeménnyel valósá
gos csodát tudtak tenni a művé
szek s eddig még mindegyik, aki Sopron
ban. fellépett, élete egyik legszebb emlékéi 
és legmelegebb sikerét hozta el ebből a. vá
rosból. Te hintsenek Sopron felé 
a magyar művészek, ragadjanak 
■meg minden alkalmat, hogy felléphessenek 
itt, mert ez a város megérdemli, 
hogy minden magyar színész el
vigye egyszer ide a szivét.

KÉT AMERIKAI FILMET BETILTOTT 
a filmeenzura. Az egyik „A z arany 
hiénái" című vadnyugati filmdráma, n 
másik az „Első lázadók**-  című film. 
Mindkettő két évvel e z e 1 ő 11 készült.

TÍZ NAPIM. A GALYATETŐRE UTA
ZOTT üdülés céljából T.. Mátray Erzsi. 
Jövő hétfőre érkezik haza, mert kedden is
mét fellép a Cyranoban.

AZ IGAZI BÁLI JÓKEDV JEGYÉBEN 
zajlott le a „R o y a 1 b á 1“ a Royal Varieté 
szombatesti bemutatóján. A. vidám műsor 
ötletes, szellemes és látványos számai csak
hamar kicsattanó hangulatot teremtettek 
a nézőtér soraiban. Lengyei Gizi, Ber- 
c z y Géza, Szabó Sándor, Peti Sándor 
és az ördögien eleven kis Rév Erzsi 
„Royal együttese", Nem c n yi Lili és 
Dénes Oszkár fellépésével, tartós sikert 
jelez a vidám mulatságnak.

SZÍNHÁZ ÉS VARIETÉ TARKA KEVE
RÉKE lesz a Kamara Varieté legközelebbi 
műsora, amelyet február 6-án mulatnak be. 
A műsor első részében Dolly Hopkins és 
Gera.d, a világhírű bohóc T it i nevű lá
nya, továbbá a két Fejes, egy hi. es ak
robatapár lép fel, a műsor második részé
ben pedig D ér y Sári fősze. eplésivel V é- 
csey Leó és W alté r László „T ab áni 
álom" című hangulatos kamaraoperettje 
kerül színre.

EREDETI VJGJÁTÉKBEMUTATÓ volt 
szombaton Nagyváradon. Ságody József 
„Judit k a p i t u 1 á 1“ című művét ma
tatták be, ameljmek Ilniezky Láízlá 
szerezte a zenéjét A nagy nagyváradi si
ker iőszerepóben. Juril Ica lépett fel k 
rajta kívül sokat tapsoltak Komlós Jm 
cinak, vitéz; M.o i n á r Ivánnak és Rap»; 
pert Hódinak. Az előadást Tihanyi 
Vilmos rendezte.

SZÍNHÁZ
ŐPERAHÁZ: Nincs előadás. — NEMZETT: 

Vitéz Téliek (7»3).7— KAMARA: Kaland (7:8).
— MADÁCH: Négy asszonyt ezerctek (7.3), -y
VÍG: A ezőkélEí'él mindig baj van (7.0). -7 
MAGYAR: Györgyéi bál (7V). — MAGYAR 
MŰVELŐDÉS’ HÁZA: A Rádió Elet műsoros 
estje (7rf). — FŐVÁROS ( OPERETT SZÍN
HÁZ: Ilyenek a férfiak (7.8). — ANDRÁSSY: 
Az -ördög ni&m alszik (kezd. 7,8). — PÓDIUM 
fa Pesti Színházban): Tekintettel arra... (7:9).
— ERZSÉBETVÁROSI: Ma éjjel szabad va
gyok (7:6, 8), JÓZSEFVÁROSI: 120-as tempó 
(7.6, 8). — KISFALUDY: Fiatalság bolondság 
(7.3, 8). — KOMÉDIA ORFEUM: Kassrer, a 
varázsló (7.9). .— ..KAMARA VARIETÉ: Hurrá.....  - — . - — . - Royal

7:10) — CAPITOL (13! 337): Az eladó birtok. 
(.7:4, "/íG, 7:8, 7:1(1, v. 7:2-l;or. is) — CASINO 
(333-102): Árvíz Ind’ában. (7-3, 7.8, 7.10, sz, v. 
Vd-kor is) — CITY (111-140): Titkok kastélya. 
(7.6, 7.8, VilO, sz. v. 7:4-ko.r is) — CORSO (182- 
8i;s):'Nem gyerekjáték (Mieliiéy Ro-oneiy, Judfr 
Gairlánd)'. (Előállások: 7:3, V:S.. 7:10, sz., v. 
7:í-liOr is) '......CORVl-N (438-938): Igen, vagy
nem? Pfel„ 7:3,’ 7:3,' 7:10, v. >/&kor .is),— DAJt*  

■JA-NICIL k£25-644): Ncwycrkl’-bázárság. P/éí,-1/:'), 
, !Á1-V:1Ó, -:v.. 2," 4, 6, ;8,.T0.) —. BÉCSI (-1-25-852)': 

■ ITátpdik emelet. (7:3, 7:3. 7:10, sz,, v. 7:4-kcr 
íls)t::—‘ ELDORÁDö (133-171)': Párbaj semmiért. 

