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ANTONESCU DRÁKÓI RENDELETE
Halál jár a lázitáknak — kényszermunka 
azoknak, akik haféságot zsidó széliemmel 

vádolnak
Bukarest, febr. 6.

Antonescu tábornok újabb törvény
rendeletet adott ki, amely

halálbüntetéssel sújtja
a következőket: azokat, akik fegyvert 
viselnek, vagy akiknél fegyvert,, lő
szert, vagy robbanóanyagot találnak 
és nincs eme vontakózó felhatalmazá
suk; akik csoportokba tömöfüve, ra
bolnak, akik megtámadják a közrak
tárakat, hadfelszerelési üzemeket, lő
szerraktárakat, robbanóanyagraktá
rakat vágy bármély más közifttéíz;- 
ményt; akik lőszert, fegyvert v.-'-bár
milyen más támadó jellegű fegyvert, 
amely az állam tulajdona, az államtól 
vagy magánosoktól elrabolnak, vagy 
megtámadják á hadsereket:

mindazokat, akik élőszóval, vagy 
bármely más eszközzel lázadó- 
jellegű felhívásokat intéznek a 

közrend ellen,
vagy arra szólítják fel a lakosságot, 
hogy mások vagyonát osszák, szét, 
vagy pedig adómentességet, vagy osz
tályharcot 'propagálnak: azokat, akik 
lakásokból, épületekből, • vagy fedezé
kekből, vagy bái'liorinan 'a kormány 
tagjaira,' katonai vágy polgári ható
ságokra lövöldözniek. tekintet nélkül 
az . általuk elért eredményre; azokat, 
akik jogtalanul szállnak meg középü
leteket, azokat, akik a közüzemi beren
dezéseket megrongálják; azokat, akik 
nyomtatásban vagy írásban sokszoro
sítanak olyan felhívásokat, amelyek 
az államrend megzavarására töreked
nek. Azonkívül fennmarad a halál
büntetés a büntető törvénykönyv .ösz- 
«zes eddigi eseteire is.

ídetfogyt'glani k énys zerűi unkával 
sújtják azokat, > akik ésetlagas lázadás 
esetén. az egyéni, vagy lakás szabadsá
got megsértik, . akik a birtokjogot há
borítják, akik külföldön, vagy benn 
az országban olyan szervezeteiket lé
tesítenek, amelyeknek célja, a közrend 
megbolygatása, . vagy az, hogy . az o.r- 
6W biztonságát beífoHön, Vagy fciH- 
földön megzavarják és -akik ■ ilyen 
egyesületek húz ■ -csatlakoiznak: akik 
megengedik, vágy elősegítik olyan 
személy éknek az orsv^í.gből váló kiine- 
neküláséf;'akik részesek voltak a fönt’ 
ismertetett esetekben; akik. ' továbbí
tanak, vagy ■megszereznek valamely 
jdegen. kormány. számára, vagy' g-nppk 
emberem számára ..olyan; jellegű' korr 
“pányintézkedésüket, amelyek a köz
rendre vonatkoznak és Románia rend
jét illetik; akik

nemzetközi jellegű intézményekkel 
állnak kapesolatbar?... á"telT 1-n.tér-' 

■ menyeknek eeja a . rmo. ,>.a> répa 
íelfopgatásíu 

E büntetés mellett az illető az állam
polgárságot is elveszíti.

A továbbiakban a törvényrendelet 
tiltó rendelkezéseket tartalmaz: nem 
szabad felhatalmazás nélkül politikai 
jellegű pártokat alakítani, nem szabad 
szabádkőművéspáholyokban, vagy más 
az ország érdekeivel ellentétes, politi
kai tömörülésekben résztvenni. nem 
szabad semmiféle olyan vallásos egye
sületet. sem alakítani, amelynek mű
ködése az államrendét veszélyezteti, 
tilos az örszágútakon, utcákon, vagy 
tereken latoi)aí jellegű'alakulatokban- 
felvonulni; vagy tüntetni,- — < • •

tilos csoportokban akár gyalog, 
gépkocsin vagy vonaton, vagy 
bármely más szállítóeszközön 

énekelni,
tilos résztvenni utcai tüntetésekben, ti
los pénzt elfogadni bárkitől; vagy ezt 
a pénzt továbbítani bárki számára az
zal a céllal, hogy £zzel a pénzzel za
vargásokat rendezzenek.

öttől tíz évig terjedő kényszer
munkával 

sújtják azokat, akik a királyt, az állam 
vezetőjét, vagy . a kormány . tagjait 
sértő’ szavakkal illetik,. akik . . __

a kormány tagjait, vagy a hatósá
guk vezetőit igazolás nélkül azzal 
vádolják, hegy zsidószellemben, 

Vízben, áll egy ház egy harmada

vágj- szábadikőművesszellemben 
dolgoznak.

/ ' ' '
Azonkívül súlyos büntetéssel sújt

ják azokat, akik meg nem engedett 
egyenruhát viselnek, akik olyan ak
ciót indítanak, amelynek célja az ál
lami hatóságok tekintélyének meg
csorbítása, akik esküt vesznek, vagy 
esküt tesznek lo meg nem engedett 
politikai, egyesületekben és akik pénzt, 
vagy állami közpénzt tulajdonítanak 
el. Az .eddigi- fenyítéseken kívül' pár-; 
huzamosan alkalmazzák - • ■ -

'tó' elítélt' égési" ingó "és Ingatlan 
vagyonának elkobzását,

a polgári lefokozást, hivatalvesztést, 
a-z esetleges nyugdíj megvonását, a 
diploma elveszítését és megtiltását 
annak, hogy bármilyen vonatkozásban 
szolgálatot vállalhasson. . . '

Ha a fen temlített bűntetteket zsi
dók, vagy nem román eredetűek, vagy 
esetleg kommunisták követik el, a 
büntetés megkétszereződik-

Megbüntetik azokat is, akik egy 
esetleges lázadás 'alkalmával- a láza
dókkal egy épületben tartózkodnak, 
de ezt nem jelentik a hatóságoknak-és 
nem teszik- meg a szükséges intézkedé
sekét-saját magúk tisztázására. Ez 
esetben bűnrészeseknek minősítik 

’ őket.

Tilos az egyetemi hallgatóknak és 
középiskolái hallgatóknak, valamint 
bármilyen tanulónak poitikai pár
tokban és politikai tüntetésekben 

résztvenni,
tilos az egyetemi, hallgatóknak, tanu
lóknak és bármely más intézet hallga
tóinak fegyvert viselni, még fegyver
viselési engedéllyel is.

Kényszerlákhellyel büntetik azokat, 
akik hamis híreket terjesztenek.

A kényszTerlakhejyet kpripányintézkA- 
dés&el állapítják meg hát hónaptól 
égy évig. Azok, akiket gyÜjtőtáborbá 
internálnak,' i. '< Papóntá 200
leit fizetni, amelyekből töo leit élőimé" 
zésére, 100 léit pádig lakására fordíta
nak. Akiknek nincs vagyonuk, köz- 
munkát kötelesék teljesíteni. '

Bukarest, febr. 6.
Bukarest város katonai parancsnok-, 

sága úgynevezett gépkocsizó ellenőrző 
járőröket létesített, amelyek nappal és 
éjjel a fővárös Utcáin jopöswit-a/c 'M’'*'  
kit', igazoltatni, . .gépkocsin járókat, 
vagy gyalogosokat .-.Nappal .a--. gépkocsi 
báróin rövid tülköléssel szólítja fél' az 
illetőt a megállásra, Ájjél ugyanez a 
jel, de azonkívül' lámpajelzést is ad
nak le. Á lakosságot felszólították, 
hogy a gépkocsizó ellenőrző járőrök 
felhívásának tegyen eleget s azonnal 
álljanak meg, mert ha ezt nem teszik, 
komoly következményekkel járhat .-a 
parancs megszegése. .

. Bukarest, febr.. 6. ,
(Magyar Távirati Iroda)

A fővárosban és- az ország egész te
rületén tovább . folytatták . a- letartóz
tatásokat. A fővárosban eddig össze
sen 3011 személyt Vettek őrizetbe, ' az 
ország területén, pedig 3434 személyt 
Igen sok vasgárdiöta vezető-.is • kéüií®- 
kerijli.I ' ' .

' Bukarest, febr. 6.
IMjimár 3-ig a katonai hatóság a kö

vetkező hadianyagokat szedték ösgze:
90 darab nehéz és i64 darab könnyű, 

gépfegyver, 19.& gyalogsági puskát, 
9912 darab pisztolyt és revolvert, '8123 
vadászpúskát és 76 darab 'géppisztolyt. 
Igán tekintélyes ’ lőszer jutott a nyo
mozó hatóságok kezébe. így elsősor
ban 325.683 püskagályá, 11621 pisztoly-. 
9'1.387 vadászfegyvertöltény,. .Ezenkívül 
■154 darab’ kézigránát, 18 ’ kilogramm 
<lpm-n:t '.és Hl din-amjtpatrom Egy 
, elkelő lakásán 20 kilőffratnm, lőport 
találtak.



