
A bolgár cár két ukáza egy miniszter felmentéséről

erlinben remélik, hogy a francia ügyet 
élesebb beavatkozás nélkül rendezhetik

A. hétfőn megalakult fővárosi Árvíz- 
. védelmi Bizottság Morvay Endre al

polgármester védnökségével továbbra 
is állandóan intézkedik a felmerülő 
ügyekben, mert — amint azt a földmű
velésügyi minisztérium vízrajzi osztá
lya is jelenti, •— a Dunán az árvízve
szély továbbra is súlyos. Bár a tetűzfe 
éppen folyamatban van, az apadás' 
rendkívül kisméretű,' és nem. is. remél- 
betű, hogy az elkövetkezendő 24 órá
ban 5—6 centi maternél több lesz a. víz 
esése.

Kedvező körülmény, hogy Esztergom 
fölött a Dunán nincs jég, ezenkívül 
még az, hogy az ausztriai szakaszon 
nem indult meg az olvadás, mert a hő
mérséklet mínusz 2, mínusz 5 fok kö
zött mozog.

A Duna mostani vízállása napokig 
eltarthat és így rendkívüli módon 
igénybeveszi az összes intézkedő ható
ságok idegeit, mert, bár apadással szá
molnak, pontosan senki sem tudhatja, 
hogy mit hoznak a legközelebbi órák, 
vagy napok.

Az árvízveszély szerdán a déli órá
kig a Duna két'partján Újpesttől le 
egészen az ercsi és a dúnapen telei sza
kaszig az egész vonalon tovább tart. 
Heggel 8 órakor Budapesten a víz ma- 

. gassága 738 centiméter volt. Újpesten 
a 14-es kilométerkőnél a Duna még jó 
W méteres hosszúságban víz alatt 
tartja az országutat.

Nz újpesti kikötőben befűtve álla
nak a telelő hajók, felkészülve min
den eshetőségre. A hajógyári sziget 
egy részét a Duna elöntötte, azonban 
a szigeten levő épületek még nem ke
rültek víz alá.

veszélyeztetett gátrészeket megerősít
sék. Munkába álltak a légoltalmi őr
ség egészségügyi szolgálatosai is, akik 
karjukon a vörös keresztes szalaggal 
teljesítenek szolgálatot- Eddig még 
nem került sor munkájukra.

Ilutia/olc
Érdekbődésürnkre Budafokról közlik, 

hogy a Duna vize a szerdára virradó 
éjszaka változó magasságú volt. In
kább talajvízemelkedést észleltek. 
Egyes hazák kilakoltatása tartott. 
Szerdán reggelre ismét összedőlt egy 
ház, amellyel az árvíz a harmadik bu
dafoki házat döntötte romba.

Nagyíéíéxiy
A község elöljáróságával folytatott 

1 megállapít
ható, hogy Nagytétényben pillanat

nem kell 
cantimé- 
é-s úgy

telefonbeszélgetésünkből
1 " ’ ’T 
nyilag nagyobb veszéllyel 
számolni. A Duna vize 2—4 
tért esik, vagy emelkedik 
látszik, hogy ha erősebb árhullám 
nem következik, akkor a község a to
vábbi veszély elől megmenekül.

Természetesen a katonaság és a köz
erő állandóan a' gátakon van és erő
síti azokat a helyeket, ahol átszivár-

gást észlelnek, vagy ahol esetleges át
törés várható.

JErcsi
Németh Lajos főjegyző szerint Er

csiben a . szerdára virradó éjszaka 
semilyén említésreméltó változás nem 
történt A vízmagasság többnyire, egy
forma, 716—-720 kö-zötf. ingadozik, ■

Ooncsos Ali&I&s 
árví xk orm ány- 

bislos
A kormány Miklós állam

titkárt a Dunán közvetlenül fenyegető 
árvízveszély elleni védekezés kor
mánybiztosává nevezte ki. A kineve
zés az árvízelleni védekezésben érde
kelt összes. szervek leghatékonyabb 
összeműködése érdekében mutatkozott 
indokoltnak. A megbízás ideiglenes 
jellegű és Csak a Dúna közvetlen ár
vízveszélye idejére szóló, 
tagegyesületeibe tömörült ifjúság 
küldöttséggel kereste fel az illetékes 
kormánytényezőket és önkéntes mun
kaszolgálat formájában felajánlottá 
az egyetemi ifjúság munkaerejét az 
árvízsujtotta területek népének.

Különösen pedig kötelességévé tesz&pi 
minden volt lövészemnek, hogy beszer
vezett társaival egyetemben haladék
talanul jelentkezzék.

;_  _

(Jjpesi
A révkapitányság jelentése szerint 

Újpest, nincs veszélyben, mert a vá
ros és a Duna között a kavicsbányák 
óriási üregei védik a várost a veszély
től. Kel-három helyen csatornavíz 
tört elő és talajvíz okozott gondot, 
azonban a kivonult tűzoltóság ' szi
vattyúkkal távolította el a vizet. Na
gyobb veszéllyel nem kell számolni-

'»■

Csepel
A község lakossága kedd reggel óta 

feszültségben él. Minden épkézláb em
bert árvízvédelmi munkára küldtek. 
Úgynevezett nyúl gátakat építettek a 
sziget felső részén. Egynémely helyen 
azonban a hatóságok még a szerdára 
vl’.raáó -'Ú y-1/' ' ‘ s 1-
tak arról, hogy fáklyák fényénél a

jelentés 
asz influenscáról

Dr. Csordás Elemér tiszpifőorvoB 
januári jelentésében beszámol a fővá
rosi influenzajárványról. A tisztifő
orvos megállapítja, hogy a főváros 
közegészségügyi állapota januárban 
kedvezőtlenül alakult, mert a lakos
ságnak egy igen nagy része influen
zában megbetegedett. A megbetegedé
sek túlnyomórészt csak néhány napig 
tartottak és enyhe lefolyásunk voltak,, 
a nőnap utolsó hetében azonban a szö- 
vodményes^ esetek száma emelkedett.

A tisztifőorvoshoz 263 szövődményes 
ínfluenzamegbétegedésről érkezett je
lentés. Ez a szám, mint a tisztifőorvos 
maga is megállapította, valószínűleg 
kisebb a ténylegesnél, mert nem min
den • esetet jelentettek be. Ezt jelzi 
egyébként az a körülmény is, hogy a 
székesfővárosi fertőtlenítő intézet 
januárban 315 szövődményes influen
zásbeteget szállított kórházba. Az ösz- 
szes. tüdőgyulladásos (infuenzás és 
egyéb) halálesetek száma januárban 
267 volt.

Igen magas még a kanyarómegbete
gedések száma is, a vörheny ellenben 
kissé alább hagyott. A halálozások 
száma januárban emelkedett: decem- 
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székesfő városi fertőtlenítő ___ _
januárban 315 szövődményes influen-

szes t

Temesváry Ede, az önkéntes árvíz
mentő csapatok parancsnoka, a követ
kező felhívást adta ki:

A legszörnyűbb árvíz tragédiája 
fenyegeti a magyar vidékeket. Magya
rok százezreinek élete, vagyona függ 
a. gyors, azonnali segítségtől. Felhí
vok minden magyar fiatalembert 
korra és társadalmi állására való te
kintet nélkül, jelentkezzék • haladók, 
nélkül, menetkész állapotban az aláb
bi utasítások szerint: .

Jelentkezés menetkész öltözékben 
szerdán déli 12 órától fo'yamat&Esn 
az önkéntes árvizmentő csapatok 
Parancsnokságán: Budapest, IV., 

Kaplony-utca 3., I. em.
a) ,és- b) csapa

tokba lehet. Az aj csapatok huzamos j

mentőszolgálatra azonnal indulnak 
távoli vidékre.

N. b) csapatok egy tételbeni huszon
négyórás szolgálatra a.'pestkörnyéki 
falvak mentésére sietnek. A megszer
vezett alakulatban tehát a csoporto
san jelentkezők először küldönc útján 
jelentsék létszámukat és vezetőjük 
nevét. Különösen vonatkozik ez az 
egyetemi alakulatokra. A kedvezőtlen 
időjárás következtében veszélyeztetett 
vidékek helyzete '

legsulyosabbra fordult.
A jelentkezetteket azonnal alakula
tokba osztjuk be és haladéktalanul 
útnak indítjuk a gátakra.

Mindenki érezze, bscsiktbai köíe- 
hőségének. hogy az időjárás miatt 
V-’-Uyq.UZ-li - ‘“sivérejoli

megmentésére siti.

rí-' .

pesten, januárban 1809.
bőrben 1507 személy halt meg

Berlinben
Berlin, febr. 5.

Szendy Károly polgármester tiszte- '
létére kedden este a berlini városháza 
nagy terűiében Steeg főpolgármester 
díszes esté'yt adott. A berlini főpol
gármester meleg szavakkal üdvözö’te 
Szendy polgármestert. Szendy Károly 
meleg szavakkal mondott köszönetét 
S.eeg főpolgármester üdvözléséért,.■ ■ • ............ ■ ■ ' ■ .



A török hadsereg, a török flotta, 
a török erődvonal és a török terep
Törökországról mostanában sok szó 

esik a külpolitikai kombinációkban, 
mert Törökország Kelettrácla révón 
európai hatalom is s az új, modern 
Törökország, amelyet Kemál terem
tett meg, komoly tényezőnek számít 
az európai politikában.

Birtokában vannak a Boszporus és 
a Dardanellák, területe a déli és keleti 
irányban Iránnal, Irakkal és Szíriával 
határos, délnyugati, kisázsiai félszi
gete pedig egészen közel van az o’a~z 
uralom alatt lévő Dodekanczosz ezi- 
gecsoporthoz. Ennek a sajátos

sztratégiai kulcshelyzetnek 
szemmeltartásával hajtotta végre Ke
mál annakidején a török hadsereg 
uj j ászer vezesé t.

A török hadsereg 60 gyalogezredből 
és 6 hegyi vadászezredből áll. A lovas
ság 27 ezredre oszlik. A tüzérség 9 ne
héz tüzérségi ezredből, 18 tábori tüzér
ezre,dből tevődik össze, ezenkívül pe
dig még számos légelhárítóüteggel 
rendelkezik. Vannak motorizált tüzér
osztagok is. A pénzügyőrség és a ha
tárőrség 13.900 főnyi hadtestet alkot, a 
csendőrség 43.000 tagot számlál. A tö
rök légi haderő 3 ezredből áll s mind
egyik ezred két felderítő és egy va- 
dászrajra oszlik, összesen 8900 ember
rel. A repülőgépek számát 1009—1200 
darabra becsülik, amiből 200 gép egé
szen modern típus. Mozgósítás esetén 
Törökország

1,600.000 főnyi hadsereget ind 
harcba küldeni.

