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Mntö minisztertanács ül ma össze Vichyben

OLASZ ELLENTÁMADÁST
JÓSOL A POPOLO D’ITALIA
Bengázi stratégiai szempontból alig Jelentás
A feutiSÁG bulim •
tudósítójának tele omélentést
Milánó, febr. 8.
A tagnap délben kiadott olasz vezér
kari jelentés szerint, amely még az
előző nap délután 2 órájáig történt
harci eseményeket foglalja össze, az
olasz és az angol csapatok most a
bengházii zónában érintkeznek egy
mással- Bengházi Kirenaika fővárosa,
32.000 lakost számlál és Tripolisz után
a második legnagyobb városa Líbiá
nak. Jó kikötője van, de a helység
maga nem, volt különösképpen meg
erősítve és stratégiai szempontból alig
jelentős.
A Corriere ma azt írja, hogy
a tengelyhatalmak vezérkara teljes
mértékben elérte célját: a lehető
legnagyobb ellenséges erőket kö
tötte le a Földközi-tengeren.
A Popolo d’Italia mai heti mellék
lete hosszú tanulmányt közöl Graziani hadseregének küzdelmeiről. A cikk
írója kijelenti, hogy
„Időnyerésről van szó, miután az
idő a tengelyhatalmak számára
dolgozik. Fenntartjuk, hogy Wavell
tábornok offenzivája kimerüí&ben
van. Lehet még néhány sikere, de
azután már mi jövünk.
Végül ne ábrándozzék Wavell: mi
visszatérünk Tobrukba és Bardiába.
sőt egészen a Szuezi-csatornáig fogjuk
kergetni."1
1 .A.01! a külpolitikát illeti, gróf Ciomo
uülügyminiszternek a frontra való
utazása óta
látszólag csend van a Chigi-palotáhan, de azért változatlan éberség
gel figyelnek minden irányban.
Igen fontos és főleg délkeletéuró.pai
körökben kelt majd nagyobb érdeklő
dést a Relazioni Internazionali-'btm
nia megjelent vezércikk, amely egy
úttal válasz a londoni Times-p&k is.
A Ohigi-palota hlvata'cs.heti folyóirata
|gen nyíltan beszél, amikor figyelmez
tet arra, hogy „Itália és. Németország
tisztában vannak, hol léteznek még
érzékeny pontok Európában, ahol az
vmgol politika befolyást szeretne gya•őrölni.

Berlinben halálra ítéltek
egy angol kémet

lessége csatlakozni a kontinens ujjáesetén igen gyorsan a tengelyha ' Rendezéséhez,, ellenkező esetben az
talmak katonai ellenőrzése alá keillető népen vagy az illető államon
. rülhetnek.. . '
; .
felülkerekednek majd áz események."
Minden európai nép érdeke és köieGyörgyi Miklós

nisztérium légi és tengerészeti tá
maszpontok létesítését a Földközi
tenger francia kikötőiben vagy
Bizertában bármikor is megen
gedte volna.’
Weygand azt is megcáfolta,

mintha az említett kikötők áten
gedéséről vagy német csapatok
partraszállásáról az említett he
lyeken tárgyalások folynának.
Nagy beállításban közlik a lapok
Lcaliy\ tengernagy amerikai nagykő- .
vet látogatását Pétain tábornagynál
vet látogatását Rétáin tábornagynál.
tások. Nagyjából megállapítható ezek A tudósítók ligy értesültek erről a
ből, hogy bizonyosat még senki sem látogatásról, hogy az amerikai nagy
tud. A newyorki estilapok kivétel nél követ ez alkalommal közölte Pétain
kül arról
tábornaggyal, hogy a francia flotta
sorsa semmiképpen sem közömbös az
a rendkívüli feszültségről írnak,
Egyesült Államok szempontjából, .
amely Vichyben uralkodik, mert a
kormány székhelyén minden ember
tudja, hogy a francia jövő jelen
legi sorsdöntő órái egyben meg
határozzák Franciaország további
életét.

Sorsdooíő
Zürich, febr. 8.
Viehyi politikai körökben úgy tud
ják, hogy szombaton délben újból
minisztertanácsot tartanak Vichyben
Pétain marsall elnöklete mellett és
meglehet, hogy ezen a minisztertaná
cson meghozzák a végső döntést,

Newyork, febr. 8.
A pénteki estilapok alapján meg
állapítható, hogy az amerikai közvé
lemény érdeklődésének középpontjá
Weygand tábornok aligiri rádióbe
ban változatlanul Darlan tengernagy szédében . elhangzott cáfolatát nagy
párisi útja áll. A lapok tág teret ad hangsúllyal közlik a lapok. Weygand
nak a Vichyből érkező jelentéseknek — e jelentések szerint —
és megállapítható, hogy a legkülön
a francia kormány nevében meg
bözőbb hírek és feltevésekről számol
cáfolta azt, mintha a francia mi
nak be a Newyorkba érkezett tudósí

Winant nagykövet
eísö nyilatkozata

.Vashingtcn, febr. 8.
Az Egyesült Államok újonnan ki
nevezett londoni nagykövete, John
Winant, pénteken látogatást tett
Roosevelt elnöknél, majd fogadta a
sajtó képviselőit. Nagyköveti minősé
gében tett első nyilatkozatát azzal
kezd.e, hogy csak Roosevelt rend
kívüli megbízottjának, Hopkinsnak a
visszatérését várja meg, s azután rög
tön Londonba utazik s elfoglalja. új
állomáshelyét. Londoni működésének
legfontosabb feladatkörét abban látja,
hogy kormánya megbizásából ős az
angol * kormánnyal együttműködve,
terjedelmes gazdasági és
szociális
programot dolgozzon ki, amely idővel
az összes demokráciáknak mintaképül
szolgálhasson. Winant azzal fejezte be
nyilatkozatát, hogy mielőtt elutazik
Londonba, részletesebben is tájékoz
tatni fogja a sajtót politikai felfogá
sáról s feladatairól.

'

Sanghaj, febr. 8.
(Német Távirati Iroda)
Sir Róbert Brooke Popham, a távol
keleti angol haderő főparancsnoka,
Szingapúrba érkezett. Az angol főpa
rancsnok Szingapúrból Ausztráliába
utazik majd tovább. (MTI.)
■
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Német törvény
a nő családi kötelességeiről

Vezető utasítása értelmében az a feladata,
hogy a német népcsoport kívánságait tár
gyilagosan- feldolgozza és megfelelő lépé
seket tegyen az illetékes helyeken..
Feltűnő, messziről is látható jelzéssel
tüntetik fel ezután a jugoszláv tengerjáró
hajók nemzetiségét.

A feleség csak akkor köteles kenyeret keresni,
ha a férfi segélyforrásai kiapadtak
Berlin, febr, 8.
(NST) Az új német népi törvény
könyv, amelynek vág-Iog-os összaállításáról most tanácskozik a német jog
tudományi akadémia különbizottsága,
a házastársak kötelességeinek és jogainak magánjogi rendelkezéseit is
újonnan szabályozza.
át. új törvénykönyv feleleveníti a
család jogközöscégót. A r.ő háziaszszonyi és anyai kötelességei ternté:
te-s és nélkülözhetetlen kiegészítői
férfi kenyérkereső kötelességénél-. E
kölcsönös köteli0:z.ettságe.ken alapul a
házassági közösség. Áz új törvény
könyv tohat ezt a kétfelé kötelességet
teszi a házassági közösségi jog alap
pilléreivé. Nagyfontoeságú az a 'kér
dés, mikor kötelezhető a feleség szin
tén kereső foglalkozás folytatására. A

Meghalt a siágéves
Guttenberg tábornok

Svédországban és Finnországban is meg
kezdik a fából készített cukor előállítását
német mintára.

regi népszokásnak és az eddigi pol
gári törvénykönyv randalkezóseinek
értelműben egyaránt elsősorban a férfi
kötelei foglalkozásiKerű házönkívüli
munkára. Ezzel szemben a nő csak
akkor volt köteles férje munkájában
segíteni, ha ez a házas társak életvi
szonyai mellett termé.?ziéte3 volt, külön
munkái azonban csak akkor kellett
val a’nia, ha a férfi minden, segélyfor
rása kiapadt. A .mai felfogás szerint
nem egyeztethető öcaze a nő helyzeté
vel a polgári törvénykönyvnek az a
rendelkezése, amelynek ■ éztelmóben . a
háziasszonyi és anyai kötiela'-'Ségciket
egyenlő rangúvá teszi a férfi foglalkoyásábnu való segítéssel. A r.őne-k joga
keV, hegy legyen arra, hogy az illető
foglalkozásnál szokásos segítségetmegtogadja, ha ez összeegyeztethetetlen
háziasszonyi és anyai kötelességeivel.

Kairői tárgyalások

Isztambul, febr. 8.
Menzies ausztráliai miniszterelnök
Bécs, február 8.
aki. pénteken Palesztinából jövet,
(NST.) Salzburgban . most hunyt el Kairóba érkezeit, a török lapok jelen
százéves , korában báró Gutlenberg tése szerint látogatást tett a királyi
Emil altábornagy, nyugalmazott vas- palotában, majd felkereste az egyip
. útügyi miniszter.
tomi miniszterelnököt, akivel hosszabb
megbeszélést folytatott.
Roosevelt elnök rendkívüli meg
ChtirchiH hohiap
bízottja, Donovan ezredes, a török la
pok jeruzsálemi jelentése szerint, kö
rádióbeszédet mond zölte a sajtó képviselőivel, hogy mi
előtt visszatér az Egyesült Államokba,
London, február 8.
valószínűlég még egyszer ellátogat
Mint a szombatra virradó éjszaka Londonba. London volt Ponovan ez
közölték, .Churchill vasárnap újabb redes európai kőrútjának első állo
rádióbeszédet szándékozik mondani.
mása is.
„ .

MHGY NAPOK,

kis hírek
Az afrikai hadljelentísek szerint Líbiá
ban nem .történt fontosabb hadiesemény az
óta, hogy aa angolok csütörtökön bevonul
tak Benghúziba.
Eritreában repülő
tevékenységről és foglyok ejtéséről érkez
nek jelentések.
Vitéz nagybaeoni Nagy Vilmos gyalog
sági tábornok, a Kolozsvárit állomásozó
1. hadsereg eddigi parancsnoka, február
1-ével nyugalomba vonult. Helyébe új pa
rancsnokul a kormányzó Sehwcifzor Ist
ván altábornagyot, a székesfehérvári had
test eddigi parancsnokát
nevezte ki.
Schwéitzer altábornagy, mint a kolozsvári
Ellenzék jelenti, február 10-én érkezik Ko
lozsvárra, ahol ünnepélyesen fogadják.

