
Főmunkatárs: Dr Kertész Róbert XXVII, évf. 36. számFőszerkesztő: Bethlen András1941 február 13.

KÉTSZER TÁRGYALT •:

MUSSOLINI ÉS FRANCO
s

„A két kormány szempontjai megegyeznek0 — Az egyiptomi követség is 
elhagyja Romániát — Német b’ombavetők támadása Cirenajkában
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Dánia 17 tárpedónaszádot adott át Németországnak
Madrid, febr. 13.

(Német Távirati Iroda)

Franca tábornok spanyol államfő 
és a Duce — mint hivatalosan köz
lik’- " ’

február 12-én két ízben folytatott 
beható megbeszélést Bordigberában.

Az értekezleten jelen volt Serrano 
Suner külügyminisztei- is. Cia.no gróf 
katonai szolgálatának teljesítése miatt 
nem vehetett részt a megbeszéléseken. 
Az olasz külügyminiszter baráti hangú 
táviratot intézett spanyol kartársá
hoz, amelyre Serrano Suner szívélyes

hangon válaszolt.
A megbeszélések befejezése után a 

következő hivatalos közleményt tették 
közzé:

A Caudillo és a Duce, valamint Ser- 
rano Suner spanyol külügyminiszter 
között február 12-én délelőtt é^ délután 
lefolyt megbeszéléseken megállapítot
ták, hogy

a két kormány szempontja meg
egyezik

az általános európai kérdések, vala
mint mindama kérdések tekintetében, 
amelyek e történelmi pillanatokban a 
két népet érintik. (MTI)

Al
ól a-

kön a szertartásfőnökkel — üdvözölték 
őket. Jelen volt a spanyol ügyvivő is. 

A spanyol vendégeket Olaszország
ba érkezésükkor
lelkesedéssel ünnepelte az olasz nép.

Gamberfa tábornok katonái, akiknek 
javarésze önkéntesként küzdött Spa
nyolországban, a határhelység utcáit 
„Arriba. Espana" és „Viva Caudillo'' 
felírásokkal díszítették. A 
fekvő helységek spanyol és olasz 
zászlódíszben pompáztak.

A Spanyol Távirati Iroda tudósítása 
hangsúlyozza, hogy

a vezető spayyol és olasz állam
férfiak találkozását rendkívül szí

vélyesség jellemezte.

A három órás megbeszélés után meg
elégedés tükröződött a tárgyalófeleken 
és semmi kétség aziránt, hogy a. talál
kozó a legteljesebb nyíltság és őszin
teség légkörében folyt le. Az olasz 
nép lelkes fogadtatása is döntő módon 

J tanúsítja azt a barátságot, amelyet a 
__ _____ _____ _____ _________ ! két nép vérével pecsételt meg a spa- 

gassállású olasz személyiségek — élű- I nyol harctereken. (MTI)

menetben"„Biztosított 
haladt át Franca 
Franciaországon

ahol megebédeltek. Ebéd után egyfolg 
iában utaztak az olasz halárig. Ittma-

határon

észlelhető. ' Az „Italia“ szerint 
bánjában napról-napra javul az 
szók helyzete és „nemsokára olyan hí
reket hozhatunk majd odaáiról, ame
lyek ' megörvendeztetik szivünket", 
ígéri a rendszerint jól informált Ca- 
biaii tábornok. ,

A Resto dél Carlino, amely a líbiai 
erőviszonyokkal foglalkozik, konsta
tálja, hogy soha még a hadműveletek 
során olyan nagymértékben nem vetet
tek gépesített osztagokat harcba, amint 
azt Wavell tette.

A németek Lengyelországban 15, 
Flandriában 19 százalékig alkal
maztak tankokat, a nílusi hadse
regnek azonban közel egyharmada 

áll motorizált erőkből. ■>

Tegnap este temették el katonai szer
tartással Livórnóban Attenborough 
angol pilótát, akinek gépét eg.v bom
batámadás alkalmával a légelhárító 
tüzérség lelőtte.

Györgyi Miklós

1 :SS

taliálko- 
szállott 
szerv e- 

államfö

Madrid, febr. 13.
(NST) A félhivatalos spanyol táv

irati iroda csütörtökön reggel közli 
a Caudillo és a Duce riviérai 
zójáról, hogy a meg néni 
Franciaországon át tökéletes 
zettséggel folyt a spanyol
útja. A spanyol kocsit allandoán mo
torkerékpáros katonák kísérték. A 
kocsi megszakítás nélkül haladt végig 
és egyetlen sorompó előtt vagy utca
kereszteződésnél sem kellett megállnia, 
mert a francia hatóságok megállítot
tak minden más járművet' s ezek a 
Caudillo útvonalától meglehetős tá
volságra vát-akoztak.

Madrid, febr. 13.
A Caudillo és a spanyol külügymi

niszter Bordigherába történt elutazásá
ról a Spanyol Távirati Iroda a követ
kezőket közli:

A két államférfi hétfőn a hajnali 
órákban hagyta el a spanyol fővárost. 
A következő -éjszakát Getöna-tarto- 
tnány egy kis helységében töltötték. 
Kedden délelőtt Le Perihus városánál 
léptek francia földre. A francia ható
ságok a spanyol és a francia himnusz 
"búgjai mellett ünnepélyesen fogadták 
°ket. a. spanyol államférfiak innen 
komban Arlcsba folytatták útjukat,

Az olasz sajtó a tengely
■ feléledt diplomáciai
, tevékenységéről

Wavell hadereje egyh armadában motorizált

Isztambul, febr. 13.
Az afrikai háborúról érkező hírek 

az olaszok komoly sikereiről számol
nak be. Líbiában, a Kufra oázistól 
délre, az olaszok sikeres ellentáma
dást hajtdttak véigre a De Gaulle tá
bornok parancsnoksága alatt álló és 
„szabad francia**  haderő nevet viselő 
francia egységek ellen, amelyek Fran
cia Egyenlítőt Afrikából, a Csad-fó 
környékéről nyomultak Líbia sirató- . 
giailag jelentéktelen sivatagi részébe-

A 'Kereti körüli harcok nagy csa
tává fejlődnek. Eritrea fo.n-t-os • közle
kedési csomópontja, amely az Agor-

1

A őhmWQ milánói
tudósítójának leleionjelentés

Milánó, febr. 13.
Délelőtt fél 11 óráig még mindig nem 

kaptuk kézhez Rómából az utolsó két 
nap nagy fontosságú diplomáciai ese
ményeiről beszámoló kommünikét, 
amely lehetővé tenné, hogy azokat is
mertessük és visszhangjukkal: behatób
ban foglalkozzunk. Az olasz és az, itt 
akkreditált külföldi újságírók illstékes 
szervek részéről igen komoly figyel
meztetést kaptak, hogy a történtekkel 
kapcsolatban a legnagyobb óvatossá
got tanúsítsák és kizárólag a hivatalos

jelentésekhez igazodjanak. A fegyel
mezett fasiszta sajtó természetesen hí
ven betartja a propagandaminiszté
rium utasításait és csak egyetlen lap, 
a Corríere della Sera tesz némi célzást 
arra, ami Európaszerte és néhány 
napja már itt, Olaszországban is köz
tudomású. „Nemzetközi körökben — 
jelenti Berlinből — egyöntetűen

kiemelik a tengelyhatalmak diplo. 
. máciai tevékenységének hirtelen 

ujrafelvételét.

A hét eleje óta a külpolitikai szen
zációk mellett kissé háttérbe-szorultak 

| a frontesemények, amelyekben egyéb- 
I ként is mintha némi stagnálás lenne

dat és Asmara közti vasútvonalon 
fekszik, kitűnő erődítményekkel ren
delkezik, amelyek egy. hegygerincen 
helyezkednek el és a hegygerinc mö
gött igen jó katonai repülőtér van. 
Az erődítményt a legjobb olasz gyar
mati csapatokkal 
Olaszország egyik legtehetségesebb 
tábornoka tartja az angolok indiai 
csapataival szemben. Az olasz tüzér
ség valóságos tűzíüggöniiyel állította 
meg a hegygerinc kitűnő tüzérségi 
állásaiból az indiai csapatok első tá
madását. Adis Ahe-ba irányából olasz 
erősítések indultak Keren felé és így 
az angolok a hátbatámadás veszélyé
nek is. ki vannak téve. *

I ,n...