A török flottáról a következő ada
tok ismeretesek: Egyetlen esatacir- 
kálója van, az öreg Yavuz, amely 
1911-ben készült Hamburgban. A cir
káló eredetileg a német flotta kötelé
kébe tartozott Goeben néven. A csá
szári német flottának ez az

utolsó „élő" csatahajója.
Az 1914-ik évi híres áttörés után a 
törökhöz csatlakozott A világháború 
folyamán ötször futott aknára, de 
mindig kijavították. 1918 óra török. 
Ekkor a Sultan Yavuz Selim nevet 
kapta, Kemál óta azonban egyszerűen 
csak Yavuz a neve. A törököknek ez 
az egyetlen nagy hadihajója. A 23.000 
tonnás cirkáló fegyverzete 10 darab 28 
centiméteres ágyúból áll, tisztikará
nak és legénységének létszáma 1059 fő.

Van a török flottának még két kis 
cirkálója is, a Hamidlye és a Medjldye. 
Ez&k is öreg hajók, még 1903-ban (!) 
épültek. Mindegyik 7200 tonnás és 
fegyverzetük 2 darab 15 centiméteres 
ágyúból áll. Legénységük 350—500 fő
nyi. A két öreg kis cirkáló iskolahajó 
célokat szolgál. A török flotta további 
egységei: 7 modern torpedóremboló, 
mindegyik 1250 tonnás, I öreg békebeli 
torpedónaszád, 13 modern búvárhajó 
(az egyiket Attiláról nevezték el), 5 
modern ákr.arákó, ezenkívül őrhajók, 
aknakutatók, kisérőhajók és különböző 
kis egységek.

Figyelemreméltó Törökország
megerősített védelmi vonala is.

Kelettráciában azt a félszigetet, ame
lyen át Isztambult lehet megközelí
teni, egész szélességében összefüggő 
erődítményrendszer védi. A Boszpo- 
rust és a Dardanellákat hatalmas ero-

— Megnyílt a második idegenforgalmi 
srakten o’.yr.m. Tegnap este a Műegyete
men dr. Mérjfy Elő egyetemi tanár beve
zető beszédével ünnepélyesen megnyílt n 
második idegenforgalmi szaktanfolyam, 
amely az idegenforgalom elméleti, gazda
sági és szervezési kérdéseit ismerteti. A 
megnyitóbeszéd után dr. Markos Béla, a 
Székesfővárosi Idegenforgalmi Hivatal 
igazgatója érdekes előadásában az idegen
forgalom jelentőségét fejtegette.

OTTHONÁBA

ERNA FÜGGÖNY
KIVÁLÓ f^NÖSÉfi, SZAKSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTÁS, Q.LCSÓ VÁR 

fcís Gwto, ERMJl Teréz-ftrf 4,

dítmények őrzik. Ezeket 1936-tól 1939-ig 
átépítették és modernizálták. Erődít
mények vannak a Dodekanezosszal

KA<3Y KAPOK, 
KIS J1IREK

Az afrikai harctéri jelentések szerint 
Líbiában úem történték fontosabb száraz
földi had mozdulatok azóta, hogy Cireno 
városától nyugatra alaku’-t ki az arevonal. 
Graziani marsall Bengházi ciretiaicái fő
város védelmi vonalait, Wawell tábornok 
a nílusi hadsereg későbbi lépéseit szervezi. 
Háromezer kilométernyire délre mozgal
masabbak a hadműveletek. Eritrcában a 
küzdelem a tartomány fővárosa, AsmaTa 
irányában fejti ki erővonalait, a szudáni 
határ felől 60—80 kilométer széles arcvo- 
nalon áll a harc 8 az olaszoknak sikerült 
kedvező áj állásokat elfoglalniuk, míg az 
angolokat a meghosezabbodott utánpótlási 
vonalak újabb erők bevetésére kényszerí
tik. Szomáliában csak járőrtevékenység fo. 
lyjk mindkét részről, Iga®, (hogy nagy tá- 
voteágokoii.

Londánban tartózkodóan figyelik a néniöt 
—fráncin viszony alakulását Az a véle
mény,’ hogy Laval személyében Összponto
sul a feszültség s sok fordul meg ' azon, 
Hogy Laval Parisban marad-e népi nem- 
zetiszocialista új pártja élén, vagy pedig 
visszatér Viehybe s résztvesz Pctain mar
sall munkájában.

A január 26-án végződött héten hét 
angol és két szövetséges kereskedelmi gő
zös pusztult el angol adatok szerint 35.500 
tonna össztartálommal. Semleges hajó nem 
süllyedt el ezen a héten,.

A mimet Luftwaffe Keletangiía felett é3 
a délkeleti grófságok felett működött, va
lamint hajóconvoyok ellen intézett villám
támadásokat, a Royal Air Foroe Erest, 
Északnyugatfraneiaország, Tripolisz és 
Barce fölött járt.
’ A légiutazás mozgási szabadságán kivan 
segíteni egy új francia konstrukció: az 
Air Wihault 100, amely a gazdaságossá 
gat a legnagyobb kényelemmel akarja pá
rosítani. Az új óriásszemélyszáUító külö
nösen a távolsági forgalomban szolgálja 
az utasok kényelmét, ahol az utasok éjjel
nappal kénytelenek repülőgépen tartóz
kodni. Ily esetekben az utasok tágasabb, 
közös termekre, széles, kényelmes folyo
sókra vágynak, hogy ott minden nehézség 
nélkül sétálhassanak, ha az ülést megun
ták órákon keresztül. Az Air Wibault 160 
típus négymotoros gép, négyfedelű törzs
formájában a Junkers Ju 90-re emlékez
tet. Belső berendezésében két emeletet ta
lálunk egymás fölött. A felső emeleten 
vannak elhelyezve az utasfülkék, a vezető 
helye, a mondói és a zufaanyfürdő, míg az 
alsó fedélzeten két luxuskabin, az étterem, 
a bár, továbbá a csomagtartó található. 
Az új repülöszálió rövid távolságra 44 főt 
szállít kényelmesen, 20C0 kilométeren túl 
terjedő távolsági forgalomnál pedig 26 fő

szemben fekvő partvidéken, a Kauká
zus vidékét pedig a híres Kars-Arda- 
íian, T rapezund-Erzerum várnégy
szög védelmezi.

Ezenkívül maga a terep is komoly 
védelmet jelent Törökország számára. 
A félmillió négyzetkilométer kiterje
désű Anatoliában a zord hegyvidék 
lehetet'enné teszi a gépesített osztagok 
működését.

i

részére szolgáltat kényelmes elhelyezést. A 
gép rcpülösulya 28.500 kilogram, hossza 27 
méter, magassága 6 méter. Sebessége 425 
ó/km.

Wendell Willkie repülőgépen megláto
gatta Eiret (Írországot) s tárgyalt De Va- 
lera államfővel. Riportereknek kijelentette, 
hogy az írországi látogatás megérte a re
pülőút fáradságát. Visszatérve Londonba, 
audiencián jeleni meg a Buckingham-pa- 
lotában György királynál.

Német önkéntesek motorizált osztaga 
harcol az olaszok oldalán az eritreai fron
ton az angolok ellen.

Cirene 200 kilométernyire van Bengázi- 
tól és 80 ki-Iométernyire Dcrnától.

Agcrdat és Keren között 80 kilométer a 
távolság.

Ágyúval felszerelt vadászgépek vesznek 
részt Anglia védelmében.

Újabb 253.666 zsák eladhatatlan brazíliai 
kávét öntöttek a tengerbe a múlt év de
cemberében az árszínvonal tartása érdeké
ben.

. Emlékbélyggeket bocsát ki a finn posta 
■ Kailio finn köztársasági elnök elhunyta al
kalmából..*  Á bélyegeket 2 millió példány
ban hozzák.. forgalomba, áruk 2.75 inn 
márka.

A Senff-féle katalógusokról világszerte 
ismert bélyeggyűjtő, Btohard Seníf 85 éves 
korában elhunyt.

Az Egyesült Államok továbbra is elis
merik a volt balti államokat: Litvániát, 
Észtországot és Lettországot. Emigráns kor
mányok hiányában ezeknek az államoknak 
volt követei tárgyalnak teljesen függetle
nül Amerikával, nem létező országaik ne
vében és az amerikai zárolt követelések
ből élnek. Amerika 11 hajóját tartja vissza 
ezeknek az országoknak és nem engedi át 
Szovjetoroszországnak, hanem még mindig 
a nem-létező államok tulajdonának tekinti 
ezeket. A balti államok háborús adóssá
gait is jegyzik, habár a legutóbbi határ
idő ailkaímával a részleteket nem egyenlí
tették ki.

A várható háborús fejleményekre való 
tekintettel De Valera kormánya hadbíró
ságokat állított fel. A hadbíróságok telj
hatalommal rendelkeznek, az általuk ho
zott halálos ítéleteket negyvennyolc órán 
belül végre keli hajtani, A gazdasági hely
zetre yaló tekintettel további szigora in
tézkedéseket tettek az élelmiszerrel való 
takarékoskodás terén.

101 esztendő óta az idén először mond
ták le a brit belügyminiszter intézkedé
sére a világ legnagyobb akadályversenyét, 
a Grand Nationalt Angliában. Az elmúlt 
világháború során még megtartották ezt 
a versenyt.

Hsakon orvég király megbeszélést foly
tatott Hopklns-szal, Roasevelt Angliába 
küldött személyi követével. Fogadta azon
kívül Benöst, a volt cseh-szlovák köztár
saság levitézlott elnökét is.

Aktív szolgálatra osztották be a Hővel 
Air Fo-ree amerikai repülőraját, a Sas
rajt és rábízták Anglia egyik légi szekto
rának védelmét.

15-napos társasutazás
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Három millió dollárt takarítanak meg 
az európai nők azáltal, hogy Amerikából 
nem lehet behozni kozmetikai szereket 
Csak ajakrozisért több mint 650.000 dollárt 
fizettek ki az európai hölgyek amerikai 
cégeknek, a különböző arcpirosítókért 
200 005 dollárt és a különböző krémekért 
160.000 dollárt.

Titkos rádióleadó állomásokkal dolgoz
nak ma a kémek, nemcsak a háborús Euró
pában, de Amerikában is.. így megszüle
tett egy új foglalkozási ág: a rádiólehall
gató. Az amerikai Federal Communication 
Commisslon újabban igen sok ilyen rá- 
diólehalígatót alkalmazott, akik azután 
igen sok ilyen titkos leadóállomást fedez
tek fel, A kémek rendesen hordozható mi
niatűr leadóállomásokkal dolgoznak, ame
lyet autómuteriához vagy más erőforrás
hoz kapcsolnak.