Londoni helyzetkép
Hálóterem a kriptában — Újfajta gá^álaic 
betegeknek — Minden eddiginél súlyosabb 
támadást várnak

London, febr. 6.
(Magyar Távirati Iroda)

Várakozó feszültségben él Anglia az 
utóbbi hetekben. A közvélemény álta
lában

február közepére várja a háború 
új, minden eddiginél súlyosabb 

szakaszának megindulását.
A közönséget előkészítik, hogy esetleg 
hónapokon át súlyos megpróbáltatáso
kat kell elviselnie. A hadsereg nagy
arányú gyakorlatokat tart, amelyek 
abból a feltevésből indulnak ki, hogy 
az ellenség betörést kísérel meg. Néhány 
nappal ezelőtt újabb korosztályokat 
soroztak be. A betegek részére újfajta 
álarcot hoztak forgalomba, amelyek 
könnyebb kilégzést biztosítanak. Min
denütt megszervezik a gyujtóbomba- 
támadás elleni tüzőreéget. Ez különös 
nehézségekbe ütközött az üzleti negye
dekben, amelyek a hétvégi időszakban 
teljesen kiürültek. A tüzőrségek felál
lítása kötelező ég azokat a cégeket, 
amelyek ennek nem tettek eleget, meg
büntették. Az utcákon mindenütt ho
mokzsákokat raktak ki; ezek is a gyuj- 
tóbombák elleni védekezésre 
nak.

Elrendelték, hogy az utcai 
lyokban, amelyek a hideg 
miatt befagynak, minden 
3ék fel a jeget. Akik csak

a lakásukba építtetnek 
helyeket,

amelyek fémből, részben pedig beton
ból készülnek. Minthogy nyilvános 
óvóhelyek nem épülhettek kellő szám
ban, minden más, alkalmasnak látszó 
helyet igénybe vesznek erre a célra-

szolgál-

víztartá- 
időjárás 

reggel tör
tehet ik, 
be Óvó-

Repűlőposta levél 
Berlinből, Párisból, New-Yorkból

íe Az új kúlfigyminiszfer portréja 

Részietek Csáky István gróf 
1919-ben írt regényéről

Papp Antal cikke Bókay Jánosrél 

Ignácz Rózsa: „Áldott influenza**

Rőkk Marika hazajött a mamához 
kislánynak (iotoríporf)

Karrikatura interjú Jávorral

Eiielsbeim Gyulai Ella mozilevele

Egyed Zoltán színházi levele

Boldogság lexikon

Erdélyi Mici: Tátrai anrix

Sárkőzy György novellája — Murái! Lili 
regénye — Remek ni rovat 

Válogatott vidámság

Az ériás keresztrejtvény pályázat
142 jutalmazottjának névsora

Indul a tarka-barka regénytár
a

I

sna megjelent számában

Ara csalt 40 fillér.

A londoni földalatti vasút állomásain
&j sokezren töltik az éjszakákat. Még 

templomokat is felhasználják;
; a liverpooli székesegyház kriptá

jában például 400 alvóhelyet ren
deztek be.

Az óvóhelyek kellő számiban való ki
építését egyideig a cementhiány aka
dályozta; ftiinden hozzáférhető oe- 
momtet ugyanis a parti erődítmények 
építésére kellett igénybe venni.

Egészségi szempontból a télnek 
most van a legkritikusabb időszaka. 
Az óvóhelyeken eddig félmillió, vá
szonból készült, arcra köthető szájvé
dőt osztottak ki a ragadós betegségeik 
terjedésének megakadó] yozására.
A fővárosban a romokat több helyen 

eltakarították. Erre a munkára arány
lag kevés munkáskéz áll rendelkezés
re, mert minden nélkülözhető munka
erőt elsősorban az erődítések kiépíté
sére vettek igénybe. Az utcai forga
lom helyreállítása egyes pontokon, 
amelyeket súlyosabb bombatalálatok 
értek, hónapokig is eltart.

A bombák ütötte kráterek fölé át
menetileg fahidakat raktak a gya

logos forgalom biztosítására.
A vonatok rendkívül zsúfoltan köz

lekednek.
Sok találgatásra ad okot
az a szünet, amely a London ellen 
összpontosított légi támadásokban 
január és február folyamán bekö

vetkezett.
A “közönséget hivatalos helyről figyel
meztetik, hogy ennek egyetlen elfo
gadható magyarázata a rossz időjá
rás, amely szokatlanul erős ködbe bur
kolja a fővárost és a vidéket. Hangoz
tatják, hogy a légi támadások elhárí
tásában a rossz időjárás ma is fonto
sabb tényező, mint a légelhárító 
ágyuk,, fényszórók, záró léggömbök 
vagy éjszaka működő harci repülők 
tevékenysége. ....

A hájószállításók és'ökkentése miatt 
azon igyekeznek, hogy fokozzák a 
mezőgazdasági termelést. Ebből a óéi
ból a gazdák körében újabb propagan
dát indítottak.

A hadi kiadások hőnapról-hónapra 
növekszenek.

Megjegyzendő, hogy Bevin miniszter
rel szemben egyideig felégedetlenked
tek, mert keveselték a hadiipari ter
melés fokozása terén elért eredménye
ket A gazdasági szakértők kimutat
ták, hogy

Németország jóval többet költ hadi
kiadásokra, mint Anglia és nyilván
való, hogy ehhez képest hadianyag

termelése is nagyobb.
Ezeket a megállapításokat akkori

ban bizonyos nyugtalanság fogadta. 
Ma rámutatnak arra, hogy amig. a 
múlt év júliusában a költségvetés napi 
kiadása 7.5 millió font volt, addig a 
múlt októberiben naponta 9, ma pedig 

naponta 11 milliót költenek.
Amerikától sokat várnak. A közvé

lemény tisztában van azzal, hogy
ige® sok fordul meg az amerikai 

segítségen.
Bár az események Amerikában Roosö- 
velt újraválasztása óta olyan irányt 
vettek, amelyet Londonban Anglia 
szempontjából a legszerencsésebbnek 
tartanak és amelyet megelégedéssel 
könyvelnek el, a sajtóban mégis bi
zonyos türelmetlenség nyilvánul meg. 
Lassúnak találják ugyanis az ameri
kai politikai gépezet mozgását és tü
relmetlenkednek amiatt is, hogy sze
rintük túlsókéig tart, amíg az ameri
kai intézkedésekből gyakorlati segít
ség lesz. I

BAROSS GRILLoen
■^Kalmár Tibor <. Csáky Lola TÁNC 9 2-lg.

HAGY KAPOK, 
KIS HÍREK

kémelhárító falragaszok 
utcákon: „Vorsicht bei 

Feind hört mitl“ szöveg
közben vigyázz, az ellen-

jclcn-

ang’ol 
hajó-

Dublini hivatalos jelentés szerint Dél- 
irország fölött lezuhant egy német repülő
gép, öttagú legénysége meghalt.

Berlinben új 
jelentek meg a® 
Gesprachen! Dér 
gél. (Beszélgetés 
ség kihallgat!)

Albániából kölcsönösen hadifoglyok ej
tését és hadianyag zsákmányolását 
tik a szembenálló felek.

Vitézség! érmekkel tüntették ki az 
kereskedelmi tengerészet számos 
parancsnokát, kormányosát, légvédelmi tü
zérét, gépészét, tengerészét, kik búvárhajók 
és zubók támadásainál bátor magatartást 
tanúsítottak.

A Földközi-tengeri angol flotta egy erős 
raja eiirkálást hajtott végre a keleti me
dencében. Egy másik hajóraj a központi 
tengerszakaszon működött. Könnyű tengeri 
erők a líbiai partok előtt jelentek meg.

Anglia háborús költségei napi 220 millió 
márkára rúgnak. A londoni parlament C60 
millió fontos (12.000 millió márkás) új 
belső kölcsön kibocsátását határozta el.

Vlehybem öt gram a zsír napi fej
adagja, vagyis 15 deka havonta. Burgo
nyát, szappant, cukrot hónapok óta még 
jegyre sem lehet kapni a legkisebb meny- 
nyiségíben sem. Fűtőanyag 
lakásonként és (havonként 
kaptak a franciák, do ezt 
egynéhány nappal ezelőtt 
mányrendolet lakásonként és havonként 50 
kg-ra szállította le.

Az afrikai harctéri jelentések szerint 
Líbiában Graziani tábornagy Bengházj 
felé és előtt vonja össze áros vonalakban 
csapatait s míg a brit repülők Baroo, 
Berkia és Eenina fölött jártak, a gyalog
ság csak lassan és megfontoltan tudja 
felderíteni a kiürített, elhagyott, termé
szeti akadályoktól 
Achdar hcygség és 
Eritreábau Keretűnél 
letek. Az. Agordatból 
elvont olasz csapatok biztos állásokat “fog
laltak el. Ésizakabessziniában » gond ári út 

“szerepel a hadijelentésokben. s á (hadműve
letek célja a Tana-tó partvidéke. Dél- 
abossziniában új állásokban rendezkednek 
bo a Délafrikai Unió osztagai. Szomá’i- 
ban nagy kiterjedésű területen gyér jár
őrcsatározás folyik.

A német Luftwaffe nyomatékos és erő
teljes fegyveres felderítéseket végzett nem
csak Kelctanglia és London felett, hanem 
kiterjesztette járőr-repüléseit az egész an
gol szigetország fölé. A tengeren fegyve
res oonvoyokat támadtak a német zubók, 
Málta fölött Ju 88 tipusu bombárók dol
goztak. A Royal Air Force gépei Észak- 

Bor- 
i St. 

is alig van: 
1 métermázsát 
a mennyiséget 
kiadott kor-

hemzsegő terepei az 
a tengerpart között, 
folynak a hadmüve- 
és Barentuból keletre

fráneiaország, Ostende, Ch-erbourg, 
dc-aux, Brcst. Dünkirohen, Dieppe ás 
Omer fölött jártak.

Uj védelmi háreme dórt használnak 
olaszok a líbiai hadszíntéren: földi 
Dákkal védekeznek az angolok ellen. Akad 
olyan hely is. ahol a tengerparttól ötös 
Borokban ástak el sűrűn egymás mellett 
ilyen aknákat. így azután meglassúbbo- 
dott az előretolt angol osztagok haladása.