, ,..(4,t. 6, 8, 10. , v. 2-kor le) - ELIT (114-5<K):
'Stáplcy, a. riporterek királya. (4. 6, 8, " 
;i>WiS)7'i— FljÖRA . (Któpest, 116-7C2): 
j-árái .lélek. ■ (7.5,,’-7, g, ,v, ei.2. 7:1, 7:3, 'J
- FÓRUM. (189-513): Kik Mad.tr.

8z ,. v. 7:4 kor is) — GLÓIUÁ
7.7. 9 s,z.

- HÍRADÓ
Rajzos Híradó

10, v. 
Hnz.i- 

7:3. 7:10) 
(7.6, VT, 
(12.-5.T): 

7:3, 
(222-499): 

’ugo- 
pályafi'.táea és 

------ Magyar, Ufa, Imre 
Fox híradók. (Előadások kezd. folyt.

■A óráig) - HOLLYWOOD (225 333): Rózsafa- 
ő.'-l, 7:3. 7:8, ,7:1(1 -.y. Vádkor is) - HOMB- 

ROS- ‘-<293-178): Árányvércs, (7:5, ,7, 7:10,, v.
I — IPOLY (292-626): Arany város. (3, 
7.11), v. 1, xl, 7-3, 7.8. 10) - .’ÓZSEF- 

(134-644): Sok hűhó Emmiért. (7:1. 
7:10, y. 7:2-kor. is) -

AZ
no-kságot, míg második helyen a B',-Vasutas 
csapata végzett. A csapatbajnokság utolsó 
mérkőzéseit is nagy közönség nézte vígig. 
Általános vélemény: a. ferencvárosiak meg- 
órdamelten végezlek az c'ső helyen, mert 
a csapat minden egy.s tagja nicgásfokú. 
iskolázottságról és kitűnő fegyelmezettség
ről. tett tanúbizonyságot.

OLASZORSZÁGBAN már megkezdték a. 
tavaszi fiitíjállbajnokaágckat. Vasárnap 
mái*  derbi is vo.t: a Bologna irlátj. 
küzdelem után 1.8-ra. legyőzte a J uv e n- 
tust. A mórkezós 12.CJ9 néző előtt zaj. 
lett le.

FTC nyerté az ökölvívó csapajhaj-

IMI! (VkSO 
Bál (9).

ROYAL. VARIETÉ:

MOZI
(353-7OT): Egy királynő>/:io, v. vdotes/aaö.:;-1.„, ,

■ " kírarynö szive. :>/'4,
, v. </:2-l^rl'.i's.)?i.-áüANDRi!.SSY 

Leány vágyak. (7:4, d/jA;. 7:8, 10, v. ...... ...... o. MbMrBA (154-422):
Rohanó élet. (7:4, 7<5, 7:8. 7:1®,ÁTRIUM (153- 
034): Bankó Pista. (7:6, .7:8, 'V:íb,l*sz„  v. Vsl-kor 
ifi) — BELVÁROSI (348-563j- ?Sól hűhó Emmi-rt. 
(4. 6, 8, 10, v. jobb t. 2-kor i« bál t. 7:3, 7:5, 
7.7, 7.9) — BELVAROS1Á1I)®ÁDA (181-244):
(fel- Japán kultúrája. Rajzos ’ Híradó Jugo
szláviáról. Csáky István gróf pályafutása és 
temetése. Szarvasbefogás. Magyar, Ufa, 
Luee és Fox híradók. (Folyt 10—24 óráig) — 
BÉKE (231-C38): Sok hűhó Ernmiért. (5. 7, 9, 
V. >/:2, 7:4, >/rí>, >/:8. 7:10) — BODÖGRÁF (149- 
510): Sok hűhó Emmiért. (7:4, 7:6. 7:8, 7:10, 
v. 7:10, 7:12. Vű-kor is) — BROADWAY (422- 
722): Zárt tárgyalás. (7:4, 7:6, 7:8. >/=10. v. 
7:2-kor is) - BUDAI APOLLO (351-500): Sok 
hűhó Emmiért. (>/^, 7.7, 9, v._ l/t2, >/:4, 7:6, V:S,

ADMIRÁL
(7.4, */ (6, 7:8,
ALKOTÁS (355-374): Egy 
7:6, V*Ö,  7.10, ‘
(Í24*12ij:  I——v . — —
7*10,  7.12, 2, 4, 6, ;8, 10) 7