A német és román hadsereg bajtársi kap
csolatainak elmélyítésére, írja a Völ- 
kischeir Beobaehter, a román szimfonikus 
katonazenekar hangversenyt rendezett a 
minap. A hangversenyen megjelent . Kil- 
linger német követ, a német tancsapatok 
parancsnokai és a román kormány tagjai.

A milánói Italiano newyorki jelentése sze
rint az Egyesült Államokba egymásután 
érkeznek angol megbízottak, akik végig
járják az ipartelepeket és műhelyeket és 
összevásárolják a vasport, amelyet gyuj- 
tóbombák elleni védekezés céljára Angliá
ba küldenek.

A fegyenccket is sorozzák be másodrendű 
honvédelmi munkálatok elvégzésére — ezt 
a javaslatot tette Neyyork állam két tör
vényhozója a Régime Fascista newyorki 
jelentése szerint.

Megszűnt a prágai kormányválság,, 
amelyet Frank állam titkár ismeretes cikke 
váltott ki. Éliás tábornok, miniszterelnök 
benyújtotta lemondását azzal, hogy ő is 
legionista volt. Neurath br. védnök közbe
lépésére most visszavonta lemondását.

Mackenzie King, kanadai miniszterelnök, 
bejelentette, hogy Kanada 1841-ben repülő
ket, páncélosokat és gyalogosokat küld át 
tengerentúlra. Idén 25 új repüló'századot 
szerveznek, a tavaly kiképzés alatt állt 
36.000 főnyi pilótanövendékek számát meg
duplázzák, a hadiflotta egységeit 173-ról 
410-re gyarapítják, a haditengerészet lét
számát 15 000 főről 27.000 főre emelik. Ti
zennyolc hajógyárban 17.000 munkás épít 
új gőzözökat................

Négyszázezer újonc jelentkezett katonai 
sizolgá!at!ra az amerikai ;' hadseregben, s 
ezek közt 36.003 néger. Miután Ameriká
ban a fajok különválasztását törvény 
ugyan nem, de meggyökeresedett hagyo
mány írja elő, a néger újoncokból három 
fekete ezredet fognak szervezni. Az ame
rikai hadseregben eddig 4719 néger szol
gált két gyalogos és két lovasezredben. A 
tisztikarba mindössze öt néger jutott be, 
köztük DawÍ3 tábornok, akit Roosevelt el
nök közvetlenül az elnökválasztás küszö
bén emelt erre a magas rangra.

A svájci flotta, amely nincs, csak tré
fás, gúnyos vonatkozásban szokott a poli
tikai beszélgetések során szerepelni. Pedig 
nem Svájc az egyetlen állam, amelynek, 
nincs tengeri hadereje. Ilyenek még — 
egy francia újság összeállítása -szerint — 
Belgium, Luxemburg, Írország és Magyar
ország, továbbá Bolívia, Costarica, Gua
temala. Haiti, San Domingo, Honduras, 
Irak, Irán, Nikaragua, Panama, Paraguay 
és Salvador.

ötezer zsidó üzlet áll felszámolás alatt 
Párisban. összesen 11.000 zsidó üzlettulaj
donost regisztráltak. Az United Press ér
tesülése szerint azonban Párisban 40.000 
zsidó üzlet van.

A Kereskedelmi Bank 
közgyűlése

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank teg
nap tartotta meg nagy érdeklődés mellett 
kilencvenkiéencod k rendes közgyűlésit 
ffa'ko Lajos tit-kcs tanácsos elnöklésével. 
A közgyűlés az ' igazgatóság összes javas
latait elfogadta. Az igazgatóság új tagjává 
dr. gróf Somssich Gyulát, a felügyelőbizott
ság új tagjává pedig dr. Burchard-Bé’a- 
váry Rezsőit választották meg. Az osztalék 
részvényeként 4 pengő, amely február 5-tőI 
kezdve kerül kifizetésre.



Bárdossy László Itália egyedül kezdte 
a görög ügyet, 

egyedül is fogja befejezni"
Barátságosan fogadták Olaszországban
Bárdossy külügyminiszteri kinevezését

A hivatalos lap ma reggeli számá
ban jelent meg a legfelsőbb kormány
zói kézirat, amellyel Bárdossy László 
rendkívüli követ és meghatalmazott 
minisztert, a bukaresti m. kir- köve
det külügyminiszterré nevezte ki a 
.kormányzó.

Az új külügyminiszter ma délben 
fél egy órakor tette le az esküt a Kor
mányzó kezébe, aki eskütétel után 
Bárdossy László külügyminisztert 
magánkihallgatáson fogadta. Az új 
külügyminiszter holnap veszi át hiva
tala vezetését.

•4 ŐbmeMQ milánói 
tudó silói ónak ide ionjelentés

Milánó, febr. 5.
Érdekesek a fasiszta sajtónak sem

leges forrásból eredő és hitelt érdem
lőnek látszó jelentései arról, hogy 
milyen válságosra fordult á görög
országi helyzet. A Popolo dTtalia tu
dósítója azt kábelezi ■ Newyorkból, 
hogy az amerikai .megfigyelők szerint

a görög lakosság és a hadsereg 
helyzetei is egyre rosszabb.

Az olasz újságíró végül azt mondja, 
hogy az október óta Görögország tá
mogatására alakult mintegy 600 ame
rikai segélyegylet tevékenysége elle
nére nagyon kevesen érdeklődnek az 
USA-ban a görögök ügye iránt.

A Stampa haditudósítója a jugoszláv 
—albán—görög határ háromszögében 
fekvő Bitolj-ból küld hosszú beszámo
lót. „Az albán hegyekhez és mocsarak
hoz képest a Karszt valósággal nnriufí 
csontinak számított", - jelentette ki 
előtte egy világháborút járt olasz ka
tona.

Szüntelenül havazik, vagy jeges 
eső esik.

A hőmérő olykor mínusz 20—25 fok 
alá süllyed.

Nem tudhatjuk természetesen, hogy 
ezt a sajtóban is visszatükröződő op-

tiniizmust a vezető olasz katonai 
rök milyen mértékben osztják. 
denesetre kell, hogy változatlan legyen 
az a felfogásuk, mely szerint
» görög ügyet Itália önállóan kezdte 
meg és azt maga fogja sikeresen be

fejezni,
A külpolitika terén 
a vichyi és a párisi fejlemények 
állnak itt az érdeklődés homlok.

terében,
ámbár a „hivatalos" Róma e kérdés
ben kifejezetten tartózkodó magatar
tást tanúsít.
, Az olasz diploináeiai és sajtókötök 
érdeklődéssel — és ahogy az első im
pressziókból kivehető —-
igén barátságosan fogadta Bárdossy 
László bukaresti magyar követnek 
külügyminiszterré történt kinevezé

sét,
■*  

Bárdossy, a Gazzetta dél Popolo sze
rint, egyike a legtapasztaltabb ma
gyar államférfiaknak. Kiemeli a lap, 
hogy Csáky utódának megválasztását 
mindenki helyesli Magyarországon.

Ma aránylag keveset lehet hallani 
és olvasni belső ügyekről. A lapok az 
új vaj- és zsírárakat ismertetik, hang
súlyozva ugyanakkor, hogy a kenyér, 
gáz és egyéb közszükségleti cikkek 
ára változatlan marad.

Györgyi Miklós

kö-
Min-

I <3,*

Bethlen István 
vasárnap mond 

székfoglalót a Kisfaludy 
Társaságban

A Kisfaludy Társaság Voinovich 
Géza elnöklésével tagválasztó közülést 
tartott, amelyen a két költői helyre 
Tamási Áront és Illyés Gyulát vá
lasztották meg, az írói helyeket pedig 
Farkas Zoltán műtörténetíróval és 
Halasy-Nagy József filozófussal töl
tötték be. Megállapították az ünnepé
lyes közgyűlés végleges időpontját is. 
Február 9-én délelőtt fél tizenegy óra
kor az új városháza közgyűlési ter
mében lesz a díszközgyűlés, amelyen 
az elnöki megnyitó és a titkári jelen
tés után gróf Bethlen István székfog
laló beszédében megemlékezik Börze- 
viezy Albertról, majd „Korunk ural
kodó eszméi és báró Eötvös .József 
címmel tart előadást. Végváry-Re- 
menyi Sándor ugyancsak székfogla
lóul költeményeiből olvas fel, Nyirő 
József pedig egyik elbeszélését mu
tatja be. A díszközgyűlés után közebéd 
lesz, ahol báró Jósika Miklós emlé
kére Szinnyei József tart serleg
beszédet.

••
s

Cvetkovics két éve
Cvetkovics jugoszláv miniszterel

nök ma ünnepli kormányra jutásának 
második évfordulóját. Cvetkovics, 
aki két esztendeje vezeti a jugoszláv 
politikát, hervadhatatlan érdemeket 
szerzett hazájában. Ezekben a poli
tikailag sulyo3 időkben sikerült meg
teremtenie mindenekelőtt a belső 
rendezés nyugalmát és a horvát- 
szerb egységet. Jugoszlávia belpoli- 
tikallag konszolidált állapota tette 
lehetővé azt a külpolitikai irányve- 
zetést, amelyet Cvetkovics minisz
terelnök Cwcar-Markovics külügy
miniszterrel kitűnő diplomáciai ér
zékkel az elmúlt két év alatt köve
tett. Külpolitikai téren a magya,r- 
jugoszláv barátsági szerződés alá
írása egyik legjelentősebb és legter
mékenyebb alkotása a Cvetkovics- 
kormánynak. Ez a szerződés ékes 
bizonyítéka úgy a jugoszláv, minta 
magyar kormány reálpolitikai cél
kitűzéseinek s annak az óhajnak, I 
hogy úgy Jugoszlávia, mint Ma
gyarország a nagy európai össze
csapásban lehetőleg megőrizze saját 
békéjét. Cvetkovics miniszterelnök 
két'-vos kormányzásiát a magyar nép 
is őszinte örömmel üdvözli.

Találgatásak: mikor?
A 'Gazetfa dél Popolo idézi a'News 

C'hroniclA kimutatását; az angol - lapok-;- 
nak a német invázió időpontját illető 
találgatásairól. Ezek így szólnak: 1. 
Napokon belül. 2. Egy hónap alatt. 3. 
Maju-s előtt. 4. Amint az idő megja
vul. 5. Amint ködösebb lesz. 6. Ha az 
angolokat megverték Líbiában. 7. Mi-
H-O « ♦ ♦ M M M M M M M M M * » M M »

helyt, a németek megindultak a Wájkí- 
. non- 8: A? .amerikai segítség kibonta- 
'hozása előtt 9. tAzr amerikai’táinöga^' 
tás közben, hogy a szállítóhajókai 
megtorpedózhassák, 10. Amikor meg
kezdődik a Franciaországgal való 
együttműködés. 11. Franciaország el
foglalása után. 12. Amint a németek 
megszállták az ir kikötőket

Bagrianov bolgár 
földmívelésügyi miniszter 

lemondott
Politikai szenzáció Szófiában

Szófia, febr. 3.
szobranje tegnap esti ülésén Fi-

sze-

~ Farsangi Báb A nyomdászok Gutén- 
berg Társasága, valamint a Budiapesiti 
Könyvnyomdászok Dalköre február 8-án, 
szombaton este 8 órai kezdettel, reggeliig 
tartó, nagyszabású álarcos és jelmezes 
Öutenbrg-báJt rendez a Vasasok díszter
mében (Magdolna-u'tea 5. sz.)