A őst a hercege,

angolok indiai

. í



A Balkán
közlekedési 
főútvonalai

Tekintettel arra, 
hogy a korlátozott 
lapterjedelem miatt 

nagyobb méretű tér
képeket c::ak rit
kán közöl h etün k, 
kérjük az elvárát, 
vágja ki. cs tegye 
el ezt a térképet.
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Timosenko tábornagy, szovjetorosz had
ügyi népbiztos elrendelte, hegy minden 
orosz tiszt köteles legalább egy külföldi 
nyelvet megtanulni.

A Genova ellen intézett vasárnapi angol 
flottatámadás, mint a Lavoro megállapítja, 
többszáz házat rongált meg, de a kikötői 
berendezésekben nem okozott kárt. Az ál
dozatok száma közben megnövekedett, de 
nincs köztük egyetlen katona sem.

Darlan tengernagy, az új francia kül- 
s» ügyminiszter régi .tepgerészcs^jádjjól, sz^p- 

mazik, A 60 éves admirális gascognei szár
mazású, alacsony termetű, híres szűkszavú
ságáról, szájában szinte mindig ott füstö
lög a pipa, ö szervezte újjá a francia ten
gerészetet, amikor a legénység körében 
kommunista mozgolódást észleltek. A múlt 
világháború során több tengeri csatában 
résztvett, majd egy tengerészeti mozgó 
üteggel kivette részét a Maas menti, a 
verduni, a felscelzászi, a champagnei és a 
belgiumi harcokból is. Az ő ütege pusztí
totta el azt a német messzehordó ágyút, 
amely Parist lőtte. 1934-ben az atlanti 
francia flotta altengernagya lett és épp 
egy héttel a mostani háború kitörése előtt 
nevezték ki tengernaggyá és a francia flotta 
parancsnokává. Viehyben meg vannak győ

AZ EGYIK ZkW 
ASSZ0NY:/W
akit elkap a 
szenvedély 

örvénye... 

ződve róla, hogy Darlan szigorúan fog ra
gaszkodni a fegyverszüneti szerződés pont
jaihoz és minden idegen támadás ellen még 
fegja védelmezni a francia flottát.

ötévi fogházra és lefokozásra ítélte el a 
bukaresti hadbíróság Horia Georgeseu al
ezredest, mivel elősegítette Rydz-Smigly volt 
lengyel tábornok szökését Romániából.

Grcta Garbó a Ios-angelesi Federal 
Bouldingban a törvényes szabályoknak meg
felelően személyesen jelentkezett okmá
nyaiért, amelyekkel az amerikai állampol
gárságot megszerezheti. Greta. Garbó eddig 
mint Greta Gustawson svéd, állampolgárnő 
tartózkodott Hollywoodban.

Lavrentiev, bukaresti szovjet követ .,aki 
hosszabb szabadságon volt, visszaérkezett 
Bukarestbe és hosszabb megb.cs^Jést. folyta
tott1 Kíliinger bukaresti "‘német*  jfovéttéí'.?' ■' 
^^A..németországi .I,tapuljp^.ny.á-t)cSií,,14y?f-.-j4r 
páni katonai küldöttség . tábornok-vezetője 
a legnagyobb elismerés hangján, - nyilatko
zott a nyugati hadszíntéren látottakról, kü
lönösen a rotterdami harcokról, ahol a né
met hadsereg ereje elmulhatatlan emléket 
állított önmagának.

A német Luftwaffe nagy távolságokra 
repülő blckád-gépei folytatták előirt fel
adatuk végrehajtását az angol szigetország 
körül, más alakulatok Déikeletanglia és- 
Keletskócia fölött működtek. A Royal Air 
Force gépei Hannover, Bréma, Kristiansand, 
Rotterdam, Rhodosz és Északfranciáország 
fölött jártak.

A spanyol falange hivatalos lapja, a 
madridi Arriba szerint Spanyolországban 
néhány óra alatt elhallgatott minden vad 

híresztelés, a spanyol nép egységes és fe
gyelmezetten várja Franco parancsait.

Az eritreai Korén városától északra ka
nyarodott és a Vörös-tenger felé törekvő 
angol birodalmi osztagok súlyos természeti 
akadályokkal találják magukat szemben.

Az új amerikai Curtiss-Tcmahawk va
dászrepülőgép hat géppuskája részben a 
szárnyfelületekbe van beépítve Szakértők 
a gép emelkedő-sebességét hangsúlyozzák.

Pál jugoszláv kormányzóherceg a Dagens 
Nyheter berlini jelentése szerint Göring 
birodalmi tábornagy meghívására a közel
jövőben Németországba látogat.

Berlinben kijelentették, hogy kedden, 
amikor az angol repülők Hannovert támad
ták, nem került sor légiriadóra a német fő
városban, W ' ■ • ■ W' é ,.. .. . ' .'. . .... f. .' ■■

A Ilaiiíbürgeür dfíemdenblatí- strálíB-asnák- 
látja Anglia helyzetét. .

A török rádió , bejelentette, hogy Inönii 
elnök egyetlen szavára is kószán áll a török 
nemzet arra, hogy teljesítse kötelességét.

■Norvégiában ezer politikai bűnöst őriznek 
fogházakban. Os'cban három fegyintézetben 
6C0 fogoly él. Vidéken két gyűjtő-tábor van.

Szicília ellen 5 óra hosszat tartó légitá
madást intéztek az angolok.

A besszarábiai német visszavándorlók 
egy 25.CCO főnyi seregét Gráe közelében he
lyezték el barakktáborokban.

Az angol sajtó kiküldötteinek bemutat
ták az Amerikából érkezett legújabb repülő
gépeket.

A középafrikai francia Csad-tartomány-

A FÉRFI: 
akinek a szívébe 

nem 'átkát 
senki...

A MÁSIK 
ASSZONY: 

‘I— már halott!
De emléke ott áll 
a másik kettő 

között...

ból előrehatolt szabadfrancia alakulatok 
mutatkoztak a dél-libiai Kufra oázisok terü
letén. Szabad francia repülők is megjelen
tek a sivatagi oázisok fölött.

Eritreában az olasz gépesített alakulatok 
kemény és véres ellenállást tanúsítanak. 
Délafrikai repülők elszálltak Aszmara 
fölött.

Albániában, ahol napok óta olasz ellen
támadások jegyében állt a küzdelem, csök
kent, a szárazföldi harcok hevessége. Az el
lenséges légierők kölcsönös bomba-tevékeny
sége fokozódik.

Útban van hazafelé, Amerikába Byrd 
tengernagy sarkvidéki expodiciós hajója, a 
Bcar. Az expedíció vállalkozását a hábo
rús viszonyok miatt szakította félbe; maga 
li'yrd .már korábban hazatért. A Beár tizen- 
hárpm hónapot tő i tölt a Sarkvidéken.

íiz tórpedűriasz'ftdíbt bocsátott a német 
kormány rendelkezésére a dán kormány, 
mint a stockholmi-Dagens Nyheter jelenti. 
Mielőtt a dán tengerésztisztek elhagyták 
hajóikat, a gyász -jeléül félárbocra eresz
tették a dán hadi lobogót. A svéd lap ér
tesülése szerint a dán kormány csak előze
tes tiltakozás után engedte át a hajókat, 
mintán a német kormány ismételten fel
szólította a dán kormányt a hajók átadá
sára. Végül megegyezés történt a két kor
mány között, hogy a hajókat csak iskola
hajóként és őrszolgálatra használják, kizá
rólag a Keleti-tengeren. Azt a hírt, mintha 
kőt dán tengeralattjárót is kiszolgáltattak 
volna, megcáfolják.

Bevezették a kötelező munkaszolgálatot 
Franciaországban. Minden 20 éves francia 
fiatalember nyolc hónapot köteles ifjúsági 
táborban tölteni.

A washingtoni Fohér Házban tréfásan 
Roosevelt „egyik legbizalmasabb munka
társának" nevezik azt a kis fekete skót 
terriert, amelyet az elnök a minap kapott 
ajándékba. A kis kutya egész nap az el
nök mellett van, egy percre se hajlandó el
hagyni a dolgozószobát. Csakis az elnök 
szólítására hallgat és bármennyire hívják, 
senki máshoz nem megy oda,

Adenben üti fel főhadiszállását De Gaulle. 
Innen vezeti a hadműveleteket Genitilhom- 
me tábornok is, akit csak nemrég fosztot- 
-tak meg Viehyben a francia állampolgár
ságtól. Gentilhoonme csapatai résztvettek a 
cyrenaikai hadműveletekben is.

Böhm-Ermolli, vezértábornagy, a volt 
osztrák-magyar hadsereg egyik legismer
tebb hadvezére, most töltötte be 85-ik élet
évét.