__  ... . szive.
7*2  kor is) —-

Vi-19; sz , v. '*/.d  kor isi - 
A Rotsehild'család. (7:5, 
7:3, 7:10, V. Vd-k>r is) - 
Sívadászát rz Alpckban. ___
szlávl’ról. Csiky István gróf 
tenic'éso. Szarva befogás. ~~ ,. 
és Fox híradóit. (Előadások 
9—24 óráig) - HOLLYWOOD (225 
bot. (>/:l, 7:5.. 7:8, ‘/:19. -v. >/ö-kor is) 
RÓS-'-<293-178): Arányvírcs. •" 
2-1-or is) — r--------  — * *
’/iG. >/:8. '
VÓROSI (134-644): - Sok hűhó Emmiéxt. (7:i, 
7:6, 7:3. V:W, v. 7:2-kor. is) — KAMARA (423- 

■■9011: Füvet! bál. (II. 2, 4, «. 8. 10) — KORONA
Ű353-3>8): Rohanó élet. . (’Aí. >/:3, 7s10, v.

*/:4. >/:1, >/:8, 7:10) — KW.TER (386-190):
Ncwyorkl házasság. (5. V<8. 7:10. v. !/<2. */<4,  
tat), s/<8, VdO) — LLOYD (111-994): Igen, 
vagy' nemi thai.'’/'áj,1/:?, '7:10, v. */d-kor  is) — 
NYUGAT (121-022)- Sok hűhó Emmiért. (7:5. 
7, 7:1'0, sz. 4, 6. 8, 10, v. 2. 4, 6, 8, 10) — ODEON 
(422-7.35): Sok hűhó Emmiért. (>-'<5, ’/<7, V.<10, sz. 

■■'/:(, 7:6, 7:8. VdO. v. '/tí-kor is) - OMNIA (130- 
■ W)!: 5:' Á‘ kolostor lilioma. >/:8, 7:1®: Egy élc- 
.ten át. — ORIENT (.114-923): Csintalan férjek. 
'('/<5, '7:7, >/<W, v 7:2. ‘/G, */:S,  >/:3, V:W) - 
OTTHON (146-447): Aranyváros (7:3, ö, */<S,  
'/:10, v. 3. 5. 7:8, ’/CO) - PALACE (221- 
222): A notredamei toronyőr. (11, 2, 4. 6, 8, 10)
— PATRIA (145 673): Stanlcy. a riporterek ki
rálya. (4. 8, 8, 10, v. 2-kor is) — PIIŐNIX 
(223-242): Csintalan férjek. (11, 1.-3, 5, 7:8, 7:10'.
— RADIUS (122-093): Egy asszony három élete. 
(7:5, VtlO, sz,,-. v. 2-kor is) — KEN (228-020): 
Aranyváros. (>/:2, 4, V:7. 9) — RIAI.TO (22-1- 
4-13): Tradc-r Horn. (Előadások: 11, 1, 3, 5, 
>/:S, 7:10, v. 10, 13, 2, 4. 6, 8, 10) — ROYAL 
APOLLO (222-002): Dankó Pista. i'M, 'h8, 7:10, 
«z, v. 3-kor .6) — SAVOY (146-040): Stanley. 
a riporterek királya. (>/:í.
•ha-kor is) - SCALzt. 
hajósa. ('/:6, >/:8, 7:10,

KÉSZÜLŐDNÉK futballcsapataink a ta
vaszi fordulóra. Az újpesti próbagalappon 
a lila-fehérek. 13:0 arányban lépték lé a 
Tipográfia csapatát. Az Újpesten egy er
délyi próbáját ékes, is szerepéét, meglepően, 
jó eredménnyel. A fiatal futballista ha
marosan isme-rénsvií tagja lehet a magyar 
sporttársadalomnak.

élet. (7:1; 7:0, 7:3,

SZEGEDEN is próbámé;kőzést tartottak. 
Szeged 9:0 ra győzte le az UTC csapatát.

A GAMMA vasárnap délelőtt a . BEAC 
pályán hógolyózással egybekötött edzést 
tartott. Többen hiányoztak a csapatból s 
így az első „tavaszi**  szárnypróbálgatásnak 
igen szezoneleji1 képe 
ellenben, a 25 cm.-es 
nőén sikerült.

A FERENCVÁROS
dolgozott: itt készülnek a játékosok az első 
tavaszi mérkőzésre.

volt. A hógolyózás, 
nedves hóban kttü-

csak tornateremben

F F 'II
it a 

világvárosi artista műsor a 

ROYAL VARIETÉ 
óriási sikerű febtuá.'i műsorában. 

Telefon: 421-920.