Albániában mindkét fél részéről .élénk a
repülőtevékenység a zord időjárás ellenére
is. Szívós küzdelem folyik a Vojusa folyó
fölött 1920 méter .magasságig emelkedő Tre-

lljoi
hiányzik
Ilii
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ax oszfálysorsjáték szinűltig töltőit
hatalmas nyeremény kerekéből Még
tízezren és tízezren óvhatják belőle
txerencse-szomiukat. Hátra van még
a 100.030, 70.000, 40.000 és a
sok 20.000 és 10.000 pengős nye
reményen kívül

a 400.000 pengős
»■" Jutalom
. ' ...
- ' is.
' ..... |'
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| péssina (albánul: Trebeshinj)
söérdl vakmerő és. véres
történtek.
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Kléntámadások

A La Manche-csatornában sűrű ffi köd, a
tcogerfúrás hullárÜO'S, délnyugati szél fúj,
az .égbolt borús.

Fényképes igazolványt kapnak
vákiai zsidók.

a

szlo

Spezláiis könyvtárat rendezett be Alfréd
Rcsenbcrg birodalmi vezető májnál Frank
furtban a zsidókérdés tanulmányozása cél
jára. A könyvtár ma már 350.090 kötetből
áll.

Éles támadást intéz a Régimé Foseista a
Pétain-kormány ellen. A lap szerint Franciaorozág a maga tragédiájában’ a legigroteszkebb könnyelműség képét mutatja.
Láváit eltávolították és az agg Pétain, úgy
látszik, elfelejtette, hegy a régi kárttevők
Franciaországra újabb tragikus csapásokat
hozhatnak, mert a fegyverszüneti szerződés
második pcnt.'a a szerződés felmondására
csak egy órai határidőt ad.

A mohamedán egyházi hatóságok elha
tározták, kegy a beiruti Cmmayad-mecsctben hang.zóróbOTendezéet szerelnek fel. Ez
az o’.ső meccset a világon, ahova a modern
technikának ez a vívmánya bevonul.
Megalakult Rómában az A. G. DcutI Kantor, Egyesült Német Tengeri és Hajó| zósi Iroda Rt., amelynek célja mindenfajta
I tengeri kereskedelmi üzletek, hajó- és áru

biztosítások, fuvarozás, szállítás, hajók
ólelmicikkckkel való ellátása,
illetőleg
mindezek lebonyolítása és közvetítése. A
felügyelő-bizottság elnöke Andrea Maian-',
Szalomki város elhatározta, hogy szob
rot állít Mctaxas elhunyt görög miniszter
elnöknek a a szaloniki Egnatia-uieát MeI trrxas János-körútnak nevezték el.

Weygand tábornok algíri rádióbeszédé
ben kijelentette, hogy Vichyből nyert érte
sülései szerint nem
folynak tárgyalások
Németországgal sem az északa’rikai Eizerta
hadikikötő átengedéséről, sem arról, hogy
német csapatok partraszállnának az észak
afrikai francia, gyarmatbirodalom bárme
lyik pontján.

Kuba elnöke cáfolja azokat a híreket,
mmtna Kubában titkos cscmpésztarsaság
olajjal Játná el az Atlanták nyugati felér
tón '‘íe'^ék'éíiWdő némát pegédcirkálókat. '!
s. Anglia a^ÁÉceonünáből rcnd>?JivgaSg>naj
I mennyiségből 59.600 tonnát átengedett’ Spa| nyolországnalc. A gobanát spanyol keres
kedelmi hajók fogják hazaszállítani.

tál lányoknak kellőit bizonyos megbatáro
zott keresztöltésekkel összeállítani, nyere
ségvágyé válalkozók modernizálták és mint
„Oióifhetetlen minőségű győzelmi ingeket"
árusították azokat. Tetoválások, drágakö
vek, arany emlékérmek, elhunyt hozzátar
tozók hajfürtjei szintén babonás védelem
mel szolgáltak. Különböző növények, ame
lyek a középkorban az akkori babona sze
rint a lándzsadöfések ellen védték meg a.
harcost, ismét jelentőséghez jutottak. Mint
1914—-18-ban, ma is felbukkantak a lánc
levelek a maguk értelmetlen fráetevékeny.
ségével. A hadviselő államokban ismét
egymásután hozzák az intézkedéseket ezek
ellen a babonák ellen, amelyek ahelyett,
hogy megerősítenék, csak aláássák az em
berek ellenálló képességét.

Az olasz textilipart
is
felszólították,
hegy főképpen a tartóssági szempontoknak megfelelő' tipusszöveteket gyártson.
.........................
Az
egységes szövet bevezetésével egyidejűleg
a gyapjú és ifel,gyapjú
’algyapju A,női
női harisnyák gyárgyár
tását megtiltották.

A túlméretezett cseh bürokratizmus le
építéséről ír érdekes cikket a „Reich“
című új német folyóirat. Csák a Szudétavidékről 47.000 tisztviselő jött Csehország
ba, 13.500 jött Szlovákiából, 4590 Kárpát
aljáról és £500 az Olsa-terü!étről, ilyen kö
rülmények között nem csoda, hogy a cseh
szlovák állam kiadásainak felét felemész
tették a személyi kiadások. A protektorá
tus kormánya most megkezdte ennek a túl
méretezett bürokráciának
leépítését. A
tisztviselői korhatárt 55 évre, illetve b'z.onyos esetekben 45 évre szárították h, így
remélik, hogy rövidesen egészségesebb lesz
a, protektorátus állami háztartása.
Két új adótörvényt hozott Olaszország
ban az újév, s ezek hatása az értékpiacon
már érezhető. Az egyik törvény a rész
vényadót tíz iszázalékről húsz százalékra
emeli fel, a másik az osztalék felső hatá
rát. hét. százalékban álteptíja meg. Ezek
az. intézkedéseik Olaszországban nem újak,
mert már az abcsszin háború idején kor
látozták, az osztalékot és progresszív adó
val terhelték me.g. Az olasz adópolitika
Célja ezzel az volt, hogy egyrészt megaka
dályozza az ilic'téktelenül nagy osztalékok
juttatását, másrészt a részvénytársaságo
kat tártai éktőke gyűjtésére kényszerítse a
vállalat szilárdságának fokozására. 1940
julius ■ elsején törvényt bocsátottak ki a
amely as ■
előbbi rendelkezéseken rést ütött, amennyiben az osztalék nagyságának fcnntaííMa
■ mellett mdg-eúgedte;-, hogy ezenfelül ingyen
íótzvőúyckat júttassaíiák a részvényeseknők. A legutóbbi hetükben kiderült, hogy

A háborús babcnákríl és talizmánokról
a lehetőségét egyesek •peku’ációra
ír érdekes cikket P. Philípp Schmidt S. J. használták f’l. A beruház ’skőpes pénzügyi
a breszlaui Egyházi Lapokban. Már az 1914 köfek érdeklődése a részvénypiacra össz
Eastwood tábornok, az angliai honvédő
I —18 03 világháború idején is mágikus amu
sereg parancsnoka, inspekeiós körúton járt
pontosult. A részvények
árfolyamának
letteket, talizmánokat küldtek ki a fron emelkedése az utóbbi hetekben jórészt ezek
az országban és szemlét tartott az 1,700.000
ton lévő hozzátartozóknak. Az angol kato
főnyi honvédő alakulatok fölött.
re a spekulációkra vezethető vissza. Az új
náknál gyakori volt, mint talizmán, a adótörvények most ennek véget veinek és
Knox ezredes, az USA haditengerészeti
nyúlfarok, másoknál viszont egy kis zacs
minisztere az annapolisi kadétiskolában a kó hazai föld, fehér kavicsok, páfrányleve- a Vigyázatlan részvényeseket, akik erre a
területre távedte.k .tüstént keményen sújt
haditengerész tisztjelöltekhez intézett be
lok és egyebek' szolgáltak talizmánul. A ják. A részvényárfolyamok természetesen
szédében kifejtette, hogy tisztté avatásuk régi idők védőingeit, amelyeket azelőtt fiarögtön erősen visszaestek.
egy háborús konfliktus árnyékában törté
nik s fel kell készülniök arra, hogy áldo
zatokat kell majd hozniok nemzetük vé
delmében.

A Pesti Hazai Takarékpénztár
mérlege

Az angol rádió vezérigazgatója bejelen
tette, hogy a BB'C jelentős mértékben ki
építi külföldi hírszolgálatát.

Az Egyesült Államok kongresszusa elve
tette azt az ellenzéki javaslatot, amely ki
363 millió Pepgó értékű váltót számítoltak le,
akarta zárni a szovjetet is az amerikai
másfél millió o tiszta nyereség
hadianyagszállításokból. A kongresszus jut
tatni akar Moszkvának is hadianyagot s le
Második évszázadába lépett a Pesti Ha Pesti Hazai Takarékpénztár. A magyar tér
szögezték, hogy egy ellenkező értelmű ha
zai Első Takarékpénztár, az ország legré
tározat a szovjetet az USA ellenségei ol- I
menyek elhelyezésénél, a külkereskedelmi
gibb pénzintézete. A második század első
dalára állíthatta volna.
.'
forgalomban nagy tevékenységet fejtett lét

mérlege mindenben igazolja, hogy a Pesti a Pesti Házai Takarékpénztár, amelijnek
mérlege közel másfélmillió pengő tiszta
nyereségről számol be.

A Középeurópai Katolikus Kurir lég- II Hazai Takarékpénztár az elkövetkező száz
újabb kiadásában olvassuk, hogy Bengazi, |I- eveket is a közönség bizalmának teljében
Cirenaiea fővárosa, 46.000 lakost számlál | fogja eltölteni. A részvényesek 6s betétesek
és közöttük 16.000 az olasz,
>
Líbiának I bizalma a 101-ik üz’etévben is fokozódott
Tripolisz után ez a második legnagyobb | a bank iránt, aminek jelét a betéteknek az

és az állami szükségletek kielégítésében
jelentős szerepet tölt be, 173 millió kölcsönt
nyújtott az elmúlt év mérlege szerint a
Pesti Hazai és 363 millió értékű váltót szá
mítoltak le. Ezek a hatalmas összegek bi

A közgyűlés elé terjesztendő igazgató
sági jelentés beszámol arról is, hogy a
Jegmagasabbrendű nemzeti célok’ szolgála
tában a mérlegben kimutatott állami érdcke.sség 68 millió körül mozog. A Pesti
Hazai fővárosi és Vidéki pénzintézetei igen
jól fejlődtek és 173 milliónyi rövidlejáratú
hitei, t nyújtottak. Az intézetek Bajáit tőkéje
31 millió, betétállományuk pedig 87 millió.
A Pásti Hazai Takarékpénztár február
19-én tartja rendes közgyűlését és ezen

zonyítják, hogy az előrelátó konzervatív
bankvezetés mellett a hitelszükségletek ki
elégítésében is vezető szerepet játszik a

®® igazgatóság a közgyűlésnek.

városa, ősi múltra tekint vissza, még a I országos átlagon felül történt szaporodása
adja. 16.2 millió pengővel több betétet he
Krisztus előtti ötödik évszázadban alaki- I
lyeztek el a Pesti Hazainál, amelynek hi
tották. Hosszú földnyelven épült és lagúna- I telpolitikája az ország magángazdaságában
szerű sóstó választja el a szárazföldtől.
|

Jeruzsálembe

érkezett Danovan ezredes
és megbeszélést folytatott az ottani angol
főbiztossal.
Megalakult a „n&mot képviselők híva
tala“ a budapesti Német Házban. Az új
hivatalnak dr. Baseli német népasoport-

aross kávéház*.
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részvényenként, mint a múlt évben is, 3
pengő osztalék kifizetését fogja ajánlani

FERENCJÓZSEF
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Linkerton
I
KlilSnSs
és a bűntudat éjszakai tevékenység folyik
Bemegek a felháborodástól, hogy már'
megint mekkora sérelem érte szegény ma(gyarorssági zöldingeseinkot.