„Dautsche Poiarzeiiung" címmel új né
met napilap jelent meg Tromsöbeiíj A lap, 
mint a Deutsche Zeitung in NorwegBn napi 
melléklete jelenik meg Finmarken és 
Tromsö, a jegestengeri északi vidék né
met közönsége számára.

MA PREMIER! OUVÍER
. Csspreghy-tilm,

sztitsa
pmeg szervezetét a belekben 
felhalmozódott salaktól, ha 
nincs is éppen székrekedése



Bukarestben altéi tartanak, hogyl 
a vasgárdisták újabb akcióra

JOBB IDEGEKET!

használják fel
Bukarest, febr. 13.

(Búd. Tud.) A romániai lapok a mai 
napig még. nem. közölték a román-an
gol diplomáciai viszony megszakításá
nak a hírét.

Az elrendelt légoltalmi elsötétítést 
három nap óta a legszigorúbban végre
hajtják. Tekintettel arra, hogy a ja
nuár 21—24-ike közötti lázadás légio- 
nista vezetőit még nem sikerült el
fogni, a hatóságok most attól tarta
nak, hogy ezek

84 bujkáló vezérek, Horia Sima ve
zetésével, újabb akcióra készülnek.

Hogy ennek elejét vegyék, a román 
kormány igen szigorú újabb bizton
sági intézkedéseket léptetett életbe. Mi
vel a vasgárdisták a sötétséget céljaik
nak kitünően felhasználhatnák, a kor- 
ffiány megtiltotta, hogy este 10 órától 
reggel 5 óráig bárki is az utcán tartóz
kodjék. Egyidejűleg megsokszorozták 
a katonai őrjáratok számát és ezek az

Holnap szakadnak meg 
az angol-román diplomáciai 

kapcsolatok
Bukarest, febr. 13.

(Orient Rádió.) Nagybritannia bu
karesti követe bejelentette a román 
kormánynak, hogy kormAnya a kö
vetség és a konzulátusok minden tag
jával együtt hazarendelte. A. román 
kormány a maga részéről « közlés 
után visszahívta a londoni román kö
vetet és a követség személyzetét.

Az angol követség tagjai február

Az egyiptomi követség is 
elhagyja Romániát

Bukarest, febr- 13.
(NST) Jólértesült körökben úgy 

tudják, hogy a közeljövőben, való
színűleg jövő kedden, az egyiptomi 
követség személyzete is elhagyja Bu
karestet. Hír szerint, csupán egy 
tisztviselő maradna a román főváros
ban a követség folyó ügyeinek inté
zésére.

Itt nem erősítik: meg azt a külföl
dön eltérjedt hírt, hogy Görögország 
és Törökország is visszahívja buka

Illyés Géza professzor 
kitüntetése

A hivatalos lap mai száma közli, 
hogy a Kormányzó a miniszterelnök 
előterjesztésére dr. Illyés Géza buda
pesti nyilvános rendes egyetemi ta
nárnak az orvostudomány szolgálatá
ban közel öt évtizeden át szerzett ki
váló érdemei elismeréséül a Magyar 
érdemrend középkereszt jót a csillag
gal adományozta. A. magas kitünte
ss a, magyar tudományos élet egyik 
kiválóságát érte. Dr. Illyés Géza az 
ur°lógia terén. európai hírnévre tett 
'■zer,t „úttörő munkásságával. Egészen 
UJ műtéti és diagnosztikai eljárásait 
®a már Európa minden egyetemén 
innítják és módszereit alkalmazzák. A. 

tasnády Mária és páger antal nagysikerű magyar filmje*

az elsötétítést
őrjáratok utasítást kaptak, hogy min
den járókelőt, akit az utcán találnak, 
megállásra szólítsák fel és igazoltas
sák. Ha valaki nem engegelmeskedne a 
felszólításnak,

az őrjárat fegyverét használhatja.
esetleges légitámadások elhárí

tása céljából az összes passzív légvé
delmi intézkedéseket életbe léptették.

Ezzel kapcsolatban itt közöljük a bel
grádi „Politika" egyik londoni jelenté
sét, amely szerint az angol fővárosban 
felvetik a kérdést, vájjon

sor keriilhet-c angol—román hábo
rúra és angol repülőgépeknek a ro
mán petróleum?orrások: elleni tá

madására.
A lax» híre szerint ezzel kapcsolatban 
londoni politikai körökben megállapít
ják, hogy addig nem kerül sor ilyen 
cselekményre, amíg Anglia és Románia 
között nincs hadüzenet.

15«i, az angol-román diplomáciai 
kapcsolatok megszakadásának napján 
hagyják el Romániát. (MTI)

Bukarest, febr. 13.
A. belga kormány képviseletét Bu

karestben az Egyesült Államok kö
vete vette át, a holland érdekeket pe
dig a román fővárosban valószínűleg 
a svéd követség látja el, mely eb beli 
készségét már kijelentette.

resti diplomáciai képviselőit. A két 
állam itteni követségei nem kaptak 
ilyenértelmű utasítást Athénből és 
Ankarából. Nem erősítik meg azt a 
hírt sem, hogy Hollandia és Belgium 
külképviseletei is elhagyják Romá
niát Ezzel szemben úgy tudják, hogy 
Románia vissza szándékozik hívni a 
németek által megszállott területeken 
lévő külképviseleteit. Ebben az eset
ben természetesen e megszállott or
szágok követségeinek is el kellene 
hagyniok Bukarestet.

44.44.44.444.4 4444444 44444-4444444-4444444-H

legmagasabb hely elismerése általá
nos örömet keltett dr. Illyés Géza tisz
telőinek sorában.

Angol cáfolat
London, febr. 13.

Angol hivatalos körök szerdán dél
után igen határozottan megcáfolták 
azokat a minden alapot nélkülöző hí
reszteléseket, amelyek szerint Eranco 
tábornok és a Duee találkozóján va
lamifajta angol megbízottak is részt 
vennének. Ismételten és aláhúzottan 
hangsúlyozzák Londonban, nem igaz, 
hogy az angol kormány fegyverszü
nettel kapcsolatban tapogatódizott 
volna az olasz kormánynál vagy ilyen 
irányban bármifajta kérdést tett 
volna fel.

A Magyarság vezércikkében Hu
bay Kálmán gróf Bethlen István 
kisfaludytársasági székfoglalójával 
próbál polemizálni.

Hangja ezúttal nagyrészt tárgyi
lagosságra törekvő —> persze némi 
enyhe zsidózást nem számítva —, de 
hát valamiből csak meg kell látni 
Hubay ragyogó fiatalságát is. A 
szokatlan objektivitás, ha itt-ott ki 
is érzik mögüle a régi gyűlölködés 
és az új riadtság, bennünket is arra 
indíthatna, hogy a cikkel lehet- 
tőleg objektív vitáiba szálljunk. 
Ez azonban semmiképpen sem vezet
ne eredményre, mert ezt a vitát vég
leg és hitelesen csak a jövő döntheti 
el, mint ahogy Bethlen István elő
adásának végső célja és konzekven
ciája is éppen az volt, hogy ne akar
junk előre világtörténelmet írni.

Ha viszont visszafelé írjuk, akkor 
nem nehéz megcáfolni Hubay saját 
állításait. Hogy egyebet ne mond
junk, az aranyat nem egyszer detro- 
nizálták már, — igaz, hogy mindig 
ott, ahol- nem volt belőle elég, —- a

Német bombázók 
Kirenaika fölött

Berlini, febr. 13.
(NST.) Mint illetékes helyen közlik, 

német repülőgépek szerdán angol re
pülőtereket és katonai táborokat tá
madtak Kirenaikában. A német gépek 
bombáztak egy brit bombázókkal és va
dászgépekkel teli repülőteret. Ennek 
során telitalálatok érték a repülőtér 
épületeit. A hangárok előtt álló repülő
gépeket sikeresen lőtték a német repü
lők tűzgépei. Bengázitól délre súlyos 
telitalálatok értek egy karaván-sze- 
rályt és egy közeli katonai tábort. 40— 
50 sátorból álló további katonai táboro
kat támadtak a németek és felgyújtot
ták őket. A repülőtámadások tönkretet
tek egész sereg angol tehergépkocsit is.

Angol gépek Dánia 
fölött

Kopenhága, febr. 13.
(NST) Most tették közzé Kopenhá- 

gában, hogy a szerdára virradó éj
szaka angol repülőgépek néhány bom
bát dobtak le Nyugatjütland fölött, A 
közlemény szerint a bombázás semmi
lyen kárt nem okozott.

