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Német-török közeledést konstatálnak Berlinben 
Éles német laptámadás Svájc ellen

Sártengerben folyik az olasz ellentámadás Albániában
Belgrád, február 21.

(Búd. Tud.) A „Vrerne" értesülése szerint Ciucar-Marko'vies külügymi
niszter több magasrangú külügymimsztériumi tisztviselő és a jugoszláv 
sajtó képviselői kíséretében február 26-án érkezik Budapestre. Hivatalos 
Ugatásának programja két napig tart, utána még két napot mint 

Magánember tölt Magyarországon.

arra, hogy az angol álláspontot a tiltó!ták be, amelyek vi
ÍIp-1! tübmJ?on<IÍ.g' n,inden gátlás nem zavart tekintettel 
®eteul kiemelhettek és hogy éppen igazi viszonyokat
annak a két újságnak a megjelenését

-------- ,,,, I|,„nHSHMMM

tudósítójának telefonjelentése

Berlin, febr. 21.
A hőmérő higany oszlopának emel

kedésével együtt növekedik a feszült
ség is a Harmadik Birodalom 85 mil
lió lakosa körében. A meleg tavaszi 
Szelek már felszárították az utakat és 
a mezőket Németországban és a nép
báj már egy hét óta arról beszél, 
hogy

a nagy támadásra alkalmasra for
dult az időjárás, valóságos „Offen- 

siv-Wetter“ van.
Jellemző azonban, hogy semmi izga- 
"Pn és a döntő lépéssel kapcsolatos 
előkészületek jelel nem mutatkoznak 
?iég ott sem, ahol azokat mint legki- 
ütközöbbeket észre kellene venni. Azok 
a Szabadiságos katonák, akik Francia
országból, Belgiumból, Hollandiából 

Norvégiából Berlinbe érkeznek, tel-’ 
■Msen nyugodtak és higgadtak és még 
Mindig a „téli dlomróV beszélnek. Né- 
Metországban azonban már hozzászok
ik ahhoz, hogy

Mindent olyan titokzatosan és gon
dosan készítenek elő, hogy egészen 
az utolsó pillanatig a külvilág a 
legcsekélyebbet sem tudja meg.

azután érthető, hogy minden 
0 ‘'Mi jelenség, mely különböző feltevé- 
"^kre ad okot, a szélvihar gyorsasá
ggal terjedő merész híreszteléseknek 
M*  szárnyat.

Amikor tegnap délután hirtelen 
tevar állott be a Romániával és 
Bulgáriával való telefonforgalom
ban, — ez a fennakadás még az 
^jjel is tartott, -— ezt nyomban 
összefüggésbe hozták a Délkeleten 
történő csapateltolásokkal, amit 
Mentán hivatalos részről természe

tesen megcáfoltak.
, A® egyetlen,. amit a fava«zi német 

^Bvitásra vonatkozóan bizonyosság- 
®teg lehet állapítaná,

a mindinkább fokozódó diplomá
ciai tevékenység a Balkánon.

A Wilhelmstrassebau újólag megerő
sítették, hogy már hetek óta állandó 
érintkezésben vannak Ankarával és 
Szófiával és hogy a Papén nagykövet 
áltál legutóbb rendezett fogadások 
nem tekinthetők meglepőeknek, hanem 
csak

aláhúzzák a Törökország és Né
metország között egyre növekedő 

és kimélyülő barátságot.
Filov bolgár külügyminiszter nyi

latkozatát Bulgária külpolitikájáról, 
valamint Popov és Szaradzsoglu kül
ügyminiszternek táviratváltását elő
kelő helyen közli a német sajtó, a Wil- 
helmstrase jól informált köreinek kom
mentárjai pedig világosan mutatják 
azt a megelégedést, amellyel német 
részről a Balkánországok államközi 
viszonyának javulását tudomásul vet
ték.

Ebből a szempontból ítélik meg 
Cincár-Markovics jugoszláv külügy
miniszterközeli budapesti utazását is.

Megnemerősített hírek szerint Abetz 
párisi német nagykövet Németország
ba érkezett volna és ma, valamint hol
nap is főnökével megbeszéléseket foly
tat.

A mai német sajtó vezércikkei a 
legkülönbözőbb témákat tárgyalják, 
így többek között az „ideghdború" 
kérdésével, az afrikai elkeseredett har
cokkal és dr. Todt tanár építésügyi 
miniszter hadseregének óriási munka
teljesítményével foglalkoznak. Ért
hető feltűnést kelt

a Berliner Börsenzeitung Svájc 
ellen írott éleshangú cikke,

abból az alkalomból, hogy a svájci ha
tóságok betiltották két „frontisla“ — 
nemzetiszocialista pártállású — újság
nak, a Die Front és a Dér Grenzbote 
további megjelenését, A vezető német 
lap többek között azt írja, furcsa. hogy 
Svájcban hirtelen felébredt a semle- 
geseéjgi lelkiismeret, majd emlékeztet

„világos és meg-
—1 átlátták az

O. B.

Hír bolgárojugoszláv 
egyezményt tárgyalásokról

Newyork, febr. 21.
Csütörtök folyamán olyan hírek ter

jedtek el a világsajtóban, hogy Bulgá- 
1 ' 
tök szerződéshez hasonló egyezményre

irányuló tárgyalások kezdődtek volna. 
Az amerikai hírügynökségek belgrádi 
es londoni táviratai ezt a hírt nem 
erősítik meg. Londonban illetékes he- 

~~ — -- llOg'y
íijen tárgyalásról nincs tudomásuk.

ria és Jugoszlávia között a bolgár-tö- lyen egyenesen kijelentették
Tok S2fírT.nd^sh.P.y. liHüOVilA ----  A' . . vCLL'CK,

Nincs több katonai célpont 
Málta szigetén

Kóma, febr. 21.
A Tevere jelenti, hogy a tengely lé

gierői tökéletes eredménnyel bombáz
ták Málta-szigetét. Az elmúlt napok
ban egymásután végrehajtott 63 légi
támadás után nem maradt a szigeten 
már egyetlen katonai célpont sem, a

repülőbombák mind megsemmisítet
ték..

*
A jelentés után nem kétséges, hogy 

a katonai célpontjaitól megfosztott 
sziget megszállása csak idő kérdése s 
esetleg már néhány napon belül bekö
vetkezhet.

*■

Nyolc rendeletét tárgyalt 
ma a 36-os. I

A 36-oe Országos Bizottság ma dél
előtt 11 órakor ülést tartott, amelynek 
napirendjére több fontos kormány
rendelet volt kitűzve. Öt rendeletet 
'utólag mutatott be a kormány az Or
szágos Bizottságnak, ezek közölt sze
repel a nyári időszámítás bevezetésé
ről intézkedő is.

Ezenkívül ma tárgyalták le az or
szág területén lévő hadikölcsön-kötvé- 
nyek letétbehelyezéséről készült kor
mányrendeletet, valamint a v Issza- 
csatolt felvidéki és kárpátaljai terü-

.eteken ipárjogosílványok megszűnése 
következtében iparűzés céljára nem 
használt, helyiségek hasznosításáról 
szóló régebbi kormányrendelet ki
egészítését.

A napirend utolsó, pontja a zsidótör
vény alapján elbocsátott, illetve elbo
csátásra kerülő magánalkalmazottak 
szolgálati jogviszonyának megszűnése 
esetére járó illetmények szabályozásá
ról készült rendelettervezet, amelyet a 
? Órai Újság már tegnap ismertetett 
főbb vonásaiban.



Két csodabogár 
és egy komoly hír
Kedves 8 órai Újság!
Csodálatos dolgokra szeretnák rámu

tatni. Rendkívül érdekes dolgokat bo
garásztam ugyanis össze a Pesti Új
ság" című nyilaslapban.