Angliában
— állapította meg a nemei vezérkar

Olvasom, hogy a *■ Ház ülésén. az egyik
®yiiastestvért
valamilyen
himmi-hummi
apróság miatt vexálta a mentelmi bízottSág. Szinte szóra sem érdemes kis ügy
volt: a mentelmi jog felfüggesztését a les

Milánó, febr. 8.
A Sera péntek esti jelentése szerint
az Angliában folyó különös tevékeny
ségről szerzett tudomást a német ve
zérkar.
Az éjszakai órákban a nap
'magasabb honvédelmi fórumok egyike'
palinál sokkal nagyobb számban közkérte, mert az illető nyilasibátya „hivatali
titoknak jogosulatlanul birtokába helyezke
dett"
És emiatt. . .8

Bezony, emiatt szekírozták. Node nosza,
akadt védő is. egy nyilasöccs személyében,
aki jól odamondta az egész L Háznak, ka
rakánul, hogy ő pedig nem talált kifogá
solni valót ss különben is, bűncselekmény
elkövetéséihez és annak megállapításához
elsősorban is „bűntudat" szükségest
Jól megadta nékijük a® eszemadta jo
gásza, úgy bion.
És mégis, mi történt? A t. Ház felfüg
gesztette a Duna—Kárpát—Nagyhala pró
fétája zöldinges eszmeharcosának mentel

mijét, snir® a nyilasok ham elhagyta a
termet, nagy haraggal kiáltozva mond
ván: „Nincs már alkotmányt diktatúra

van itt!"
Haj, hajt —

borongok én is. Miilen idők!
Hogy ezeknek az eszményi alkotmányvédő
és diktaturaellenes nyilasoknak miket meg
nem kell emlők, Őszinte részvétem fakasz
totta bánatomban már csak az előbb emlí
tett első magyar általános jogeszmereform
vigasztal, az ffi. bűntudat-dolog. És ugyan
akkor a fülemben cseng a Pillangó kisaszszony harmadik ídvanáBálDól s csalfa
Linkerton hadnagy dala; „A bűn tudata

leiednek az országban a hadianyagot
és katonákat szállító vonatok és a
kikö őkbe is egymásután futnak be a
hajók. Egyes hadiüzemekben a leg
nagyobb titoktartás mellett folyik az
éjszakai munka.

Halálraítéltek Berlinben
egy angol kémet
Berlin, febr. 8.
A berlini néptörvényszék pénteken
kéthónapig tartó tárgyalás után ha
lálra ítélte De Wet 28 éves angol ál
lampolgárt, az angol—búr háborúból
jólismert De Wet búr tábornok egyik
távoli rokonát. De Wet a háború első

A pozsonyiak miséje

A görög király
az albán fronton
Belgrád, febr. 8.
(Búd Tud.) A „Politika
**
athéni je
lentése szerint a rossz időjárás tekin
tetében a görög-albán hadszíntéren a
harcok meglehetős vontatottan foly-

vásárlói számára

Sietek hát a® árva üldözöttek segítségére.

nem!

Nahát akkor pedig bűn. nélkül Mód
iiénak ők, patyolat-tisztán, mint & pesti ut»
®án a hé,,.

Hát akkor viszont miért keseríták-szosnorítják
alkotmányunk
büszke bajnokait
annyira, hogy bánatukban már veszve lát
ják a féltett alkotmányt és diktatúra alatt
érzik senyvedni magukat a Zöld Ház bátor
és kitartó eszmetestvérei?!
Nem szép dolog ez- Pláne mindössze
azért, mert valaki „hivatali titoknak jogo

sulatlanul birtokába helyezkedett. *
De amikor birtokba helyezkedni. ■—
Még az álmoskönyv is így mondja!

jó.

.*

Utőirat. Mindazonáltal s mindezek dacára
nem tartom kizártnak, hogy még hallani
fogjuk egyszer a Linkerton dalát: „A bűn

tudata éget!"
Üdvözlettel ragaszkodó hívük

Vasmaeskakovácsy Szvetozár,
t. Ház- és Operakarzati néző, söl
álmoskönyv-tulajdonos.
»

A „Két fogoly™ szerbül
Belgrád,

Sárgasága van
Faruk királynak

Itália korlátozza
a svájci határátlépést

Kairó, febr. 8.
■Bern, febr., 8.
(Reuter.) Hivatalos jelentés szerint
A svájci olasz követség hivatalos Faruk király az elmúlt éjszaka sárga
nyilatkozatot adott ki Bemben, amely ságban könnyebben megbetegedett.
ben bejelentette, hogy olasz részről a
határátlépést Svájc és Olaszország
között korlátozzák majd. Az eddig
fennálló rendelkezések .értelmiéiben a
svájciak vízum nélkül utazhattak
Olaszországba, de a háborús helyzet
arra kényszerítette az olasz kormányt,
hogy ebben a tekintetben is erősebb
rendszabályokat hozzon. Ezentúl csak
alaposan megokolt s kivételes esetben
adnak vízumot. A követség azonban
hangsúlyozta, hogy nincsen szó határ
kíséri útján az ORION
zárról.
nagy zenegépet. Világvevö
csúcsszuper ez, nyomó
gombos hangolással,
Japáni cáfolat
elektromos gramofonnal.
Rövidhullámú sávnyujtó,
Sanghaj, febr. 8.
fading-automata, varázs
A Döméi hivatalos japán távirati
szem, luxus-kivitel.
iroda megcáfolta azokat a híresztelé
seket, amelyek szerint Konoye herceg
A,
A zeneértő
japán miniszterelnök ellen merényle
nemeshangú
tet követtek volna el. ‘
készüléke az

febr. 8.

(Búd. Tud.)

Tokin Bosko, az ismert szerb
Műfordító, a jugoszláv—magyar barátság
®kyik régi híve, lefordította szerb nyelvre
Ziiahy Lajos „Két fogoly11 című regényét.
A könyv, amelynek szerb címe „Zarobljee héten kerül
az egyik belgrádi
könyvkiadó cég kiadásában a könyvpiacra.

HIRDESSEN a „PENGŐSÉBEN!
BIZTOS EREDMÉNY!

A március 29—április 6-án tartandó idei
Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállat vásár iránt nagy érdeklődés mu
tatkozik. A földmívelésügyi miniszter az
OMGE előterjesztésóra a tenyészállatvásárló
gazdák vásárlásainak megkönnyítése érde
kében kedvezményes, u. n. jutalékos ter.y'száílatbeszevzisi kitelt engedélyezett Azok a
magántenyésztek, akik ezt a hitelt igénybe
akarják venni, igénylésüket ‘legkésőbb már
cius 1-ig jelentsék be (IX., Köztelek-u. 8.).
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Knox ezredes beszéde
Washington, febr. 8.

(NST) Knox haditengerészeti mi
Kapható minden ORION rádió-kereskedőnél
niszter pénteken beszédet intézett az
amerikai haditengerészet most felava
'A
tott zászlósaihoz- A miniszter azt han Befflüfotja
KIUAl.y! UDVARI HANGSZERGYÁR
goztatta, hogy a tengerek fölötti ural
mat nem szabad átengedni a tengelyhatalmaknak, mert ennek az évszázad
nak a történelmét az fogja eldönteni, Vili., Jóxsef-kfirút 37-39. Telefon 134-028
Kit Legjobb választék. Csere. Javítás.
ÍMmVLwUl ”U- Kedvező fizetési feltételek.
aki uralkodni tud a tengereiken.
RÉSZLET 1
CSERE!

Kéfás Irén énekei
tudal FLÓRIÁN KÁVÉHÁZBAN
Gáspár Lajos és fiai zenekarával

Márgit-körút 40, telefon 151-888.

A Kisfaludy Társaság vasárnap dél
előtt fél tizenegy órákor díszközgyű
lést tart Voinovich 'G'iza. elnökletével
az újvárosháza közgyűlési termében.
A díszközgyűlésen gróf Bethlen Ist
ván székfcglalóbeszédet tart és meg
emlékezik Berzeviczy Albertról, majd
„Korunk uralkodó eszméi és báró
Eötvös József" címmel tart előadást
A díszközgyűlésen Végvdry-Reményik Sándor költeményeiből olvas fel,
Nyirő József egyik elbeszélését mu
tatja be, Harsányt Lajo-s költeménye
ket olvas fel. A díszközgyűlés utáni
közebéden Szinyey József tartja a serlegbeszédet.

évében Franciaország javára kémkedett Németországban.
A Völkiseher Beobaéhter ismerteti
De Wet mozgalmas életét, majd leírja,
hogyan viselkedett a vád’ott a főtár
gyaláson. A halálos ítéletet közömbö
A Pozsony város és vármegyeiek
sen fogadta, g amikor elvezették, ud egyesülete február 12-én, az 1919-iki
variasan meghajolt bírái előtt.
pozsonyi vérfürdő napjának emlékét
a budai várkápolnában. tartandó
gyászra kével ünnepli meg. A misén
dr. Folba János p. prelátus, tábori vezéresperes tártja a szentbeszédet. A
szentmise előtt Dausz Ferenc tanár,
orgotnaművész o-rgonál. közreműköd
nek P. Falus Edith opeTaénekernő, a
müncheni Operaház v. tagja és Jaczka
Gyula'gordonkaművész.
nak. György görög király ezt a hely
zetet felhasználva, látogatást tett a
fronton. Meglátogatott egyes parancs
Kamatmentes hitel .
nokságokat és igen nagyszámú kitün
a Mezőgazdasági Kiállítás
tetést osztott ki a csapatok között.