Wavell tábornok szerdán repülőgépen 
látogatást tett az eritreai arcvonalon. Rö
vid szemle után még a nap folyamán 
visszatért Kairóba.

Az albán hadszíntérről szerdán 'érkezett 
belgrádi jelentések számos összecsapásról 
adnak (hírt, azonban a hadmozdulatok 
eredménye még nem ismeretes. A jelek 
szerint Tepeleni körül várható a legköze
lebbi időben újabb hadmozdulat. A város 
területón az utóbbi napok folyamán több 
nagyobb tüzet észleltek.

Havonta 15 tonna nnllásllsztet szállít 
Magyarország a Vatikániba, mióta Pacelli 
bíborost választották meg pápává. A je
lenlegi pápa az Euchari®tikus Kongresz- 
Bsus alkalmával Ízlelte meg Budapesten a 
;ió magyar kenyeret, akkor határozta el. 
hogy állandóan a magyar piáéról szarai be 
a Vatikán lipztezükséglatét. Nemcsak ak»-

az
ak-

látszik. Intézménybe 
szervezve. Számuk ez 
alig 1C0. A Központi 
elnöke végül kijelen-

liter
szap-

szál-

liszttel a
Spanyol-

Hornet-et
Amerika,

nyeret sütik magyar lisztből a: Vatikánt 
rosban, de magyar lisztből készítik a ss&nfe 
ostyát is.

156.0M tagja ran a fism. nők snwg’almá.- 
, a«k, a Lotta Svard alakulatnak.

A legfelső; szovjet tanács elnökség® Ve- 
rosilovnak, az országvédelmi bizottság el
nökének, 60-ik születésnapja alkalmából a 
Lenin-rendet adományozta. Ugyanakkor 
kinevezték Vorosilovot a vörös hadsereg 
akadémiájának vezérkari főnökévé.

Pozsonyi Magyar Lexikont, fog kiadni a, 
pozsonyi Toldi-kör.

A „gazdaságilag hasznos zsidókéról nyi
latkozott a szlovák központi gazdasági hi
vatal elnöke. Tévesen állítják nálunk, mon
dotta, hogy Németországban létezik, egy 
intézmény, amely a gazdaságilag hasznom 
zsidókat tömöríti együvé, hogy ez az intéz
mény ott jól beválik s ezért szükség lenbe 
nálunk is bevezetni. Németországban ‘ilyen, 
intézmény nem létezik. Csupán egyes gaz
daságilag hasznosnak mondott zsidókról 
van ott szó, ezek azonban magánemberek, 
akiket átmenetileg meghagynak foglalkozá
sukban és helyzetükben, ameddig bizonyos 
időre szükségesnek 
azonban nincsenek 
egész birodalomban 
Gazdasági Hivatal
tette, hogy nem lehetetlen, hogy a szlovák 
zsidók egy bizonyos százalékát a gazdasági 
élet szükségletei szerint meghagyják he
lyükön,

A szovjetorosz jegyrendszer alapján, 
amely már régóta érvényben van, minden 
gyárimunkásnak jár naponként 80 deka 
kenyér és féllitetr tej, továbbá havonként 
15 tojás, főikiló vaj, háromnegyed 
főzőolaj, másfélkiló cukor és félkiló 
pan.

A dán sertéstenyésztők 80.000 sertést 
lítanak a lengyel főkormányzóságba.

Két amerikai gőzös érkezik a napokban 
Spanyolországba, 8000 tonna búza- és liszt- 
rakománnyal, az amerikai Vöröskereszt . 
adományával. A két hajón kívül még nyolc 
gőzös érkezését várják Valenciába. Az ál
taluk szállított gabonával, illetve 
kövei k-ező aratásig fedezni lehet 
ország szükségletét.

Uj repülőgépszáilíió hajót, a 
december 14-én bocsátotta vízre 
Ez az. Egyesült Államok hetedik repülőgép. 

’ szállító hájŐja. Vizkíszorítása 20.Ö03 toiiuá,*  
88 repülőgép befogadására alkalmas. Épí
tési költsége 31,000.000 dollár volt, t

A norvég rcndőrminisztéríum rendelet© 
értelmében minden 15 évesnél idősebb nor
végéi lakos köteles állandóan fényképes 
személyazonossági igazolványt hordani 
magánál.

A tüzelőanyaggal és az élelmiszerekkel 
való takarékosság céljából a dán belügy
miniszter javaslatot terjesztett a parla
ment elé, hogy a városokban létesítsenek 
közös konyhákat s ezek a konyhák olcsó és 
tápláló ételekkel lássák el a lakosságot. 
Tervbevették továbbá Dániában, hogy ha 
a gáztermelés korlátozása szükségessé vá
lik, az összes vendéglőkben olcsó egysé
ges ételeket szolgáljanak ki a lakosság szá
mára, hogy a magánháztartásokban a gázt 
főzésre egyáltalán ne használják.

—- Adományok az „Erdélyért" mozgalom 
javára. A Főméltóságú Asszony „Erdélyért" 
mozgalom javára újabban a következő ado
mányok érkeztek csekklapon a 8 Órai Új
sághoz: Nagy Ernő, Szentes, 15 P, Kelemen 
Károly, Budapest, 10 P, Székffy Elemér, 
Budapest és Rissányi Margit (Áll. polg, 
iák.), Losonc, 5—5 P.
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mozi tűzi műsorra:

Lloyd« Pátria 
Slmpton«Savoy 
sztár remek vígjátékát: 
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Indul a közönség 
meghódítására!6



3Albertfalva kivételével 
mindenütt csökkent 

az árvízveszély 
További apaááol várnak

A faMmívcIésQgyi mni.isszterium 
vízrajzi osztályának jelentése szerint 
& dunai ávízr változatlanul súlyos és 
Állandó készenlétben, tartja az összes 
intézkedő hatóságokat Különösen 
Budapest alatt még mindig nagy a 
veszély, mert az az apadás, amely Új
pest s Érd között körülbelül 9—12 cen
timéteres, még inem mentesíti a gáta
kat $ hatalmas mennyiségű víz nyo
mása alól.

Egyetlen vigasztaló körülmény, 
hogy a Duna a német szakaszon to
vább apad, mert az időjárás hideg, fa
gyos- Pozsonyban! az elmúlt 21 óra 
alatt 37 centiméteres, Komárembatn 
pedig 13 centiméteres vízsüllyedést 
tapasztaltak.

A dunai árvízveszély miár napok óta 
készültségben tartja a Budapest alatti 
községek lakosságát és a mentés ne- 
héa munkájába belekapcsolódott a 
katonaság is.

Csütörtökön Újpesten némi apadás 
állott be. További vízcsökkenés vár
ható. A megyeri országúton még áll 
a víz. A város egyes részeit ellepte a 
talajvíz s a tűzoltók szivattyúzzák a 
pincékben felgyülemlett vizet.

A beérkezett jelentésekből megálla
pítható, hogy

a legnagyobb veszély Albertfalvát 
fenyegeti.

Ott a Duna vízállása csaknem válto
zatlan. A lakosság és a katonaság 
megfeszített erővel do1 gozik a gáta
kon. Több helyen igen erős átszivár
gód volt, azonban. a veszélyt eddig 
még sikeresen elhárították. Minthogy 
a jég itt megakadt, hatalmas erővel 
nyomja a gátakat és több igen veszé
lyessé vállható fyeomlás is keletkezett.

Meghalt 
báró Szterényi József

A régi Magyarországnak egy kitűnő 
Politikusa távozott ma az élők sorá
ból. Ma reggel 7 órakor hosszabb szen
vedés után 80 éves korában meghalt 
báró Szterényi József nyugalmazott 
kereskedelemügyi miniszter.

Pályáját, mint hírlapíró kezdte, az
után iparfelügyelő lett, majd a keres
kedelemügyi minisztériumba került és 
csak azután lépett politikai pályára. 
Kossuth Ferenc államtitkára volt a 
kereskedelemügyi minisztériumban, 
1918-ban a Wekerle-kormány kereske
delemügyi minisztere lett. A király 
ekkor adományozta neki a bárói ran
got is.

Az összeomlás után még egy dara
big szerepelt a politikai életben, részt- 
vé.tt a nemzetgyűlés munkájában, 
majd teljesen visszavonult a közélet
től. Az iparüigyelknek kiváló szakér
tője volt és külföldi tárgyalásai so- 
yáp tette nevét ismertté a külföldön 
i*.  Legutóbb épe- és miájbántahnak 
léptek fel, amelyek ellen nem volt 
Orvosság. Ma reggel 7 óra után ki- 
Sz®nvedctt

Turáni Vadászok kulturális előadása 
A Turáni Vadászok hazafias szervezetének
1V.» Ferenc József-rakpart 23, I. emelet 2. 
vzám ii’fl.tti központi helyiségében február 
®An, csütörtökön délután félnyolo órakor 
”Kiíil<i3zÖtt magyarok'4 címen Pálos Ödön 
gazdasági főtanácsos tart élőadást.

~~ Influenzajárvány és a vitaminok. A 
todomány szerint összefüggés van az in- 

és a vitaminok között. Pazekás Ist- 
új éMdtixir történeté'4 cásnű

■ érdekes itiporMtabau arámé! be ®. 
yadogHey legfrissebb eredményeiről, a vi- 
“minokról.