Elsőszámú csodabogár a parlamenti 
tudósításból: ,,A kormánypárt roha
mot intézett az egészséges parlamenti 
élethez hozzátartozó interpelláció® láz 
ellen." Szóval a láz hozzátartozik az 
egészséghez. Érdekes!

Második számú csodabogár, a berlini 
tudósításból. Címe: „A nappali Berlin 
ugyanolyan, mint Budapest". Részle
tek a szövegből: „Nincs Gellérthegy,

A cukorrépa árának 
új megállapítása

Az ország cukorellátásának érdekében, 
de egyben a rentábilis mezőgazdasági ter
melés lehctővétótc'lére hosszú Idő óta foly
tak tanácskozások a cukorrépa átvételi 
árának megállapítására. Az agrárérdekelt- 
ségek Purgly Emil titkos tanácsos, volt 
földmívelésügyi minisztert kérték fel, hogy 
a termelési költségek feltárásával igyekez
zék odahatni, hogy az új kampányban a 
cukorrépa átvétele olyan áron történjék, 
amely egyrészt a gazdák termelési költsé

Hogyan készül 
az újság az összebombázott 

palotában?
A Times szerkesztője á lap megjelenésének titkáról

Régi újságírói szólásmód, hegy 
akármi történik is, a lap pontos idő
ben megjelenik. Ezt a mondást persze 
normális időkben találták ki, amikor 
még nem gondoltak másra, mint be
tegségre, telefonzavarra vagy a nyom
dagépek áramszolgáltatásának megsza
kadására, a mondás igazsága azonban 
most sokkal komolyabb és nehezebb 
körülmények között is beigazolódott. 
Magyar lapokban is megjelentek ké
pek a londoni Times-palota romjairól, 
mert a pontosan célzott német légi
bombák valóban csak romokat hagy
tak meg a legtekintélyesebb angol új
ság székházából. A Times azonban 
minden kiadásával mégis pontosan 
megjelent, még azzal is, amely éppen a 
bombázás éjszakáján készült.

Ennek a teljesítménynek a titkáról 
most F. P. Bishop, a Times szerkesz
tője, egy rádióelőadásban a következő
ket mondotta:

— Manapság természetesen sokkal 
korábban van lapzárta, mint békeidő
ben volt. De még így is rendkívül sze
rencsésnek mondható az a nap, amikor 
az újság szellemi és technikai mun
kásai a rendes elsőemeleti helyiségek
ben zárhatják le a lap első kiadását. 
A normális munkát csaknem mindig 
a légiriadó szirénái zavarják meg. 
Ekkor

a szerkesztőség leköltözik a pince
helyiségekbe.

Csak a főszerkesztőnek van itt egy 
kis külön fülkéje, az olyasó szerkesz
tők és a lap munkatársai a szedőgépek 
között folytatják munkájukat. A sze
dőgépeket éppen a bombatámadások 
miatt helyezték el újabban a pince
helyiségben. Az öntöde és a rotációs-

Késed elmos vevő terhére elárverestetik 
a legtöbbet ígérő séeaére eoa 400 m! tapéta
anyag. Budapest, XIV., Bomyólt-jjtca «. 
s?. alatt, 1941 február 35-én, d. e. 10 óra
kor, a Magyar Királyi Postatakarékpénz
tár árverési Céerapka kösbcnjöttévvl. 
Arvarelni szándékozók tartósnak. a tónat- 
ptaa 10%-At Az ‘ árverés elölt letétbe- 
bélyezni. Az 4?ú d. *•  t—lú to&k között 
fenti címen megislrinthoM. Compsetor F»> 
píripari Anyagok és Felsoereléoek, Bnda- í 
pest, IV., Magyar-uteá 27. i

nincs Tabán, — nem olyan rendezett 
ez a váró®, mint Budapest, a gépkocsi
forgalom kisebb, mint Pesten; ~ jegy
rendszer van. Budapesttől itt külön
bözik legerősebben Berlin nappali 
képe, — de ezen kívül is van még va
lami, ami Budapesten nincs meg, nem 
lehet eltévedni". A sok különbség fel
sorolása igazolná a címet, hogy Ber
lin ugyanolyan, mint Budapest?

Harmadszor. (Ez nem csodabogár, 
ez komoly dolog, hivatalos nyilas köz
lemény.) A pártszervezet minden tiszt
viselője kötele® különbeni leváltás 
terhe mellett beküldeni erkölcsi bizo
nyítványát. Az erkölcsi bizonyítvá
nyokat Gruber Lajos címérc kell be
küldeni.

Tisztelettel
Dalbösváry Imre,

VIII., Nap-utca 23.

geinek megfelel, másrészt pedig a termelés 
ösztönzését és ezzel a cukorszüksé glelek 
fokozott kielégítését vonja maga után. Az 
országos érdekre való tekintettel Reményi- 
Schneller Lajos pénzügyminiszer hozzájá
rult, hogy az 1941. évi cukorrépa átvételi 
árát mázsánként 3 pengő 80 fillérben álla
pítsák meg. Ezenfelül lehetővé tette a mi
niszter, hogy akik múlt évben cukorrépát 
termeltek, az új kampányban beszállítandó 
minden mázsa cukorrépa után 45 filléres 
termelési költségkiegésaátósben részesülje
nek. Ebben az évben minden gazda köthet 
cukorrépatermelési megállapodást, tekintet 
nélkül arra, hogy az utóbbi években ter
meli-e cukorrépát.

gépek normális időkben is a pincében 
voltak.

— A légiriadó egész ideje alatt az 
újságpalota tetején acélsisakos külö
nítmény őrködik. Még a légiriadó ide
jén is sokan vannak a palota felső 
emeletein. De ha a bombabeesapódások 
közelednek, szóval közvetlen veszély 
áll fenn, ezek az őrök szélsebesen le
rohannak a csigalépcsőkön és figyel
meztetik munkás társaikat a veszede
lemre, Ilyenkor néhány percre félbe
szakad a munka, de alig hogy a köz
vetlen veszély elmúlt, ismét folytat
ják a munkát l

— A pincehelyiségbe át telepedett 
újságírók és nyomdatechnikai munká
sok aránylag biztonságban dolgoznak, 
A rotációs gépek öntik a kész lapokat, 
de ezek most nem kerülnek egy fel
sőbb terembe, hanem egy még mé
lyebben lévő pincehelyiségbe, amelyet 
expcdiciós helyiségnek rendeztek be. 
Az üzem akkor válik ismét életveszé
lyessé, amikor az ujságkötegeket el 
kell szállítani az elsötétített város 
utcáin át a vasúti állomásokra.

A lapvállalat teherautói gyakran 
robbanó bombák között, cükk- 

cakkozva haladnak
s a gépkocsivezetők nem egyszer cso
dálatos véletlennek köszönhették csak 
megmenekülésüket. De még így is lel
kiismeretesen, pontosan elszállítják a 
lapot. Sokszor már világos reggel van, 
amikor a szirénák jelzik, hogy a légi- 
veszély elmúlt. A bizományosok csak 
ekkor vehetik át ujságkötelegeiket és 
megkezdődik á lap széthordása. Az ol
vasó tehát, ha némi késéssel is, de 
mindennap kézhez kapja megszokott 
lapját

— Háborúban, mint látnivaló, az új
ságok is az első frontvonalban har
colnak — fejezte be előadását Mr, 
Bishop.

NAGY NRPOK, 
KIS _HIREK

Most töltötte be 76-ik életévét Sveu 
Hédin a nagy svéd kutató.

A brit tengernagyt hivatal, mint a 
Reutcr-lroda közli, sajnálattal jelenti, hogy 
őfelségt „CrbSpiii" nevű fegyveréé segéd- 
cirkálója, amelynek parancsnoka Moloney 
volt, elsüllyedt. Az áldozatok hozzátarto
zóit értesítették.