éget"
Ugyanis:
Hallottuk-é valaha is nyilasét oldaláról
a beismerő bűntudat dalát? Vgyehogy-

Bethlen István
székfoglalója a
Kisfaludy -Társaságban
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Május 5-től nyári időszámítás

Hemieii Sxínhóz:

A kormány rendeletéi adott ki,
amely szerint a Magyarország terüle
tén használatos egységes középeuró
pai időszámítás ezévi május hó 5. nap
jától kezdve további rendelkezésig ak
ként módosul, hogy
új időszámítás

a középeurópai időszámítást egy órá
val megelőzi. Ehhez kopást május 5.
napja — az egységes középeurópai
időszámításban kifejezve — már má
jus 4-én 23 órakor kezdődik.
Mc este /éptiraoepély

^ISKAVUORI ASSZONYOK
Odafönn, Tavaslandban, komor fenyve
sek és coerépakrt tört tavak köjött, az ősi
Niskavuorl-udvarházban nemzedékeken át
3 asszonyok tartották össze erélyűkkel és
•*
vagyonukkal a birtokot, összeszarított száj
jal kibőjlöiték azt a viharos időt, amíg fér
jük odajárt a faluban, a zabigyei ekekkel
szórta tele a vidéket. Tűrtek é3 vártak, el
száradtak az esztendők során, míg a férjek
ben elcsitult a vér s a gránitra épült Niskavuori-fészek visszahívta őket a kalando
zásból. Csak ca az egy asszony, a legfiata
labb Niskavuori-f. ú. felesége, a hisztériásán
féltékeny Márta csap faluraazóló botrányt
a gyönyörű tanítónő, Ilona miatt & ideg
görcsök közt fenyegeti meg az urát, Arnát,
hogy elmegy, viszi a pénzét s ezzel rombadönti az ősi birtokot. Ország-világ előtt
meghurcolja a tanítónőt, megszegi a Niskavusri-aaszonyok íratlan törvényét, a tü
relmet és a hallgatást, vétkezik a hagyo
mány ellen és ezért meglakol. Arne lerázza
magáról az érdekházasság bilincseit s el
megy Ilonával egy más eleibe, amelynek
egén vörösen parázslik a szerelem, mint
az éjféli nap.
Holla Vuolijoki társadalmi életképe ját
szódhatnék bárhol a világon, ahol valaha
is kötöttek érdoklházasságot — s hol nem
kötötteké —s törénhetnék bármely kortan,
amelyben voltak családi válságok. Térnek
ás időnek ez a nemzetközisége dicséretére
válik a drámának, mert azt jelenti, hogy
megtalálható benne a vergődő, izzó, örök és
drámai életnek egy részlete, egy pillanat
a lélek változatos háborúiból. Erkölcsi mánuanivalója ugyan sánltit, de a darabot ere
detivé teszi az a finn tájék, amely fátyo
los őszével és szikrázó telével betekint az
ablakon s megmutat egy belső vidéket ab
ból az országból, amo'y a rokonunk s ame
lyet szeretünk. Ez a környezet s egy aszszeny, az öreg Niskavuorlné rajza emeli ki
a darabot & társadalmi életképek gazdag
galériájából. Ennek az asszonynak a lel
kén tükröződik ugyanis az egész dráma, a
fiáé, a men'éé, az ősi családé és a szerel
mes’ leányé, mint a hideg tavon a fölötte

elvonuló arktikus vihar.
Tasm'
''má játssza ezt ar asszonyt, a
aemasc
TM ' jelenét viszi színpadra,
hanem a múltját is, az egész életét.. Arc
játékában ezok a regi, gyötrődő órák is átvqnnglanak. amelyeket az asszony a férje
miatt virre.-ztva eltöltött. Egy teljes asszo
ny! élet lappang és tör kV Tasnády Ilona
alakításában, amelynél őszintébbet rég nem
látott a színpadon közönség. Vitriolos fél
tékenység, beteg hisztéria dúl Gobbi Hil
dában, nem is tudom, hogy egy ilyen fiatal
nő mikor tudott annyi különböző alakot
olyan jól megfigyelni, ahogyan egymásután
a színpadra állít egy-egy karaktert. Jávor
Pálnak is vannak olyan megrázó kitörései,
mint egy láncon tartott farkasnak, ha nya
kán megszorul az örv. Ezek élő figurák. De
Lukács Margit, sajnos, nem tudja elfelej
teni, hogy színpadon van s így a nézővel
sem tudja elfelejtetni, hogy többé-kevésbbó
rutinos játék az, amit tőle lat. Ki kell emel
ni a kitűnő Vjlahyt, Balázst, s a finn aszszonyok közül Füzesst, Irányit, Vándoryt
és Bírót. Nagy Adorján rendezése és Marchis György fordítása olyan becsületes mun
ka. mint amit ez a darab megérdemel.

Mátral-Betegh Béla

MEGVÁLTOZOTT A CÍME az Andrássy
Színház soron következő francia vigjátékának, Decoin darabjának, amelynek erede
tileg „Vigyázat] Törékeny!" volt a címe.
A jövő szombaton, február 15-én bemuta
tandó darab „Ne játssz a szerelemnt e l‘‘ címmel kerül a közönség elé M urdti Lili, Páger Antal, Vas zár y Pi
roska, Básii, Szakát s, Pataky.
G aj zág ó Dcnise, Szabó Klári és
S zende Bessy előadásában.
— A Semler-cég közismerten kiváló minő
cigi: szöveteiben ma is Igen nagy a válasz
ték.
ÖTVENEDSZER adják jövő szerdán a
..Györgyéi bál“ című nagysikerű op>
reitet, szombaton pedig másodszor is
köz vet’ti a rádió e Magyar Szín
házból.

MOZI
ADMIRAL (353-707). Cserebere. (■/<!, ‘tó, ‘tó,
’/a.O, v. ■/<„>, ’/<T2, ‘tó kor ic) — ALKOTÁS
(355-3.4): Arany város. (3, ’/<«, ‘/.s ‘/do) _
ANDIIÁSSY (Isi-127): Sok hűhó Emmlért. (‘tó,
‘tó, ’/<8, ’/ílö, V. ‘/ilü, ‘/112, 2, 4, 6, 8, 10) _
ASTRA (151-422): Sok hűhó Emimért. (’/<«, ‘tó,
‘/<3, ‘őlO, v. ‘tó-kor is) — ÁTRIUM (153-034):
Szeressük egymást. (‘A6, ‘tó, ‘/:10, sz , v. ‘/:4-kor
is) — BELVÁROSI (331-563): Cserebere. (4, 6, 8,
W, v. jobb t. 2, 4, 6, 8, 10, bal t. ‘tó, 5/<5, ‘/;7,
’/<9). - BELVÁROSI HÍRADÓ (181-21-1): Japán,
Kelet-Azsla hajtóereje. Rajzos híradó a> német
gyarmatokról. Zenedéiután a Hubay-palotában.
Színes rajzfilm Magyar, Ufa, Luee és Fax
híradók. (Folyt. 10—24 óráig) — BÉKE (291053): Egy királynS szive. (5, 7, 9. v. 'tó, 'tó.
‘tó, 'tó, ‘tód) — BODOGRAF (149 510): Stanley,
a riporterek királya. ('tó, 'tó, ‘tó, '/»10, v. d.
e ‘tó.O. '/rf2, 'tó-kor is) — BROADWAY (422722): Nagyvilági nő. (‘tó, 'tó, ‘tó, ‘/:10, ez., v.
‘tó-kor is) — BUDAI APOLLO (351-500): Csere
bere. ('tó, ‘/<7, 9, v. ‘tó, ‘tó, ‘áS, ‘tó, ’/alö) —
CAPITOL (134-337): Szerelem és vérpad. (‘tó,
'tó, 'tó, ‘/:10, V. 'tó-kor is) — CASINO (383-102):
Árvíz Indiában, ('tó, ‘tó, ’/RO, szomb., vas.
’/i-l-kor is) — CITY (111-140): Titkok kastélya.
(‘/<G, ’/<3, ’/<10, ez , v. ‘tó-kor is) — CORSO
(18-28-18): Nem gyerekjáték. (Mickey Rooney,
Judy Garland.) (‘tó, ‘tó, */:10, ez., v. ‘tó-kor
is) — CORVIN (133-988): Broadway Melody
1949. ('tó, ‘tó, 'tó. ‘/»10, v. 'tó-kor is) — DAM
JANICH (425 614): Cserebere, (‘/ti. 'M, 'tó,
’/tlO, V. 2, 4. 6, 8, 10) — DÉCSI (125 952): Sze
ressük egymást, ('tó, ‘tó, W.O, sz., v. 'tó-kor isi
— ELDORADÓ (133-171): Pénz beszél. (4, 6, 8,
11, V. 2-kor is) - ELIT (114 502): Broadway
Melody 1945. (4. 6, 8, 10, v. 2-kor is) — FLÓRA
(Kispest. 1-16-702): Hazajáró lélek. (’/<5, 7, 9, v.
'la, ‘tó, 'tó, 'tó, «/d«) — FÓRUM (189-543): Egy
é'eten át. (!tó, ‘tó, 3/il0, sz., v. ‘tó-kor is) —
GLÓRIA (427-521): Cserebere. ('A5, ’/<7. 9, sz.
'tó. 'tó, 'tó, 'A10. v. ‘tó-kor is) — HÍRADÓ
(222-499): Az életSsrtön csodát. Rajzos híradó
a német gyarmatokról. Zenedéiután a Hubaypalotában. Színes ratzfllm. Magyar, Ufa, Luec
és Fox' híradók. (Folyt. 9—24 óráig) — HOLLY
WOOD (225-003): Broadway Melody 194J. Í'/H,
'A5. 'A8, '/»10, v ‘/??-kor is) — HOMEROS (296178): Z, a frltete lovas. (‘Ó5. 7. ’/<10, ”, >tó-tM
folyt.) — IPOLY (292-626): Stanley. a riporte
rek királya, (‘tó, ‘A6, ‘A8, ’AIO, v. 'tó-kor is) —
JÓZSEFVÁROSI (134-044): Stanley. * riporte
rek királya, (‘tó, 'tó, VsS, ‘Alt), v. !/«2-kor is) —
KAMARA (423-901): Udvari bál. (1‘, 2. 4, 6. 8,
10) - KORONA (353-318): Sok hűhó Emm'ért.
(’At. 'tó, ‘tó, >/»10, v. 'AT-kor is) — KULTUR
(330-193): Cserebere. (5, ‘A8, '/<10, v. ‘bt, ‘/<i, a/<6,
•A8, ’AIO) - LLOYD (111-994): Hétszllvafa. Í'A4,
‘/=6, 'AS, 'A10. v. ‘/:2-kor is) —• NYUGAT (121<K2): Irland zsarnoka. ('/:5, 7. ‘A10, sz. 4, 6, 8,
10, v. 2, 4, 6, 8, IC) — ODEON (422-735): Stan
ley, a riporterek királya. ('/<5, ’/<7, 'A10, sz. ‘Aí,
'AS. ‘A8, '/P.0, v. 'tó-kor is) — OLYMPIA (423188): Cserebere. (11, 2, t, «, 8, 10) — OMNIA
(109-125): Egy életen át. (5, ‘A8. V«M, sz., v. 4,
6, 8, 101 - OBIENT (1J4-926): Mta.l, a gazdag
ember lánya. C/<5. ‘/a, >aio, v. vö, >m, ‘tó,
‘A-3, '/.I0) - OTTHON (146 447): Cserebere, ‘tó.
V<6. ‘A8. ‘AI0, v. ‘hü-kor is) — PALACK (2211.
S2): A noircdamcl ioronyér, <11. á, d, 6, 8, 10)
~ PATBIA (I4M 3): HétszIIvata. (4. 6, 8, 10.
v. 2 kor is) - PHŐNIX (223-242): Stanley, sa
riporterek királya. (11, 1, 3, 5. ’/<8. *A10)
—
PADIUS (122-098): Egy asszony három élete.
C-A5, 7, 'A10 ez, v. 2-kor te) — REX (223-020):
Cserebere. (!A5. 5/<7. 9, sz. ‘tó, ‘tó, ‘AS, ‘AW, v.
’tó-kor is) — RIALTO (203-443): Irland zsarnoka.
(11, 1. 3, 5. '/<8. ‘AW. v. 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10) —
ROYAL APOLLO (222-002): Bankó Pista. ('/,6,
•A8. *A10, ez„ v. 3-kor is) - SAVOY (146-040):
Hétszllvafa. (‘A4. ‘tó, >A8, 'A10, v. '/=2-kor is) —
SCALA (114-411): A holnan hajósa. C/<6, 'A8
’AIO, ez, v. 3-kor is) — SIMPLON (268-999):
Hétszllvafa. ('Isi, 'Isti, '/í3, 'AlO, v. ’/fi-kor is) —
STEFÁNIA (Kispest. 349-338): Hollywoodi va
rázs. (5, 7. 9. v. 'Ist, ‘A4. 'tó. ‘/:8, ‘AI0) STÚDIÓ (225-276): Csata. (11, 'tó, 'A4. ‘tó. 'A3,
■A10) — TIVOLI (225-602): Stanley, a riporterek
királya. ('A5, 7, ‘A10. sz. ‘1,4. ’A6, s/<8, »A10, v.
•02-kor is) — TUKÁN (120-003): Cserebere. (II,
■A2. 4, 6, 8, 10, v. 10, 13, 2, 4, 6. 8 10) — URÁNIA
(146-046): Jud Süss. (5, '/<8. ‘A10, sz., v. ’A3-kor
is) — VESTA (222-401): Tlp-Top Faliies. (‘All,
‘/a, 'M, 'tó, 'tó, *A1O, v„ íi. 11, 2, 4, 6, 8. 10) —
ZUGLÓI (296-309): Cserebere. (5, 'A8, '/»10, sz.
4, 6, 8, 10, V. 2, 4, .6, 8, 10)