B^DIÓ
1941 FEBRUÁR 3. HÉTFŐ 

BUDAPEST I.:
IS .15: „A görög szobrászat." I. rész. Séta as 

athéni Ak-ropolison, a perzsa r é„„ 
16.45: Időjelzés, idöjárásjelentés, hírek. 
Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 
„Sándor vagy Alexander Petőfi ." Halász Gvula 
előadása. — 17.33: .AA. ' 
Rádióélét tarka-estje a hatszázezredik rádió- 
előíizetj ünneplése 
Magyar Művelődés Házából. Á Í'aLLÍÍcz 
kb. 19: Hírek magyar, rémet és román nyel- ven. — .. . ■ .. 
kara. _____ _ .
V’aiding&r Ed© ez-oloiizieaekara játszik 
ben 22 SS: , A hatiszázwedik ré " 
megjutalmazása." KigzoPt-őt mond 
m-ogyváry Gyula. — Hírek né

visz előtt. — 
, l.l.„l.. — 17: 

nyelven. — 17.1.1:
- - Halász Gyula

„Ki a hatszázezredikA 

alkalmából. Közvotító? « 
.......... . — A szünetben

7:10, v.
holnap

*/:6, ’/z8,
(114-411): A

_  v 3-kor is) — 
SÍMPLON (268-999): Igen vagy nem? (7:4, 7:6, 
’/=3, >/.10, v."‘Aí-kor is) - STEFÁNIA (Kispest. 
SI-D-OaS): Hollywoodi varázs. (5, 7, 9, v. 7:2. Vsl, 
7:3, !M,’/dC) — STÚDIÓ (235 376): Csata. (ll,’/:2, 
7:4. >/:3. 7:3, 7:1C) — TIVOLI (225 602): Sok hűhó 
Emmlért. (V«5, 7. «M0, sz'. 3/,4 ’76.>/<10, v. 
’/:2-kor is) — TÚRÁN (120-033); Óz. a csodák 
csodája. (11. ’/:2. 4, 6, 8. 10, v. 10, 12, 2. 4. 6. 
8, 10) - URÁNIA (146-046j: Zvd Süss. (5, '/<», 
7:10. sz. v. ’/A-kor is) - ZUGLÓI' (296-309): Sok 
hűhó Emm’ért. (5. >.78, >/:10, sz. 4, 6, 8, 10, v. 
2, 4. 6, ». 101

sz..

Utána kb. 20.43: Áz Őperaház Zene- 
21_43: Hírek, ídőjárcslalönt.ts. — 22: 

.'.............. Al.ük. — Köz,;
, A hatezáz’-zredlk rádiöelőfizető 

I vitéz So- 
-- i?,i Hírek német, hasA

angol, francia és eszperantó nyelven. — Utána 
kb. 23 33: Cigányzene. — 24: Hírek.

Szitát- b-oleró-k
é ronWIÍ

ÍV. KÉR., PÁRISLUTcTarsZuCílllllllBy UW
fékbe"



A jilavai erdő borzalmai
Hivatalos román jelentés a legionista 

terror rémségeiről
Bukarest, febr. 3.

(Magyar Távirati Iroda)
A belügyminisztérium hivatalos köz

leményben ismerteti a Bukarest köze
lében lévő Jivlava erdőben történt 
kivégzést Január 21-érői 22-ikére vir
radó éjjel a légionisták itt 97 sze
mélyt vittek ki teherautón kivégzés 
céljából. A sortüz a 97 kivá-gzcndő kö
zül nyolcvanegyet megölt tizenötöt 
megsebesített egyet pedig nem talál
tak el a golyók. A sebesültek közül ti
zen gyalog indultak el Bukarest felé,

a iégionisták azonban újra elfogtak 
őket és behurcolták egy falu község
házába, A kivégzést vezető légionista 
vonakodott a kivégzést végrehajtani, 
de a községi bíró feleségének erélyes 
fellépésére a kivégzést végrehajtot
ták és hármat az egybegyült kiván
csiak szemeláttára agyonlőttek. A 
többiek Ferdinand község felé mene
kültek, de ezekből is ötöt agyonlőt
tek, egy megsebesült és egynek sike
rült megmenekülni. A kivégzést ve
zető légionistákat letartóztatták és 
hadbíróság elé állítják.

Sóbányába internálják a román 
kormánynak a lázadásban részt*  

veit tagjait
Belgrád, febr. 3.

(Búd. Tud.) A Politika bukaresti je
lentése szerint Antonescu tábornok a 
sajtónak tett nyilatkozatában kijelen
tette, hogy inernálni fogják a kor
mánynak azokat a tagjait is, akik a 
legutóbbi légionista lázadásban reszt
vettek. Ezek a többi lázadókkal együtt 

egy sóbányába kerülnek, 
ahol már számos elítélt dolgozik.

A bukaresti rendőrfőnökségen teg
nap kijelentették, hogy a lázadás ve
zetői,

a főbűnösök még mindig szabad
lábon vannak.