„Egy aktuálissá vélt azlgetcoport" cím
mel érdekes stockholmi tudósítást közöl a 
Füröer-szigctekről, a Skócia ós Izlaml kö
zött levő 18 szigetről Göring lapja, az es- 
seni Kationul Zeitung. Jelenleg 22.835 lako
sa van a szigetüknek, akik halászatból ég 
állattenyésztésből tengődnek. Az angolok, 
írja Göring lapja, Izlanddal egyidejűén 
megszállták ezeket a szigeteket is s nyil
ván az a céljuk, hogy Észiak Máltájává 
építsék ki őket, hogy állandóan ellenőriz- 
hessélk az északi ás keleti államok forgal
mát Angliának azonban rá kell majd jön
nie, hogy Európa ószakitórségébon sincs 
többé keresnivaló ja.

A ketetafrlkai Olasfz-Szomáli földön a 
Dzsul.a (Juha) folyó mindkét pártján fo
lyik a haire az olasz és a délafrikai csa
patok között.

A görögországi ellenzéki macedónok 
csehországi gyárakban készült fegyverek
hez jutottak.

A párisi francia sajtó azt javasolja, 
hogy a maradék francia flotta kisérje a 
francia kikötök felé irányítandó élelmi
szer- és nyeraanyag’zállftmányokat. A Crl 
du Pcuple még tovább megy és már nyíl
tan követeli, hogy a francia flotta ütköz
zék meg a brit hajórajjal.

Albániában a déli frontszakaszon jelen
tékeny olasz erősítések vonulnak fel.

Az Amerikai Légió egy millió tagja, — 
akik valamennyien a világháború ameri
kai veteránjai, — szombaton, Georgo Wa
shington születésnapjának évfordu'óján, 
önként jelentkezik katonai szolgálatra. 
Nemzetőrséget fognak szervezni az Egye
sült államok hazai védelmére.

Az álbán front középső szakaszairól
Be'grádba"érkező -jelentések drámai "és 
plasztikus képet adnak azokról a. virea- 
nyokról, amelyek közepette a szembenálló- 
csapatok harcolnak egymással. Az elmúlt 
i-npótk folyamán valósággal trópusi jelle
gű esőzések voltak ezen a vidéken, az eső 
szakadatlanul zuhogott, s minthogy a hó 
meg nem alvadt el teljesen, a nagy cső és 
a n> omában keletkezett olvadás valóságos 
sártengerré változtatta a terepet. A kis fo
lyók és patakok megduzzndtak, sok he
lyen kiléptek medrükből. Ilyen viszonyok 
között kezdődő ti t meg a nagy olasz ellen
támadás. A görög csapatok három napja 
nem kaptak már száraz ruhát. Csak csü
törtökön reggel sikerült őket leváltani új 
csapatokkal. Ha ez áz idő tovább tart, a 
csapatokat naponta kell cserélni. Az után
pótlás mindkét oldalon nagy nehézségek - 
kol jár.

Március 15-én indul meg a közvetlen 
vasúti összeköt tatás Budapest és Moszkva 
között.

Havat lapátoltatnak Csehországban a 
hazárdjátckosokkal. Akit hazárdjátékén ér
nek, köteles három napig havat lapátolni.

Az olasz propagandaminieztérium betil
totta a „hotel" és „buffet" kifejezések 
használatát, amelyeket ezentúl olasz sza
vakkal kell helyettesíteni.

Á háborúokozta károkról nyilatkozott 
Borthclot francia közlekedésügyi államtit
kár. Eszerint a háború során több mint 
CO.OOO ház pusztult ol és több mint 180,000 
sérült meg súlyosan.

Numerus clausust vezetett be a német 
birodalmi helytartó a holland egyetemeken 
a zsidók számára.

Tíz óra alatt tette meg a legújabb ame
rikai bomba vető repülőgép az utat a Csen
des- é« aa Atlaniti-óceún között. Az új gép 
óránként 430 kilométer sebességgel repül 
és 4 tonna bombát tud magával vinni.

„Krasznojarszk" címmel csaknem fél
ezer oldalas kötetben írta meg harctéri él
ményeit) és orosz fogságának történetéit 
Rónái Ernő nagyváradi író s a könyv egy 
példányát megküzdötte volt hadswnegpa- 
rancenokának, József királyi hercegnek. A 
királyi 'herceg sajátkezű levélben köszönte 
t»«g a figyelmeit és értesítette a nagyvá
radi írót, hogy kl-hallgatason fogadja. .Jó
zsef királyi herceg teljes félórán át 1»e- 
szé’.w “ Hónai Ernővel régi harctéri él- 
mélyekről. Valószínű, hogy a Gyóni Géza 

Társaság a költő hamvainak haxaszáUftó&s 
alkalmával magával viszi Rónait Oroszor
szágba & nyár folyamán. Rónai ugyanis 
együtt volt a fogságban Gyónival óe m® 
is kitünően beszél őrmezül.

48 óráig- fogva tartották a román ha
tóságok a foleki határ közelében vitás te
rületre tévedt kolozsvári végrehajtókat. A 
végrehajtó, &s a boosüs a Bükkordő kör
nyékén hajtott régre foglalást egy romám 
■tanyán, amikor hirtelen román határőrka 
tonák vették körül őket. Heten voltak, 
töltött fegyverrel és felszólították a kéfö 
magyart, hogy kövessék őket. Ezután autó
buszon a tordiai rendőrségre küldték őkta,, 
majd onnan a hadtastparancenokságra. 
Előbb Szebonbe akarták őket tovább kül
deni, de végül is a magyar katonai ható
ságok közbelépésére szabadon engedték 
őket. Az egyik román őrnagy 40 lejt is 
adott nekik az útra, miután meghallotta, 
hogy semmi pénzük sincs s így búcsúzott 
tőlük: „Viszontlátásra, nemsokára mi is 
megyünk és meg sem állunk Buda
pestig." (?!) Az esetet a, kolozsvári Ellen
zék február 19-iikl száma közli.

A jugoszláviai brit propaganda mogcléu- . 
külésóröl ír cikket a Völkischer Beobach- 
tér. Miért cpp Jugoszlávia oly keresett te
vékenységi köre a brit propagandistáknak? 
— kérdi a lap. Döntő, úgy látszik, itt az 
a körülmény, írja, hogy Jugoszláviában 
szabadon mozoghatnak a német birodalmi 
határ közelében. Úgy látják, mintha külö
nösen Horvátország és Szlovénia kedvező 
alkuimat nyújtanának brit prepaganda- 
hí<|lfő alkotására a balkáni térség számára. 
Az olasz—görög háború kezdete, a romá
niái rendszerváltozás és a német tanesa- 
patok kiküldése óta Jugoszlávia a tengely
hatalmak elleni angol agitáció bázisú lett. 
A néhány hónap óta látszólag eltűnt an
gol ügynökök váratlanul itt is ott is fel
bukkannak- Minit egykor, most is a bel
grádi angol követség és a zágrábi angol 
fökonzultáus e propaganda gyűjtő, közve
títő és finanszírozó helye. Ezekhez janii 
még Laihadiban, a szlovén fővárosban leg
utóbb felállított brit konzulátus. Az utóbbi 
időben feltűnően gyarapodott nyelvtanfo
lyamok angol tanárai voltaképen az Intol- 
ligenco Service emberei. Innen ideális mű
ködési lehetőségük van, különösen, ha el
gondoljuk, hogy bizonyos szlovén lapok 
valósággal megdolgozzák a talajt szá- 
.muicra. \