BjÍDIÖ
IMI FEBRUÁR 8, SZOMBAT
BUDAPEST I.:
16.15? A kassai rádió műsorából. — 16 45:
Időjelzés, időjárásjetenfe hírek. — 17: , Hí
rek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: Rádió
posta. — 17.40: Hanglemez. — 18: A táplálko
zás időszerű kérdései. Néhány jótanáos disznó
ölés idején. — 18,36: Pázraán György zongorá
zik. — IS: Hírek magyar, német és román
nyelven. — 1J.26: „A hereegkisasszony.
'
*
Oporeft két felvonásban, előjátékkal. —■ 21.16:
„Elbocsátó szép
**
üzenet.
Bevezetőt moiid
Ottlik Géza, — 21.40: Hírek, időjárás jelentés.
— 22: „Farsangi tánozene.
**
Cigányzene, Kékes
Irén énekszámaival. Tánclemazek. — Közben
23: Hírek nemet, olasz, angol és francia nyél
van. — 24: Hírek.

Gyógyítható-e a tüdőbaj?
Mindazok. akit astfmOan. tMfcstehurytban. idMt
kíilllístoa. •InitlktrodtiMs. rájita tart! rekedt-

GOSMHIRDETÉS-.

azinnazaif ncn mosom
OPERAHÁZ: V. d. u.: János vitéz (3). V.
csba: A dívány báró (’/sE). ÍI : Don Carlos (kezd.
x/a7-kor). K.: Faust (kezd. VsT-tkor). S’z.t Nílusi
Lsgarda, Gianni ScÚicch.i, G?árdajelenet. Cg-.:
A végzet hatalma. P.: V. Filharmóniai hang
verseny. Sz.: Trubadúr. V. d. u.: Saherezade,
Coppélia, Pectj karnevál. V. este: Toc-ca. H.:
Nincs előadás. ’K.: Don Carlo-s (kezd. ’/t7-kor).
NEMZETa: V. d. u.: A sárga c&’kó (V«4). V.
ceté: Niekavuari asszonyok (’/aC). Egé-'-z héten
minősn e~te: Ni&kavnori asszonyok. Vas. dél
után: Bánik bán.
KAMARA: V. d. u. és este: Kaland C1/^:
3/<n.). Egé/z héten minden este és vasárnap
délután: Kaland.
MADÁCH: V. d. u. és este: Négy asszonyt
szeretek (V2Í, ’/íB). Egész, héten minden esto
és vasárnap délután: Négy asszonyt saer&'eik.
VÍG: V. d. u. és este: A szSkékkel mindig
baj van (V14. */<8). H. K. Sz. Cs. P.: A sz'-kék
kel mindig baj van. Sz.: Féltékenység. V. d.
v.: A szőkékkel mindig baj van. V. este:
Féltékenység.
MAGYAR: V. d. n. és este: Gyergyói bál
(‘/el. :/a8). Egész héten minden este (szerdán
(50-edszer) és vasárnap d. u.: Gyergyói bál.
MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: V. d. e.:
Magyar—oC.r/’Z ököl vívómérkőzés (.‘Ok V. eete:
Beethovöi JX. szCmfóniája nyilvános főpróbába
(V^k H.: IX. szimfónia. K. (7). Sz. (’/sSk Cs.
(’/t8). P. (7), Sz : (‘/e8): Cyrano de Bergerae. V.
d. e.: A sárga csikó (’/dlk V. d. u.: Énekeoek
és hang-zenek Feregszemi'é^e (5).
FŐVÁROSI OPERETT: V. d. u. és este: Ilye
nek a férfiak (’/zl, ‘AS). Egé>rz héten minden
*
est'
és vps.óvnan délután: TI vének a féritek.
ANDRÁSSY: V. d. u.: HainaJodifc (’/r!). V.
este: Az Ördög r.crn akzik (a/<8). H. K. Sz. Cs.
P.: Az új darab előkészületei miatt nincs előcdáp, Sz.: No ját-z a szerelemmel! (el"szőr).
V. d. u. és este: Ne játsz a szeretemmel!
PÓDTUM (a Pe-ti Színházban): V. d. u. és
este: Tekintettel arra... p/eó, V?9). Egész hé
ten minden este ée vasárnap délután: Tekint&lEBVs
®E'Í'VABÖSÍs
*
V. <í. n. ás este: 125--S
tempó ('l<4- ‘tó, ‘tó). Csütörtökig mindan este:
12A--n t-fmnA.
JÓZSEFVÁROS’': V. a. n. Aí e-te: FíataVi’
/./,<
í/,g\. Csütörtökig mtadea
este; Fiatalság bolondság.
KISFALUDY: V. d.
<*s este: Ma éjjel ezabnn vagyok í‘/<4, ‘/<6. */<9). C'iitörtökíg rüirttan
ért-,: Ma éljél fiv-beJ vagvpk,
KOMÉDIA ORFFTTM: V. d. n. és e~te:
Krssner, a varázsló (!/:5, !A9). Egész héten
m'nften 'este és v^s J. u : Krt-y ner. a vnrá^'ló.
KAMARA VARIETÉ: V. <1. u. és este: Ta
báni álom ('tó, */<7. 9). ErrtZ héten minden
este
vertre an délu+ta: Tabá-í álom.
TÓVAL VAR’ETÉ: V. d. u é« este: Roval
F-ál ('/»">, 9). Minden este, csütörtök, szombat
és vasárnap délután: Royal Bál.

Ma

iioeiö

I, Vrilány, Eszter ée az utójára gyászo
san szerepelt Almos a jobb esélyek,
IL Sunyi becsületes ügető.
Légyott
gyors, do megbízhatatlan. Baronesz klaszszls, de félő, hogy elkésik.
III. Viki—Caüler fogat), Lekér—Burák
fogat.
IV. Lasta Kovács IL választottja és
Orao jutott jó felállításhoz.
V. Étre győzelme nem vitás. Apród of
Pamuk és Zinkum a helyetzés.
VI. Ali, Benkö vélem ényozeót-je, Nestor.
VII. Barázda jól dolgozik, de járómódját
már kifogásolták. Opera, Zeppelin.
VIII. Az ujone Asparas Mtünő munkát
végez. Gyertyán és Apród.

Vasárnap Ügető
L

S. Pista a realitás. A jó
lévő Leander és Hamis a

formában
következő

sanszok.
IL Amatőrverseny.

Liitlé Tich, An' gyalka, Quarnero.
III. Moris S., Paprika, Ciril F.
IV. Dóba, Kovács II. hajtás, Kangor.
V. Ursus, Ulica, Dajka.
VI. Fontos, Dancsi, Apród of Pamuk.
VII. Léva S„ Urpéter, Pique Dame.
VIU. Makkfi'kó, TUly II„ Pasa.
IX, Jónás Lajos hajtás, Tisza, Zirc.

aígben. tóthftoa szenvednek és eddig nem talál
tak gyógyulást, topnak tölünk, felvilágosítás
dórjából

taljnsen Ingyen év bérmentve
egy Wnyvet sok ábrával, a Wvet'-MJ óimmal ■

.GyógymalSa attdühajt
*
"x'a rsss^wr

*
Ekirdesajö^

SZÍNHÁZ
OPERaHAZ: Vordi-emlékest ('tó). — NÉMZEl'I: Niáslaavuori asszonyok (bemutató, ‘/«8). —
KAMARA: Kaland (V<8). — MADÁCH: Négy
ao-zaiyt eze-rotök (’A8). — VÍG: A szőkékkel
mindig baj van (!/s8). — MAGYAR: Gyergyói
hál (‘/»3). — MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA:
Nincs előadás. —
FŐVÁROSI
OPERETT
SZ'NHAZ: Ilyenek a férfiak ('/«"). — AND
RÁSSY SZÍNHÁZ:
Az ördög nem alsziüc
(’/<8). — PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekin
tettel arra . . (‘AJ). — ERZSÉBETVÁROSI:
123-as tempó ('1,6, 8). — JÓZSEFVÁROS.!:
Fiatalság bolondság (•/««, 8). -■ KISFALUDY:
Ma éjjel ezabaci vagyok (’/<6, 8). — KOMÉDIA
ORFEUM: Kassner, a varázsló (‘A9). — KA
MARA VARIETÉ: Tabáni álom ('tó). —
ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9).