Dr. Morvay Endre alpolgármester, 
az árvízvédelmi bizottság elnöke és 
Becske Kálmán tanácsnok, az árvízi 
munkálatok vezetője, csütörtökön reg
gel megtekintették a budafoki és al
bertfalvai munkálatokat, ahol különö
sen a határároknál rendkívül kritikus 
a helyzet.

A főváros nemcsak munkaerőkkel, 
hanem a töltésekhez szükséges külön
féle anyagokkal is segítségére siet az 
albertfalvai hatóságoknak, miért félő, 
hogy

ha a Duna itt kiönt, akkor esetleg 
a főváros déli kerületei is súlyos 

kárt szenvedhetnek
az előtörő talajvíz és esetleges kiön
tés következtében.

Budafokon a Duna 8 centimétert 
apadt. Ha Albertfalván nagyobb ka
tasztrófa nem következik be, akkor 
Budafok is megmenekül. Legnagyobb 
baj a talajvizekkel van, a vasúti töl
tés aljában fekvő épületek, alagsorait 
elöntötte a víz.

Másfélméteres víz áll & budafoki 
városházának pincéjében is, elön
tötte a kazánházat, így aztán már 

szerdán a fűtés is elmaradt.
Csepelen a helyzet változatlan, vi

szonylagosan nyugalom van, ma már 
csak őrség szolgálatot tartanak fenn 
a gátakon és csak agy-két helyen fo
lyik a földmunka.

Nagytétényből jelentik, hogy az ár
magasság csökkent, a munkálatok foly
nak, a hangulat megnyugtató és a 
katonaság azonnal közbelép, ahol a 
legcsekélyebb szivárgás észlelhető. 
Természetesen a veszély nem szűnt 
meg, de különösebb aggodalomra 
nincs ok.

BíróságMti a 
kisújszállási ügyvéd 

csákányoz 
rablógyilkosa

Szolnok febr.
Nagyszabású rablógyilkossági ] . 

ügy főtárgyalását kezdte meg ma reg
gel a szolnoki törvényszék Folküs- 
házy-tanácaa. A vádlott Posztós Lajos 
38 éves kisújszállási napszámos, akit 
avval vádol a szolnoki ügyészség, 
hogy a múlt év október elsejére vir
radó éjszakán Kisújszálláson csá
kánnyal megölte és kirabolta dr. Dá
vid István ügyvédet, Verbőczy-utcai 
lakásán. Ezt megelőzően pedig ugyan
abban a házban betört Nagy Kálmán 
fiiszerüzletébe.

A mai főtárgyalás iránt nagy ér
deklődés nyilvánult meg. Posztos Le- 
jost 8 órakor elővezették és kihallga
tását megkezdte a bíróság. ítéletre 
előreláthatólag szombaton kerül sor.

. 6.
bűn-

Miért tanulnak ma 
világnyelveket?

A kiutazás nehézségei miatt leginkább 
azért, hogy külfölddel levelezni tudjanak, 
.valamint azért, hogy eredetiben olvashas
sanak idegennyelvű könyveket, továbbá ff 
külföldi filmeket és rádióelöadásokat óhajt? 
ják megérteni. A éfomiíton—ScMienuinn 
világnyelvek iskolája német, angol és .fráfe- 
cia kérdő és haladó tonfolyauiiiban ét 
gánórqiban társélgáal. rendszeré?! tánítjá 
ezeket a nyelveket Érdeklődés és beiratás i 
Erzsébet-kbnít 15.

Az angol csigát 
kicsalogattuk házából 

— írja az olasz sajté
A te&siG milánói

tadőíitájának ielefonjélentés

Milánó, febr. ®.
„Várakozó ■periódusban vagyunk. 

Annak ellenére, hogy igen erősen le 
vagyunk kötve európai és afrikai 
harctereken, átmeneti időről kell be
szélni.

A harc ugyanis egy csapásra új 
ütemet nyerhet, megélénkülhet és 
új frontokra terjedhet át, való- 

szinűleg teljesen új irányban.'"
így ír egy igen tekintélyes és úgy 

belföldön, mint külföldön legolvasot
tabb és leggyakrabban idézett olasz 
újság, a Corriere della Sera.

Egy másik orgánum, az Italia. 
amely katolikus kapcsolatairól isme
retes, a következőket mondja:

„Sikernek kell tekinteni, hogy az 
angol csigát kicsalogattuk házából, 
amint hogy siker az is, hogy Cire» 
naicában és Keletafrikában hatal

mas borit erőket kötünk le,
amelyeket nem lehet majd az angol 
főváros és szigetország védelmére 
felhasználni.

la^almczs napolt
jCondroni»an

A nagy kérdőjeleit Invázió? Vic&y? 
Etiópia?

[4- Timés szerint a törökök, ha nőnket ? 
katonaság lépne bolgár területre, ‘ el
érkezettnek látnák a cselekvés ide
jét és

nem óhajtanák megvárni azt, míg 
a németek leérnek a török határra.

Az afrikai harcterekről érkező hírek 
szerint az angol csapatok bevonultak 
Cirenebe Dernától nyugatra. Ben- 
g'hazitól mintegy százhetven kilomé
ternyire keletre.

Kétségtelen, hogy nagy nemzetközi 
visszhangja lesz Edén külügyminisz
ter tegnapi kijelentésének is, amely
ben közölte, hogy Anglia elismeri Hailé 
Szelasszié jogát az abesszin trónra és 
támogatni fogja a császárt e trón 
visszaszerzésében. Edén szerint a csá
szár, ha visszakerül a trónjára — sa
ját kijelentése szerint — jóidéig támo
gatásra szorul. Ezt a támogatást An
gliától meg is kapja, de ugyanakkor 
közölte Edén azt is, hogy Nagybritan- 
niának Abesszíniában nincsenek hó
dító céljai. Az angol sajtó egy része 
nagy aggodalommal kíséri az Abesz- 
sziniába telepített olasz polgárság sor
sát, mert Anglia csak kis abesszin te
rületet tart kézben és félő, hogy ezért 
majd nem tudja mindenütt megakadá
lyozni, hogy az abesszinek ne köves
senek el bosszúvágytól fűtött attroci- 
tásokat az olasz polgári lakosság el
len. Mikes György

•y >t,

|. ■ ■ ■ Londoni ludósiimk 
távirati jelentése 

London, február 6.
A levegő tele van izgalommal, a la

pok pedig találgatásokkal. A nagy 
tervek forrnak és a nagy órák köze
lednek. A világtörténelem nagy ese
ményei minden pereben bekövetkez
hetnek, megindulhatnak. Valószínű, 
hogy a nagy, Anglia elleni támadás
sal egyidőben két másik fronton is 
megindul a német előnyomulás.

Hitler ezért folytatja új tárgyalásait 
a vichyi kormánnyal és kéri részben

Lávát visszahívását, részben pedig 
a csapatok átengedését, valamint 
a bizertai bázis használatának 
jogát, toyábbá a francia hadi
flottának rendelkezésére bocsátását.

Laval visszahelyezésének egyik oka 
az, hogy Laval Hitler megbízható em
bere és kétségkívül a legőszintébben 
akarja a német-francia együttműkö
dést, hiszen egész jövőjét erre a .koc
kára tette fel.

A másik körülmény, amelyet külö
nösen a Timesi szófiai tudósítója, 
mint a jövő nagy események színte
réül jelöl meg, a Balkán.

Á másik nagy kérdés, hogy vájjon 
milyen lesz ebben az esetben

Törökország magatartása.

A háború nem Afrikában és nem a 
Balkánon, sem pedig más zónákban 
nem dől el, hanem egyésegyedül az 
ellenség területén és az ezt körül

vevő vizeken.”*
Az ilyen vélemények rendkívül jel

lemzőek, néhol a részletekről is sokat 
mondanak, úgyhogy kommentálásuk 
felesleges lenne. Különben sem kívá
natos most — az olasz illetékesek sze
rint — túlságosan behatóan foglal
kozni a háborús eseményekkel.

Edennek az alsóházban tett nyilat
kozatához, hogy

Anglia hajlandó támogatni Halié 
SzelassMét abban, hogy vissza,- 

kerüljön a trónra, 
olasz részről még nem szóltak hozzá, 
de bizonyosra vehető, hogy a sajtó a 
legrövidebb időn belül közölni és kom
mentálni fogja az Itáliában különös
képpen ellenszenves brit külügymi
niszter merész kijelentéseit.

A Popolo áltálul jelentése szerint 
egy belgrádi kávéháziban azt a két 
amerikai újságírót, aki az álhireket 
terjesztette az északitáliai zavargá
sokról, több férfi nyilvánosan
arculütötte.