Eddig sikerült nekik a hatóságok elől 
elrejtőzniük. A rendőrség azonban biz
tosan tudja, hogy kik voltaik a főbű
nösök és ezekről készült fényképeket 
sokszorosítani fogják, hogy az illeté
kes szerveknek megküldhessék és 
hogy a lakosság is segítségére lehes
sen a hatóságoknak. A határokon az 
ellenőrzést megszigorították, nehogy 
sikerüljön nekik külföldre szökni.

Horia Sima és Petrescu belügymi
niszter azok között van, akiket 

még nem sikerült elfogni.
Arra számítanak, hogy vidéken rej
tőzködnek és ezért főleg vidéken ku
tatnak utánuk.

24 órája csend van Romániában
Bukarest, febr. 3.

(NST) Hivatalosan közük, hogy az 
elmúlt 24 óra alatt az egész országban 
sehol sem került sor összetűzésekre, 
fősz tógatásokra és. rombolásokra, , A 
Jaguár 21-ike és 23-ika. közt történt 
lázadás résztvevőiúek lakásain tovább 
folytak a házkútátááok. Bukarestben 
összesen 2868 személyt tartóztattak }e 
és ezek közül 2257 személy még letar
tóztatásé'n van. A vidéken elfogott 
2776 személlyel együtt tehát czidögze- 
rint letartóztatásban van 5033 gyanús 
egyén. Február elsején estig a láza

dóktól elkobzott fegyverek mennyi
sége a következő volt: 87 nehéz és 446 
könnyű gépfegyver, 19.284 katonai 
fegyver és karabély, 8043 vadáazpuská, 
9623 pisztoly és revolver, 677 géppisz
toly. Február elsején további hat te
herautón foglaltak lé rablott vagyon
tárgyakat és árukat Ezzel február eb 
sejél# 129 teherautónyi rablóit árat 
foglaltak le ée helyeztek biztonságba. 
Letartóztatták azt a 13 vaogárdisiáí

Iis, aki január 21-én behatóit Oreróanu 
vasútigazgató irodájába és rálőtt az 
igazgatóra. Ezt a 13 vasgárdistát már 
át is adták a katonai bíróságnak.

Tilos képek, tilos párfjelvények
Bukarest, febr. 3.

(NST) Dumitru Gotescuj a covorlui 
(gáláéi) kerület prefektusa, rendele
tet tett közzé, amellyel eltiltja, hogy 
a hatóságok és közintézmények helyi
ségeiben Mihály király képén kívül 
bármely képet kifüggesszenek. Meg
tiltja a rendelet azt is, hogy a hiva
talos épületekben, az épületek keríté
seire vagy udvarain a hivatalos hir
detményeken kívül bármilyen más 
falragaszt helyezzenek el. A hivata
los helyiségekben vagy épületeken el
helyezett mindenfajta politikai jel
legű jelvényt, akár a Vasgárda, akár 
a kommunisták, akár más párt jel
vényeiről van szó, azonnal el kell 
távolítani.

Bíróság alákerülnek 
Jorga és Madgearu 

gyilkosai
Bufeamit, febr. 3.

(Búd. Tud.) Jorga Miklós, volt mi
niszterelnök és Madgearu Virgil, volt 
pénzügyminiszter meggyilkolása ügyé
ben hivatalos vizsgáitól folytattak le, 
A vizsgálat befejeződött és az iratokat

KESERUV1Z

áttették az ilfóti ügyészseéghez a to
vábbi éljárás léfo'ytálásáta. Jöí-gá és 
Madgearu gyilkosai rövidesen bíróéig 
elé kerülnek.

Bukarest, febr. X
(NST) Kinevezték Bukarest áj fő

polgármesterét. A román főváros úól- 
gári közigazgatásának új feje Rodrigu 
Modreasnu volt bukaresti rendőrfőnök.

— Halálozás. A magyar gazdasági életet 
érzékeny veszteség érte Aa.mí Halmy Jé 
zsef földbirtokos váratlan elhalálozásával. 
Közszeretetben álló, kitűnő, gazda volt 
Haliny József, aki mintagazdaságot létesí
tett felsűhalozni birtokán és különösen a mí- 
»6séffi termelésben ért el kitűnő eredmé
nyeket. A világháborúban, mint a Volt kö
zös 7-es huszárezred főhadnagya veit részt 
Választmányi tagja volt a Tisza István 
Társaskörnek, ^tvenegy éves vélt és alig 
pár napos betegség utón, ragadta a ha
lál. Felesége, báró Wotfner Lily ét Sáridor 
fia gyászolják, kiterjedt rukóflSágátjjl 
együtt. Temetése kedden, február é-é*  dél
előtt féltízenkét órakor lest a keresést te
metőben a római katolikus egyház szertar
tása szerint.