A
lov miniszterelnök a napirenden 
replő pontok tárgyalásának megkez
dése előtt felolvasta Boris cár két.uká- 
zát Az első nkáz Bagrianov földmíve
lésügyi miniszter felmentését tartal
mazta, a második pedig Filov minisz
terelnököt bízta meg a földmívelés- 
ügyi minisztérium átmeneti Vezetésé
vel.

A két ukáz felolvasása után Filov 
rövid beszédet mondott. Kiemelte, 
íogy cr. ftorwicínsr továbbra is folytat
ja eddigi agrárpolitikáját, amely nem 
Bagrianov miniszter személyes politi
kája volt, hanem az egész kormányé, 
mint ahogy az egyetemes bolgár poli
tika nem egyes személyek, hanem az 
egész kormány és a mögötte álló nép
tömegek politikája.

Mint emlékezetes, a közelmúlt na
pokban Bagrianov földmívelésügyi

Kéfoes léén énekei 
bliclAl FLÓRIÁN SCÁVÉHÁZBARI 

■ Margit-körút 40, telefon iai-888 Gáspár Lajos és íial zenekarával

miniszter tárcája költségvetésének 
parlamenti tárgyalása során éles
hangú támadást intézett a kormány 
egyes tagjai ellen. Ez annál érdekesebb, 
mivel Bagrianov, aki már évek óta 
tagja az egymást követő bolgár kor
mányoknak, soha sem foglalkozott po
litikával és a nép körében széleskörű 
agrárteehnikai reformjaival szerzett 
magának híveket. Személye, mint esé
lyes, miniszterelnökjelölt, kormány
válságok idején már többször előtérbe 
került, azonban ő éppen arra hivat
kozva, hogy nem politikus, a minis*,  
terelnökséget soha sem vállalta.

A múlt évben Bagrianov hosszabb 
időt töltött Németországban és Olasz
országban, ahol többek közt a föld- 
mí velőssel kapcsolatos technikai vív
mányokat tanulmányozta. A szobranje 
őszi ülésszaka folyamán, valamint 
legutóbb e tanulmányútja eredmé
nyeként körülbelül 300 különböző tör
vényjavaslatot nyújtott be megszava
zás végett.

- '

Egy vonzó menyecske 
elmondjak

SZÉPSÉGÉNEK ÉS 
SZERENCSÉJÉNEK 

történetét

aprft a'Aruiékok. 
medlepetgiek.GYERMEK-

ZSÚRRA “omw
MINERVA "XJft

„Néhány hete még szürkének es 
jelentéktelennek látszottam" 

mondja X. kisasszony...
„25 évea koromban félni kezdtem, hogy 

pártában maradok. Gyakran eljártam tán
colni, de egyik férfi érdeklődését sem Si
került magam iránt felkelteni. Egyik kö
zelmúltban férjhezment és nálam fiatalabb 
barátnőm bizalmába avatott: „Az üde, 
tiszta arcbőr, a vonzó areszín — mondotta 
ő — a legtöbb férfi csodálatát vívja ki. 
Ezért ápolni kell a bőrt! Próbáld ki pl. 
ezt a kitűnő szépségreceptet...“ Ma pedig 
John beismeri, hogy az én üde, fiatal, 
leányos, ruganyos arcbőröm igézte őt meg 
először.

Ezt tettem én. Minden este — barátnőm 
tanácsára — rózsaszínű bőrtápláló Tokalón 
krémet használok. Egy híres wioni tanár, 
által felfedezett értékes bőrsejtkivonatot 
tartalmaz. Táplálja és szépíti az arcbőrt 
alvás idején. Reggel a fehér, nem zsíros 
Tokaion krémet alkalmaztam. Már rövid 
idő múltán arcbőröm üdébb, tisztább, bár
sonyosabb lett. Tágult pórusok, mitessze
rek és tisztáltlanságok gyorsan kezdtek 
eltűnni!

Ellenállhatatlannak, vonzónak találják 
ONT a férfiak? Ha nem, még ma igyekez
zék ujjátereirteni és ápolni arcbőrét. Arc- ■ 
színe is szeblíé. vonzóbbá tehető a bőrtáp
láló Tokaion krém használata által. Ne té
vessze össze a Tokaion krémet olyan mi#

I
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Diákindulőrá
írt ki pályázatot Szent-Györgyi Albert, 

a szegedi egyetem rektora

.FÉLTÉKENYSÉG"
1917 - 1941

Érdekes összehasonlítás 
a Vígszínház egykori és 
mostani színlapja között

A Vígszínházban a váltakozó játékrend 
biztosítása érdekében a nagysikerű új víg
játék, „A szőkékkel mindig baj van" című 
Vaszary-áa-rab mellett hetek óta folynak 
Arcübasev „Féltékenység44 című híres szín
művének előkészületei. A február közepére 
tervezett felújítás után ez a két darab 
váltja egymást a Vígszínház műsorán.

Emlékezetes az a komoly drámai műnél 
egészen kivételes művészi és anyagi siker, 
amely Arciübasé-vnak ezt a művét 1917-ben 
fogadta. Most, 1941-ben, Horváth Árpád új 
átdolgozásában és fordításában, Karády 
Katalinnal a parádés főszerepben, ismét a 
közönség 
színjáték, 
színi apót

elé kerül ez a szenvedélyes orosz 
Érdekes az akkori és a, 

összehasonlítani:
mostani

1917 1941 i
Petrovics Szergej író:

HEGEDŰS GYULA AJTAY
Nikolajevna Jelena, a felesége:

G. KERTÉSZ ELLA KARÁDY KATALIN

Ivanovics Andrej, újságíró:
GÓTH SÁNDOR SOMLÓ ISTVÁN

Szemjonovics Szemjon, hivatalnok:
SZERÉMY ZOLTÁN RÁTKAI MÁRTON

Mihajlovna Klavdija, a felesége:
SULYOK MÁRTA

ANDOR

BÁNKT JUDIT

Szonja,
MÁKAT MARGIT

diáklány: 
ZSILLEY MARGIT

Szer jósa, diák:
KERTÉSZ DEZSŐ SZILASSY LÁSZLÓ

Derbelijáni, kaukázusi herceg:
CSORTOS GYULA GREGUSS ZOLTÁN

Kovalenkó, katonaorvos?. • • ••-
VÉRTESS LAJOS 

hadnagy:" ''
KAMARÁS GYULA

Jőb Dániel volt, most

FENYVESI EMIL
I vanov,

KEMENES LAJOS
A rendező 1917-ben

Horváth Árpád, a díszleteket akkor Málnai 
Béla, most Neógrády Miklós tervezi.

A KULTUSZMINISZTER NYILATKOZOTT 
az MTI munkatársának a kolozsvári Nem
zeti Színház sorsáról. A nyilatkozat szerint 
a színházat csak jövő ősszel 
nyitják meg egy tavasszal megala
kul új társulattal. A jelenlegi szín
társulat báró Kemény János vezetése 
alatt továbbra is a Kolozsvári Színkörben 
játszik állami támogatással. Uta.t a nyilat
kozat arra is, hogy a kolozvár i Nem
zeti Színház kiszemelt igaiga- 
t ó ja TárayFerenc.

ÉRDEKES BEMUTATÓ LESZ SZOMBA
TON A NEMZETI SZÍNHÁZBAN: ekkor 

’ kerül szinre először Holla Vuolijoki 
észt származású finn írónő „N i s kavuori 
asszonyok" című finn, életképe Tae- 
nády Ilona, Jávor Pál, Lukács Mar
git és G o b b i Hilda főszereplésével. A 
„finn egyke", a Finnországban fenyegetően 
elszaporodó érdekházasságok: el- 
1 e n írt darab főpróbája pénteken délelőtt 
lesz.

171.651 NÉZŐJE VOLT A PÓDIUMNAK a 
műt évadban, mint azt a színház most meg
jelent ötéves jubileumi füzete közli. Az elő- \ 
jelek szerint ezt a rekordot az 
megdönti.

ÖTVENEDSZER került szinre 
„H a j n a 1 o d 1 k“ című színmű, 
ífagyar Színházban kezdte el pályafutását 
8 möst az Andrássy Színházban kerül szinre 
igen nagy sikerrel. Az izzóan magyar szín
padi mű szerzője, Fák © te István, is fel
jött Pestre a tegnapi jubileumra.

HAZAÉRKEZETT A TÁTRÁBÓL három
heti üdülés után Erdélyi Mici. Csorbá
tól Madárházáig bejárta ez alatt a három 
tA*  clatt- sítalpon az egész Tátrát.

idei évad

tegnap a 
amely a

Megfázott,
Köhögést rekedtséget, náthát, hurutot enyhít

PUHLMANN-TEA
nyálkaoWö, köhögéaesillarató. löpet.V:váltó 

Eredeti csomagolás P 3.90.
’JKü.iera gyógyszertárban kapható.

a
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Albert, a szegedi. Horthy 
ezidei rektora, eredeti terv 
fáradozik. Elhatározta a 

hogy diákinduló 
egye

Szent-Györgyi
Miki ós-egy etem 
megvalósításán.
Nóbel-díjas professzor,
komponálására hívja fel a szegedi 
tóm hallgatóit. Nem sokkal ezelőtt meg is 
jelent a pályázati felhívás, amely tegnap 
járt le. A diákok a pályázatot a legna
gyobb lelkesedéssel fogadták és rengetegen

az első diákindu- 
között olyan ifjú 
nincsenek tisztá-

adták be a pályázatukat 
lóra. Jelentkeztek többek 
zeneszerzők is, kik még 
bán. a kottaírás tudományával és azt írták
pályázatukban, hogy meghívás esetén eí- 
fütyülnék a bírálóbizottság előtt a pálya
tételüket: a nótát. A zsűri a napokban 
összeül Szegeden és egymásuájj fogja 
meghallgatni a diákinduló tételeket.