Györgyi Miklós

Kékes Ivén énekei 
m* FLÓRIÁN KÁVÉHÁZBAN 
Margn-köriít ío, telefon 151-888 Gáspár Lajos 6s flaI xanekarával



NÉGy FŐSZEREPLŐJE
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a „Nisfeavuori asszonyokénak,
a Nemzeti Színház

FINN BEMUTATÓJÁNAK

Szombaton nrataitja be a Nemzeti Szín
ház Hella Vuolijoki finn írónő „Niskavuori 
asszonyok,” című , finn tanyai életképét 
Marékig György fordításában, Nagy Ador
ján rendezésében. Az érdekes darab, mint 
már megírtuk, a Finnországban nagyon él- 
szaporodott érdekházasság ellen szól, amely 
épp olyan rákfenéje a finn családi, életnek, 
mint a magyarnak az egyke. A ®nn - író
nőnek számos darabja ment már az északi 
■országokban, természetesen a nálunk most 
bemutatásra kerülő „Niskavuori asszonyok” 
is, Svédországban például azt a szerepet, 

■fenelyct ' nálwsk-'-S’asttádg' riEtoná afefeít,. 
- Sírindberg harmadik felesége; Harríét 
.áJosse játszotta, Tasnááy Ilonán kívül, Jó- 
«or Pál, Lukács Margit, Gobbi Hilda ka
pott fontos feladatot a terabbasu

Hrt,VT.mY VISSZA REGI DÍSZES 
HELYÉRE SZIGLIGETI EDE SZOBRÁT! 
— ezt követeli érdekes nyílt levélben Nagy
várad polgármesterétől Tabéry Géza a 
„Nagyvárad” című lap vezető helyén. Már
ciusban lesz ugyanis százhuszonhat 
éve, hogy Váradon megszületett a magyar 
ncpszinmü-rés vígjáték halhatatlan mestere, 
Szigligeti Ede. Szobrát halála után 
felállították a város főterén, a görögosilopos 
Szigligeti Színház előtt, de ezt az emlék- 
müvet ,a. román uralom eltávolította 
s. elrejtette a város egy Icevésbbé reprezen
tatív pontján, , a Schlauch-téren, majd szám
kivetette innen is és. múzeumba dugta. Feb
ruár 27 én a Szig.igeti Társaság megren
dezi Várad visszatérése óta első ünnepi 
estjét a színházban s a nyílt levél most arra 
kéri Soós István polgármestert, hogy ezen 
az estén régi helyénmásodszor 
s.s lepi ez 2 ék le Szigligeti, Ede 
s z o b r át, hogy a város így rója le háláját 
annak. az emléke előtt, akinek annyit kö
szönhet . a magyar színházi, kultúra. .

MA ESTE MUTATJA BE a Kamara 
Varieté Vé csey Leó és W a 11 e r László 
„Tabáni á 1 o m“ című kamara-operett
jét, amelynek primadonnaszerepére a szín
ház Budapest egyik legszebb énekes színész- 
a’jét, Déry Sárit hívta meg. Rajta kívül 
Boros Géza, Fekete Pál. B & f f a y 
Blanka és Balassa János játszik a poé- 
tikus kis operettben. A műsor első részét a 
színház, szokásához híven, kitűnő varieté
számokból válogatta össze.

M8j február é-ón i/jí-ksr 
ELŐSZÖR!

Tabáni álom
Rí DY SAM

Halálfej-álarcos, csuklyás nő tüntetési 
a washingtoni képviselőház karzatán

Washington, febr. 8.
(NST) A hadianyagkölcsönzési törvény

javaslat képviselőházi vitája során szer
dán kínos tüntetésre került sor. A kép
viselőház ülése alatt egyszerre fekete csuk
lyát és halálfejes álarcot viselő slak ro
hant fel a karzatra és a következőket

kiáltotta aa ülésterembe: „Nem Németor
szág és Anglia' győz ebben a (háborúban, 
hanem a halál!" A tüntetőt letartóztatták. 
Megállapították, hogy egy 30 év körüli 
nő vállalkozott & színpadias tüntetésre. A 
nő az elszigetelődéspártiak táborának 
híve.

Bulla Elma íümje:
SZERESSÜK EGYMÁST

Regényt filmre vinni igen kényes feladat 
Igen gyakran elsikkad ugyanis az Írás min
dem egyéni zamata és a végén a közönség, 
de maga az író sem ismer rá a regényre.

Úgy látszik, hogy azok, akik a Szeres- 
8 uk egy mást című regényt fllmrevltték, 
már okultak a régem volt és a közelmúlt 
tapasztalataiból, mert itt a téma pontosan 
ágy elevenedik meg. ahogyan azt az íré 
megírta, minden ílgur ’Jávái, sokfelé ágazó 
történetével, érdekes miliőjével. A mese 
műfaja nem változott meg azzal, hogy 
filmre vitték. Maradt regény, még pe
dig érdekes, izgalmas, lebilincselő és fur
fangos filmregény. Vágtató tempóban ro
han a mese hőseivel, az apával, aki meg
gyökeresedett, konzervatív elvek szerint 
vezeti gyárát, és a fiúval, aki már lázadóbb, 
forradalmibb szellem, beáll munkásnak apja

gyárába és fi vezeti * gyár alkalmazottai
nak küldöttségét a vezérigazgató elé.

Kilenc ember sorsának mozgalmas törté
nete a, film, amelynek nevezetességei közé 
■tartozik az is, hogy — nincs happy-endje. 
Csattanója azért van, csak, nem sablonos: 
más, mint a többi.

Barabás Pál irta ® Szeressük 
egymást filmregényét. Női főszereplője 
Bulla Elma, aki hosszabb ideje nem állt 
felvevőgép előtt, hiszen köztudomású, hogy 
csak nemrég tért haza Amerikából. Erősen 
drámai szerepe van. A férfi főszereplők 
C s o r t os és Greguss, a rendezés ma
gas nívóját pedig C s e r é p y Arzén nem
zetközileg fémjelzett neve garantálja. A 
Bull a-ffllm pénteken kerül 8 közönség elő 
a DéesI fe> áss Átrium vásKiíáB.

KOMOR VILMOS LEGUTÓBBI HANG
VERSENYÉN FELTŰNT Gyimes Magda 
zongoraművésznő, aki ragyogó technikával 
és mély átérzéssel játszott el egy Mendels
sohn, zongorakompozíciői.

EREDETI BEMUTATÓ LESZ HOLNAP 
ESTE SZEGEDEN, ahol Kardom Géza tár 
suJáte előadja Vánd o r Kálmán „Arany 
griff? eímü ■ nrövét.

MA ESTE RENDEZI MEG a MOVE « 1- 
soros estjét Podmaviczky-utca iá. szám, 
alatti székhazában. A magasszinvonalú mü- 

’sorban : Bihary József, -Gróh Klára;- ■ Szeder, 
János, Zilahi-Farnos Esztér., Bakó Marid 'es 
Bálvölgyi Kató lég fel., -■-‘‘-'í 5

— Kőlesöw is ad szőrmebeXépöt, bolerót 
Pelsgysi szűcs, IV« Váci-utca 15.

SZÍNHÁZ
W-CT.aIHZ A kékszakállú hercög vára. 

Gi.an.nii . Schicchl. A jálékdoboz (!/s8). — NEM
ZETI: Vitéz létek (‘tó). — KAMABA: Kaland 
(•tó). — MADÁCH: Négy asszonyt szeretek

— VÍG: Szilveszteri kabaré (s/<8). —
MAGYAR: Gyergyói bál Ctó). — MAGYAR 
MŰVELŐDÉS HÁZA: Hangverseny (Vs8). — 
FŐVÁROSI OPERETT: Ilyenek a férfiak ("tó).
— ANDRÁSSY: Hajnalodi'k (’/<8). — PÓDIUM 
(a Pesti Színházban): Tekintettel arra... (‘tó).
— ERZSÉBETVÁROSI: Ma éjjel szabad va
gyok (‘tó, 8). — JÓZSEFVÁROSI: 120-as tempó

— — KISFALUDY: Fiatalság bolondság
— KOMÉDIA ORFEUM: Kassner, a

— KAMARA VARIETÉ: Hurrá. 
Royal

(>/«6, 8).
(‘/*6,  8). 
varázsló (*/<9).
19411 (‘tó).
Bál (9).

16.15: 
jelaés.

BOYAL VARIETÉ:

RÁDIÓ
FEBRUÁR S, CSÜTÖRTÖK

Ruszin hallgatótoknak. — 16.45: Idő- 
időjárásjetentés, hírek. — 17: Hírek
és ruszin nyelven. — 17.15: Hangleme- 
17.33: A földmívelésügyi minisztérium 
dássorozata. — 18: Hanglemezek. —zek. — 1 rádióelőadássorozata. .— ——

18.3#: „A magyar baromfi útja a kuli >. 11 fo
gyasztóig." Hangfelvétel. — 19: Hirek^ ma
gyar, német és. román nyelten.. —
Operaház előadásának ismertetése. — *».»:  AZ 
Opéraház előadásának közvetítése. 1. „A kék
szakállú herceg vára." 2. „GianniSchicchi. 3. 
. A játékdóboz “ — Az e-so játék után kb. 
26.05: „Szép magyar novella." Felmyasas. _ — 
A második dalmű után kb 21.j#: Hírek, iiiő- 
iárás.ielentés. — Az előadás után kb. A
Rádió Szalonzenekara. — 23: Hirt német,
olasz, angol, francia és eszperantó r.-y.ven. — 
Utána, kb. 23-30: Cigányzene. — 24: Hírek.

MOZI
tOMIBIT; (353-707): Cserebere. (W, stó-

v. ‘/J.0, ‘/<2-kor is) — ILKOTAS
(3áö-374i: Aranyvároe. (S, -M;. .'",10L,,T
ANDRÁSSY (124-127): Sok buho Etr .ért. (s/j4, 
“06, ’/.8, Y/.10, V. ’álfi, ’A12, 2, 4, 6. .. 10) — 
ASTRA (154-432): Sok hűhó Emmlért. ( >4, *06,  
'/.8, ‘/<10, v. ‘tó-kor is) — ATRIU01 (153-034): 
Dankó Pista. (*/»6,  s/r8, ‘/d.0, sz., v. N,I-kor is) 
— BELVÁROSI (384-563): Cserebere. (4, 6, 8. 
Ifi, v. jobb t. 2, 4, 6, 8. 10, bal L 8tó, stó, W. 
‘tó). — BELVÁROSI HÍRADÓ (181-214): Japán, 
Kelet-Ázsla hajtóereje. Rajzos híradó a német 
gyarmatokról. Zcncdélután a Ilubay-pa'otá’’an. 
Színes rajzfilm Magyar. Ufa, Luce és Fox
híradók. (Folyt, ÍO-24 óráig) _ BÉKE (291-

J 038): Egy királya# szive. (5. 7. 9. y. V& 'tó
‘tó, •/& ’AIO) — BODOGRÁF (149 51«): Stanley. 
a riporterek Mrálya. ('tó, «/*.  •«, ’Atö. v. é.