— Uj délutáni föiöUnfOlyám kezdődik 
február 6-án az Eskü-úti villaműskonyhá- 
ban. A tanfolyam hat hétig tart és azon a 
polgári ételek étkőtóítését tanítják, A tan- 
te’yamot az Elektromoi Művek A 
Maiiáesznyok Szövetségével együtt rendezi 
hetenként csütörtökön és péntekén déluiáa. 
Í«en,tke^‘Lé- beiratkoUs & Elektromos 
Művek Eskü-tér 5. szám alatti bemntató 
helyiségében.

tudták, hogy amelyik háztartástan tav$ 

daráló van, ott jobb a kávé, mert minden*  
kor frissen darált kávéból készíthetik 

Sokan rájöttek azonban arra is, hogy 

mindig előnyös, ha a frissen megőrölt 
kávé mellett a kávéfőzéshez megbízható 

és odavaló kávépótlékot is használnak 

1828 óta viseli dobozán a &Franck*
kávépótlék a megbízhatóság jelét: á 

kávédarálót. Azótais mindig, mint szem*  

nek és szájnak kedves, igazi érték sze*  

repel ez a gyártmány a fogyasztók előtt, 
Es méltán I Sötétebb színt, kiváló ízt és 

tökéletes finom zamatot ad mindennapi: 

kedves kávéitalunknak a
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Graziani marsall felkészült 

a védelemre
Istanbul, febr. 3.

A líbiai hadszíntérről vasárnap 
amerikai haditudósítók jelentései a 
Derna elleni hadmozdulatok lassúbbo
dásáról számolnak be. Ennek oka az, 
hogy olasz ellenállás nagymérték

ben megerősödött. Ugyancsak ameri
kai haditudósítók ' értesültek arról, 
hogy Graziani tábornagy Benghasi 
előtt 50.000 emberből álló hadsereget 
összpontosított, hogy az ausztráliai 
gépesített osztagok támadása ellen 
felléphessen, '

Fontos ütközetek kezdődtek 
Albániában

Belgrádi, febr. 3.
Vasárnap este óta számtalan jelen

tés érkezett az albániai harctérről, 
amelyek ugyan egymásnak sokszor 
ellentmondók, de megerősítik azt a 
tényt, hogy .

újabb ág fontos ütközetek kez
dődtek.

Ás egyik jugoszláv láp tudósítója 
azt írja, hogy Tepclinitől északnyugat
ra á görögök a valonai utón jelen

téktelen mértékben, nagy harcok árán 
előretolták állásaikat. Ezzel szemben 
egy másik távirat azt mondja, hogy 

a görögöknek a déli szakaszon a 
valonai út irányában intézett tá

madása eredménytelen maradt.
Semleges tudósítók . kiemelik, hogy 
ezek a mindkét oldalról elért részlet
sikerek. sem az olaszok, sem a görö
gök szempontjából nem döntő fontos
ságúak.

Hindu ezredeket
vetnek ízbe Eritreában

Isztanbul, febr. 3.
■ Megbízható, semleges diplomáciai kö

rök, valamint a vasárnap befutott ha
di tudósító-jelentések megcáfolták azt 
a hírt, hogy az eritreai harctér egyik 
legfontosabb stratégiai pontját, Baren- 
tát az plasz ősapa tok ki ürítették vol
na. Énnek az ellenkezője történt. Az 
olaszok B.arenta városától körülbelül 
12 kilométernyire fekvő hidat felrob
bantották és így a brit csapatok fron
tális támadása lehetetlenné vált. Ezért 
mind a bal-, mind a jobbs^árnyon 
kénytelenek a nehéz terepen átkaro.ó 
mozdulatokat végezni', hogy a várost 
bekeríthessék. Az olaszok kitűnően 
védekeznek és heves ellentámadásokat 
hajtanak, végre.

Baréntától északra, Keren városa 
előtt szintén erős harcok vannak, ahol 
az olaszok feltartóztatták az Agordat 
és Massaua közötti vasútvonal felé 
törekvő: angol előőrsöket. Ezek, a ne. 
héz terepen és nagy hőségben folyta
tott csat ár ozások körülbelül a Vörös
tenger cs az eritreai határ,,közötti 
köcépvonalon folynak. Az angolok ide 
főfeg az indiai Punjab-ból..-hozott si.k-h 
ezredeket vezényelték, amclyeknctk 
csak a tisztjeik angolok. Egy ameri
kai tudósító szerint az angolok 
eritreai vállalkc-zása igen kockázatos, 
mert az itt alkalmazott gépesített 
osztagokat a szudáni védelmi vonaltól 
Vették el, s ezzel betörési lehetőséget 
hagytak nyitva.

Betegágy helyett
— kuglipálya

Kicsapásia ítéltek tíz szegedi diákot
Szeged, febr. 3.