Német-orosz-bolgár 
megegyezés készül?

Belgrád, febr. 13.
(Búd. Tud). A „Politika" szófiai je

lentése szerint ottani diplomáciai kö
rökben úgy tudják, hogy rövidesen 
német—orosz—bolgár megegyezés jön 
létre mindazokban a kérdésekben, 
amelyek a három államot érdeklik.

Török csapatszemle 
Tráciában

Moszkva, febr. 13.
A törökországi angol katonai bizott

ság tagjai szerdán visszatértek An
karába. Tráciában. több csapatszemlét 
is tartottak.

ÖRÖ/A
AZ EMBER ÉLETE.
MA RENDES AZ EMÉSZTÉSE / 

áruim"ÁZ EMtHE. B.ZTÖS-ÉS
OLCSÓ HASHAJTÓ.,

kartellgondolat pedig’, mint akoliét, 
tivista gazdasági rend legkifejlet
tebb és leghasználhatóbb eszköze, ép
pen a totális rendszerekben öltött 
testet a legnagyobb arányokban.

Hubay azonban nagyrészt tekin
télyérvekkel hadakozik.

Hát idézetet minden szerzőnél szin
te mindenre lehet találni és így 
könnyű volna megfelelő ellenidéze
teket kikeresni, citátumokkal azon
ban egyik, oldalon, sem. megyünk 
sokra.

Itt nem szavakról, hanem tények
ről, nagyrészt jövendő tényekről van 
szó.

Ezeknek az alakulását pedig a hoz
zánk hasonló kis nemzetek fiainak 
be kell várniok, még akkor is, ha 
nem puszta elméleti lelkesedésből ki
váncsiak rájuk.

Tudjuk, hogy a mai idők feszült
ségében a várakozáshoz kellenek a 
legjobb idegek, sőt azt is tudjuk, hogy 
játék, közben éppen a „jó passzt" a 
legnehezebb szépen végig csinálni, 
mégis azt kérjük, próbálják meg ők 
is győzni ideggel...

*

Pétain utazása
Zürich, febr. 13.

Pétain marsall, francia államfő 
szerdán küJ.önvonaton Cannesba érke
zett. Innen autóval birtokára hajta
tott, amely Nizzától körülbelül 14 
kilométernyire fekszik.

Még nagyobb

lcé&tyéft&
és 500 pengő egyéb jutalommal

Bajor Gizi: Az én oldalam 

Edelsheim Gyulay Ella a MAC bálról
(sok képpel)

Ignácz Rózsa a rádióról

Doblboii Lili a római magyar 
asszonyokról

Egyed Zoltán boldogság lexikonja 
a iérííaknak

Karády Katalin a féltékenységről 

Kamkatnra interjn Latabár Kálmánnál 

Balassa Imre Tasnády Ilonáról 

Eszíerhás István novellája
Molnár C. Pál rajzával

Rajzos divat-tanácsadó

a

Muráti Lili regénye — Bozzay
Margit postája

LirodaiomJ

Szerkeszti: EGYED ZOLTÁN 
ma megjelent számában,

JÍra csali. 40 fillér.



„HAVASI NAPSÜTÉS
szikrázó havasi fénnyel és sok szerelemmel

Hunyady Sándor 'nagysikerű darabját, ,a „Havasi napsütését most filmesíti meg 
Ráthonyi Ákos, a kitűnő rendező. A romantikus szerelmi történet külső felvételei a 
Ga.lyate.őn készültek, ahová a tél fehér hermelinje, a napfényben szikrázó ezüst hó 
Tolnay Klárivá’, Turay Idával, Makay Margittal, Perényi Lászlóval. Csortos Gyu
lával, Má'y Gerővel és Vértess Lajossal az élen — valamennyiük táskáidban egy-egy 
brilháns szerep — remek ^művészegyüttest csalt fel. A kis művészkolónia a napokban 
tért vissza Budapestre és itt, a „muster" vetítésénél, az elragadtatás hangjai mel
leit derült ki, hogy a mátrai havas táj, a Gallya tündér szépsége, a film legkény-sebb 
jeleneteinek, oly csodálatos keretet adott, aminél a st.-moritzi hóparadicsom sem 
nyújtott volna varázslatosabbat. Végre egy havasi napsütés, amit magyar filmre most 
va.oban napsütéses. hóban vettek fel. Gyönyörű élménye lesz ez a fordulatos, ötletes 
meglepetésekkel teli szerelmi játék vidám és regényes történetének.

FILM-HÍREK

Két hétre Berlinbe megy 

az Operaház társulata
Igen érdekes vendégjátékra készül né

hány nap óta a magyar királyi Operaház. 
A Budapesten tárgyaló német kulturbizotit- 
ság, amely a magyar—német kulturegyez- 
mény szellemében a Magyarország és Né
metország közötti művészeti kapcsolatok el
mélyítésén dolgozik, megbeszéléseket foly
tatott a magyar kultuszminisztérium ille
tékes tényezőivel a magyar királyi Opera
ház berlini vendégjátéka ügyében. A tár
gyalások azt a tervet vetették fel, hogy az 
Operaház társulata vagy április utolsó két 
hetében, vagy pedig szezonja utolsó két he
tében tizennégy napos vendégjátékra uta
zik Berlinbe. A napokban Operaházunk 
egyik technikai szakembere Berlinbe uta
zik, hogy áss érdekes vendégjáték feltéte
leit már jőelőre megbeszélje Berlinben,

H uszka Jenő-jubííeüin 
volt tegnap este « Magyar Színházban: 
ötvenedszer került színre a 
„Gyergyói bá l“, amelynek szövege — 
Szilágyi László sikerült librettója — a 
Lenkey-huszámk történetét, s a szabadság
harc előestéjén álló Erdélyt, viszi ízléses 
keretben színpadra, ötven estén át állan
dóan telt házak lelkes közönsége tapsolt a 
pompás darabnak « az ünneplés mindenek
előtt Húsz ka Jenő muzsikájának 
szólt. A. „Talpra magyar" szerencsés 
megzenésítésével új és maradandó 
értékű nemzeti dallal ajándékozta 
meg a hazafias dalirödalmat. Ezt a gyújtó 
hatású dalát, valamint többi remek muzsi
káját a jubiláris est közönsége is megujrdz- 
tatta és szűnni nem akaró tapssal hívta a 
függöny elé az illusztris zeneszerzőt, pala- \ 
mint librettista társát, a kitűnő szereplők
kel együtt, élükön a nagyszerű Fedők \ 
Sárival, (k. ej i

fjoy dal újra 
elindult...

Nemsokára ismét 
lesz egy dal, amelyet' 
széliében hosszában 
fog énekelni ez a 
város, úgy, mint

másfér éve a Halálos tavasz nagy slágerét. 
Tegnap délután énekelte mikrofonba kinn 
a filí-lstudióban Karády Katalin az Egy 
tál Ionosé" című új Zilahy-film felvéte
lűn. Műfaja: tangó s refrénjének első 
sora: „Gyűlölöm a vad virágos ré
té' ...“ Az érzelmes dal, egyhangú meg
áll „pítás szerint, jobban sikerült a Halálos 
ta’ asz híres keringőjénél is, úgy, hogy útja j 
hi rtosítva van a siker felé. Jóslatunkért 
vállaljuk a felelősséget... ■

GÖRBE JÁNOS, 
LAPUNK FELFEDEZETTJE, 

akire két év előtt egy Rózsahegyi-vizsga 
után irányítottuk a Belvárosi Színház 
figyelmét s akit azóta a magyar színé
szet elsőszámú ő s t e h e t s é g éké nt 
tart számon a színházi világ, március lfí-án 
este megtartja első önálló művész
estjét a Zeneakadémián. Az esten fel
lép tanítómestere, Rózsahegyi Kálmán, 
továbbá Dayka Margit, Kérész te s sy 
Mária, Raffay Blanka és Csányi 
László is.

ZÁRTKÖRŰ SAJTÖFÖPRÓBÁT tart hol
nap délelőtt féltizenegykor a Vígszínház 
Arcübasev „Féltékenység* 5 című szín
müvéből.

MEGKEZDTE A PRÓBÁKAT A NEM
ZETI SZÍNHÁZBAN Nagy István, aki az 
Elnémult harangok Simándy Pálját fogja 
játszani.

TURNÉRA UTAZOTT Bulla Elme. Né
hány hétig járja a vidéki városokat.