Megható kézfogé történt Kolozsváron, » 
telekiJjatársorompónáí. Pálffy Irén, tordal 
leány" ék Nagy Károly kolozsvári flatal- 
émber tartották eljegyzésüket. A fiatalok 
már több, mint egy éve nem látták egy
mást, végre hosszú hónapokkal a bécsi 
döntőbírósági ítélet után a múlt hét pén
tekén tízperces beszélgetési időre kapott 
engedélyt Nagy Károly a román hatósá
goktól. Vasárnap délben a pontos időben 
több, mint egy év után ismét ott állt egy
mással szemtől szembe a foleki tetőn a 
tordal leány és a kolozsvári fiatalember, 
közöttük a határsorompó. Szó nem is eeott 
közöttük. Nagy Károly kivette zsebéből a 
két jegygyűrűt, szó nélkül átnyújtotta 
menyasszonyának az egyiket, a másik 
gyűrűt Pálffy Irén húzta rá vőlegénye 
ujjúra. A határsorompó két oldalán a ma
gyar és román határvadászok némán tisz
telegtek. A fiatalok egymásra néztek és 
szinte egyszerre kérdezték: „Te sírsz, ked
vest" De abban a pillanatban már előlé
pett a román határvadász főhadnagy és 
Udvariasan mondta: „Bocsánat, de letelt a 
tíz perc," Majd meghívta a jegyespárt a 
közeli vöröskeresztre házba, ahol forró teá
val kínálta meg őket. Néhány perc múlva 
azután a menyasszony visszatért Tordára, 
g vőlegény pedig Kolozsvárra.

Az angol postafőigazgatóság bejelen
tette, hogy a középeurópai angol csapatok 
tagjaihoz intézett, többnyire tipikus szö
vegű táviratok — „millió ctsók" és ehhez 
hasonlók — kényelmesebb kezelése ós ol
csóbbá tétele végett „code“-ot dolgoztak ki. 
A code a különböző szokványos mondato
kat számokkal helyettesíti és csak ezeket 
a számokat kell sürgönyözni, hogy a cím
zett állomás a teljes szöveget kézbésítso a 
címzettnek. A postafőigazgatóság hangsú
lyozza: a közönségnek nem kell attól tar
tania, hogy a rendelkezésre álló mondatok 
annyira sablonosak, mint a nyomtatott tá
bori levelezőlapokon. Gondoskodás történt 
arról, hogy minden érzelmi hőfoknál meg" 
felelő mondat álljon rendelkezésére. Egy" 
szerűen wíajma! tehet például igen oloifó11 
Sürgönyözni, hogy „szeretettel", „nagy »«e- 
ntettcl", „szerelemmel", „csókol", „forrón 
csókol" és így tovább.

A kezdődő tuberkiite?.i« 
gyúgyíthatd, as elhanyagol*  
nehesea: Menjünk idején •rve**  
hoa



Beomlanak a falak a métermagas vízben
Homlokig vízben áll egy tanyai ház

Londoni 
tudósítónk 
táviratából

Londoni tudósitónk 
távirati jelentése

Negyedóráig úszott 
ma reggel a dunai jégdugó, 

azután újra megállt
London, febr. 21.

A bolgár—török egyezmény iránt 
változatlanul nagy az érdeklődés az 
angol közvéleményben. Most félhiva
talos török nyilatkozatokból és cik
kekből egyre több fény vetődik a meg
állapodás szellemére. Az Aksham című 
török _ újságban Saddak képviselő ki
jelenti, hogy nevetséges az a magya
rázat, mintha az ankarai kormány lé
pése eltávolodás lenne eddigi politiká
jától, az Ulus című lapban pedig Atay 
főszerkesztő rámutat arra, hogy T'a- •. 
röjtország, -s, Anglia. ezzel az egyez*  

,, ménnyel ’hr VgsuiyŐzni akartai' hogy 
'Bulgáriának' néni' kéliétt'tár'tanl A kátk 
hatalom részéről jövő támadástól. 
Ugyanekkor Bulgáriának valamennyi 
szomszédja is biztosítékot kapott arra 
vonatkozóan, hogy Szófiának nincse
nek támadó szándékai egyetlen állam 
ellen sem.

A balkáni események mellett nagy 
figyelmet fordítanak Londonban a ta- 
yolkeleti problémákra is. Ideérkezett 
jelentések szerint ausztráliai hadsereg 
szállt partra Singaporéban, hogy nyom
ban útnak induljon és elfoglalja állá
sait a maláji félszigeten. A japán 
sajtó megjegyzi, hogy Amerika és 
Anglia, úgy látszik, nem óhajt hozzá
járulni ahhoz, hogy a távolkeleti vál
ság enyhüljön. A Times erre azzal vá
laszolt, hogy nincsen abban semmi kü
lönös, ha a brit birodalom egyik részé
ből csapatokat visznek a másikba és 
« lépésnek csak óvóintézkedési jellege 
Van, nem pedig támadó éle valamelyik 
hatalommal szemben.

Világszerte feltűnést keltett Faddís 
amerikai demokrata képviselőnek az 
a kijelentése, hogy ha Japán Singa- 
Pore ellen indulna, Amerikának el 
kellene vágni a japánok . közlekedési 
vonalait, városaikat pedig bombázni.

Mikes György.

A Baja feletti Koppányi átvágás 
közepétől a Vajastorokig terjedő 13 
kilométer hosszú Duna-szakaszon a 
jégdugó ma reggel 6 óra 30 perckor 
megindult, 6 óra 45 perckor ismét 
megállt

Kalocsa közvetlen közelében a ka- 
locsa—foktői út 15 méternyilású vas
beton hídjának elzárását a víznyomás 
20 óra 30, perckor kinyomta és most 
ezen az áteresztőn másodpiercenkint 
200 köbméter víztömeg zudult a Va
jasfokba és ezen keresztül a védvonal- 

■MJglr® fekvő vidékre. E.za víztömeg WMélü.tkét nap afátt.S'‘.'esan^.i. dzKi 
vattyútelépet eléri és>(;ezzéj. az, a , ye- 
íH^y^állíat be..
elárasztja és a szivattyúzást lehetet
lenné teszi.

Tekintettel az így megváltozott kö
rülményre, a víznek a szivattyútelep
től való távoltartása, vagyis a szi-

vattyútelep üzemének, biztosítása már 
csak egy módon kísérelhető meg. Úgy, 
hogy az Érsekesanádról nyugati irány
ban a Dunához vezető úton nyulgátat 
emelnek.

A bekövetkezett váratlan esemény 
folytán Kalocsa város helyzete egy
részt enyhült annyiban, hogy a gát
jaira, nehezodő nyomás kisebb lett, 
másrészt azonban súlyosbodott, mert 
a még egyetlen használható műútja,' 
amely Bátyán, Dusnogon, SükÖsdön át 
Bajara Vezet, van veszélyeztetve. Sú- 
l»Qdott; MOAkívül. a. Kalóztól déL í 
re elterülő vidék helyzete, mert a fen- 

l^toűewlUefcMr^hetonhíd alatt átömlő 
víztömeg most már Bátya, Fájsz, Dus- 
nok és Miske községeket veszélyezteti, 
1^7’, hogy a felsorolt községeknek a 
kiürítéséhez való készültségbe helyezé
sét a kormánybiztos már el is rendelte.