A múlt hét elején az egyik szegedi 
gimnázium hatodik, hetedik és nyol
cadik osztályos növendékei közül so
kan nem jelentek meg az iskolában, de 
mint utólag kiderült, a fiúk egy része 
nem volt influenzás, hanem mintegy 
huszan-harmincan in/Zwenza ürügyén 
elmaradtak az iskolából. A gimná
zium. igazgatósága szigorú vizsgálatot 
indított az ügyben, annál is inkább, 
mert a diákok tömeges elmaradása 
következtében kénytelen volt néhány 
napos szünetet elrendelni. A házivizs
gálat során tíz növendék ellen olyan 
adatok merültek fel, amelyeknek alap
ján az igazgatóság, hír szerint, a tíz 
növendéknek az intézetből való eltaná- 
csolását látta jónak-

A magyar Nemzeti 
Színház Belgrádban, 
a belgrádi Nemzeti 
Színház Budapesten 

vendégszerepel
Belgrád, febr. 3.

(Búd. Tud.) A Politika értesülése szerint 
a magyar Nemzeti Színház meghívást ka
pott belgrádi vendégszereplésre. A magyar 
Nemzeti Színház vendégszereplése idején a 
belgrádi Nemzeti Színház Budapesten feg 
vendégszerepelni. Erre előreláthatólag még 
február hónapban- sor kerül. Márciusban 
a belgrádi Fii harmóniai Társaság szerepel 
Budapesten.

Ezekkel a diákokkal már közölték 
is, hogy a tanári konferencia olyan, 
súlyos fegyelmi vétséget látott fenn- 
forogni velük szemben, amelyek, egy
előre indokolttá teszik, a tanórák láto
gatásától való eltiltásukat. Ügyük a 
főigazgatósághoz .kerül és a konferen
cia határozatának főigazgatói jóváha
gyásig, nem látogathatják az iskolát,

A tíz nö
vendéknek, hír szerint, a bizonyítvá
nyát is visszatartották a szombati bi 
zonyítványkiosztáson. A diákok ügyé
ben e hét közepére várható a döntés, 
mert dr. Balogh Ányos tankerületi fő
igazgató csak szerdán érkezik vissza 
Szegedre.

Varga miniszternek 
ajánlják fel a soproni 

mandátumot
. Gróf Csáky István külügyminiszter 

halálával megüresedett Sopron város 
képviselői mandátuma. A kormány
párt soproni szervezete tegnap tartott 
értekezletén elhatározta, hogy Varga 
József kereskedelmügyi minisztert 
jkérik, fel a jelöltség vállalására- A 
soproni küldöttség kedden reggel kéri 
fel Varga Józsefet, hogy vállalja el 
Soproniban a képviselőjelöltséget s a 
kereskedelmi miniszter csmörtökön 
már le is utazik Sopronba, ahol meg
tartja első programbeszédét. Megvá
lasztása esetén a miniszter lemond 
szegedi lajtromos mandátumáról..

Willkie holnap
hazarepül

London, febr. 3.
Az amerikai nagykövetséghez közel

álló körökben úgy tudják, hogy 
Willkie elhatározta, miszerint kedden, 
legkésőbb ezerdán Lisszabonba repül, 
hogy visszatérjen az Egyesült Álla
mokba. Willkie jelentéséről a volt' 
elnökjelölt környezetében úgy tudják, 
hogy az Ang’iának nyújtandó segít
ség mellett foglal állást.

Utánozhatatlan a Kosztelitz Lavendnla.

Ujebb meleg- 
hMllámcric jönnek

A. hideg és meleg levegő küzdelme még 
mindig tart. A szubtrópusi -eredetű levegj 
megismétlődő hullámokban támadja'a hi
degét. Az ország délkeleti részein tegnap 
már jóval olvadáspont fölé emelkedett a 
hőmérséklet, nyugaton azonban még tart 
a hi-dog. Sokfelé volt havazás és eső, na
gyobb hótömegek jelenleg csak a Dunántúl 
égy részét, a fővárost és a Fel vidéket bo
rítják. ’ Budapesten .körülbelül 20 cm. a hó
takaró vaajtágságsa. Az olvadás eddig a he
gy-ókra nem terjeszkedett ki.

.Az enyheség -uralma folytatódik, sőt rö- 
vidaseu még erősödése is várható. A ködös 
ée csapadékra hajló jelleg (hó és eső) meg

marad. A hőmérséklet erősebb emelkedésé-', 
vei nagyobbarányú olvadás íog járni. Z. 7. A,

A Meteorológiai Istézet hivatalos jelen
tése: Élénkebb szál, több helyen havazás, 
és kivált délen és keleten eső. A hőmérs'k- 
let ma nem változik, holnapi alakn’ása bi
zonytalan.
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Román cáfolat
Bukarest, febr. 3.