„A MAI OLASZ ZENE* 4 második hang
versenyét Alfredo Casella és Böször
ményi Nagy Béla egy- és kétzongorás 
számaival tarkítva 26-án este 8 órakor 
tartja a Zeneakadémián az Olasz Kuliw- 
intézet.

— Kölcsön is ad szőrmebelépőt, bolerót 
Fal úgy aj szües, IV„ Váci-utca 15.

KAMARÁOPERAKÉNT, hangvefsenyszft- 
rülpg fogja előadni Mozart Don Juan-ját 
március 8-án a Zeneakadémia szitjpadtermí- 
ben a Fiatatok Operaegyüttesa.

A MAGYAR MOZISOK ZSEBKÖNYVE 
tetszetős kiállításban most jelent meg az 
19H-ik évre. A. Radó László gondos szer
kesztésében készült kézikönyv tartalmazza 
az összes szakmai tudnivalókat és nélkülöz
hetetlen minden filmember szám,ára.

GARY COOPER új filmje, ha romantlku*
<WW<W<HH<<I<HI.........H<I1<1<1HI I,.,.,i-n-n-i-mT.iLi.-.T

SZÍNHÁZ
XT1?,?B£AHÁZ: A hatalma (W,. —
NEMZETI: Nis&avuori asszonyok (‘/tó). —
KAMARA: Kaland (»/«8). — MADÁCH: Négy 
asszonyt szeretek (V.8). - VÍG: A szőkékkel 
mindig baj van (»/.8)_ — MAGYAR: Gyergyói 
hat (Vtó). — MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: 
Cyrano de Bergorac (Vtó). — FŐVÁROSI OPE
RETT: Ilyenek a férfiak (Vtó). — ANDRÁSSY: 
Az új darab előkészülete' miatt nincs előadás. 
— PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekin
tettel arra . . (»/z9). — ERZSÉBETVÁROSI-
120-ae tempó (‘/tó, 8L — JÓZSEFVÁROSI: 
Fiatalság bolondság (Vtó, 8). — KISFALUDY: 
Ma éjjel szabad vagyok (‘/<6, 8). —■ KOMÉDIA 
ORFEUM: Kassner, a varázsló (’/.9). — KA
MARA VARIETÉ: Tabáni álom —
ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9).

■GMAHDI KESERÜVIZBÖL

ELÉG 3 UJJNYI

: Idő-
Hirek 
Szabó

RÁDIÓ
1941 FEBRUÁR lí, CSÜTÖRTÖK 

BUDAPEST L:
11.15: Ruszin hallgatóinknak. — 30.45: 

jelzés, időjárásjelentos, hírek. — 17: ' 
szlovák és ruszin nyelven. — 17.15:
Kálmán jazz-bárrnasa. — 17.45: A földmívelés- 
ű.cryi 'minisztérium rááióölőadássoroaata. — 
18.15: Cigányzene. — 18.45: . Látogatás az ár- 

i vizjelzés központjában." Hangfelvétel. — IS: 
Hírek magyar, német és román nyelven. — 
1S.25: As Operaház előadásának ismertetése. — 
1J.34: Az Operaház előadásának közvetítése. „A 
végzet hatalma.'*  —- Az első felvonás után kb. 
20 55: Hírek. — A II. felvonás után kb. 21.53: 
Hírek, időjárAsjelentós. — Az előadás útin kb. 
2245: Tánolemezek. — 22: Hírek német, ol-sz, 
angol, francia és eszperantó nyelven. — Kb. 
2249: Cigányzene, Orbán Sándor énekszámai
val. — 24: Hírek.

BUDAPEST II.S
14.15: Pátria-hanglemezek. — 17.45: Szóra

koztató hanglemezek. — 18.19: Temosváry Já
nos mélyhegedűn játszik, zongorakísérettel. — 
18.39: „Gyermekkori testelferd ülések." Pmky 
l’ál dr. egyetemi magántanár előadása. — 
18.59: A Regnum Marianum 3. cserkészcsapat 
fúvószenekara. — 13.35: Angol nyelvoktatás. — 
29; Hírek. — 29.19: „Ködből a napsugárba."
Hanglemezek. — 29.49: „Az élő és a mondabeli 
Toldi." Kerékgyártó Elemér előadása. — 21.10; 
A Magyar Revü Tánczenekar játseik. — 32: 
Idő járás jelentés.

■— Az; értelmiségi munkanélküliség jog
szabályai. összeállították és szakszerű ma
gyarázatokkal ellátták dr. Németh Béla 
rendőrfőtanáesos, dr. vitéz Kincsessy Endre 
rendőrkapitány és dr. Kőfalusi István se- 
gédfogalmazó. A könyv tartalmazza a vo
natkozó törvényeken felül az érvényben 
levő rendeleteket és döntvényeiket is.

—• Kz, új közlekedési szabályok. Dr. Rajezy 
Géza főkapitányhelyettes és Marinovich 
Marcell rendőrkapitány szerkesztésében és 
kiadásában most jelent meg az új közleke
dési szabályok összefoglalása. A zsebben 
hordható könyvecske nélkülözhetetlen, nem
csak az autósok, hanem minden járműtulaj
donos számára s tanulságos a gyalogos kö
zönség részére is. A rendelet paragrafusait 
gyakorlati magyarázatokkal látták el a 
szerzők. A könyvecske ára 1.50 P.

•— Halálozás. Ricdt István, Bozsüyó utolsó 
magyar főkapitánya, 61 éves korában hir
telen elhunyt.

Réfy Vilmos zsoltszentimrei nyugalma
zott igazgató-tanító hirtelen elhunyt Te
tőse február 14-én délután 3 órakor lesz 
Salgótarjánban.

HIRDESSEN A „PENGŐSÉBEN! 
BIZTOS EREDMÉNY!

I

fan is, de történelmi háttérit, 
szigeteken játszódik i;07-ben, 
amerikai véderőfőparanesnokság kénytelen 
volt visszavonni csapatait a szigetekről. 
Gary Cooper katonao. vost játszik a film
ben, ame’ynek címe: AI i p a n g, a fekete 
s zni tán. Pénteken matatja be a Bécsi.

A Fülöp- 
amikor az

MOZI 
?.sAx,K“s 
Cserebere. (V<4, V<6, V»8, VdO, v. !/<2->kor is) — 
vtÍiDBA?SY (121-127): Cserebere. (>/<4, V<6, ’A8, 

/ÍW’ ’/‘13, ?’ 8’ M) - ASTRA
V.fi1'^' i/m eyr,POrterek királya. (V<4, 
cin c8’ v‘ isi — ÁTRIUM (153-
C3f): Szeressük egymást! (Vrf, V^, VdO, sz., v. 
VM-kor is) _ BELVÁROSI (384-563): Rózsáfa- 
Íí’ v’í ’</7 10óaX*  3®b’> * 2- 4- 6. 8- M- bal t.'i- - belvárosi híradóaiSte- z Kínáért Magyar-olasz
okolvivómerkőzes. Rajzos Híradó a francia 
gyarmatokról. Színes ra’zfllm. Magyar. Ufa

Fox !lirí"1«k- (Folyt. 10-24 óráig) — 
j291-ő38): Titkos szolgálatban. (5. 7. 9 

/sS’ 1/2S- 'h-1?1 — BODOGRÁF (149- 
510); Rozsafabot (V:4, V<6, V»3, VdO vri * 
/dO, Ví!2, v«2-kor is) - BROADWAY (422°723).; 
Hazajarn lélek. (Vd. Vrf, 'bS. VdO. sz. v. Vű-kor 

APOLLO (351-500): Rózsafabot. 
totó. «/<7. 9, v. V<2, Vd, Vrf. Vtó. VdO) — 
S«PLTtOl'«J1!ií;33‘^: s,íerel6m és vérpad. (11,

Vtó, V»8, VdO) — CASINO (383-102): 
Árvíz Indiában (V<6. V.8. V.10, sz., v. V.4-kor 
wIn ~ CITY,/Ml-tt0h Tokaji aszn. (V.6, ■/.«, 
/dO, sz., v. ’/d-kor is) — CORSO (18-28-18): 