FERENCJÖZSEF
k FSFPÜVIZ

A BK® káprázatos programmal swndezi
meg idei jégünnepAyét, amely az idei jég
szezon kimagasló eseménye. Az egyesület
valamennyi műkorcsolyázója résztvesz az
„Erdélyi jógünn.eré’.yen“. As ünnepség a.
műjégpályán Schulck János műépítész ter
vei szerint épült székely faluban játszódik
le s a bíróvátasztás című képben a fővá
rosban soha nem látott székely táncokat
mutatnak be a korcsolyázók. Változatos,
érdekes, sőt mulatságos a műsor, amelyet
délután 6 órakor kezdenek s, városligeti
műjégpályán.

M svédek nyerték a járőr
versenyt Ccrlinában
A sivilágbajnokságok sorő.n tegnap Cortina d’Ampezzoban a 25 km-es katonai jár
őrversenyt tartották míg. A világbajnok
ságot a Hjukström, Matsbő, Östenson, G.
Andersson összeállítású svéd járőr nyerte
2 éra 13 p. 06 mp. idővel. A svéd csapat
végeredménye 15 mp.-es büntetés beszámí
tásával 2 óra 13 p. 21 mp. Második Né
metország 2 óra 20 p. 17 mp. (1 p. 15 mp.
büntetés). Harmadik Olaszország 2 ó. 23 p.
51 mp. 4. Svájc. 5. Jugoszlávia. 6 Szlová
kia.

A magyar-olasz
bokszmérkőzés szereplői
A (holnap délelőtt 11 órakor kezdődő ma
gyar—olasz ökölvívó mérkőzésen az egyes
su-Iycsoportokban a következő párok mér
kőznek:
Pcdány—paesani, Szampiás—Pao’etti, Fri
gyes—Cortonesi, Montéra—Priort ti, Torma
II.—Felire,
Csontos—Palmarini,
Jászai—
Cornago, Homolya—Latin!,

A TÖKCSAPATBAJNOKSÁGÉKT hat csa
pat küzd vasárnap délelőtt 9 órától és dél
után 5 órától a Műegyetemen. A bajnokrág
távolítja a IITVK ccapata, a második lie'y
a BEAC, a BBTE és a MAC között dől el,
a BSE nrk és a .Postás SE-nck kevés esé
lye'. vart helyez&ra.
A LEVENTÉK ö’ső országos síbajnoksúga vasárnap és hétfőn jut döntésre a
Mátrában. A nagyszabású versenyre az or
szág legjobb leventa síelőit hívtak meg s
a mintsgy kétszáz résztvevő között ott lesz
nek a jeles erdélyi ifjúsági síelők is.

A LUDOVIKASDK tílesiklófcajnokságábán Szalay Sándor győzött, aki a tO# mé
teres pályán a legjobb eredménjt élte el.
2. Dcezki, 3. Szalay Lórínd. Az összetett
versenyben vezet Szalay Lóránd, Deák és
Solymossy előtt.
A MHSZ gyászülést tartott, elhunyt ki
váló társelnökének és nemzatíözi vezetőjé
nek, Donáth Leónak emlékére. Vitéz Béldy
Alajos tábornok mondott emlékbeszédet.
Javaslatára a MUSz megfesteti Donáth
Leó arcképét s vándordíját ír ki Donáth
emlékére. Beleznai László bejelentette, hogy
az elhunyt végrendeletében értékes, remek
szobrot hagyományozott a MUSz-nak ván
dordíj céljaira.

A BSE ma és holnap siversenyt rendez a
budai hegyekben. A futásban Muesi, Kiss,
Cjoh és Enyedi, a lesiklásban Bernjén, az
ugrásban Kozma és Ványa a legjobbak.
RAJCZY IMRE kardvívó világbaJnckot.,
a MEFSOK főtitkárit, kultucznilnlszlcriumi
segédtitkárrá nevezték ki. A népszerű fő
iskolás sportember kinevezése általános
örömet keltett sportkörökben.
A BBTE or3z„gos tornaversenyt rendez
vasárnap délelőtt 9 órakor és délután -1
órakor a pasarátiútz tornacsarnokban.

A Kávésok Áruforgalmi Rt. igazgatóOlga, felügyelilb.'zottsága és tisztviselőkara mély fájdiaioimnal jelenti, hogy a
vállalat igazgatója,

S. Diószegi Ervin űr
e hó 6 án, hosszú szenvedés után el
hunyt.
Boldogult munkatársunk, aki szere
tetreméltó egyénisége által mindenki
ragaszkodását és megbecsülését vívta
ki, értékes munkaerejét taljea odaadás
sal
saont.elta
vállalatunknak.
MegToaáiilso gyászoljuk korai elhunyt.it és
emlijtót liíiítegra kftjryelélt&l Crúzziik.
A m?gbo3ogUit földi mar-Jványait e
hó 9-én. Vasárnap délelőtt 11 érakor
helyezzük örök nyugatomra a Kerepesitomöt.5 ' halottaatkájából a tóxa. káth.
efcJrtaft|tóápflnt.
BúdApert, WÍtatobruAr 8.

Megjelent
a „népsajt“
A kormány 30 °/o~kai korlátozta
a sajigyártást
A sajtgyártást a kormány 30 száza
lékkal korlátozta a hivatalos lapban
ma megjelent rendelet utján, mely e őírja, hogy a tejiparod és a havonként
átlag lót) kilogrammnál több sajtot
készítő termelő a sajtkcszítéshez az
eddig e óéira felhasznált tej mennyi
ségének legfeljebb 70 százalékát hasz
nálhatja fel.
Ugyanakkor előírja a
rendelet azt is, hogy a eajtkészítéshf.z
így felhasználható tejnek legalább 60
százalékából „trappista" jellegű, úgy
nevezett „egységes félkövér" sajtot fcöie’es készíteni, amelynek készítési
módját Ó3 minőségét külön rendelettel
a földmívelésügyi miniszter állapítja
meg. Az a tejiparos és termelő, aki
múlt év október 31-ig sajtot nem ké
szített, ezután csak külön engedély
alapján kezdheti meg a sajtkészítést.
A rendelet nem terjed ki a juh-, ki
rály-, vagy kecsketejből készített sajt
gyártására. Egy másik rendelet Ugyan
ekkor megtiltja tejből, vagy tejter
mékből tejszín-, illetőleg tejszínhab
ig'tló anyagok előállítását és forga
lom'': a h nzata lát.
A sajtrendelet tulajdonképeni célja,
mint értesülünk, n tejellátás zavarta
lan biztosítása. Nemcsak Budapest,
hanem r.z egész ország tejellátása kö
rül tavaly ismételten jeelntkeztek za
varok. amelyeknek a tejtermelés csök
kenésén kívül nagyrészt az volt az
oka, hogy a fejfeldolgozóipar a jöve
delmezőbb sajt- és-vaígyártásra hasz
nálta fel a kapott tejmennyiség nafrvobb részét. Tekintette 1 a tejellátás
biztosításához fűződő komoly nép
egészségügyi és szociális szempon
tokra, a kormány gátat kívánt vetni
a tejiparba" így túlzásba vitt sajtrv'rtá-n-’k, ame’y a közérdekű tejellátás- rovására történt.
_ Gcndo’t a rendelet arra is, hogy az
így korláto"Ott éajtgyártás re ves^e
rnygát czon+úl kizárólag drágább sajtf 'Iosé^ek készítésé?" s ezért kötelezően
írig elő, hogy a, rajtké^-itéshez felhasztv^kató tejnek legalább !><)■ Százaléká
ból a tenparosok vgynckezétt' „égj/séges félkövér" sajtot kötelsek készí
teni, bc*y
írry a-szegényebbek által is
^""vásárolható '■'’teóbb törhégteít kor’V-iön a piaír?. Ez a trannistn-'ielle'-ű
sn’t lesz ezentúl az úgynevezett népsa.jt.

Zsidó-elbocsátások
a párisi megyeházán
Paris, febr. 8.
(NST) A párisi megyeházán, ahol
Ezajna-megye .ügyeit intézik, meg
kezdődött a. zsidó hivatalnokok el
távolítása. Eddig 126 zsidószármazású
tisztviselőt bocsátottak el.

i Háromezer zsidó

vállalat szűnik meg
Szlovákiában

Tegnapról mára
23 centimétert apadt
a Duna
'--ég

A
földmívelésügyi
minisztérium
vízrajzi intézetének jelentése szerint
a Duna szombaton déli 10 órakor 685
centiméter. Tegnap óta
23 centimétert apadt. "A
A fenti Dunaszakaszról apadást jelen
tettek. A veszély nem múlt el, de ke
véssé csökkent, A jég tori aszokat pén
teken délután a honvéd légierők és a
jugoszláv katonai erők is bomibáizták
A hatás, sajnos, nem volt kielégítőErcsinél 12, Adonynál 12, Dunapentelénél jedig 9 centimétert csökkent a
vízmagasság. ami jelentős apadás az
eddigi napi 2—3 centiméterekkel szem
ben.' A helyzet egyelőre javult és re
mélhető, hogy a hideg időjárást lassú
enyhülés váltja fel és akkor a Dunán
keletkezett, most még csupán 3—4
centiméteres szórványos jégréteg fel
aprózódik és könnyen lefolyik. Egyéb
ként, ha nagyobb fagy következik be,
újra áradás követkézhetik.
A jég tekintetében, a helyzet
változatlanul súlyos,
mert még hosszú kilométereken össze
függő jégtömeg akasztja meg a Duna
szabad folyását.
Vitéz Bonczos Miklós belügyi állam
titkár, a dunai árvízvédelem kor
mánybiztosa, tájékoztatójában arra
mutatott ríj, hogy a dunai vízveszély
egyelőre még nem csökkent. A rcpülőfeldsrítés megállapítása szerint
Dunavccséig a helyzet változatlan. A
bombázás nyomai ugyanott vannak,
ahol csütörtökön ós pénteken, a jég
tehát nem indult el. A katonai és föld
mívelésügyi kiküldő ttok a helyszínen
most a robbantásokat készítik elő.
Ezekkel talán sikerül a jég zajlásút
jnegindít^i.
'.í.
A Duna magas vízállása következ
tében Albertfalva, Budafok és Nagy
tétény állomások ■ között a forgalom

Kiáradt a Szkutazi-ió
Belgrád, febr. 8.
Az albán—jugoszláv határon levő Szkutaritó a nagy esőzéseik következtében ki
áradt és elöntötte n jugoszláv parton levő
területeket. Podgorica és Cet in ja között
megszakadt az országúti összeköttetés s
lehetetlenné vált a tavon az Albániába irá
nyuló hajójáratok fenntartása is.