POLITIKA
ÉS FIATALSÁG

A Vitézek Lapja legújabb számában 
dr. vitéz Sümeghy Ferenc tollából 
rendkívül érdekes és értékes vezércikk 
látott napvilágot. Az író az állampol
gári kötelességek gyűjtőcím alatt fog
lalkozik ezzel a mindig aktuális pro
blémával és felveti a kérdést, hogy 
hány éves korban, milyen szellemi 
felkészültség után és milyen szempon
tok szerint foglalkozzék a 
ifjúság, illetve — a lap 
folytán 
val. „Bekapcsolódhatik-e az 
c^f)e ? tevékenységbe? (Mármint a po
litikai életbe.) Kérdi a cikkíró 
megadja rá a feleletet is: „Igen, _
semmiesetre se kezdje ott, hogy a

„T. — 
olyan eszméket hirdessen, amelyeket

■ magyar 
irányelvi 

— a vitézi ifjúság a politika- 
ifjuság

20,000 pengő 
értékű textilárut 

loptak
A Wekerle Sándor-utca 3. szám 

áJatt lévő KtóWor-féle textilnagyke- 
*esK®dé8ben hetekkel ezelőtt 20.000 
Pagonyi áruhiányt vettek észne. A 
J^Mőrsóg . megállapította, hogy Tóth 
vándor, Mikoczki Ferenc és Gstöller 

ozsef kereskedősegédok hosszú időn 
saját címükre végszámra 

itt ux fel, kö1öntele textilárukat és 
sx károsították meg a céget. A. három 

öskedősegédet letartóztatták.

360 méteren tolta a Kocsi maga előtt 
ax elütött áiaoxatot

Ma éjjel 3 órakor a Gömbös Gyula
útón szolgálatot teljesítő rendőr egy 
sötét autóra bukkant. Amikor közelebb 
ment, nyöszörgést hallott az autó fe
lől. A hang után kutatott és végre az 
autó elején, a lökhárító alatt, egy fér
fit talált, aki elhaló szavakkal kért 
segítséget. Nagynehezen kihúzta a 
kocsi alól az elgázolt embert, Maj
thényi Miklós székesfővárosi fogalma
zót, majd benézett az autóba is és ott 
a volánra borultan talált rá a kocsi 
vezetőjére. Szemmelláthatóan holtré
szeg volt.

A rendőr telefonált a mentőknek, 
akik Majthényi Miklóst beszállították 
a Rókus-kórházba, a kocsi vezetőjét 
pedig másik autóba tették és bevitték 
a főkapitányságra. Itt megállapítot
ták, hogy Binder Miksa gyárigazgató, 
eddig nem sikerült kihallgatni, mert 
ma délelőtt is súlyos alkoholmérgezég- 
sel fekszik a rendőri fogházban. Ma 
reggel vizsgálatot folytattak le a gá
zolás színhelyén. Megállapították, hogy 
a? autó mintegy 360 méteren maga 
előtt tolta Majthényi fogalmazót, aki

közben, súlyos zúzódúsokat szenvedett. 
A. gyár igazgatót, amint eszméletre tér, 
kihallgatják és letartóztatják.

Üríihiány
Isztanbulban

Isztanbul, febr. 21.
(NST) Isztanbulban. néhány nap óta 

nagy ürühúshiány uralkodik. Ennek 
oka valószínűleg az, hogy a kereske
dők az árakat fel akarj tik hajtani. 
Még azt is megkísérelték hír szerint a 
kereskedők, hogy egy állatszállít-*  
mányt távirati úton tartóztassanak 
fel. Az áw|,k máris lényegesen emel
kedtek és a mészárosok kijelentették, 
hogy az állatok árának emelkedésére 
való tekintettel ők is kénytelenek drá
gábban árusítani a húst.

és 
de 

kományzat -.intézkedéséit bírálja és 
olyan eszméket hirdessen, amelyeket 
á prbpagáfida tétszeW'csomagolásá
ban ismert meg és lényegükkel pincs 
tisztában. Ezért szükséges a megfelelő 
előképzettség".

„A legfontosabb azonban az -— ol
vassuk tovább —, hogy milyen szem
pontok szerint vizsgálja a fiatalem
ber a politikai eseményeket és mi le
gyen politizálás közben a vezérlő gon
dolat számára. Számúnkra csak egyet
len szempont lehet, a magyar. Az 
események elbírálásánál nem hasz
nálhatjuk értékmérőül a nemzetközi 
politikai irányzatok előírásait, vagyis 
nem nézhetünk azoknak a szemüve
gén át. Vezérlő gondolatunk minden
kor az legyen, hogy miképp vihetjük 
élőbbre, országunk megnagyobbodását, 
gazdasági fellendülését, népünk szo
ciális helyzetének javulását és legfő
képpen katonai hatalmunk erősödését. 
Mindenkor gondoljunk arra, hogy 
számunkra a politizálás nem pusztán 
úllámpolgan jog, hanem hazafias kö
telesség".

*AMM

— Az Országos Mezőgazdasági Kiállítást 
tömegesen felkereső vidéki és külföldi ta
nulmányi csoportok érdekében az Idegen
forgalmi. Hivatal elvállalta a látogatók pá
lyaudvari fogadását és csoportos, olcsó el
szállásolását A vidéki tanuló ifjúságot 
diákszállókban, a felnőttekből álló tanulmá
nyi csoportokat más, olcsó helyeken szállá
solják el. Az Idegenforgalmi Hivatal ked
vezményes étkezési lehetőségekről Is gon
doskodik, kéri azonban az igénylések beje
lentését legkésőbben március 15-ig. (Buda
pest, Deák Ferrac-utca 2. sz. Tel.: 18-12-13.)
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A Kormányzó tiszíeletére 
a Farsangi lakodalom 
kerül színre az Operában 

má rcius 15*»én  
a cserkészszövetség 
díszelőadás ában

(V*4, '1.6, ’/<8, ‘7d0, v. Vű-kor is) — ÁTRIUM 
(153-034): Tokaji aszú. (*/s6, ‘/s8, kdO, sz., v. 
’/h-kor is) — BELVÁROSI (384-563): Igen vagy 
nem? (4, 6, 8, M>, v. jobb t. 2, 4, 6, 8, 10, bal t. 
s/«3, */<5, «/-7, «/«9) — BELVÁROSI HÍRADÓ
(tlffl-244): India és Salam. Rajzos Híradó Julián 
barát útjáról. Tisza Istvánt vitézzé nyilvání
tották, Víg fiókák. Magyar, Ufa és Fox 
híradók. (Folyt. 10—24 óráig) — BÉKE (291- 
038): Igen vagy nem? (5, 7, 9, v. ‘/»2, ’/s4, ‘/-6, 
‘/=8, ‘/d0) — BODOGRAF (149-510): Igen vagy 
nem? (‘/rf, ‘/ifi, 'hS, ‘‘/=10, v. ’/.-lO, >/«12, ‘/ű-kor 
js)/ —■ -BROAD W‘A.¥'fít22--722): Hazajáró!'lélek. 
(•/H. VaG, */s8, VslO, sz., v. ÚÖAor is) — BUDAI 
APOLLO (lí5l-5K»-f Igen- vagy némi - (’/«5,« W)" 