IGMÁNOÍ KÉSERÜVIZBÖL

ELÉG 3 UJJNYI

® ValO, «tó2. ‘tó-kor is) — BROADWAY (422- 
722): Nagyvilági nö. (‘/ri, ‘tó, ‘tó, ‘/HO, ez., v. 
‘tó-kor is) — BUDAI APOLLO (351-500): Csere
bere. (’tó, ”M, 9, v. 'tó. !/s4, 'tó. 'tó, ’/aW) — 
CÁRITÓL (134-337): Szerelem és vérpad. ('/s4, 
'tó, ‘tó. ValO, v. !tó-kor is) — CASINO (383-102): 
Szerelem és vérpad, (‘tó, %6, 4/:8, ’/,10« v.
‘tó-kor te) — CITY (111-140): Titkok kastélya, 
(■tó, ’/<8. ’AIO. az., v. ’MAor is) — CORSO 
(18-38-18): Ne«a gyerekjáték. (Mickey Rooney. 
J iidy Qarland.) (‘tó, ’tó, ' Vil®, sa,„ v. !tó-kor 
tó) - CORVIN (138-988): Broadway . Melód? 
194Í. (Vs4, ‘tó, 'tó, %10, v. ’tó-kor is) — DAM
JANICH (485-644): Cserebere, ('tó, ‘tó. 'tó, 
‘/«10, v. 2, 4, 6, 8, 10) — BECSI (125-952): Ha
todik emelet, ('tó, ‘tó, ‘/alO, sz.. v. ‘tó-kor is) 
— ELDORÁDÓ (133-171): Pénz beszél. (4, 6, 8, 
10. v. 2-kor is) — ELIT (114-502): Broadway 
Melody 194A (4. 6, 8, 10, v. 2-kor is) — FLÓRA . ...................

Hotaap érkeznek 
az olasz ökölvívók

OlaszoBsaág válogatott ökölvívó ©sapate 
holnap, pénteken, este 11 óra 22 porckor ér
kezik Budapestre a Déli pályaudvaron. A 
MÖSz ünneplésen fogadja a vendégekat, 
akiknek kíséretében lesz Steve Ktaw, a® 
amerikai magyar ' tréner, a magyar válo
gatott csapat egykori trénere is.

Az olasz csapatban, a vasárnapi magyar
olasz mérkőzésen a légsúlyban Costanto 
Paesani indul. Tavaly értékes nemzetközi, 
győzelmeket aratott Augsburgban, Mün
chenben és Bambergben. is. A bantamsúly- 
ban Paoletti országos bajnok a válogatott. 
A pehelysúlyban pedig Corionesi indul aki
nek Frigyessel . való újabb találkozása a 
magyar-olasz mérkőzés főeseménye. Ta
valy áprilisban a Kómában tartott válogató 
versenyen igen heves küzdelmet vívott a 
két jeles bokszoló és a bírák ekkor Corto- 
nesit látták győztesnek. így az olasz baj
nok került be Európa válogatott csapatába 
és így ő utazott Amerikába. Frigyes, aki a 
csapatbajnokság mérkőzésein igen jó for
mában volt, most revánsot szeretne venni 
Cortonesin. Igen érdekei és szép küzdelem 
várható a többi mérkőzésen is.

A magyar-röasz válogatott mérkőzést 
délelőtt 11 órákor kezdik a Városi Szín
házban.

A magyar csapatot vőglegeseu tegnap 
este állították össze. A légsűlybaa Podány, 
a bantamsűlyban Bogács, a pehelysúlyban 
Frigyes, a könnyűsúlyban Monfera, a vál- 
tósűlyban Torma TI., a kisközépsúlyban 
Csontos, a nagyközépsúlyban Jászai, a ne
hézsúlyban Momolya képviseli a magyar 
színekéi.

■’IKiSWt. A/MÜSOi. Hazajáró lélek. fi. w
vSTVa, w.' »/«s,.'‘/iM> —ttobum d®-543): Egy 

‘életen át.' -(‘tó, ‘tó. í5/*W.  ez.. v. TóMtor'-ÍB™-!
GLÓRIA W-satts ■ Oerebere. ' Ctó. W 9. szí 
‘tó. */»6,  ‘tó. ‘ALÓ. ‘tó-kór in) — HÍRADÓ•/H. ’/ao, ‘tó. -<su.v. •—■ a3.xtv_-.uu
(22S-499): Az életSsztöB csodál. Rajzos híradó
а. német gyarmatokról. XenedélBián ® Hu’bsy-
palotában- Színes rajzfilm. Síagyar. Ufa, Luce 
és Fox híradók. (Folyt. 9—24 óráig) — HOLLY- 
WOOD (225-003): Prőadway Síelody 1949. (Vs4. 
V26, ‘tó. VdO, v. ■■?>-:,-or is) — HOMERÓS (296 
178): Z, <t fekete lovas. (!/<5. 7. */<10,  v. ‘/:2-től 
folyt.) - IPOLY (292-626): Stanley. a riporte
rek királya. (Ví4, '/»6, ‘/«8. ‘Aló, v. !A2-kor is) _
JÓZSEFVÁROSI (134-644): Stanley. a riporté- 
rek királya., (</24, Vsö, v-8, »/d0, v. s/s2-kor is) — 
KAMARA (433-901); Udvari bál. (M, 2. 4, 6, 8, 
10) — KORONA (353-318): Sok hűhó Emm'ért. 
C/x4. !/s6, űtS, >/slO, v. Va2-kor is) — KULTUR 
(386-193): Cserebere. (5, ’/<8, */<10,  v. ‘/ű, ‘/ti, »/,g. 
’/*8,  ’AIO) — LLOYD (111-994): Hétezilvafa. (‘/rf, 
*/x6. </á, ‘Aló. v. ‘/,2-kor is) — NYUGAT (121- 
(TS); Irland zsarnoka. (*/s5,  7. ‘/tí.0, sz. 4, 6. 8. 
10, v. 2. 4, 6, 8. Mi) — ODEON (422-785): Stan
ley, a riporterek királya. (‘/<5, W, '/<10, sz. ‘/t4. 
‘M . ’/xS.. ‘/a’0. v. ‘/árkor is) — OLYMPIA (423- 
.188): Cserebere. (11, 2, 4, 6. 8, 10) — OMNIA
(139-125): Egy életen át. (5, ‘/<8. ‘/2IO, sz., v. A,
б. 8. 10) — ORIENT (114-926): Mimi, a gazdag
ember lánya. í'/<5. s/i7. ‘/xlO, v. Vű, lA4, V»6. 
‘/xS, t/,10) — OTTHON (146-447): Cserebere. «/<4. 
‘/<6, </<8. </<10. v. '/<2-kor is) — PALACE (221- 
222): A notredamel toronyőr. (11. 3. 4, 6, 8, 10) 
— PÁTRIA (145-6-31: Hétszllvafa. (4. 6, 8, 10 
V. 2-kor is) — PHÖNIX (223-242): Stanley, a 
riporterek királya. (TI, 1, 3, 5, ‘/<8, ’/,10) —
RADITJS (122-098): Egy asszony három élete. 
(‘/x5, 7, ‘/üO. sz., v. 2-kor is) — REX (228-030): 
Cserebere. (‘/s5. %7. 9. sz. ‘/ri. -/:6. ‘/^, ‘/xins v. 
‘tó-koí is) — RIALTO (234 443); Trader Horn. 
(11. 1. 3, 5, ‘/<8. ‘/xlO, V. 10, 12, 3. 4. 6. 8, 10) — 
ROYAL APOLLO (222-002): Dankó Pista. (>/,6, 
‘/x8. ’/slO, sz., v. 3-kor is) - SAVOY (146-040): 
Hétszllvafa. (’M. Vs6. «/.8, s/sl0, v. ‘/drttor is) — 
SCALA (114-411): A holnap hajósa, (‘hí. lltS 
s/,10. «z, v. 3-kor is) — SIMPLON (268-999): 
HétozIIvafa. (*/ri,  ‘/z6, M %10, v. ‘/e-kor is) — 
STEFÁNIA (Kispest. 349-338): Hollywoodi va
rázs. ’ (5, 7, 9, v. ‘/s2, ‘/ri. ‘/t6. ‘/t8, ‘/xlO) — 
STÚDIÓ (225-276): Csata. (H, ‘/fi. «/rf. ‘Ó6. ‘/x«. 
*/.10) - TIVOLI (225 602): Stanley, a riporterek 
királya. (‘A5. 7. VslO. sz. !/<4. “/<6. ‘/j8. ‘/.10, v. 
’/<2-kor is) — TÚRÁN (120-003): Cserebere (11, 
‘A2. 4. 6. 8, 10. v. 10, 13. 2, 4. 6. 8 10) — URÁNIA 
(146-040): .’ud Süss. (5, ‘/<8. .‘MO, sz., v. ‘/<3-kor 
is) _ VESTA (222-401): Tto-Top Follles. (!/<ll. 
»/Ő, ‘é4, !/x«. ‘/«8. ‘/=10, v„ ü. 11, 2, 4, 6, 8. 10) — 
ZUGLÓI (296-309): Cserebere. (5. ‘/<8, ‘MO, sz. 
4 6, 8, 10, V. a, 4, 6, 8, 10)

PIKÁNS
francia vígjáték a megfizetett férfiről!