Kedden tárgyalja
a Ház ReményiSciineller expozéját
A képviselőház keddi ülésének napi
rendjére kitűzték a pénzügyminiszter
nek a tervgazdálkodással kapcsolato
san csütörtökön elmondott beszédét.
A pártok nagy felkészültséggel vonul
nak ki. és előreláthatólag igen széles
körű vita indul meg a csúcsminiszter gazdasági programjáról. A keddi
ülés előtt az egyes pártok külön érte
kezletet tartanak amelyeken kijelölik
a pártok vezérszónokait és általában
megbeszélik állásfoglalásukat a mi
niszter széleskörű programjával szem
ben. A vita — tekintettel a sok szó
nokra — napokig el fog tartani.

egyszer s mindenkorra tiltva van.

^Sl2fí11ér.

A rendőrfőnök
52 abrosza
y

jégíorlasszoR még mindig
súlyos veaxélyf ieleníenelc

Pozsony, febr. 8.
(Búd. Tud.) A központi gazdasági
hivatal határozata értelmében három
ezer zsidó vállalat szűnik meg Szlová
kiában. Ezek a vállalatok vagy nem
alkalmaztak munkaérőket, vagy pedig
Kern jelentettek hasznot az állam szá
mlára. A zsidó tudajdonosok meghatá
rozott időpontig kötelesek üzleteiket,
Raktárukat, műhelyüket stb. felszá
molni. Amint a felszámolás elrende
lése a hivatalos lapban megjelenik, a
^sidó vállalat már nem rendelhet árut
— A budapesti kártyafronton történt ese
és nem fogadhat el megrendelést. A ményeikkel kapcsolatban írt tegnapi tudó
vállalat tulajdonosa köteles mindent sításunkban szerepelt a Budapesti Polgári
á&y rendezni, hogy a felszámolás ha Kaszinó is. Megállapítjuk, hogy a Polgári
tárnapja után semmi se mutassa, hogy Kaszinó, amely a Szent István-körút 18.
szám alatt működük, nem zárta be helyi
a vállalat még működik.
ségeit. A Kaszinó társadalmi munkát vé
gez', de termeiben, a hazárd- kártyajáték
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szünetel. A Székesfehérvár felé irá
nyuló forgalmat átszállással tartja
fenn a MÁV. A távolsági vonatok
forgalmát ideiglenesen a pusztasza
bolcsi vonalra irányították át.
A beállott hideg a gátakat megszi
lárdította ugyan, viszont az összeálló
jógtömböket még jobban összefagyasz
totta. Albertfalvánál 809 ember dolgo
zik állandóan a gátakon: motorizált
műszaki csapatok, gyári munkásság,
leventék, diákok, főiskolások, akik a
legkritikusabb
időben jelentkeztek
szolgálatra. Eddig tízezer homokzsákot
használtak fel a veszélyeztetett helyek
elzárására.
Tekintettel arra, hogy Budapesten
fokozatos apadásra lehet számítani, az
árvédelmi bizottság egyelőre munkás
ságát felfüggesztette.
A szakértők szerint a bombázásnál
■sokkal eredményesebb lehet
a jégrebbantás,
amelyet rendszerint elektromos gyúj
tással, vagy úgynevezett angol gyujtózsinórral hajtanak végre, úgy, hogy
a robbantóanyagot deszkalapokra erő
sítik és a kijelölt helyre csúsztatják.
Itt robban fel azután a nagy feszítő
erejű robbanóanyag és remélhető,
hogy így az úgynevezett „jégrobban
tó rajok" jelentős mértékben előmoz
dítják a gyorsabb apadást,
Jugoszláviából érkezett hírek szerint
Újvidékien arra számítottak, hegy a
jég zajlása folyamatos lesz. Ez azon-,
bán nem következett be, meri a jég
táblák útközben megrekedtek és ennek
következtében a vízállás állandóan
emelkedik, A dunavédelmi hatóságok
ütt arra számítanak, hogy a vízállás
február közepéig 3 méterrel elmélke
dik és ebben. az etetik en meghaladja a
6 métert, amikor komoly veszélybe so
dorhatja Újvidéket. A szükséges in
tézkedéseket most foganatosítják.

Bukarest, febr. 8..
fMagyar Távirati Iroda)
A fővárosban a letartóztatottak szá
ma 3112, vidéken 8682, összesen 6794-re
emelkedett. A letartóztatottak között
van Nikoláj Petra, a nemzetgazdasági
minisztérium volt államtitkára, to
vábbá egy lelkész, aki a szörénymegyei lázadást vezette és még több lé
gionárius Vtezető. A Temesváron meg
tartott házkutatások során Comaneseu
volt rendőrfőnöknél 147 drb bőrkabát
készítéséhez szükséges fekete bőrt, 52
abroszt és több más rablott holmit ta
láltak.

Bukarest, febr. 8.
(Német Távirati Iroda}
Királyi rendelettel haláluk után a
román rendest'laggal, illetőleg vitéz■séigi éremmel tüntették ki a romén
haderőnek a januári nyugtalanságok
során elesett 17 tagját. (MTI.)

Bukarest, febr. 8.
A katonai törvényszék február 6-án
46 felkelő felett ítélkezett. Hét lázadót
5—20 évi kényszermunkára, 35-öt k'thónaptól ötévig terjedő fogházbünte
tésre ítéltek, míg négy vádlottat fel
mentettek.

Egy benzinkút
tűzveszélyben
Ma a hajnali órákban a Baross-téren lévő Steaua benzinkút melletti
kis fabódé kigyulladt. A tűzoltók
nagy készültséggel vonultak ki, hogy
megakadályozzák a benzinkút felrob
banását. Ez sikerült is és a fabódé
ban. alvó Szabó István benzinkútkezelő,
akinek kis kályhájából
kipattanó
szikra okozta a tüzet, súlyos égési se
bekkel került kórházba.

f -feAiíbsM

LAPZ
Pengős

LéavédeJmi éqbolt
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sportmellény
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bőrkabát
esőkabát

V„ Geált Fersnc-u. 23.

Márton - Szász
Címre ügyelni
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Afo még
telles választékot talál
legolcsóbban, a világ"
legjobb zongoráiból ;
részletre I s t

EGYES PÁROK OLCSÓN

I » g ö i e s é b fe o n

Bálvány-Utea

hirdetés

r. t. Magyarország legnagyobb zon
goraterme: Erzsébet-körút 19 Kitűnő külföldi zongorák 609-tól Bérleti
VÉTcLl Csere! Szí Ilit , s 1 tagold
Telefon: 222-616,

MEGÉRKEZETT

GRIF0NE«
aMinden
darab vérvörös és

hírneves zongoraterme
Budapest, V.,
Vilmos cs.-út 68.

narancsok királya

méxédes. Mindenütt kapható
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Legjobb zongorák
Elegáns
fiúk
legolcsóbban,
részletre is.
Ruhásboitja
Csalódás sstaír’Ai.

EDELMANN

QIIlamosHansSzefied
LAULYJÖZSEF
rádió- és villanyszerelömester

CA
NTU Ll A
rmTTmr,

Hangszórók^ hangerősítők,
mozlhangosfc erenriezések
és rádiók szakUzeme

IV. kér., Kamermayer Károly-utca3.

HARMONIKÁK

*
KIRÁLY

SZZGiDpSzéchenybtír 9. T. üzem: 25-40

Hangban, árban vezeS

esy északnémetországi város fölött. A. nyomjelző lövedékek foszforos fény,
csíkjai zárótüzct vonnak a város fölé

SÜRGŐSENísF"
eladó briliánsait

REMÉNlkTpénz

Továbbra is fennmaradnak
a romániai vasúti korlátozások

mie’ött eladja. KristőJ'-tér 2« 1.8
Ékszermüterem. 12—2. között.
Telefon 182-647.

All a házhoz,

ha átnézi régi értékpapírjait. Leg
jobban értékesítheti Barna Bank°>
n^i, V., Nádor-utca 2R. T. 12-13-16.
Értékpapírokra kölcsönt nyújtunk.

! Bllllárilasztal,

V szék, ovőszer, FRIEO vendéglői
- berendelő, Király-ntca U. sz.

amely szerint a személy- és teher
M A «: «
vonatok járatainak csökkentésére és
(Búd. Tud.) A rendes vasúti forga u járatok menetidejének meghosszab- TAXIGÉPinö
óránként P 1-30
Jel
lom helyreállításának elhalasztásával bításáa azárt volt szükség, mert a vúl.alai 423
—501, 223-338.
kapcsolatban a román közlekedésügyi sürgős jellegű forgalom rendkívüli
minisztérium közleményt adott ki, módon megnöyckedett.
Használtruháéit

A fagy és a víz sok kárt okozott
a

1

A takarmánykészlet takarékos be
osztással, néhány vármegye kivételé
vel, elegendő lesz.
Abraktakarmá
nyokban azonban igen sok vidéken
máris hiány mutatkozik,

Árvíz Tráciában
Isztanbul. febr. 8.

Trá'eía török részében veszedelmes
árvíz pusztított. A görög-török hatá
ron húzódó Matis-folyó árja átszakí
totta a török parton emelt gátat,
ame ynek építését nemrégiben fejez
ték be.
A szmirnai tartományban szintén ár
víz .pusztít. Szmirna és Aydin környé
kén 400.000 hektár föld áll yíz alatt s
több falu teljesen el van zárva a kül
világtól. Két falut ki kellett üríteni. A
török félholdegyesület segélyexpediciót küldött az árterületre s sátrakban
próbálja elhelyezni a hajléktalanná
vált lakosságot. Szmirna és Manisa
között a vasúti forgalmat is be kellett
szüntetni. Emberéletben eddig még
nem esett kár, az állatállomány nagy
része azonban elpusztult

havazás, később eső. A hőmérséklet
Hyugali légáram helyen
ma nem változik, holnap emelkedik.
iá j és enyhülés jön

HÓJELENTÉS:

A viharos északi szél az éjszaka folya
mán hirtelen megszűnt. A hajnali órákban
nyugat felől nagy sebességgel valamivel
enyhébb levegő érkezett hozzánk fe’hcBöd-ís
és kisebb havazás kíséretében. A hőmér
séklet ma reggel az egész országban —5
fok körül volt, de úgylátszik, hogy nyugat
felől újabb óceáni eredetű léghullámok ér
keznek és így enyhülésre lehet számítani.
Nyugati légáramlás mellett változó fel
hőzetet kapunk. Átvonuló havazások és
esők lesznek, a hőmérséklet pedig néhány
fokkal emelkedni fog. Z. Z. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tébe: Mérsékelt szél, változó felhőzet, több

Az új havazás
réteget adott. A
pilisi hegyekben
60 centiméter, a

1—2 centiméteres friss hó
budai hegyeken 23—25, a
23—34, a Kékestetcn 50—
hótakaró vastagsága.