Bulla: Elm.a első nagy filmje
Péntekre nagyszabású új magyar film 

bemutatóját tűzte ki aDécsi és Átrium 
igazgatósága. Bemutatásra kerül Bara
bás Pál Szeressük egymást című 
filmje, amelynek főérdekessége, hogy fősze-

repét, első nagy reprezentáns filmszerepét 
Bulla El ma, a kiváló művésznő játssza. 
Partnereis Csortos Gyula és G r e g h s 8 
Zoltán.

Megtartották 
a „Székelyföld visszatért0 
vándordíjas sfversenyt

MOZI

ÉRTE a Nemzeti Színház egyik 
leghűségesebb alkalmazottját, 

János fodrászmestert, aki kor
éve szolgálja a színházat. Teg- 

az apósa, s ebből az alkalom- 
a színészek, hanem a színház 
is táviratban fejezte ki rész- 
Jánosnak.

DEBRECENBŐL KÖZVETÍT MA ESTE
A RÁDIÓ: a Csokonai Színházban színre- 
kerülő Vadady—Fehér-operettet, a Csók
háborút fogjuk hallani este 8 órakor 
vitéz Tolnay Andor . társulatának előadá
sában.

GYÁSZ 
legrégibb, 
Csorba 
mincnyolc
nap meghalt 
bői nemcsak 
igazgatósága 
vétét Csorba

A KOMÉDIA ORFEUM „Kassner, a va
rázsló" címmel igen szellemes műsorral 
lepte meg közönségét. Ismét Misoga, a ne
veltetés kiváló mestere vezet a szereplők 
között, de a kis kabaré többi művésze is tu
dásának legjavát adja.

GEHRY ÉRDEKES SZÍNMÜVE, a „Ha
todik emelet44, filmváltozatában is olyan si
kert aratott, hogy a Bécsi. filmszínház a 
következő, héten is műsoron tart jár.

Évtizedek
óta IMPERLAL 

FÜGEKÁ
1 n.a*--.  ■ <- a*

fügekAveh

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: A bo-Iygó hollandi (V«8). —

NEMZETI; Vitéz lélek (s/»8). — KAMARA:
Kaland (a/i8). ■MADÁCH: Négy asszonyt sze
retek (s/*8).  — VÍG: A szőkékkel mindig baj 
van (’/jB). — MAGYAR: Gyergyói bál (J/a8). — 
MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: Csongor és 
Tünde (ifj. előadás, d. u. 3-kor). — FŐVÁROSI 
OPERETT: Ilyenek a férfiak (8A8). — AND
RÁSSY: Az ördög nem alszik (3/<8). — PÓDIUM 
(a Pesti Színházban): Tekintettel arra... (‘AD). 
— ERZSÉBETVÁROSI: Ma éjjel szabad va
gyok 8). — JÓZSEFVÁROSI: 120-as tempó 
(V16, 8). — KISFALUDY: Fiatalság bolondság 
(V46, 8). — KOMÉDIA ORFEUM: Kassner, a 
varázsló e/<9). — KAMARA VARIETÉ: Hurrá, 
1941! (,/n' ROYAL VARIETÉ: Royal
Bál (9).

ADMIRÁL (353-707): Egy királynő szive, 
(‘/.í, ‘/.6, !A8, . ’/slO, v. ‘/dO, Vű-kor is) —■
ALKOTÁS (355-374): Egy királynő szive. (‘M, 
‘/.fi, */<8,  ‘/<10, v. G2-kor is) — ANDRÁSSY
(U4-127): Leány vágyak, (’/rf, »/<6. !/<8, 10, v.
3/.W, »/«12, 2, 4. 6, 8, 10) — AStRA (154-422): 
Rohanó élet. (l/.4, '/<6, ’/<8, »/<10) — ÁTRIUM (153- 
034): Dankó Pista. (>/>6, ’/á, ’/ilO, bz., v. VO-kor 
is) - BELVÁROSI (348-563): Sok hűhó Emmlért. 
(4. S, 8, 10, v. jobb t. 2-kor is, bal t. 5á3, V<5, 
W. V<9) BELVÁROSI HÍRADÓ (181-244): 
ősi Japán, kultúrája. Rajzos Híradó -Jugo
szláviáról. Csáky István gróf pályafutása és 
tenietese. Szarvasbefogás. Magyar. Ufa, 
Luce és Fox híradók. (Folyt 10—24 óráig) — 
BÉKE (291-038): Sok hűhó EmmiérL (5, 7, 9, 
v. ‘1:2, ‘hí, *A6,  ‘/i8, VilO) — BODOGRÁF (149- 
510): Sok hűhó Emmlért (’/:4, !/:6, ‘l&, */>10,  
v, V»10, V:ia, Vá-kor is) — BROADWAY (422- 
722): Zárt tárgyalás. (!/j4, ‘/rf, !/:8, ‘/ílO, v. 
>/í2-kor is) — BUDAI APOLLO (351-500): Sok 
hűhó Emmlért. (>/sá, ’/s7, 9, v. */«2,  >/>4. !/»6, */»8,  
>/d0) — CAPITOL (134-337): Az eladó birtok,
(‘/rf, V>6, «/»8, ‘/»10, v. ’/=2-kor is) — CASINO 
(383-102): Árvíz Indiában. ('/«;. ’/:8, ’/<10, sz., v. 
Vet-kor is) — CITY (111-140): Titkok kastélya. 
(s/i6, */:8,  a/»10, sz, v. ’/«4-kor is) — CORSO (182- 
818): Nem gyerekjáték (Miokey Roonoy. Judy 
Garland). (Előadások: ‘ís&, Vi8, VriO, sz„ v. 
•M-kof is) — CORVIN (188-988): Igen, vágy 
nem? (‘/:4, ’/»5, !/:8, >M0, v. Vs2-kor is) — DAM
JANICH (425-644): Newyorkl házasság. (*/s4,  

: VM, v. 2, 4, 6, ^8, 10) — BECSI (125-952):
Hatodik emelet. (VcO, Vs8. f/-10, sz., v. ’.',4 kor 
is) —• ELDORÁDÓ (133-171): Párbaj semmiért. 
(4, 6,. 8. .V, '2-kor is) - .ELIT (114-502):

'■ StanWy, a'^iúórttrete'-AIrálya. (4, •6,'í*'8,  10, v. 
2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 146-702): Haza
járó lélek. (V<5, 7, 9, v. V>2, */«4,  «/:6. V:8, ’/rtO) 

- FÓRUM (189-543): Egy életen át. ('/jí, !/»8. 
!/<10, sz., v. */4-kor  is) — GLÓRIA (437-521): 
A Rotschlld-család. (Vj5, ’/aT, 9, sz. */z4,  J/»5, 
‘/,S, ’/tlO, v. Wk>r is) — HÍRADÓ (222-499):

A magyar sporttársadalom örömmel üd
vözli az első erdélyi magyar álversenyt, 
melyet az Erdélyi Kárpát Egyesület va
sárnap rendezett Csíkszeredán. A vasűt- 
forgalmi korlátozások, sajnos, megnehezí
tették, hogy budapesti sportkedvelők töme
gesen utazhassanak a csíki havasok közé 
cs tanúi lehessenek „Székelyföld vissza
tért41 vándordíjas síversenyeknek. Az össze
tett verseny győztese Kábel volt, míg má
sodik helyen Egyedi végzett. Jövőre remél
hetőleg megengedi a külpolitikai helyzet, 
hogy a magyar síversenyek, egy részét át
helyezzék az erdélyi hegyek közé és a tel
jes magyar síelőgárda bemutathassa tudá
sát a visszatért székely sportolóknak. Az 
Országos Idegenforgalmi Hivatal már az 
idén ősszel is tervbe vette az erdélyi téli, 
sportesemények idegenforgalmi kihaszná
lását, sajnos, azonban a szép tervből alig 
valósult meg valami. A téli idegenforgalmi 
műsort jövőre mindenesetre Sigy kell ősz- 
szállítani, hogy az egyes erdélyi sí verse
nyek álljanak a téli vándorforgalom 
képpontjába.

kö-

li ruhák egyedüli 
készítője

SZABÓ ADORJÁN, NagymezéhuKa 1®

RÁDIÓ
1941 JANUÁR 5, SZERDA

BUDAPEST I.:
Asszonyok tanácsadója. — 16.45: Idő
idő járás jelentés, hírek. -- 17: Hírek
és ruszin nyelven. — 17.15: Cigúny- 

- 18.05: Erdély hegyei. “ Cholnoky
előadása. — 18.35:

- 19: Hírek magy;
— 19 20: Godin lm

16.1©5 
jelzés, 
szlovák 
zene. - ____ ______
.Térni dr. egyetemi tanár 
Holéczy Ákos együttes. — 15: Hírek magyar, 
német és román nyelven. — 19 20: Godin Imre, 
& bécsi állami Opera tagja énekel, zongora
kísérettel. — 19.45: Külügyi negyedóra. — 2&: 
Közvetítés a d-ebieeeni Csokonai-színházból. 
„Csókháború.“ Operett három felvonásban, öt 
képben. — Az I. felvonás után kb. 21: Hírek. 
— A II. felvonás után kb. 22.10: Hírek, idő
járásjelentés. — Az előadás után kb. 22.45: 
A Rajkók zenekara muzsikál. — 23: Hírek 
német, olasz, angol és francia nyelven- — 
Utána kb, 23.25: Tánelemezek. -- 24; Hírek.

Telefon s 11®-363.

Csütörtökön, február ö-án ‘/„1-kor
ELŐSZÖR!