IS-aV-aVA, Kd„toZ»6„-HsS,rA'«lO) — CÁRITÓL (134- 
337): Szerelem és vérpad. (11, Ú42, ‘/s4, ‘/aj, ‘/s8, 
1/,IO) _ CASINO (360-102): ■ Árvíz Indiában.
(■/,6, ’/<8, V.10, sz., v. V-4-kor is) — CITY (111- 
140): Tokaji aszú. (’/.6, ’/»8, ‘/M, sz., v. 5/.4-kor 
is) — CORSO (18-2848): Nem gyerekjáték. 
(Mickey Roanoy, Judy Garland.) (‘/rf>, »/x8, 
VslO, sz., v. Vrf-kor is) — CORVIN (138-988): 
Zárt tárgyalás. (’/d, Va6, ’/zS, ‘/d0, v. ‘/tó-kor 
is) — DAMJANICH (426-644): Iriand zsarnoka. 
(»/«4, ‘/*7, 9, v. ‘tó, ‘/:4, ‘/s6, Vá, ValO) — DÉCSI 
(105-952): Alipang. (*/»6, 'itS, ‘/rlfl, sz., v. ‘M-kor 
is) — ELDORÁDÓ (133-171): Az elcserélt em
ber. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) — ELIT (114-502): 
Zárt tárgyalás. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) — 
FLÓRA (Kispest, .146-702): Jud Süss. (3, 5, 7, 
9, v. ‘/s2. Vrf, Vs6, ’/«8, V»10) — FÓRUM (189-
543): Vissza az utón. (‘/<6, */s8, ’/dó, sz., v. 
‘ól-kor is) — GLÓRIA (427-521): Igen vagy 
nem? (»/i5, «/.7, 9, sz. ‘/d, >/«6. Vz8, VslO, v. Vs24w>f 
is) — HÍRADÓ (222-499): Knlturfilm az ame
rikai őserdőkről. Rajzos Híradó Julián barát 
útjáról. Tisza Istvánt vltézné nyilvánították. 
Moseálom. Magyar, Ufa és Fox hír
érték. (Folyt. 9-M óráig) — HOLLYWOOD 
(205-0®): Meneküli asszony. (VH. */*. V«8. V.10. 
v. Vű-kor is) — HOMEROS (296-178): Stanley, 
a riporterek királya, (’/tó, 7, V40, sz. ‘/:4-től, 
v. Vá-től) — IPOLY (292-636): Cserebere. (V.4, 
V.6, V.8, V.10, v. Vű-kor is) — JÓZSEFVÁROSI 
(134-644): Igen vagy nem? (‘/H, ’/s6, '/a, V.10, 
v. ‘/.2-kor is) — KAMARA (426-901): Tóparti 
látomás. (11, 2, 4, 6. 8, 10) — KORONA (353- 
.118): Rózsafabot (>/»4, Vrf. </s8, V.10, v. Vö-kor 
is) — KULTUR (386-193): Rózsafabot. (5, V<8, 
‘/.10, v. V<2, */d, »/<6, !/-8, V.10) — LLOYD (Ml- 
994): Schnbert-szerenád. (’/.4, Vd>, ‘/s8, ’/.IO, v. 
‘/^-kor is) — NYUGAT (101-022): Hyppolit a 
lakáj. (’/s5, 7. V.10, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 
10) — ODEON (422-785): Igen vagy nem? (V-5, 
•/<7, V-10, sz. ’/»!, ■/«©, V«, VdO, v. Vű-kor is) — 
OLYMPÍA (423-188): Igen vagy nem? (11, 2,
4, 6. 8, 10) — OMNIA (130-125): Tokaji aszú. 
(5, >/<8, ’/atO, sz., v. 4, 6, 8, 10) — ORIENT
(114-920): Rózsafabot. (‘/<5, ’/<7, >/-10, v. V.2, 'M, 
V.6. ‘/a, V.10) — OTTHON (146-447): Hulló csil
lagok. (>/4, >/<6, ‘/<8, V«10, V. >/<2-kor ie) -
PALACE (201-22B): A notredamel toronyör. 
(11, 2, 4, 6, 8, 10) — PATRIA (145-673): Fekete 
álarcos. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) — PHŐNIX 
(226-242): Vigyázat, kém! (11, 1, 3, 5. V-8, VdO)
— RADIUS (122-098): Egy asszony három élete. 
(V.5, 7, V.10, ?z„ v. 2-kor is) — REX (328-0-30): 
Igen vagy nem? (‘/s4, V.6, ’/:8, ‘MO, v. ‘/.2-kor 
is) — RIALTO (204-443): Igen vagy nem? (11, 
1, 3, 5. Vét. V.10, V. 10, 10, 2, 4, 6, 8, 10) — 
ROYAL APOLLO (202-002); Hatosfogat. (■/*, 
V.«. V-10. sz.. v. 3-kor is) — SAVOY (146-040): 
Fekete álarcos. (‘M, V.6, V.8, V.10, v, ‘/.2-kor is)
— SCALA ®4-411): A Manderley-ház asszo
nya. (‘/.5, 7, V.10. ez., v. 2-kor is) — SIMPLON 
(268-999): A gyáva hős. (’/d, ‘/:6, 'h8, Vál), v. 
V^-kor is) — STEFÁNIA (Kispest, 349-338): 
Árvíz Indiában. (5, 7, 9, v. ‘/é!, 'M, '/£, '/A, 
v.10) — STÚDIÓ (225-276): Csata. (11, Vő, Vrf, 
V.6, Vb8, VslO) — TIVOLI (2K-602): Hulló csil
lagok. (11, 'la, ’M, ’/<6, V18. V<10, V. V<2, Vd, 
V<6, V;8. VílO) — TÚRÁN (120-0®): Igen vagy 
nem? (11, V.2, 4, 6. 8. 10. v. 10, 12, 2, 4, 6. 8, 10)
— URÁNIA (146-046): Jnd Süss. (5, ‘/<8, V.10, 
sz., v. V-3-kor is) — VESTA (282-401): Tlp-Top 
Follles. (V41Ü, Vű, ‘M, 'M, ‘SS, V.10, v., ü. ld, 2, 
4. 6, 8. 10) •— ZUGLÓI (296-309): Igen vágy 
nem? (5, */4, VdO, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2-kw Ss)

A Magyar Cserkész Szövetség idén is 
megrendezi március 15-én szokásos dísz
előadását Horthy Miklós kormányzó tisz
teletére. A nemzeti ünnepen az Operaház- 
ban Poldini Ede „Farsangi lakodalomé 
magyar operája kerül színre Tamás Ilon
kával, Sebők Sárival, Udvaréig Tiborral, 
Háenory Imrével és Jámbor Lászlóval a 
főszerepekben. Az ünnepi esten a névtelen 
magyar cserkész, ezúttal Erdély szülöttje, 
üdvözli a Kormányzót. Tekintve, hogy 
ezeknek a díszelőadásoknak rendszerint 
igen nagy és díszes közönségük van, a 
Csekész Szövetség kéri, hogy a jegyigény
léseket minél hamarább közöljék vele.

Igen tisztelt Szerkesztő úr! B. lapja 
megemlékezett a színházba járók ne
veletlenségéről. Köszönettel vesszük 
megjegyzéseit tudomásul. Azonban 
egyre még fel kell hívnunk szíves 
figyelmét. Arra, hogy a páholyokban, 
sőt az első sorokban is újabban 
mind többen beszélgetnek a 
zene és elő adás közben. Egye
sek az előadást kritizálják, mások 
■magyarázatokkal kisérik és vannak 
olyanok is, akik egész más té
mákat tárgyalnak előadás köz
ben. És tárgyalnak oly hangosa n, 
hogy azt a szomszéd is jól hallhassa! 
Ez hallható mind a színházakban,
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Ne fecsegjünk 
a színházban sem 1

őkét és igen gyakran a pisszegés is 
___ s, csak erélyeé • rendréu,tasifás ' \ 
tudja ezeket a neveletleneket legalább 
egy időre csendre kényszeríteni. Pe
dig a színházlátogatók nem azért 
mennek az előadásra, nem azért 
fizetnek, hogy a szomszé
dok kritikáját, megjegyzé
seit, ügyes- bajos dolgait, 
vagy hencegéseit hallgas - 
sák. Igen jó volna, ha erről a neve
letlenségről is leszoktatnák a lapok, 
a színházak, a mozik felhívásai és ha 
mindez a szép szó nem, használ: a 
rendőrség rendelete a gyermekszoba 
hiányban szenvedőket!

őszinte tisztelettel
több Minhfalátorató

KÖNNYEBB BAL
ESET ÉRTE T. Mát- 
ray Erzsit tegnap dél
ben- Az egyik pesti kli
nikán meglátogatta 
betegen fekvő barát
nőjét s a bejárati 
lépcsőinél egy gondat
lanságból fedetlenül 
hagyott aknába lé
pett. A lépés követkéz
ben bal bokáján inszalagszakadást szen
vedett, úgy, hogy orvosi tanácsra azonnal 
ágyba kéllett feküdnie. A baleset miatt 
T- Mátray Erzsi most kénytelen néhány 
napig távolmaradni a Nemzeti Színház 
Kegyaae-próbáiról, remélhető azonban, 
hogy mire március 8-án sor kerül Teleki 
László drámájának felújítására, eljátszhat- 
ja majd Eudoxia császárné szerepét.