Felelős szerkesztő Ős kiadó:

DR. HALASZ SÁNDOR
Alapítolta:

DR. NADANY1 EMIL
Kiadja a S Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer
kesztőeég: Honvéd-u. 10 Tel.: 11-53-60. Kiadó:
Andrássy-út 47 Telefon: 22-42 32. 22-42-33. 22-42

Kozmetikai tanítványt
ingyen tel vesz, rég! kozmetika.
Dr. Blróné, VII., Rákóczi-út 10.
Telefon: 223-704.

VESZEK
szép tiszta Színházi Életet. Tolnai
Világlapot és Pengős regényeket.
Levélhívásra házhoz megyek.

KIADÓ bérlemények
bejelentését jól díjazom.
F E L L N E K 12 0 — 124.

Epeköve van?

é tkezzen \ egeiérlus és dié
tás étteremben. Baross-u. 1.

(Hollandi Bank épület.)

ÁLARCfc LAMPION
papírsapka — szerpent’n. PAPiR-lUX
Budapest,. Klauzál-tér 18, Udvar.
Árjegyzék díjtalan.

Higanyt veszek
IX.,
Llllom-atca 46.
ig Liliom-utca

Alpacca asztali
felszereléseket, tálak, tálcák, evőesz

közöket legmagasabb áron VESZ
HEXNER. Király-u. 25 Tel. 22-7073

Elsejére különbejárátu nagy utcai
és különbé járatú udvari 3—3 személy
nek ellátással kiadó. Gr. Klebelsbergutcá 23. HL 10.

Női kalaptizletbe tanulólány fi

zetéssel felvétetik. Herzog VI, Király
utca 59/a.

Stefánia-útnál 3
em. bérház komf.
t islak. 50.000 bér
215.000-ért eladó
Í6o.-el átv.
dr. HEGYI.
13-06-88.

Városligetnél
adóm. 2X2
szobás összk,omf. hallos
úrivilla házm
lak. (IS.000-írt
eladó dr. HEGY I. 13-00-83.

*
©HA
Gummiclkkeb kiválóak 1
JegyzeimAs-liis 14 lillérlő.
100' solcs orosítás 1.50 Taxigép:rás
fordítások N ag y Ibolyánál. Terézkrt 21). 326-513.
Diplomás fiatalember irodai

gyakorlattal saemé yi titkárnak vagy
állami autóvezetői es helyismereti
vizsgával soflörnek ajánlkozik.
«utr. jnris dr.» Jeligére fókiadóba.
Fizetek és angol, német orosz,

spanyol nyelvleckét adok kiilönbejá
ratu, világos, tágas, tisata szobáért,
<r>octOT» jeligére ffikiadóba.
Ügyes varrónő házakhoz is ajánl
kozik. Horn Ede-utca 15. 1. 7.

*
Gubernátor
udvar
25-ik társasházunk
a Horthy-híd budai hídfőjénél a ISO
méteres Vltézek-terCn épill.

25 éves legnagyobb
adómentesség.
Versenyen felüli kivitel Príma ren
tabilitás. Amortizációs kölcsön. Gars^ón. 1 szobás-hallos cselédszobás,
2 siobás gars:ón, 2s:obás hallos és
négyszobásnak . is megfelelő nagy
2 szobás hallos, kívánságra nagyobb

Szent István- leköthetők
öröklakások
Tisztviselő Társas
házak
Építő Irodája, Horthy
parknál
Miklós-út. 3B. — Telefon: 2SS-4Ö9.
épülő luxus saroRpaiotfban, angnsz-

| tusi beköltözéssel, nagyméretű 2rs3Obás hallos (22 m« s;obák>, l-s^obás
j hallos cselédszobával és társzón nagy
méretű, förőfulkés -

öröklakások

központi fútés melegvízzel. Leköthető
Sziget-utca 27, III. em. I. Tel. 292-885.
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KOCSIS JAN0S-16I

VEGYEV. Üzlet: Visegrádi-u. 14.
Telefon- 112—821. Üzem: V, B:'lványn. 22. Telefon: 810—628,.
használt

választékban.
Sebestyén, VI Kirá!y-u.5O. T 42E-6ÍII

DÓIM A vegyes fagymentes
“ ICI'I lr% téli alma kosárban
20 kg bruttó súlyban, postán, után
véttel 14 P. H •rendii 10 P. INGBuffi
MA1ER Kökényes, Kárpátalja.

BRILIÁNST

aranyát, é.fistol, lejtnsqacabb napi
trban teszek. Rózsa, Doh nv-utea t ti
<új náz) Telefon 226-15.;.

Mielőtt elválna
zálogjegyen levő tárgyaitól.
tárgyaitól, ruhájí
ruhájá
tói, stb. szeniációs áron megveszem.
Andrássy-út Ó2. 11.12/a. T. 1Í5-129.

Szörmefesiö

és

kikészít

22.
Váci-útnál T.: 291
*233.
Kis tételetek
f c.
. is vállal.

Weil Menj Budapest, Forgácb-u

NAGY
SAHDOB
Ezüst-, kélírókák, kabátok, bolerók

éa nérzek nagy választékban és

Ká!vin-tér közepén.

badí módra - tejes zsíros ételekhez
egyaránt, nagyban és kicsinyben.
Engllincfer sütőüzem, Bpest. vili..
Karpfenstein u. 1. Telefon: 330
*924.

RUHÁT LÉNÁRT
urisxabónól rendeljen. S 3.
Vetek .raktáron. Erzsébet-tér 13T.: 182-376.

ÜZLET-, NAGYLAKÁS- és

Pál
Újságárus,

Különíejfes kétszersttlt karls-

Goldn&'p^M-bt so>

2 soros
iizemhelyisés. kölcsön
rése óriási

Vörös

•Jó téifi alma 20 kg-os ládában
Jonathán és böralma 18 P. Törökbá
lint és Batnl lt? P. Vegj es fajtákból
14 P. II. osstáiyű 10 P. 5 kg. dió 8
P. Ő kg. mogyoró 5 P. Utánvéttel ab
I feladó. Postai szállítás. Hermann
Jakab Irkoc Kárpátalja.

kölcsönzés

Teréz-körút 38. Telefon: 11-67-36.

Akármilyen rongyos íiikó, selyem,
rázsoljuk fillérekért. Griinleld,
Szent István-körút 3. II. 19.

A földmívelésügyi minisztérium ma
adta ki legújabb vetés jelentését, mely
megállapítja, hogy a legutolsó hivata
los jelentés kiadása óta eltelt négy
hát igen változó, szeszélyes és csapa
dékban gazdag időjárása nem volt
kedvező a mezőgazdaságra. Az erős
fagyokat követő hirtelen
olvadás
miatt az őszi vetések, különösen a
mélyebb részeken, víz alá kerültek. A
hirtelen olvadást követő erős (—10,
—25 fokos) fagyok miatt pedig sok
helyen' jégpáncél alá került a vetés s
ezért a kiváltásnak vagy fulladásnak
a veszélye áll fenn.
Az őszi vetések közül a koraiak a
.legnagyobb részt elég, jól megerősödve
és bokrosodva mentek a télbe. Eddig
a legtöbb vidéken hótakaró alatt völ. tök; elég jól teleltek. A késői vetések
sok vidéken igen gyengék és a tél, beá’lta előtt nem tudtak megerősödni,
sőt sok helyen még ki sem keltek, a
hótakaró alatt azonban látszólag elég
gé megerősödtek és a ki ném kelt veté
sek a hótakaró alatt kikeltek. Január
közepe és vége felé az időjárás hirte
len enyhülése miatt Jelentékeny.- őszi
vetésterületek kerültek víz alá. A vi
zek levezetése mindenütt folyamatban
Jé - van.'
■
■... ' ■ - j - ■
A .
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szmoking

Lengyel Rádió

Bukarest, febr. 8.

legtöbbet fizetünk Schmergel ruha
üzlet, Rottenbilíer-Q. 37. Telefon
422—269O Hívásra jövünk.

Magiaros ruha
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olcsó árban.

óránként írosre»
perrimel lakására megyek Este is,
Ineze Margit Szent István hörót 5.
Egfy pengőért

127—941.

Tehermentes mezőgazdasági

Szövetkezén Keret

érdetek Ajánlatodat kérek a Kiadó
hivatalba • Szövetkezeti) jelige alatt.
Kárpitos há akhoi legolcsobbara
ajánlkouk Szabó. Viola-utca 36 sz.
Házfelügyelőnél
Finanszírozom, ha könyvelésé

vel engem megbíz. „Mérlegképes
*
4
jeligére földadóba.

Festék kereskedő komoly srakember- segédi vagy ügynöki állást
keres „Keresztény 32’* jeligére Tenzer hirdetőjébe,. Szervita-tér.

Bérház

modern luxus lakosokkal, adóban,
háromemeletes jjO.OOO-ért. Sa- ok-’
béraáz, csupa, komfortos lakással,
20.000 bérrel, 100.000 pengővel meg
vehető többi amortizációs kölcsön,
Pollák, József-körút 11. 149-87tf.

Balatoni SSZ
villát veszek
vízparton, somogyi oldalon, kész
pénzért. Ajánlatokat kérem Balogh
hirdetőbe, Szent István-körút S.
aGyorsvonati. megállós Jeligére.

Vasárnap délelőtt is
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VW felem festésért.
dSlMfl költözködésért.
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kiadó I Cl IC Q S O • beje
lenti és azt kiadjak. Exprest. Erzsébetkörút le. aj., f. 3. T.: 422—136.

Nyomatott a Pallas irodalmi és Nyomdai r.-L körforgógépein. (Felelős: Gyóry Aladár Igazgató.}

öröklakások

Bndagyiingyénél luxnskivitelü villábán 3 s:oba-hallos lakások i-Bzpontitútéssel olcsó árakon. Kérjen dőmentee
ismertetőt I Siejke, 2Ő9-122.