Booney, Judy Gar- 
6K” v- ^l-kor is) — COR- 

wín*  : Zárt tárgyalás. (Vi4. Vtó. V:S,
VdO, v. Ve-kor is) — DAMJANICH (425-M4): 
Aranyvaros. (V.4, V.7, 9, v. >/ű. V4, Vtó. >IA. 
to1? ./T BÉCÍ« <125 952): Szeressük egymást! 
/wi7n’ v*.Z£ s4"?<>r te) - ELDORÁDO(133-'J1>. Jöjjön elsejftn. (4, 6, 8. 10, v. 2-kor is) 
~ (114,50); Zárt tárgyalás. (4. «. 8, 10.
v 2-kor is) — FLÓRA (Kispest, H6-70B): Jud 
Süss. (3. 5, 7. 9. v. V<2. Vd, ‘/tó, «/tó, VdO) — 
FÓRUM (189-543): Egy életen át. (‘/tó, Vtó, V.1Ó, 
t2'.’ V- ‘/.4-kor is) — GLÓRIA (427-521); Rózsafa
bot. (‘/tó, V.7, 9, sz. ‘/<4. ‘/tó, Vtó. ’/rlO. v. Vö-kor 
is) — HÍRADÓ (322-4ÍM): Téli halászat. Ma
gyar-olasz ökolvívómérkfizós. Rajzos Híradó 
L.l?-nCÍ?T. rywmatokról. Színes rajzfllm. 
Magyar. Ufa, _,uee és Fox híradók. (Folvt 
0-S4 óráig) — HOLLYWOOD (235-008): Az Ifin 
Edison, (‘/tó, Vtó. ‘/tó, VdO, v ‘/tó kor hó 
HOMEROS (296-178): Z, a korbácson emheT 
(V<5, 7, V.10. sz. Vsi-tol, v. Vtó-tííl) — IPOLY I 
(202-626)Rózsafabot. (Vd. ’/A i/A, v
/!2'.fc1r “ JÓZSEFVÁROSI (134-644): Ró- I
z^afabot (‘/tó, Vtó, Vtó, VdO, v.1 ‘/tó-ko-r üs) — |

I

SZELECZKY ZITA ragyogó filmsikere!

RÓZSAFABOT
Belvárosi • Józsefvárosi

KAMARA (423-901): Udvari bál (11 2 4 fi fi vs ■7oK?RONA í353'31^: Hotel Kikelet. l'/J; 
,a»1 T" ,/ö-k<>r is) — KULTUR (aki
it®): Irland zsarnoka. (5, V<8, '/«10, v. ’/<a, ’/<4. 
/A ~ LLOYD (111-994): Az örömapa.
Vs4, -M, i/rf;, i/jjo, v i/tO.jjQt. [sj _ NYUGAT 

121-022): Rózsafabot. (’/A, 7, »/»10, sz. 4, 6, 8 10 
V. 2, 4, 6, 8, 10} — ODEON (422-785): Rózsafái 
bot. (*/<5,  ’/<7, VilO, sz. 4/í4, 'It6, ‘/:8, ‘/zlo v
J/ö-kor is) - OLYMPIA (423-188): Newyorkí 
har-assag. (la 2, 4, 6 8, 10) - OMNIA (1B0- 
125): Egy életen át. (5, >/<8, ’/rlO. sz, v. 4 5 8 
10) ORIENT (114 926): Stanley, a r porterek 
királya. (>/<5, y,7, i/<10, v. >/á, VH, V:f> ’AS vIlOl 
ürn0™,??, U4fi-447): m ’A6,
/d0, v. A2-kor is) — PALACE (2211-222): A 
notredarnel torony Őr. (11, 2, 4, 6 8 10) ■—
PATRIA (145-67.3): HétezllVafk (4. 6, 8. 10. v 
2-kor 18) - PHŐNIX <223-242): Cserebere. (11, 
1, 3, 5, V<_8, VdO) — RADIUS (122-098): Egy 
asszony barom elete. (‘ŐS, 7, !/:10, sz., v. 2-kor 
íz ■Róssaftoot. («/z5, ’/<7, 9
6z, /s4r Vjő, VaS, ValO, v. Ví2-kor _  RTAlTVi(224-443): Rózsafabot. (11, 1, 3, 5, VtóAdO ™ 
r&l.^’n2’ v- »<8l RoyAL APOLLO (222-
OCB): Danko Pista. (V.6, </rö, »/<W, sz., v. 3 kor 
Vfi TteAVOiY»íU6'^0?: Hétszllvafa. (VM, >/«6, 

X-.^Áor is) - SCALA (114-411): A 
Mandorley-haz asszonya. (‘/»5, 7. </.-10 sz., v.

ívj T/u:SI.¥»PLO,N (aö8-9"): “rí tárgya- 
/ri®> vas- ’/ű-Jtor is) — 

STEFÁNIA (Kispest, 349-33S): Igen, vagy nemi 
(5, ?, 9, v. ’/Ű, ’/i4, Váj, ’/á, VdO) — STÚDIÓ 
(225-2;«): Csata. (11, Vű, Vd, Vrf, V»8, VtlO) — 
TIVOLI (225-602): Rózsafabot. (11, Vű, ’/<4, */<6,  
V<8, VdO, v. d. e. VdO, >/<12, Vű-kor is) — 
TÚRÁN (120-603): Kismama. (11, Vá, 4, 6, 8, 10, 
v. 10, 13, 2, 4, 6, 8, 10) — URÁNIA (146-046): 
Jud Süss. (5, V.8, VtlO, sz., V. 3/<3-kor is) —- 
VESTA (222-4M): Tlp-Top Follies. (Vdl, «/<2, 
’/rf. Vi6, V«8, >/rl0. V., ü. 11, 2, 4, 6. 8. 10) — 

8 ZUGLÓI (296-300): Rózsafabot. (5, V<8, VdO, sz.
i, 6, 8. 10, v. 2, 4, 6, 8, 10) ,

Sélyos bukások 
Oarmlschban

Garinlsch-Parienklrchen, febr. 13. 

nemzetközi téli sporthétre megérkezettA
külföldi síelők tegnap erős tréninget tar
tottak. Az ugrók-az olimpiai kissáncon fan 
níroztak, a lesiklók pedig a kreuzecki le- 
siklópályán dolgoztak. A pálya azonban 
igen rossz állapotban volt, mert e. hó meg
fagyott s ennek következménye több súlyos 
bukás volt. A sérültek között van az inns
brucki Pioxauf Anneliese, valamin’; a svéd 
Nielsson May is. akinek lábsérülése olyan 
súlyosnak látszik, hogy aligha indulhat a 
versenyben.

A nemzetközi versenyek pénteken kezdőd
nek a 18 km-es futással. Erre e. versenyre 
118 futó nevezett, még pedig 56 német, 10 
olasz, 10 jugoszláv, 21 finn, 2 magyar (Deseö 
és Harangvö, gyi)e 13 eved, 5 szlovák, ég 1 
román.

Meazza első gólja 
új egyesületében

13.
aki 

volt,

Milánó, febr.
Meazza, az olaszok híres csatára, 

több, mint egy évig harcképtelen 
majd pedig titokzatos körülmények között 
elhagyta régi egyesületét, vasárnap lőtte 
első gólját új egyesülete színeiben. Meazza 
most az FC Milán csapatában játszik s 
vasárnap régi csapatával, az Ambrosianá- 
val került össze. A meccsen az Ambro- 
siana vezetett, de Meazza góljával a Mi
lán kiegyenlített s egy pontot elvett az 
Ambrosianától. Meazza gólja talán a baj
nokságtól fosztotta meg az Ambrosianát. 
amely fej-fej mellett küzd legnagyobb el
lenfelével, az FC Bolognával. Meazza szak
értői vélemények szerint újra közeledik 
régi nagy formájához.

A FERENCVÁROS vasárnap a WMFU- 
I vei játszik az: Erdélyi Kupa döntőjében. 
I A Beszkárt—Tokod a bajnokságért küzd va- 
I sárnep. Ezzel a két mérkőzéssel indul as 
I idei tavaszi szezon.
| GÁLFY ANDRÁS ügyvezetői jelölése kö

rül nem teljes egység a futta likőrök-.
i ben. Igen sokan szívesebben látník a® 
| ügyvezető helyén Fábián Józsefet, az MLSz 
| utánpótlásának volt kapitányát, aki nem- 
I csak kiváló sportszakember, hanem nagy

szerű szervező is. Fábián hosszú évekig 
volt vezetőségi tagja és kapitánya, a fő
iskolai sportszövetségnek s mint az után
pótlás kapitánya is népszerű volt. Általá
nos a vélemény, hogy Fábián ügyvezetővé 
választását az egész futballtársadalom szí
vesen látná.

; AZ ORSZÁGOS JÉGHOKKIBA.TNOKSÁ- 
GÉRT mérkőzött Kolozsvárott a BBTE és a

| Marosvásárhelyi SE. A BBTE 5:2 (3:1, 1:1, 
1:0) arányban győzött s miután előzőén már

i a KKE-t is legyőzte, megnyerte az országos 
bajnokságot.