TÖBB AMERIKAI EGYETEMTŐL MEG
HÍVÁST KAPOTT folklorisztikai előadások 
megtartására Bartók Béla, a nagy ma
gyar zeneköltő, akinek amerikai hangver
senyt iránt egyre nagyobb érdeklődés 
nyilvánul meg.

Tisztifset
gang » Wekben
(tlhalmozádott «aUdcMK te 

XJ éppen tzékreteőéte

F\ Ghibli-szélben is előre!

A hírhedt sivatagi szélben, a GhibUben is gépük fél^é tartanak az olasz 
repülők. A rossz idő ellenére is felszállnak

Hatosfogat
| ■ 77E | Az űj bravurfilm érke-\ Amerikai film) fogmiia a
Aoz/aZ-filmszinház tegnapi bemutatóján. A 
„Hatosfoga.t“, mely döbbenetes izgalmak 
között, sok régi kedves szinészismerőst hoz, 
Mexikóból indul Arizonába. Néhány napos 
az út csupán, de amíg célhoz érkezik, uta
sai halálos, -félelmek között tanulják- meg 
becsalni egymásban azt a .barátot, akit az 
''eiőúdúláé'gyúlÖlködésétíSI.nejn.í^^tálí
Ez a nemes célzat húzódik meg egy roman
tikus szerelem szépségeivel a film mélyón. 
Szédítő vágtatásokat, lélegzetelállító lovas 
kunsztokat látunk pattanásig feszült izga
lommal, a garázda rézbőrű támadás renge
teg lövöldözés árán megvívott élet-halál 
harcában. A „H>atosfogat“ amolyan igazi, 
belemenős, vérforraló nyugati préri-dráma.

SZÍNHÁZ
OPE-RAíLÁ-Z: Rig'oletto (V28). — NEMZETI: 

Ni&k>avuori asszonyok (Va8). — KAMARA?
Kaland (’/íS). — MADÁCH: Négy asszonyt sze
retek (’/íS). — VÍG: Féltékenység (’A8). —
MAGYAR: Györgyéi bál (3 4/j8). — MAGYAR
MŰVELŐDÉS HÁZA: Aleazar (filmelőadás, 5, 
*/*).  — FŐVÁROST OPERETT: Ilyenek a fér
fiak (V<3). — ANDRÁSSY: Ne játssz a szere
lemmel <‘/*8).  — PÓDIUM (a Pesti Színházban): 
Tekintettel arra... (ViO). — ERZSÉBET
VÁROSI: Tessék beszállni (V*6,  8). — JÓZSEF
VÁROSI: Dankó Pista nótafája (Vtö, 8). — 
KISFALUDY: Zöákbamaceka (Véö, 8). —
KOMÉDIA ORFEUM: Kassner, a varázsló 
C/íS). — KAMARA VARIETÉ: Tabáni álom 
(Vt9). — ROYAL ORFEUM: Royal Bál (9).

RÁDIÓ
IMI FEBRUÁR 21, PÉNTEK

BUDAPEST I.:

16.15: Diákfélóra. — Utána: Ifjúsági közle
mények. — 16.45: Időjelzés, idő jár ásjelöntés, 
hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.15: Cigányzene. — Közben 17.40: Sport
közlemények. — 18.18: „Milyen ember volt
Mikszáth Kálmán?- Sohöpflin Aladár előadása.
— 18.35: M. Hír Sári zongorázik. — 19: Hí
rek magyar, német és román nyelven. — 19.20: 
„Idegen csalogányok Pest-Budán.‘‘ Lányi Vik
tor előadását felolvassa Kovrlg Emil. — 20.20: 
L&nczy Margit Ady-verseket mond. — 20A5: 
„Tanulnak a falu legényei.* 1 Közvetítés az érdi 
Népfőiskoláról. — 21: A Magyar Revü Tá.nc- 
zenekar játszik. — 21.40: Hírek, időjárásjelen- 
tés. — 22: Hanglemezek. — 22.35: Cigányzene.
— Közben 23: Hírek, német, olasz, angol és 
francia nyelven. — 24: Hírek.

MOZI
ADMIBAL (353 707): Igen vagy nem? (*/s4,  

*/í6, VzlO, v. ‘/42-kor is) — ALKOTÁS (355- 
374): Óz, a csodák csodája. (*/-4,  */<6,  ‘/:8, ‘/dO, 
v. ‘/<2-kor is) — ANDRÁSSY 024-127): óz, a 
csodák csodája. (V<4, ’/«6. '•/«8, ’/dO, v. ’/ÜO, s/d2, 
2. i, 6, 8, 10) — ASTRA (154-422): Rózsafabot.

Pompásan kezdte 
szereplését a magyar 

jégkorong csapat
Magyarország-Szlovákia 6s0

Téli sportot űző versenyzőink ritkán szoA-j 
tak kellemes meglepetést okozni. Annál in
kább örömmel fogadta a magyar sporttár
sadalom a hirt., hogy jégkorong válogatott 
csapatunk Garmisch-Partenkirchenben 6:0 
arányban legyőzte Szlovákia csapatát. A 
szlovák válogatott fiatal erőkből áll, de 
nem megvetendő ellenfél, hiszen tegnap
előtt a német jégkorong csapat is csak ke
serves küzdelem után tudta egy gólkülönb
séggel legyőzni. A magyar jégkorongcsa
pat szereplése a garm.isch-partenkircheni 
játékok szenzációja: boszorkányos gyorsa
ságukkal és nagy gólképességükkel kápráz
tatták el nemcsak a közönséget, de a szak
értőket is. Különösen csatársorunk játszott 
kitűnően és felhasználta a szlovák védelem 
ingadozását. A magyar csapatban, dr. Csók, 
és Szamosi, a szlovák együttesben Snida 
játéka tetszett legjobban. A gólok közül 
hármat Tele, a 'továbbiakat Szamosi, Ott 
és Hárai ütötték.

ÉRTÉKES MEGHÍVÁS érkezett a Ma
gyar Uszószövetséghez. A Német Uszószö- 
vetség augusztusra Berlinbe hívta a ma
gyar hölgyúszóválogatott csapatot, hogy 
résztvegyen a német fővárosban rendezendő 
nagyszabású úszóversenyen. Németországon 
és Magyarországon kívül dán és holland 
úszónők is indulnak a berlini versenyen. 
A mezőny rendkívül erős, mert a holland 
és dán úszónők még mindig messze vezet
nek a kontinens többi országának verseny
zőnői előtt.

BUDAPEST—BÉCS—MÜNCHEN kerékpá- 
rosverseny lesz a nyáron. Résztvevőik: Né
metország, Olaszország és Magyarország 
válogatott csapatai.

. ÖRÖMMEL ÜDZÖZLI a magyar sport-, 
társadalom a MÁV elhatározását, hogy új
ból életbeléptette a sportolók vasúti ked- 
.v-ezményét BgyeJfire egyesületenként 15 fő 
veheti igénybe a kedvezményt az OTT 
Igazolása alapján. Amennyiben ennél na
gyobb létszámú csapatokról lenne szó, a 
MÁV Illetékes osztálya esetről-esetre külön 
intézkedik.

NAGY ÉRDEKLŐDÉS kiséri a vasárnapi 
boxválogató verseny előkészületöit. A Ma
gyar ökölvívó Szövetség sok meglepetésről 
gondoskodott a közönség számára: olyan 
felvidéki és erdélyi versenyzőiket hívott 
csatasorba, akiket a budapesti versenyek 
közönsége még nem ismer.