Tabáni álom
DtRY SÁRI

Sivadászat az Alpokban. Rajzos Híradó Jugo
szláviáról. Csáky István gróf pályafutás® és 
temetése. Szarvaabefogás. Magyar, Ufa, Luce 
és Fox híradók. (Előadások kezd, folvt. 
9—24 óráig) - HOLLYWOOD (225-003): Rózsafa
bot. (‘A4, V:6. ’/i8, ‘/sió. v. Ví2-kor is) — HŐMÉ
RŐN (296-178): Aranyváros. (l/», 7, VslO, v.
2-kor is) - IPOLY (292-626): ‘
‘Ifi. 'i-íS, a/ű0, v. 1, x4, ‘/s6, 5/<8. 
VÁROSI (134-644): Sok hűhó niunuen. 
‘/■6, VsS, «/sl0, v. ‘/s2-kor is) — KAMARA 
901): Udvari bál. (11, 2, 4, «, 8, ^2“
(353-318): Rohanó élet. (V:4, >/a6, ‘/sS, >/»W, ..
'/i2, </:4, V=6, Vrö, «A19) — KIJLTUR (386-1'93): 
Newyorkl házasság. (5, >/«8, ’/jIO, v. */<2,  !/<4, 
V.6, ’/.8, "A10) — LLOYD (111-994): Igen,
vagy nem? (l/G, V28, 1/:10, v. l/:2-kor is) —
NYUGAT (121-022): Sok hűhó Emmlért. (>/t5,
7, ‘/:1O, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2. 4. 6, 8, 10) — ODEON
(422-785): Sok hűhó Emmlért. (V<5, «/í7, '/.lO, sz. 
’/:4, Vái, ’AS, VslO, v. Vá-kor is) — OLYMPIA 
(4'23-188): Óz. a csodák csodája. (11, 2, 4, 6, 8 
10) — OMNIA (130-125): Egy életen át. (Elő
adások kezd, hét.k. 5, */<8,  'MO, szomb., vas. 4, 
6, 8, 10) — ORIENT (114-926): Csintalan férjek. 
(‘/<5. !/<7. •/<10, v >/:2. !ő4, 'la. ’M, VilO) - 
OTTHON (146-447): Arany város. (’/«3. 5, ’/.8, 
’/ilO, v, ’/d, 3, 5, V48, V.10) — PALACE (221-
222): A notredarocl toronyör. (11, 2, 4. 6, 8, 10)
— PÁTRIA (145 673): Stanley, a riporterek ki- 
rálya. (4, 6, 8, 10, 2-kor is) — PHÖNIX 
(223-242): Csintalan térjek. (11, 1, 3, 5, '/<S, VtlO)
— RADIUS (122-098): Egy asszony bárom élete.
(«/»S, 7, sz., v. 2-kor is) - REX (228-020)-.
Aranyváros. ('/>2. 4, W, 9) —, RIALTO (224- 
443): Trader Horn. (Előadások: 11, 1, 3, 5, 
*/<8. VilO, v. 10, 13, 2, 4, 6, 8, 10) — ROYAL 
APOLLO (222-002): Dankó Pista. (‘/<6, >/:8, >/<10. 
sz., v. 3-kor is) — SAVOY (146-040): Stanley. 
a riporterek királya. (*/s4.  Váj, 
lú2-kor is) —• SCALA 
hajósa. (‘/46. V:8, ’/<10, 
SIMPLON (268-999): Igen .... ..
‘/.8, VrlO. v. V:2-kor is) - STEFÁNIA (Kispest. 
349-338): Hollywoodi varázs. (5, 7, 9, v. ‘/:2, V:4, 
>/:6, */!3,'/ÚO)  — STÚDIÓ (225.276): Csata. (11, Vű, 
'/:4. ‘la ‘la, *A10)  - TIVOLI (225-602): Sok hűhó 
Emmlért. (>/r5. 7, */rl0,  sz. '/<4. !/<6. 'Ő8, W0, v. 
’/42-kor is) - TUBÁN (120-003): óz. a csodák 
csodája. (11. ’/:2, 4, 6, 8, 10, v. 10, 12, 2, 4. 6,
8, 10) — URÁNIA. (146-046): Jnd Süss. (5. </<8,
>/»«>, sz., v. ‘tó-kor is) — VESTA (222-401): Tip- 
Top Folies. (*/<ll,  */<2,  IM, W, ‘la, !M0, v„ ti. 
11, 9. 4, 6, 8, 10) — ZUGLÓI (296-309): A
Rotshild-c,salad. (5. */<8,  */a!0,  ez. 4, 6, 8, 10, v. 
2, 4, 6, 8, 10)

(Vá, 7, V.1O,
Aranyváro*.  (3,
10) - JÓZSEF- 
Emmlért. (’/sl, 
í________, (423-

10) — KORONA 
v.

•tó, VilO, v. 
(U4-41Í): Á holnap 

sz., v 3-kor is) — 
vaey nem? (•/*!,  Vs6.

aaawwBg

A Darmol hashajtót utánoz
zák. Űgyelj’en, mert minden 
tablettán a „DARM OL" 
szónak ésT alakú bevágás
nak kell lenni. Kimondottan 
eredeti esomagban kérje.

A VASUTFORGALMI korlátozások a 
ballbajnokság tavaszi programjában is 
varokat okozhatnak. Február 23-án kezdő
dik a tavaszi szezon, de egyelőre még bi
zonytalan, hogy a sportegyesületek vissza 
kapják-e a szokásos utazási kedvezménye
ket és hogy az egyes csapatok le tudják-e 
egyáltalán bonyolítani a különböző utazá
sokat. Az MLSz-nek mindenesetre már most 
gondoskodni kellene arról,. hogy a vasút- 
forgalnii korlátozások ellenére sportszerű 
keretek között bonyolódjék le a tavaszi 
f u tb allbajnokság.

A CORTINA D'AMPEZZOI. versenyeknek 
óriási szenzációja vau: a női mülesikló ver
senyt, áz olasz CöIHna SFghi nyerté « vifig- 
bajnok Christl Cranz előtt A férfi m(íle- 
siklóversewy-gj'őztese-H német Pféiffer volt

A KÉZILABDÁZÓ EGYESÜLETEK SZŐ 
VÉTSÉGÉ Horony Pálfi Antalt választelt,), 
meg elnökének. Társelnök Szabó Sándor, 
ügyvezető alelilök Berliner Pál, aleln.k 
Kékessy Márton, Oláh Lajos, Bognár Ist
ván, Berényi István és Tóth József, főtit
kár. Paku Ernő lett.

ÚJABB BONYODALMAK robbantak ki a 
Játékvezetők Testületében. Hírek szerint 12 
futballbírő beküldte lemondólevelét a tes
tülethez, mert nem volt megelégedve az új 
keret kijelölésével. A kilépőket állítólag 
még számosán követik. A magyar fut,hali
sportnak semmiesetré sem használ, lra a 
bajnoki versenyek második fordulója előtt 
a kipróbált és bevált játékvezetők nagy 
csoportja mond búcsút a futballpályák zöld 
gyepének.

BUDAPEST—B’ÉCS városük 
mérkőzés lesz március 2-án 
városok közötti mérkőzésen 
patok szerepelnek.

Ma ügető

fut-
za-

közötti teke- 
Bécrbcn. A 
nyolcas csa-

L Baronesz veresége el sem képzelhető. 
Dana B. és Bíbor lehet a helyezés.

II. Morins, Ébredő és Vrilány a jobb 
esélyek.

III. Demelra 
tűshöz jutott, 
kező esélyek.

IV. Étre, ha 
fontos TTipmían és Apród of Pamuk közül 
kerül ki a győztes.

V. Beata L. több, mint egy éve nem 
nyert, ha simán jön el a starttól, elől vé
gez. Dajka és Karthágó lehet a befutó.

VI. Fekete barát, Tilly II., Ica.
VIÍ. Rózái, Nesztor és Opera jutottak 

előnyös felállításhoz.
VTH. Pamuki bárónő megbízható ügető. 

Fátyol és Barázda jől dolgoznak.

feltűnően kedvező felálli- 
Ciril F. és Ardo a követ-

indul, nyer, 'távolié tőben

Február 5., 8. és 9-én I 
délu'án Vz3 órakor |

. imism< - y

-—
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Teljes 
tanácstalanság’ 

Vichyben
Newyork, febr. 5.

Páriából és Vichyből Darlan ten
gernagy párisi tárgyalásairól és a 
német-francia kapcsolatokról nagy- 
mértékben ellentmondó hírek érkeztek 
a keddi nap folyamán. Vichybeli jólér- 
tcsült körök úgy tudják, hogy Darlan 
tengernagy kedden délelőtt Hitler üze
netétnyújtja át Pctaín fábernagynak. 
A hirt ugyan még nem erősítettek 
meg, azonban a Newyorkba érkezett 
jelentések úgy szólnak, hogy az üze
netben azt óhajtják, hogy

Laval legyen újból tagja a francia 
kormánynak,

miután ezen az úton lenne elmélyít
hető a német-francia viszony. Az üze
netben egyébként— hír szerint — bi
zonyos rendszabályokról is szó esik, 
amelyek egészen

Franciaország megszállásának ki
terjesztéséig

vezetnek. Viohybeli politikai 
újból sokat beszélnek arról, 
ügyek intézését

4 aval—Darlan—Huntziger 
virátusa

/enné át, amely széleskörű
mazást nyerne az államügyek intézé
sére s mellettük Pétain tábornagy szá
mára csak az államfő szerepe jutna. 
Kérdésesnek tartják az ilyen megoldás 
esetére Flandin jelenlegi külügymi
niszternek helyzetét. Vichy ''politikai 
köreiben pillanatnyilag

teljes tanácstalansás uralkodik, 
mert még a legbeavatottaibb körök is 
csak „a sötétben ta.pogatózinak“ " 
mint errefelé mondják. Az ellenőriz
hetetlen hírek tömege sötétíti cl a po
litikai képet Viohybep; senki nem tud 
semmi bizonyosat .és mindenki azt 
mondja, hogy mindent tud.

Milánó, febr. 5.
A Ccrrierc üella Sera . s.z^npt Wb 

chyben már nemsokára megolflódnaii- 
a kérdések. Pétain .'.tábornagy, 
ról sem oly hajthatatlan, mint Lon
donban remé’ik, A Sera is közeli meg
oldást jósol és kijelenti, hogy Pétain 
valószínűleg már a 
pókban visszaveszi 
mányba.

körökben 
hogy az

trium-

felhatal-

legközelebbi na- 
Lavalt a kor-

Vieliy, febr. 5. 
úgy tudják, hogy 
feltételek mellett 
a francia kor-

Beavatott források
Layal csak bizonyos 
hajlandó visszatérni _ 
mányba és fontos előjogokat követel 
magának.

IJj rendőrfőnököt 
kapott Paris

Paris, febr. 5.
(NST) A francia kormány ittepi fő- 

megbizottja a párisi rendőrség veze
tésével Marchand városi rendőrigaz
gatót bízta meg. Marchand az ez idő 
szerint távollévő Langeron rendőr
főnököt helyettesíti,

Willkie hazatér
Stockholm, febr. 5.

(Német Távirati Iroda)
Wendell Willkie szerdán, a kora 

hajnali órákban hagyta el Londont, 
hogy visszatérjen az Egyesült Álla
mokba. (MTI)

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS A 
ben! Biztos eredmény!

&züjt- mlJL I*  Mgs Rjr kolerák 
rví.L “ wllíllV;’“
IV. KÉR., PÁRISDUTCA 3. SZ. UullllllUuy szöcs

Az álarc mögött

házkutatások, motozások 
és járványvédelem

ROM NIA

Válasz a Pesti Újságnak

I

Bukarest, febr. 5.
, Magyar Távirati Iroda)

A kormány minisztertanácsot tar
tott, amelyen beszámoltak a lázadás 
ügyében eddig lefolytatott vizsgálat 
eredményéről. A,ntönescu tábornok .el
rendelte, hogy a házkutatásokat Ó3 mo
tozásokat erélyesen, de emberséges mó
don kell tovább folytatni. Rámutattak 
arra, hogy a hadsereg csak akkor nyi-

W«'.
•/ fi A lázadók vesz!esétj!tsfája:

236 halott, 254 sebesüli
Bukarest, febr. 5. 