A POSTÁS SE férfi és női tornaszakosz- 
táiya február 23 án a Városi Színházban 
rendezi dísztornáját. A kitűnő Postás-gárda, 
nagyszerűen felkészült a bemutatóra, ame
lyen számos bajnok vesz részt. így Csillik 
Margit, Fehér Anna, Sántha Lajos, Bara
nyai László, továbbá a válogatott Börtsök 
Jenő, Krasznai Lajos, Molnár Ferenc és 
Nemere János.

LESIKLÖ VERSENYT is rendez vasárnap 
a 81 Szövetség a Gallya-tetőn.

GERING Rudi és Marr Hang német sí
ugrók már megérkeztek a Mátrába, a ma
gyar bajnokságra. Kísérőjük Endtner Wal- 
ter, a thüríngiai síkerület vezetője.

KÖZELEG az MLSz közgyűlése s az egye
sületek kíváncsian várják, mikor jutnak 
hozzá az alapszabályokhoz, hogy megtud
ják legalább azt, hogy milyen formában 
kell lebonyolítani a közgyűlést.

Éfdefcos ufifsís a

„TiVOÍr*  filmszínházban
Csütörtöktől hétköznapoké n délelőtt 
is tart előadÓTokat: 11 1»?, délután 
pedig >',4 » 4ó, s 48és»'41Ö őrei kei- 
dettel Köznap ez első három mér
sékelt hel/őrakkall Csütörtöktől: 

„Róssafabog” 
............ —............................. -ri.n ' .n~



FÉNYKÉP.
VAGY PORTRÉ?

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Nemes elhatározás a Nemzeti Múzeum 

igazgatóságától, hogy a Magyar Törté
nelmi Képcsarnok képzőművészeti anyagát 
felfrissíti és korunk közéletének kimagasló 
egyéniségeit a képcsarnok számára fény
képeken meg'örökítteiti.

Helyes, ha a nagy idők nagy és érdekes 
embereinek képmását átmentik az utókor 
számára, mert ezizel idők múltán, sokkal 
szemlóltetőbb lehet a történelmi oktatás és 
a régi-régi események megértését, is nagy
ban elősegíti, ha a történések illusztráció
jaként éJethű portrék tekintenek ámuló 
utódainkra. Kérdésem csak az: kikből áll 
az a zsűri, amely kiválasztja számtalan 
közéleti nagyságunk közül azokat, kikre 
fiaink és unokáink joggal kiváncsiak lehet
nek?

Mivel szerény fiatal piktor vagyok, még 
azt az ideát is felvetem, hogy a Magyar 
Fiúm Iroda áldozatkészsége mellett (ez a 
kiváló intézmény fotografálja majd nagy
ságainkat) vegyék igénybe a mi áldozat
készségünket is, Osztozzunk a Film Iro
dával. Mi, képzőművészek, elkészítjük 
rajzban, festményben, vagy szoborban köz
életi csúcsértékeink portréit és műveinkbe, 
ha igazán művészek vagyunk, minden fény
képezőlenesénél jobban be tudjuk majd 
vinni a modell igazi karakterét, a többie
ket pfcdlg mentse ált az utókor számára a 
fetografáló masina. Mindketten jól járunk, 
modell nkiád bőven, na meg az áldozatkész
ségben sem lesz hiány.

Teljes tisztelettel: 
Egy fiatal festő

Őrizetbevettek 
egy nemzetgyalázó 

táncosnőt
Két nappal ezelőtt az egyik körúti 

mulatóban; hangos botrányt 'rendezett 
egy becsípett táncosnő, Hauser Teréz, 
aki nemzetgyalázó kifejezéseket hasz
nált. A mulató igazgatósága másnap 
■megintette a.táncosnőt, fegyelmezetlen 
vieelkedéec'ért, de Hauser. Teréz újból 
megismételte a nemzetgyalázó kifejezé
seket, mire följelentették a rendőrsé
gen és ma a táncosnőt őrizetbe vették.

Francia cáfolat
Isztanbul, febr. 13.

Itteni francia körökben megcáfol
ták azt a hirt, hogy a Kufra-oázis 
elleni támadásban részt vett francia 
csapatokat maga de Gaulle tábornok 
vezette volna. E csapatok legfőbb 
parancsnoka Le Clerc tábornok, aki 
egyben á Mursuknál operáló francia 
csapatok parancsnoka is.

„Az ilyen 
rendszabályok 

nem szokatlanok”
Washington, febr. 13.

Egy újságíró megkérdezte Hull kül
ügyminisztert, mit szól azokhoz a hí
rekhez, hogy Kómában korlátozták 
az északamerikai nagykövetség sze
mélyzetének mozgási szabadságát. 
Hull kijelentette, hogy az ilyen rend
szabályok nem. szokatlanok hadviselő 
országokban.

Mickey Rooney
nagy dránifti ftlukitása:

Az ííju Edison
(Metró—Goldwyn—Mayer-HIm)

Mától Budapesten egyedül:

HOLLYWOOD

Helyzetkép 1941 február 13-án

kedvencének
fdmje:

berlini
tudósit óiának telelonjelentése

világ elsőszámú 
ezidei elsőBepunt magyapázat 

a 17 dán toppeM- 
pomboló átvételéről
JVémeíoKs<sá(jljczji raezn. várfok a spanyol 

poliíil&a yyöl&eres válloszásál

Berlin, febr. 13.
Illetékes helyen megerősítik, hogy 

Németország azzal a megkereséssel’ 
fordult Dániához, hogy engedje (ff5 a 
dán haditengerészet új modern torpe
dónaszádjait. A két állam között létre 
is jött egy olyan értelmű fanegegye- 
zés, amely szerint

Dánia ezeket a hajóegységeket ren
delkezésre bocsájtja. Németország
nak, de előbb fegyverzetüket lesze
relik és ezeket a hajóegyságeket 
csak a Keleti tengeren használhat

ják.
Az ekként lefagy vérzett torpedóna
szádokat a múlt héten már át < is ad
ták. Ha most némáét részről visszatér 
nek erre az ügyre,, úgy ennek az a 
magyarázata, hogy szembeszálljanak 
azzal a felfogással, mintha a szóban- 
forgó dán hadihajókat egyszerűen el- 
rekvirálták volna, ami a német eljá
rás teljesen hamis beállítása. Erede
tileg német részről hivatkozni akartak 
50 amerikai torpedórombolónak Anglia 
részére való átengedésére, mint pre
cedens esetre, később azonban illeté
kes német helyen helytnemállónak je
lentették ki ezt az összehasonlítást, 
mert Dánia hozzájárulása a hajók át
engedését illetően, csak leszerelt hadi
tengerészeti egységekre és ezeknek 
egy meghatározott tengeren való al
kalmazására vonatkozott. (Dániának 
17 törpéd ó,jármű ve van, 3800 tonna 
össztartalommal. A szerit.)
Franco tábornok franciaországi uta
zásáról a Wilhelmstrasse továbbra 
is csak egészen szűkszavúan nyilat

kozik

és a német illetékes tényezők a kezdet
től fogva elfoglalt tartózkodó magá- 
tartást tanúsítják. A Berlinben kapott 
felvilágosításokból még az sem derül 
ki, hogy valami összefüggés volna a

FERENCJOZSEF
KESERUVIZ 

Caudillonak Mussolinivel, valamint ké
sőbb Pétain tábornaggyal folytatott 
megbeszélései között.