A bukaresti rádió vasárnap este 
megcáfolta azt a hírt, hogy néhány 
nappal ezelőtt ismeretlen asszonyok 
három román tisztet megöltek volna. 
A rádió bemondója külön hangsú- 
vozto. hogy az ilyen jg-len'ézek cé.'za- 
tos kitalálások, amelyeket a leghatá
rozottabban meg kell cáfolni.

Megszökött
az árvédelmi munka elöl

— kéthónapi fogház
Balogh András 28 éves hatvani föld

mívest tavaly márciusban közmun
kára rendelték ki többedmagával. 
Erre azért volt szükség, mert Hatvan 
városát a megduzzadt Zagyva folyó 
elöntéssel fenyegette. Balogh András, 
kélnapig dolgozott, de a harmadik 
napon önkényesen távolmaradt a 
műnk ah hlyéről cis' a városban kocsmá- 
zott. Katonai őrjárat élfogta és a gá
ton tartóz’;©; jó.' kirendeltséghez előál
lította, Balogh itt . is megtagadta a 
további munkát, sőt a dolgozó emóet 
ieket felhívta, ők is hagyják abba; 
dolgozzanak moct már mások. Ezért 
izgatás véts-ége miatt a budapesti 
büntetötöi-vénystók: ötöstonóes-a vonta 
felelősségre éc kéthónapi fogházbün
tetésre ítélte eh A k!r. Kúria a sem- 
misíigi panaszok elutasításával az 
ötifeianács ítéletét jogerőre emelte.

— Halálozás. Dr. kraszaarócsji Má. lonffy 
Marius, Budapest Székesfőváros Elektro
mos Müvei igazgatója, február 1-én, életé
nek 54-ik évében elhunyt. Temetése ho’nap, 
február 4-én délután fél 4 órakor lesz a 
Kerepcsi-temető halottásházából, a római 
katolikus egyház szertartása szerint.

PEÁGÖS HIR»jE7£S
KERESZTÉLY

híres zongoraterme 
Búd a pest, V., 
Vilmos cs.-út 68. 
Legjobb zongorák 
legolcsóbban, 
részletre Is.
Csalidét sohasem írheti

Pénzt térít vissza ügy
felem festésért, 
kiütő itödésírt.

ha i a U A c á í náUmkiadó I <9 ÍV a 3 a l beje
lenti és azt kiadjuk. Express. Rrzsébet-
körút IC. SS., f. 3. T. 422—158

Antik öűíorok 
garnitúrák, csillárok, dísztárgyak, stb 
Sí Magj ar Vácimra Cleaner Beraktározó 
helyiségeiben,V kér.. Visegrádi n. 82 

Fór ’-ereskouéa.

2 SZOBA HALLOS
összkomfortos lakás, bérvillában 
mngasIöldsaJnten köapontifíités 
és melegvízszolgá’tatásEa.’, gara£ eval 
vagy anél dil nyitott terasszal XI;, 
Serleg-utca 6. szám alatt május 
elsejére bérbeadó. Feltételek és bér
adás ifj. dr, Kemény Miklós 
fi gy vádiul. József-kürút 31/a. Telefon: 

130—020 délután 2—5 között.
»• I | Használt tuhfkért■’d ve lem *

fizetem. — Győződjön meg és hív jen. 
Sehulz. Néps’i’nhá.i-n. 21. Tel. 112-387
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elsőrendű kivitel, régi ár1

Dán fütüfiMl
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fl Rosita 
kézfinomíté 

finomít, 
puhít, 
fehérít,
néni zsíroz, 
azonnal felszívódik, 
gazdaságos, 
használja ön is,

A „R v s 11 u* ‘ fré ^finomító üvegje 
P 1’40, 2*50.  Kapható s-iaküzletek. 
ben és n forgalomba hozónál. Mnr- 
kovíts drogéria. Andrássy-fn 79.

BlltiárdasztaL
szék, evfis :er, FftlcD vendéglői 
berendező, Kiríly-ntca 44. sz

Londoni nng«l tmnftr tökéletes 
Kiejtéssé . speciális győri rendszerre’ 

tan<t. 421-O1&,

Ma még 
teljes válásítékot talál 
legolcsóbban, a világ 
legjobb zongoráiból: 
ré ixletre is:

Magyarország legnagyobb zon-
gora ermé: F.mó-bet -körút 111 Kj. 
tür.fi külföldi zongorák 600-tól LV.rlett 
VÉTcL: Csere’ Sr'llits! KaneoUs!
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Vidéki mestervizsgázott sBtőségéi! 
10 eves gyakorlr.ttr.1. 500 pengő tfin- 
ciőval elhelyezkedne bármilyen mun
kája. Si’v-es megkeresés t kér Kovécs 
Gyula, Budapest, Munkácsy Mihály'*  

utca 37 földszint 22.
12 Iliit rtd*  
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