NAGYVILÁGI NŰ

Csürdönsölő a jégen
Erdélyi jégüwaepélyt, rendez szombaton 

este a BKE a városligeti műjégpályán. Er
délyi falut építettek a jí en 8 a program 
egy székely falu bírőyálasztását mutatja 
be. Elmek-a keretében a kislányok gólya
táncot, láfiYö®: “és fiúk' h sergös-tánoot mu- 
tejtják.Jje, a anagylányok as erdélyi dísz
palotást járják sL-á jégen, Szüassy Na- 
diné, mint' á bíró lánya mutatkozik be re
mek tánccal, Hosiyánszky István, pedig, a 
jég humoristája, a cigány és a medve tán
cával szórakoatatja a közönséget. Az est 
egyik fénypontja a legények esürdöngölője, 
d® igen szép lesz a nagylányok tűztánca 
is. Lesz jelmezes műkorcsolyázó bemutató 
és a műsor második részében számos pom
pás szőlőtánc szerepel a programon.

BROADWAY
X Tét: 422-722.

A TÖRCSAPATBAJNOKSAGOT vasár, 
nap rendezi az MVSz a Műegyetemen. írt
éiul a favorit HTVK mellett a BEAC, a 
BBTE, a MAC és a BSE csapata.

CORTINA D’AMPEZZO-BAN tegnap a 
18 km.-es futóversenyt tartották meg. A 
rendkívül változatos terepen a svéd 
Dahlqist győzött 1 ó. 05 p. 25 mp. idővel.
2. Kurikkala. (finn) 1 ó. 07 p. 35.2 mp.
3. Silvennoinen (finn) 1 ó. 08 p. 13 mp.

A MARATONI FUTÓK számára szakis-- 
tekezletet tart ma est® fél 7 érakor a® 
Atlétikai Szövetség. A szövetség helyisé
gében Mauréri Tibor tárt előadást.

AZ ENGEL KÁROLY ELEKTROMOS
GYÁR sportclubja február 9-én, 'vasárnap 
este 6 órakor rendezi műsoros tánedélután- 
ját a PARK-szállő termében.
- ....

izaka, & da&, a Mnc, 
a idddmtág. ^iAtnÓJdása. 

BROADWAY
MELODY 1940

(Wetro-Goldwyn-Mayer attrakció)

FRED ASTAIRE
ELEANOR POWELL 

, CORVIN
HOLLYWOOD



Illetékes tájékoztatás 
Niemöller 

katolizálásáról
Berlin, febr. 6.

Külföldi körökben azt a hirt. terjesz
tették, hogy Niemöller lelkész katoli
kus lett Illetékes helyeken hozzájuk 
intézett kérdésekre adott tájékoztató
sokból kitűnt, hogy ez eddig nem tör
tént meg. Azoknak a lelkészeknek a 
köreiben, akik a hitvalló arcvonalihoz 
tartoznak, ez a híresztelés nagy meg
ütközést keltett. Niemöller ily lépésé
nek már a lehetőségében is azoknak a 
törekvéseknek a meghiúsulását látják, 
amelyeket a Niemüller által létrehí
vott egyházi körök követtek. Az ille
tékes katolikus szervek szintén sem
mit sem tudnak Niemöller áttéréséről.

Berlini egyházi körökben az a fel
fogás, hogy Niemöller ilyen lépése 
semmit sem változtatna a német ható
ságoknak iránta tanúsított magatar
tásán. (MTI)

Hitler gratulált 
Pu-YI-nak

Berlin, febr. 6.
(NST) Hitler Adolf táviratban jó

kívánságait küldte Mandzsúria csá
szárának az uralkodó születésnapja 
-alkalmából.

Hopkins 
Vilma királynőnél

London, febr. 6.
A szerdai nap folyamán Harry Hop- 

kinst, Roosevelt elnök megbízottját és 
barátját Vilma hollandi királynő látta 
vendégük

l

Az amerikai 
VI. hadoszlop 

i-. és. Mexikő-é'-’A 
ll’1 i!
..... ('ArlSií’J Azokkal a mexikói jelenté
sekkel kapcsolatban, hogy amerikai 
körökben a kaliforniai félsziget Mexi
kóhoz tartozó részének bekebelezését 
követelik, a Tribuna Popular szerdai 
számában a következőket írja: „Az 
amerikai VI. hadoszlop karmai terüle
teink felé nyúlnak ki a Wallstreetről“.

Donovan Szíriában
Beirat, febr. 6.

Donovan ezredes, Roosevelt szemé
lyes megbízottja, szerdán meglátogatta 
Dentz tábornok, sziriai francia főbiz
tost. Az ezredes hosszas beszélgetést 
folytatott a tábornokkal.

Amerikai repülőgépek 
Görögországnak 

és Kínának
Washington, febr. 6.

(HST.) Knox tengerészeti miniszter 
szerdán közölte, hogy Washington fel
ajánlott Görögországnak megvételre 80 
régi repülőgépet. A washingtoni gö
rög követ azonban bejelentette, hogy 
Göi'ögoi’száginak új repülőgépekre van 
szüksége- Knox közölte azt is, hogy 
legközelebb, 1(X) új repülőgépet szállí
tanak Kínának. Hozátefte a minisz
ter, hogy a csnngkingi kormány ere
detileg S00 ujtipúsú gép szállítását 
kérte.

BETTE DAVIS és ERRŐL FLYNN 
óriási síkéra flimremeke folytatja dladaiútját

Szerelem és vérpad 
/Hálói! (é/afdtűl

A francia válság
nem érvéget, míg Laval újból 

miniszter nem lesz
Németország nem sürgeti a kibontakozást

A &SseK» berlini
tudósítójának tcle.'on/elentése

Berlin, febr. 6.
Bárdossy László külügyminiszter ki

nevezését a legnagyobb megelégedés
sel fogadták mind a német hivatalos, 
mind pedig a német sajtókörökben. Az 
új magyar külügyminiszterről meg
írják, hogy nemcsak Németország ba
rátja és egyike a legismertebb magyar 
személyiségeknek, hanem a gróf Csáky 
István által már betegsége folyamán 
kiválasztott utód és végrendeleti vég
rehajtó a magyar külügyek élén.

Bagrianov bolgár földmívelésügyi 
miniszter visszalépéséhez a Wilhelm- 
strassen nem fűznek részletesebb 
megjegyzést. A lemondást Bulgária 
belpolitikai ügyének tekintik

A francia helyzet gyors tisztulására 
még nincsen kilátás, — vélik Berlin
ben. Ennek az ideje csak akkor követ
kezik el, ha

Pétain tábornagy az eddiginél n®»

Quadrumvirátus
Vichyben?

Flandin akadályozza a némeMrancia 
együttműködést

Newyork, fabr. 6.

=■ .Csütörtökre. virradd- éjszaka■ a--ww- 
yorki nagy lapok tudósítói érdekes je
lentéseket küldtek lápjaiknak VichY- 
ből. Mindenekelőtt azzal az érdekes 
találkozóval foglalkoznak, amely Hun- 
tziger tábornok és Stutz német tábor
nok között folyt le szerdán. Ennek so
rán a két tábornok hosszú ideig tartó 
beszélgetést folytatott. Politikai kö
rökben a késő esti órákban az a hír 
járta, hogy nem triumvirátus, hanem 
négy tagból álló miniszteri bizottság 
venné át kiszélesített felhatalmazás
sal az ügyek intézését. A négy tag ne
vét is említik ezekben a körökben, még 
pedig Láváit, Paul Baudoint, Darlan

„Egy régi fegyverszüneti szerződés 
nem szentesítheti Franciaország 

semlegességét^
Milánó, febr. 6.

A Corriere della Sera közvetlenül a 
Vichyben összeült rendkívüli minisz
tertanács megkezdése előtt kelt jelen
tése szerint Pétain tábornagy döntése 
bármely pillanatban megtörténhetik. 
A helyzet rendkívül kényes és a lap 
tudósítója szerint mindenképpen meg
érett a végleges határozatra. „Egy 
régi fegyverszüneti szerződés — figyel
meztet tovább a lap a feltűnő tudósí
tás során — nem szentesítheti sem

— Házasság. Pintér Ferenc február 8-án 
délelőtt 11 órakor vezeti oltárhoz Bezzeg 
Teréziát a jászladányi római katolikus 
templomban. (Jászladány, Wekerle-utea 8.) 

gyobb engedékenységei fog mu
tatni.

Berlinben úgy tudják, hogy Pétain 
külön megbízottjának az volt a fel
adata, hogy Parisban az itteni vezető 
politikusokkal arról tárgyaljon, 

hogyan és milyen körülmények 
között lehetne a mostani francia 
országi helyzet feszültségén az 
ellentétek áthidalásával enyhíteni.

Németország neon akarja siettetni a 
kibontakozást és nem gyakorol nyo
mást olyan irányban, hogy az illeté
kes tényezők gyors elhatározásokra 
jussanak, hanem elegendő időt ad ne
kik, hogy érett megfontolásokra jus
sanak. Az egész válság kitörését — 
mondják német körökben — december 
13-ika okozta, amikor tudvalévőén 
Láváit nemcsak fölmentették a mi
nisztertanács alelnökének és Pétain 
tábornagy helyettesének tisztsége alól, 
hanem le is tartóztatták és
a válság megoldása mindaddig 
nem is várható, amíg Laval újból 
nem lesz aktív tagja a vichy-i kor

mánynak.
O. B.

tengernagyot és Huntziger tábornokot, 
.Jgptajdósítók .

szerint Láváidért venne at,a-kw.ugyi' 
és az informáciÓs4-íip..inisztérjum.5,.vgze41 
tését, mert Flandin ezidőszérint a leg
nagyobb akadálya annak, hogy Fran
ci aország együttműködjék a Jíémet- 
birodalommal. Berlin ugyanis Flan- 
dinben a francia politikusok azon cso
portjának vezetőjét látja, amely sza
botálja az őszinte együttműködést Né- 
metorezággal.