Ha London már Franco itáliai uta
zása hírének első felröppenésekor azt 
a véleményt táplálták, hogy Spanyol
ország hadbalé-péséről tárgyal majd á 
Duce a spanyol államfővel, úgy ez — 
mondják Berlinben — csak arra az ide
gességre vezethető vissza, amelyet min
den kontinentális esemény Angliábap 
kelt. Ezt annál különösebbnek tartják 
illetékes német körökben, mert

a valóságban semmiféle támaszpont 
nincsen arra? hogy a spanyol poli
tikában ilyen gyökeres változás j, 

következzék be.
Az itteni politikailag érdekelt kül

földi köröket most már nagyon érdekli 
az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi 
a jelentősége Franco rivierai utazásá
nak? A Wilhelmstrasse környezetéből 

'mindössze annyit jegyeznek meg, hogy 
a németeknek nem szokásuk, hogy nyi
latkozzanak az olyan eseményekről, 
amelyek a megnem szállott Francia
országban játszódnak le. Ezért mind
inkább tért hódít az a felfogás — az 
eseményhez közelálló helyről ilyen 
ilyen irányú utalások is történtek —, 
hogy

Franco és Pétain találkozója 
jött létre, hogy a két államfő 
beszélje a folyamatban lévő 
pai koalíció megteremtését 

kérdéseket,

másszóval azokat a nehézségeket, ame
lyek e politika útjában állanak,

O. B.

azért 
meg. 
eurő- 
gátló

Fülei-Szántó 
miniszteri osztályfőnök 

előadása avatta ünnepséggé a köz
gazdasági és mezőgazdasági egyetemi 
hallgatók Gróf Széchenyi István 
Bajtársi Egyesületének díszgyűlését. 
Dr. Fülei-Szántó Endre miniszteri 
osztályfőnök, egyetemi nyilvános ren
des tanár, a bajtársi egyesület tanár 
elnöke időszerű és minden magyar 
ifjúhoz szóló kérdésről, a magyar tör
ténelmi sorshivatásról és a mai nem
zedék feladatairól tartott előadást. A 
nagy tetszéssel fogadott értékes ta
nulmány előadását tagavató üúnepség 
követte. ,

AUPANG
Grandiózus filmalkotás

igazi dicsőség, 
igazi szerelem, 
igazi bátorság 

legnépszerűbb hőséről.

Rendezte:

az
az
az

Henry Hathaway
a Hindu Lándzsás rendezője 

Partnerek:

ANDREA LEEDS
DÁVID NIVEN

M ű v é s x-f i I m

DÉCSI
Holnap premier!
legyek 10 napra előre válthatók!
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, L A P Z A R TA ,
Fi*anco  ma. Pétainnet 

vlllá.speifggeliztfc
Viehy, febr. 13. 

(Stefani.) Hivatalosan közük, hogy a Caudillo francia területen átutazta- 
bi n ma dslbm Pétain tábornokkal viliásreg-gclizik. fJÍT/J 

Szegénysége miatt 300 székely 
gyermek nem járhat iskolába

í enyhülés
az árvízfronton

Egyre fokozódik a szegedi árvízveszedelem

v^euco háromszéki községnek 4000 
lakosa van, de a faluban -majdnem 
mindenki szegény, munka- és kereset- 
nelküli napszámos, iparos, vagy me
nekült. Decemberben és januárban a 
nyomor enyhítésére már érkezett ál
lami és társadalmi segély. Most azon
ban a község vezetői megint a ma
gyar társadalomhoz fordulnak és azt

kérik: ha helyzetük megengedi, jut
hassanak a ruhátlan óvodás és iskolás
gyermekek részóra ruhaneműeket. 
Mintegy 300 gyermek nem járhat óvo
dába és, iskolába, mert olyan szegény, 

Ihogy még ruhája sincs. Az adományo
kat a rém. kath. ■plébánia hivatal (Ge- 
lence, Háromszék vármegye) címére 
kérik küldeni.

A felsőház elfogadta a ^(politikai javaslatokat
A. képviselőház mai ülésén folytat

ták a pénzügyminiszter gazdasági ex
pozéja feletti vitát. Napirend előtt 
Varga József kereskedelmi és ipar
ügyi miniszter benyújtotta jelentését 
arról, hogy
az ásványolajfélék és földgázkutatás, 
továbbá bányajog művelésének bizo
nyos meghatározott területre vonat
kozó jogát egy berlini cégre, illetőleg 
a cégnek Magyarországon alapítandó 

ki rendeltségére ruházzák át.

A miniszter jelentését rövidesen napi
rendre tűzik.

A napirendhez Csoór Lajos szólalt 
fel. Utána Malasits Géza beszélt.

A vitához még annyi szónok van 
feliratkozva, hogy kormánypárti kö
rökben úgy számítják, a tárgyalás át
húzódik a jövő hétre is és így a pénz
ügyminiszter válaszbeszédére -csak 
kedden, esetleg szerdán kerül sor.

A felsőház ma délelőtt 11 órakor 
ülést tartott. A háromhatalmi egyez
ményhez való csatlakozásról, valamint 
a magyar-jugoszláv örök béke és ál
landó barátság becikkelyezéséről szóló 
törvényjavaslatok tárgyalása volt 
napi restire tűzve. A felsőház mindkét 
javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A földművelésügyi minisztérium víz
rajzi osztályának ma délelőtt kiadott 
jelentésű szerint « Duna vízmagassága 
Budapesten a déli órákban 690 centi
méter. Tegnap óta 8 em-t áradt.

Esztergomból 26, Komáromból 24, 
Pozsonyból azonban már csak 10 cm-es 
emelkedést jelentettek. A. Duna Paks 
alatt apad, a jég még áll. A tervek 
szerint a jégben teknőszerű csatorná
kat robbantanak. Ezek a robbantások, 
sajnos, nem hozták meg a várt, ered
ményt. Eredményesen végezték a rob
bantásokat a jugoszláviai Dunán, ahol 
17 km-es szakaszon már megindult a 
jégzajlás, ami jelentős mértékben elő
mozdítja a felülről érkező áremelke
dés levezetését.

Passauból ma délelőtt 4 cm.-es apa
dást jelentenek, úgylátszik, hogy 
némi enyhülés várható az árvízveszély 
fronton és remélhető, hogy Budapes
ten a vízmagasság egyelőre nem éri 
el a február 4-iki tetőzést.

Ma délelőtt a budapesti városházán 
ismét intézkedés történt az árvíz
védelmi bizottság összehívására,

A, szegedi Felsőközponton ma éj
szaka halálos szerencsétlenséget oko
zott az árvíz. Itt van Tart János 65 
éves gazdálkodó tanyája. Az utóbbi 
napokban a tanyaépület környékét el
borította a víz s -a ház falai megrepe
deztek. A gazda gerendákkal támasz
totta alá a falakat. Ma éjjel azonban

a falak összedőltek és- maguk alá te
mették a gazdát. Már halott volt, ami
kor a romok alól kiemelték.

Szeged környékén napról-napra fo
kozódik az árvízveszély. Ma délelőtt 
10 órakor Szeged, és a szomszédos 
községek műszaki vezetőinek részi
vé telével árvízi, értekezlet kezdődött 
a szegedi városházán.

Kistelekről az a jelentés érkezett, 
hogy eddig 52 ház dőlt össze és 270 há
zat az összeomlás veszélye fenyeget. 
Az elemiiskolából, amely életveszélyes 
állapotba került, ki kellett telepíteni a 
800 növendékét. Dr. Tóth Béla h. pol
gármester bejelentette, hogy sürgős se
gítségért fordultak, a kormányhoz és 
különösen tégla kiutalását kérték, 
mert Szegeden ezidőszerint. egy darab 
tégla sincs, holott legalább 10 millió 
darab téglára volna szükség.

A csavargó halála
A Külső Bécsi-út egyik félreeső is

tállójában ma reggel egy férfi holttes
tére bukkantak. Megállapították, hogy 
az istálló halottja Zigler József csa
vargó. A holttestet a törvényszéki or
vostani intézetbe vittek, majd a vizs
gálat dönti el, hogy mi okozta a csa
vargó .halálát.
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A páradús
lása tovább fo’ytatódik és így lényegesebb 
Változást. nem-iis várhatunk. Ködös, enyhe 
marad az idő, da már Valószínűleg sokfelé 
lesz eső, a magasabb hegyeken havazás. 
Ahol a ködtakaró napközben feloszlik, ott 
kezel 10. fokig terjedő felmelegdés várható. 
(Z. I. A.) .
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• Felelősség nélkül. A- búzáéról a gvorsjegy- 

zeket Demblnsky B. bankház sorsjegyfőárusító
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Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

60005

tése: Nyugati, délnyugati szél, túlnyomóan 
borult, ködös idő. Több helyen eső, a ma- 
ge.eabb hegyeken havaseső és hó. A hőmér
séklet kissé emelkedik.

Alapította:
DR. NADÁNYI EMIL

Kiadja a S Órai Újság Lapkiadó Rt. - Szer 
kesztöség: Honvéd-u. 10- Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Apdrássy-út 47. Telefon: 22-42 32. 23-42 33 . 22.42 34.
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(Zsigmotni kn-.-u. 8) adja ki. — Az ötödik osz
tály húzásai folytatólag február 14., 17.
18., 20., 21., 24., 25., 27. és 28-án, március 3., 4. 
es 7-én lesznek.

Az ötödik osstályrá sorsjegyek ínég kaphatók

BENKÖ BANK R.T
Budapest, Andrássy-út 56. Telefon: 128—647.

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-t. körforgögépeiu. (Felelős; Győry Aladár igazgató.)
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