(Magyar Távirati Iroda) 
A lázadás során elesettek éa sebesül

tek száma 490. Ebből sebesült 254, ha
lett 236. A sebesültek Ó3 halottak kö
zül 346 keresztény román, 144 zsidó, 
118 zsidót a lázadók gyilkoltak meg. A 
sebesültek közül 216 férfi és 38 nő. Ha-

Pokolgép robbant 
a zágrábi 

angol-amerikai klub 
helyiségében

Zágráb, febr. 5.
(Búd. Tud.) Kedden este 7 órakor 

pokolgép robbant a zágrábi angol
amerikai klub helyiségében. A pokol
gép az egyik kályhában volt elhelyez
ve és robbanása két embert megsebe
sített, köztük súlyosan egy Sehwartz 
Nadda vegyészmérnöknőt, akinek mind
két lábát leszakította. Ebben az épü
letben van a zágrábi angol főkonzu
látus helyisége Is. A robbanásról a 
zágrábi rendőrség az alábbi jelentést 
adta ki:

E hó 4-én 18 óra 15 perekor dinamit- 
patron robbant Zágrábban az angol 
klub épületének első emeletén, ahol a 
klub olvasó helyisége van. A robbanás 
lényeges anyagi kárt okozott, ablakok 
és ajtók bezuzódtak és a lépcsőház 

tóttá meg a tüzet, amikor a lázadók 
megtámadták. így esett el Szilágyi 
Viktor légionárius parancsnok is, aki 
Ploestiben egy lázadó osztaggal táma
dást intézett a katonaság által meg
szállva tartott megyei prefektura épü
lete ellen. Antonescu tábornok elren
delte továbbá még azt is, hogy a láza
dók ellen erélyesen kell fellépni és a 
hadbíróság szigorúan büntesse meg a 
vétkeseket. A miniszter tanács ezután 
több járványvédelmi intézkedést hozott.

lőtt 22) férfi, és 16 nő. Az elesettek és 
sebesültek közt vannak asszonyok és 
gyermekek is, mert a lázadók özeket 
kényszerítették az első vonalba, azt 
gondolva, hogy ezekre nem lő a had
sereg és így védelmük alatt előrejut
hat. Az elesettek több mint fele kom
munista.

megrongálódott. Az előszobában lévő 
Sehwartz Nadda vegyészmérnöknő 
rendkívül súlyosan megsebesült. A 
nyomozást megindították.

Sl RUHA 
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

legolcsóbban
Márton Szász
Bálvány»utca 3« Címre ügyelni

Használt férüruhákért 
egyenruhákért óriási árai 
fizetek Spiegel. Terés-körát 2 I H.

Telefon 284-842.

F1 hóm la ml HaS3n“U rblhékértgyelem!
fiietem. — Győződjön meg ős hívjon. 
Sohulz. Népsilnhia-n. 21. Tel. 142-387

Egy pengőért oranklnt (roue- 
pemmel lakására megyek, Este is 
Ineze Margit Szent István kőrút B 

137-941.

BRÍLLÍÁNST, 
aranyat, fogaranyat legdrágábban 
vess Baross Ékszí-riiítz, Baross- 

u. 83. T.: 131-770.

SzemalaHi ránctalanítás 
, VERA kozmetika

Népszinház-u. 23. T.r 137-801.

Alpacca asztaBi 
(elszereléseket. tálak, tálcáit, evőesz
közöket legmagasabb áron VESZ 
HI5XNBR, Király-u. 28. Tel..22-70-73.

hívja 340—28?
Sok pénzt kap használt 

’ civil- és egyenruhákért

BRILIÁNST
aranyat. eáisWt. fe-jmagasabh nap 
irhán veszek. Rózsa. Ooh nv-utea 1 -t

(új lüm Telefon 230-15 J>.

Gummlclkkek <1 Vilffák!

„OHA?
Hárniesterséget vállalok r.i eo- 
egy hold mrai’.'in paranoiával, Juhász 

András, Bissa-o- 75. n. 20.

I
KORSZERŰ

HÍDAVATÁS
LONDONBAN

Milánó, febr. 5.
Svéd lapokra való hivatkozással a Stampa 

beszámol égy különös londoni hídavatási 
ünnepségről.. Az új vasúti híd egy német 
óriásbomba által ütött, kráter felett vezet, 
amelynek feí.töltése, hatalmas méretei miatt, 
nem fizeté'dött volna ki. A ritka körülmé
nyeik között létrejött hidat a hagyományos 
formaságoknak megfelelően adta át. a Lord 
Mayor kedden a forgalomnak.

Olcsóbb lett 
a spanyol kenyér

Madrid, febr. 5.
(Német Távirati Iroda) 

A spanyci közele’mezősi főbiztosi hivatal 
bejelentette, hogy a kenyér órát azonnali 
hatállyal 20 százalékkal csökkentik. (MTI.)

Plasztikus mozi 
Moszkvában

Moszkva, febr. 5.
Ünnepélyes külsőségek között nyílt meg 

a keddi napon a világ első színháza, amely 
kizárólag plasztikus mozgófényképek Ieve- 
títésóro van berendezve.

^Vép&enyér
S^lová'kiában

Pozsony, febr. 5.
(Búd. Tud.) A gazdasági miniszté

rium rendeletileg szabályozta a ke
nyér készítését. A rendelet értelmé
ben ezután’ csak A: ;n. 'hépkenyeret sza
bad sütni,, mely keveréklisztből ké
szül. A keverék- 55 százalék búzaliszt, 
15 százalék cgyőr.lésü rozsliszt, 20 szár 
zalék árpaliszt és 10 száz ilék burgo
nya. .Ézenkíviíl betegek részére fehér
kenyér is süthető, kizárólag búzaliszté 
bői. A lisztet a sütödékben kell ke
verni. A pékek és a kereskedők az ú. 
n. népkenyér arányai szerint kötele
sek a különböző fajtájú lisztmennyi
ségeket átvenni.

VAN-E MAGYAR POLITIKAI
ESZME?

címmel tart előadást csütörtökön Németh 
László az Egyesül etközi Együttműködés 
sorozatában. A nagy érdeklődésre való te
kintettel, az előadást Pestvármegye szék
hazának dísztermében (Városház-u. 7. sz.) 
tartják este 7 órakor.

,r
Ml,., W

ELCSERÉLNÉM 
i szobás olcsőbárá, központi fájí-see, 
melegvízsrolgáíiaiÁsos igen tágas la
kásomat huaonlé kettő szobás hallosra, 
be'terüieten. írásbeli ajánlatokat ké
rek „TAjJas“ jeli?ére a főiriadóba.

SZflHXK
Avanesian szőnyegtlzletét Eokfi- 
úírói Áthelyezte KoBsnth Ij.-n. I4-to

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Toub, íhököly-űt 18

Magas a vérnyomása?
Étkezzen Vegetárlus és dió- 
tás étteremben. Baross-a. 1.

(Hollandi Bank épület.)

Jó téli alma 20 frg.-os kopárban 
JonathAn 18 - p Törökbálint és Ba
lul lő.— P. Vegyes fajtákból 14.— P. 
U osztály 0— P. f> kg. vékonybéjn 
dió 8.— P. s kg. mogyoró s.— P 
SAHít utánvéttől ab feladó Hermgon 

Jakab Irhoo. Kárpátalja.
tondoni angol tanár tökéloter 
kinlióKsel. speciális gyom renaszerre, 

tanít. 431-010.---------------------------- x—se
Je^yxetmáK-lás 12 tlllórtó.
100 BOÍS lerontás 1.&0 TaxigépirAs 
fordítások b’agy Ibolyánál. Toré,- 

art 38, 326-518.
keresőnk tejjlélr oéljáru, kisméretűt 
-olcsó bérrel, esetié? kisebb lílépést 
firotön'r. Ajánlatokat vBudapssti tej- 
fiaiét# Jeligére 7«nze> he? Siervita-Ur 8

üres szobit Kéjes, írlnönél Boráros, 
tor környékén sUr'jsszony jeligére 

íökindóha.
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Berlinben hidegvérrel figyelik 

a francia helyzetet
berlini

ttx<iá»ftéjának teletontelenléte

Berlin, febr. 5.
Miként alakul a belpolitika Fran- I 

ciaországban? Milyen lesz a francia-j 
német együttműködés az. új francia ' 
itépi nemzeti pártnak Parisban való' 
megalakulása után?

•A. berlini jólértesült körök azon a 
nézeten vannak, -hogy még korai volna 
jóslásokba és prognózisokba bocsátkoz
ni arról, hogy a francia államférfiak 
és politikusok közötti véleménykülönb
ség miként hidalhatÓK át.

Miként Pétain tábornagy magatar
tásáról, úgy arról sem nyilatkoznak 
Berlinben, hogy német nézet szerint ki 
volna az a legalkalmasabb személyi
ség, aki a Pierre Laval-féle német
francia együttműködés gyakorlati 
megvalósítása dolgában a legfonto
sabb szerepet vihetne. A Wilhelm- 
strasseban. ma délelőtt közreadott tá
jékoztatás szerint Párisból nem ér-:*

j keztek újabb jelentések és csupán an- 
’ nak a hírnek a jelentőségére mutattak 
rá, amely beszámol az eddigi párisi 
rendőrfőnök letartóztatásáról.

A. rendőrfőnök ellen súlyos vádakat 
Eang'oztatr.ak. A hírek szerint erős 
propagandát fejtett ki a rangjától 
megfosztott tábornok érdekében.
Á német sajtó egyelőre nem foglal 

állást a francia eseményekkel .szem
ben és ez a jele annak, hogy a né
met birodalmi kormány először meg 
akarja várni, hogy milyen eredmény
nyel végződik a francia belpolitikai 
harc, valamint annak is, hogy

Berlinben nem adtak föl minden 
reményt arra vonatkozóan, hogy 
megnyugvás és a franeia -rémet 
jóviszony termékeny íovábbi alaku
lása következhetik, anélkül, hogy 
német részről élesebb beavatkozás

hoz kellene folyamodni.
O. B.

Az erdélyi kölcsönből
100 milliót nyilvános jegyzésre 

bocsátanak
A képviselőháziján ma interpelláoiós

nap van s a bejegyzett interpellációk 
közül. 89 kerül elmondásra.