A tábornagy döntése még a késő 
éjjeli órákban sem ismeretes, csak 
annyit tudnak, hogy Darlan tenger
nagy már csütörtökön a kora reggeli 
órákban elindul Parisba, hogy közölje 
a francia államfő állásfoglalását.

formailag, sem pedig lényegileg Fran
ciaország jelenlegi semlegességét.* ’ A 
Stampa is megerősíti, hogy Pétain 
tábornagy Laval ék túlságosan mesz- 
szemenő feltételei miatt a lemondás 
gondolatával foglalkozik.

Felfüggesztettek 
13 polgármestert

Viehy, febr. 6.
Peyrouton francia belügyminiszter 

szerdán további 13 polgármestert és 
6 polgármesterhclyettest függesztett 
fel állásából- A rendelkezés indoko
lása az, hogy a hivataluktól megfosz
tott köztisztviselők a jelenlegi kor
mányzattal szemben tanúsítottak el
lenséges magatartást.

Amit Oh a/sslh 
,e • Darmol dolgozik. Nyugodt 
33 alvását nem zavarja, mégis 
-2L méghozzá reggelre az enyhe 

y és fájdalmatlan kiürülést 
f Kellemes vrt’1

jjJ hashajtó:

(jWnJsK* ■ 5'

Amit szabad 
a pártvezérnek...

Az alábbi levelet kaptuk:

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!

Mint vendéglői kasztosnak, ® vendéglő
ben került kezembe — pénzt nem adnék 
érte — a Nemzetőr című hétfői lap, mely 
a Magyar Megújhodás Pártjának hivatalos 
lapja. A hasábokon párttagokat verbuvál
nak. Ennek egyetlen feltétele az „őskeresz
tény származás". Úgy látszik, hogy ami 
szabad a pártvezérnek, azt megtiltják a 
párttagnak. Imrédy pártvezér őkegyelmes
sége ország-világ előtt vallotta be egyet
len zsidó nagymamáját, akkor mért nincs 
kegyelem azok számára, akiknek ősei közé 
véletlenül egy-két nem árja csöppent bele. 
Már havi pártorgánumuk: az Egyedül 
Vagyunk sokkal őszintébb és találóbb még 
a címében is. Erinél találóbban még vélet
lenül sem tudták volna a mögéjük felso
rakozó tömeget érzékeltetni, bár most már 
némileg módosíthatnák a havi pártlap el
nevezését : -Néhányon Vagyunk-ra, tekin
tettel arra, hogy a „Nemzeti Front" nevű 
nyilaealnkn'lat beolvadásával néhány párt
taggal megsokszorozódtak.. Vagyok a Szer
kesztő Ur iránt nyiilaitlan tiszteletem, meg
újulásával

F. ».
Kispest, Vécsey-u. 2.

WASHINGTON s

„Az invázió időpontja 
egyre közeledik"

Washington, febr. 6.
Á német véderő angliai partr&szái- 

.gSFT® M^lefe&Uek-.-éraett idő- 
cpontjával.' magyarázzák amerikai ka. 
-^na^öSökkeh'i&j-ahgoFfégierő had
műveleteit. Amerikában , a légi tevé
kenység további élénkülését várják.

Hogyan 
szabadultam meg 

lO^ntalmoimtóI 
ffi keletkező oxygénnek köszönheti 

amely megszünteti őket 
náiiány percen belül.

Egyszerű eljárás oda
haza — régi recept, de 

feltétlenül hatásos:
L Egy lavór melegvíz.
2. Egy maréknyi Saltrat 

Rodell.
néhányés ezért

K B
és bo

zt

13. Áztassa lábait 
percen át.
Megszűnt! Lába 

kája nem duzzadt többé. 
Akár egy számmal kisebb 
cipőt is viselhet. A sajgó 
tyúkszem annyira meg- 

| puhult, hogy meglepő 
könnyedséggel eltávolít
ható. A keményedések úgy 
meglágyultak, „mint a 
hó a tűző napban". Lá
bai és lábszárai nem fá
radnak többé s így most 
már egész nap gyalogol
hat, az éjszakákat át- 
táneolhatja a fájdalom és 
íáradtság minden nyoma 

.. nélkül. Ez az újszerű 
megoldás az erjedő ogy-

génnek köszönhető, amely felszabadítja 
a Saltrat Bodeü-t, ezt & valóban 
csodaszert, amelyet a természet nyújt 
önnek lábbántalmai ellen. A sikert szava
toljuk. Minden gyógyszertárban, drogé
riában és illatszertárban kapható. A költ
ség csekély.

PRÓBACSOMAG S8 fillér. Gazdaságosabb 
csomagok P I.SO, 140 é» P 14*  nagy <»aládj 
csomag.

FORGALOMBA HOZZA:MIHÁLY OTTÓ GYÓGYSZERAL'GYÁR 
BUDAPEST, VI.
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CH&or« és «sír*  

jeoy©^l^eí 
Jégybörze a bűtfében

,LAPZÁRTA
Budafoknál

az árvíz áttörte a gátat
\ Aa átvíz áttörte a gátat Budafoknál. A vfe elöntötte aa. alsó várost

Tisztviselő- és orvos
hiányról panaszkodik 

Pest vármegye alispánja 
Súlyos helyzetet teremtettek: a vadvizek

A . rendőrség- leleptezett egy saétttá- 
inős társaságot, amely cukor- és zsir- 
jegyekkel üzérkedett. A csaló Greif 
Károly nemrég jött a balassagyarmati 
fegyházbóL s azóta, élelmiszerjegyek
kel való üzérkedésből él. A csalásban 
társai voltak Takács Lajos gépmun- 
kás, Lázár Márton fogtechnikus és 
Mikő Dénes kereskedő-segéd, akik 
ugyanilyen módon dolgoztak. A.z 
élelmiszer jegyeket a. Halló-büfében 
értékesítették, ahol egész . élelmiszer
be gybörze alakult ki.

Az értékesítésben, szerepet játszottak 
még az. alvilágban ^Wilson'1, néven 
ismert Leidgeb Lajos, a „Töltőtollas 
Bandi“ névetn. ismert Gáli Endre ke
reskedősegéd és Király Dezső állásta
lan pincér.

Ez voít a „San Giorgio" nevű' úszó erőd

Megkezdte működését 
az árvízkormánybiztosság

A Magyar Távirati Iroda, jelenti;
Az árvízvédelmi kormánybiztosság 

működéséi; a magyar királyi belügy
minisztérium épületében (L, Ország- 
ház-utca M, földszint) megkezdte. 
Közvetlen városi telefonszámai: 160— 
415 160—612, 160-ítí, 160-854. Ezen
kívül a belügyminisztérium központján 
(160—020) keresztül is hívható. A kor
mánybiztosság megszakítás nélkül, ál
landó nappali és éjjeli szolgálatot tart

A 9232 tonnás, régi páncélos cirkálót, a San. Giorgiot, az olaszok lehorgonyzóit vizi 
erőddé alakították át A hajón 75® főnyi legénység teljesít szolgálatot. Az úszó 

üteget Tobruk kikötőjében az olaszok önszántukból elsüllyesztették

Vitéz JB’ndre Láá?ló, Pest vármegye 
alispánja, aa elmúlt évnegyedről szóló 
beszámolójában ismét szóvátette a 
vármegye területén lévő tisztviselő
hiányt. ' Segédjegyzői, beosztott jegyzői, 
v. jegyzögyakornoki állásra alig akad 
jelentkező. Az orvos gyakornoki állá
sokra másfél év óta nem akad pá
lyázó.

A jelentés a továbbiakban megemlé
kezik

a vadvizek pusztításáról is.
A vadvízveszedelem legnagyobb a kis
kőrösi járásban, ahol a községek hatá
rának nagyrésze víz alatt áll. Ezeken, 
a részeken minden termelő munka le
hetetlenné válik. Súlyosbítja a helyze
tet, hogy az őszi vetések gyengék. A 
vármegye köze-llátása kielégítő. Az őszi 
hónapok zsír- és sertéshiánya nagy
mértékben csökkent. Ugyancsak ja
vult a petróleum-, tüzifaellátás is. 
Komolyabb zökkenők csak a liszt-ellá
tás terén mutatkoznak.

A vármegye ■ közegészségügyi álla
pota megfelelő.

A népmozgalmi adatok sajnálatos 
eseménye, hogy Pest vármegye terü
letén a születési szám rohamosan 
csökken. Ilyen alacsony élveszületést 
eddig csak Baranya vármegye muta
tott. így ez már nem vármegyei, hanem 
országos kérdés lett.

844
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1° Fokozó<íiu a
A hidegebb levegő beáramlása lassan az 

egész országot hatalmába keríti és még né- 
hányfokre hőmérsékletesökk.enést fog okozni.

Különösen hűvösek lesznek ismét aa éjsza
kák. Többfelé, de főleg az ország déli és 
keleti felében havazás lesz. A szél északi 
irányú marad és meglehetősen élénk. 
%. I. X

A Meteorológiai Intézet, hivatalos jelen
tése: Élénk északi, északkeleti szél. Több 
helyen még havazás, kivált az ország ke
leti felében. A hőmérséklet tovább csökken.
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