Holnap, — ha a miniszterelnök meg
gyógyul és részt vehet a parlament 
ülésén, — igen érdekes napja lesz a 
képviselőhiáznak. Remény i-Schneller 
Lajos pénzügyminiszter ugyanis el
készült gazdasági, esúcsminiszteri pro
gramjával, amelyet kedden akart a 
Ház elé terjeszteni, de a miniszterel
nök betegsége miatt csütörtökre ha
lasztotta el-.
Az 500 milliós kölcsönből 300 millió 
pengőt tudvalevőleg bejegyzett a 
TÉBE, a GyOSz, az ÜTI, a MABI, a 
Postatakarékpénztár és több nagyobb 
kereskedelmi vállalat. Ennek a lejegy
zett összegnek első részlete már ja
nuár 25?én be is folyt., A 300 millión 
felül fennmaradó 200 millióból 100 
millió pengős kölcsönrész befizetését 
nyilvános jegyzés útján bonyolítják 
le. Az ötödik 100 millió pengős részt 
pedig más forrásból fedezik. A nyil
vános jegyzésre kerülő 100 millió pen

gős kölcsönnel kapcsolatosan az intéz
kedések a legrövidebb idő alatt meg
történnek.

Itt az új, 
egységes közlekedési 

rendelet
Tíz főútvonalat jelöl ki a rendelet.

Ezek: A felsőinargitrakpartnak a
Jégvenani-ulca és a. Pálffy-tér köze k:ö 
szakasza,,a Kossuth Lajos-utca, a gróf 
Tisza István-utca, a Széchenyi rak
partnak az Akadémia és a Kossuth 
Lajos-tér közé eső ■ szakasza. az 
Ar.drásy-út, Teiéz-körát, az Erzrkr'í- 
kÖrút, a József-körútnak a Rákócsi-út 
és a Baross-utca közé .eső része, a Rá
kócziit és a Stefánia-út. Ezeken az 
útvonalakon a gyalogos közönségnek 
csak az utcÓ-kcresztozósAr él, vagy az, 

i arra kijelölt helyen szabad átkelni.

Az Osztálysorsjáték 
mai nyerőszámai 

10.000
80340

26.009
5.0W

444
341
917
344 644

155
682

pengőt nyertek: 16684 20999 39329

nyert: 73555 
nyertek: 11910 15853 

21409 pengőt nyertek: 5370 60384 
140® pengőt nyertek: 38356 41874 

49911 55048 64782 11949 87239

pengőt 
pengőt

44801

800 pengőt nyertek: 2033 5127 16960 33403 
53094 85070 86573 "" ... .....

6M pengőt nyertek: 2155 20470
28041 50040 '-1'

SM' pengőt nyertek: 8632 17504
22058 26848 28649 36965 39809 42756 58870 
62340 62888 68481 68701 74671. 7858S 78628 
86505

300 pengőt nyertek: 4648 5868 9497 9832 
13943
31422

15875 16623 20256 20634
39599 41480 48793 48940

27423

11218
25937 ____
50893 55884
61454
70823 71867
80091 80423

175 pengőt nyertek: 22 45 64 74 85
178 193 225 348 352 353 356 366 400 502 510
601 663 725 799 897 917 970 973 1019 047 107
287 290 331 378 473 500 593 623 660 697 835
904 918 952 2012.021.168 225 311 312 341. 343
476 511 668 629 695 780 787 812 815 3018 170 
281 305 347 426 583 630 648 695 801 868 878 
4057 181 215 216 381 407: 450 508 539 551 581
611 615 630 648 655 773 904 954 956 984 998 5067
116 138 160 174 216 357 370 435 440 465 487 549
696 735 775 797 865 868 907 917 928 968 973 6017
085 241 347 434'471 472 475 629 717 795 .831 873
907 931 939 982 994.. 7041 061 109 111. 157 214 252

63377

14707
33528 ______ ___________— c-
56744 57255 57312 59746 59896
65372 66924 67056 68314 683.14 
73561'73770*  74882 76129 76570 
83600 85128 87158 87286 87669

23003
50141
61419
6S764
78993

92 96
528
234
860
470
185
915
594
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Újra hidegebb 
idd fenyeget

Mialatt az ország nagyrészéüeh folytató
dott az enyhe idő uralma és a lassú olva
dás, Jfyugatmagyarországon: Sopron, Szom
bathely, Seentgotthárd vidékén teljesen ^té
lies idő volt, nagy havazás és hófúvás kísé
retében. Jelenleg a nyugati részeket 20—30 
centiméteres hó takaró borítja, az Alföldön 
azonban, már csak. hófoltok vannak. A he
gyeken olvadás nem volt, A hőmérséklet 
tegnap, az ország nyugati részeit kivéve, 
iámét olvadáspont fölé emelkedett, sőt Er
délyben a 10 fokot is megközelítette.

Az enyheség most már valósainüleg csak 
rövid ideig marad uralmon és ismét hide
gebb lesz. A borult, ködös' jelleg mellett 
sokfelé lesz havaseső,-eső, az ország nyu-

Felelős ssefkeaztő- éé kiadó: 
»R HÁÍÍASZ SANDOB

Alapította:
, DR. NADANYI ■ EMIL

KWja ® 8 órai üjság Lapkiadó Rt. Szer- 
kes-'-sőfiég: Hoavéd-U. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Sndráesy-út 47. Telefon: 22-42-32.'23-42-33. 22 4? 3'

29005 037 178 204 226 333 237 360 400 407 
476 488 514 523 577 604 668 674 681 709 739 
866 888 903 999

3CCC6
468
804
370
894
384
Ö65
124
711
34.003 289 495 505 522 621 691 745 764

919 30162,176:182 188 231 270
411 432 441 5i« 563 606 683 .
872 882 890 895 915 946 958 36006 
250 31.4''342 397 427.448' 537 5'47 
3f96« 133 1 43 156 163 1 80 186 208 
3C6 341 362 413 438 470 
672 732 75Ó 769 876 9‘T

412
803

325 466 503 517 663 713 751 778 817 871 922
928 942 S89 57C06 068 144 194 220 278 310 315
319 3?9 ,360 361 624243 439 457 469 492 5-51 580
585 630 707 769 797 832 840 878 922 9511 58026
eco 161 162 164 189 217 264 285 311 324 334
378 498 612 666 638 683 698 867 925 5!1060 (199
153 165 209 240 246 268 269 16'6 407 541 562
506 K‘6 676 C80 685 686 787 790 998

60137 C«Ö 193 196 288 301 342 378 ;;79 307
422 423 433 473 488 51,3 659 62'i 772 78(1 840

.953 61067 116 203 273 '291 315 ?18 367 398 461
469 4Í3 529 572 597 711 719 773 779 b?8 955
£2011:078 125 136'164 181 279 291 320 374 -512
605 666 701 730 761 792 885 63096 117 182 225
266 326 332 363 450 534 540 580 622 628 640
687 700 728 779 806 853 889 6-1145 204 213 231
320 025 346 353 448 469 531 580 733 766 7«s
891. 962 966 991 096 65063 070 001 r« 192 21.1
273 298 332 423 498 573 621 679 6Ú 70! 785
892 955 972 6606S 107 180 259 265 357 S71 412
607 667 693 703 851 900 957 67140 278 287 373
379 385 448 494 5Í4 585 734 741 717 845 834
968 984 68661 CC6 119 138 187 1S9 257 266 271
304 305 319 329 346 ?C6 380 191 392 421 499
507 523 532 562 660 651 .722 776 788 8ft5 848
871 919 962 978 69619 121 128 169 223 229 237
244 267 291 823 369 4(2 422 475 484 538 539
543 555 560 600 611 620 696 735 761 90'8 922 909

348
684
325
548
224
547

440
695
329
560
£00
647

522
808
388
934
416
722
152
714

192
992
288
728

154
926
266
71b

149
865
262

644

335 360
243 253
757 811
192 234
707 763

10000 018 023 063 073 097 113
199 225 361 376 691 729 804 815
11'050 065 070 213 216 Hó 221 245
345
762
125
702
396
615 ...................  ... __________
286 ’441 ”Í2 548 566 ’ átó’ W’W' — ....
942 930 971 15021 031 032 067 074 1.01 114 216
251 302 314 332 335 374 48r 503 535 5'92 6ÍÍ 724.
730 742 835 853 875 879 881 890 922 967 974 900
16017 080 105 175 229 256 320 373
661
316
930
398
354
865

200'05 006 108 151 157 400 426 462 496
639 753 913 918 990 999 21084 153 163
326 359 423 425 440 474
679 733 -766 785 805 839 
22014 038 C58 074 089 143

549 611 629 707 718
23000 022 036 110 251 471
807
156
625
134
871.
485

f

412
814
206
712
409

680

471 479 487 555 567
869 876 8S.6 9.10 974 989 12100’ 115
307 348 351 356 524 534 569 66.1

809 96 313(01 272 279 321 339
535 551 5'8 574 585 591 599

357
6íi9

505
063
515
3(12

700 802 921 974 1702.1 038
420 441 464 473 717 777 509 
18059 1.12 136 1 60 163 280
526 614 628 711 747 19106 134

595 629
125 126
520 545
311 346
245 316
700 852

614
851
781
283
698

505
971
767
104
578

520
842'
164

816

580
289
609
966
363
915
705

573 599
870. 888
193 233
820 855
503 683

815 851 859 882 885 942 24007 041
252 276 431 458 476 490 524 561
739 775 784 852 977 984 989 25033
163 178 245 477 547 622
940 956 26129 144 201 260
534 664 711 731 773 844

.605
300
637
999
466
960
721
096
570
76 112
830 846
350 406
27007 008 010 032 071. 111 255 262 279
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gáti részein és a magas hegyeken havazás.
Z. 1. A. „

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénk szél, több helyen eső, nyugaton 
és északon további havazások. Sok helyen 
köd. A hőmérséklet alakulása bizonytalan.

HÓ JELENTÉS:
A budai hegyeken 25—30 centiméteres kér

ges hó fekszik. A Pilisben 25—35, a Mátrá
ban 50—70, Kárpátalja és Erdély magasabb 
részein 100 centiméter körüli a hótakáró 
vastagsága,.
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Felelősség nélkül, A húzásról, a gyorsjegy. 
■rfket Demblnsky B. bankház- sorsjegyfőáruiító 
. (ZsigmonJ kir.-u. 8) adja ki. — Az ötödik osz
tály húzásai folytatólag február 6.. 7., 10. 11., 
13., 14., 17., 18., 20., 21., 24., 25., 27, ée 28-áp, 

.máreiiffi 3., 4. és 7 én . lesznek.

'Az ötödik osztályra sorsjegyeek még kaphatók

BEMKŰ BANK J.-T.
BndaBest Andrássy-óí ■ 56. Telefon: 128—647,

Jörea»*®it  a gallM jsöátai ég"Mxcmdai ^köríarsógépsi&XEeidősí 0^ 4.5adás- igazgat
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