SZÁZ VERSENYZŐ nevezett a vasárnapi 
birkózőversenyre. A selejtező mérkőzéseket 
már előre lebonyolítják, úgy hogy vasárnap 
este már a döntőkre kerül sor.

A BUDAJ VIGADÓ nagytermében vasár
nap délelőtt 11 órakor autós és motoros ér
tekezlet lesz. A rendezőbizottság nevében 
gróf Andrássy Mihály és Kozma Endre hív
ták meg a magyar motorosakat és autóso
kat, hogy az aktuális motorosproblémákat 
letárgyalják.

BE KELL SZOLGÁLTATNI a használt 
kerékpárgummikat a Kerékpáros Szövet
ségnek. Az MKSz ugyanis csakis abban aa 
esetben tud új szingókat kapni a némát 
vagy olasz gyáraktól, ha azoknak feldolgo
zásra alkalmas használt gumit tud rendel
kezésre bocsátani. Az új gumikból csak 
azok az egyesületek vagy versenyzők kap
hatnak majd, amelyek megfelelő mannyi- 
ségű régi kerékpár- vagy autógumit szol- 
gáltattak be.

Tavaszi hendikep 
az Ugetön

Lajka a tavaszi hendikep' favorit ja. Az 
egyébként is első esélyű ügetőt — hír sze
rint — nemi a megszokott haj tója, dr. Síró, 
hanem a championhajtó Feiser fogja vezé
nyelni. Fekete Barát, Dusi és Dalma I. F. 
nehezítik meg győzelmét,.

X Vasas Vendel, a nálunk in/iokodatlanul 
mellőzött kiváló lovas, Keresztúrihoz szer
ződött BelgTádba.

ÍTIP-TOP FOLLi^S VESTAl



Tyúkszem
szakértők

A tényállás a következő:
1. A 8 Órai Újság megállapította, hogy s. 

nyilaslap átvett egy angol rajzot egy lon
doni lapból.

2. Mire a Pesti Újság zsidó tyúkszemekről 
kezd elmélkedni és az angol szellemi ter
mékek képviselőjének nevezi a 8 Órai Új
ságot.

Utolsó szavunk ebben a kérdésben: Igazat 
irtunk-e, közölték-e nyilasék az angol kar- 
rikaturát, igen, vagy nem? Erről volt 
ugyanis szó éa ezt a választ igyekszik Ma- 
róthy nyilastestvér úr lapja dhalaud- 
zsázni...

Nomármost.
Ami a zsidózást és „speciell" a zsidó tyúk

szemet illeti, ebben a vonatkozásban Ma- 
róthyék vannak előnyösebb helyzetben. 
'Advantago out, — előny ott, — mondják 
teniszmérkőzéseken, angolul, amit az effélét 
méltányolni tudó P. U. figyelmébe aján
lók ...)

.Aki ugyanis nem ismeri (— amint jelen 
sorok írója például —) a zsidó családok 
belső életét, aki ugyanis nem volt bejára
tos soha (— mint jelen sorok írója pél
dául —) zsidó családok vendégszerető háza 
tájához, aki ugyanis nem élvezte éveken 
keresztül, de még napokig sem (—mint je
len sorok írója például —) ba: áii zsidó ott
honok támogatását és melegségét, az kény
telen háttérbe szorulni, amikor olyan intim 
testrészekről esik szó, mint teszem azt, — 
a tyúkszem,

Ilyodténképpén készséggel átengedjük a 
szakértői címet és jelleget aaoknak, akik — 
teszem azt — ismereteket tudtak szerezni 
zsidó családok benső életéről, akik — hogy
úgy mondjam, — bejáratosak voltak zsidó 
családok vendégszerető házatájúnál, akik 
huzamosabban élvezték volt a baráti zsidó 
otthonok — hogyishívják? — igen: támo
gatását és melegségét.

Csak az, aki mindeme empirikus tapastz- 
talatokkal rendelkezik, hivatott arra, hogy 
• zsidó lábápolás meghitt Részleteiről, a bü
työk és ajtyúkszem^eselé.s. tlteaitól,...c«gl- . 
hatatlan és ellentmondást nem tűrő totális 
tudással nyilatkozzék.

Ennyit a zsidókérdésről. A Pesti Ujság- 
gal kapcsolatban. Egyelőre.

Es hogy a 8 Órai Újság „az angol szel
lemi termékek képviselője"! Bizarr dolog, 
ha egy nyilas lap ezt írja egy magyar új
ságról! Akkor, amikor őt csíptük fülön, 
amint az „Erzfeind Albion" egyik lapjából 
ollózott ...

Azt mindenesetre jól teszi a nyilaslap, ha 
tudomásul veszi, a mi magyar és százper- 
centesen magyar irányzatunkat. De vegye 
tudomásul azt is, hogy á jövőben is szem
mel tartjuk a zöldházi estiíapot, mikor és 
melyik külhoni eszmevilágból, sajtótermék
ből meríti eredeti ötleteit.

Elnök és védő szóharca 
a Rima-tárgyaláson

Sivó Jenő és Bíró Pál ügyében ina 
tartott folytatólagos .főtárgyalást a 
büntetőtörv-ényszék valuta-tanácsa dr. 
Dorosy Dezső táblabíró vezetése mel
lett. Tíz órakor nyitotta meg az elnök 
a főtárgyalást majd felolvasta a mára 
megidézett tanuk neveit Elsőnek dr. 
Bíró Jánost szólította maga elé. A 
tanú elmondta, hogy 32 éves, római 
katolikus, nőtlen, a Rimamurányi- 
Salgó tarjául Vasmű Rt. igazgató
helyettese. Bíró Pál az ő édesapja, 
Sivó Jenővel azonban nincsen rokon
ságban.

— A törvény jogot ad önnek arra, 
hogy édesapjáról is szó lévén, megta
gadhatja a vallomástételt az olyan 
részletekre, amelyek édesapjával kap
csolatosaik. Kiván ezzel a joggal élni! 
— kérdezte az elnök a tanútól.

— Igen, igénybe kívánom venni ezt 
a mentességet, — felölte Biró János, 
aki a továbbiakban elmondotta, hogy 
őellene is eljárás folyt, de a nyomo
zást vele szemben megszüntették.

— önt a nyomozás során több alka
lommal kihallgatták. Akkor a való
ságnak megfelelően vallott? —kérdezte 
folytatólag az elnök.

Mielőtt még Biró János válaszolha
tott volna, felállt Ángyán Béla dr. 
védő és azt a bejelentést tette, hogy 
Biró Pálnak és Sivó Jenőnek ügye 
nem választható szét, a tanúnak tehát 
joga van teljesen megtagadni a vallo
mástételt.

4061 ember hajlandó 
vérét áldozni a betegekért
F\ Magyar Vöröskereszt

ii áA-Magyar Vöröskereszt Egylet az 
elfúlt napokban adta ki . az efeuli 
króm évről szóló jel»ntósét-A gondo
san összeállított jelentés részletesen 
foglalkozik azzal a szociális és áldásos 
munkával, amelyet minden téren a 
Magyar Vöröskereszt Egylet az el
múlt három esztendőben kifejtett.

A jelentés külön fejezetben emléke
zik meg a Magyar Vöröskereszt vér
adó központjáról, amelyet 1939. év 
őszén alapítottak. Ez a nagy fontos
ság egészségügyi intézmény két év 
alatt egy egész Magyarországot behá
lózó véradóközpont rendszert létesí
tett, amelynek hivatalosan nyilván
tartott 4061 tagja van. Érdekes meg
figyelni, hogy a még Pest vármegye 
területén ■jelentkezett a legtöbb em-

— Felkérem a védő urat, hogy ne 
válaszoljon a tanú helyett, — jegyezte 
meg erre Dorosy elnök. — A védő úr 
tehet előterjesztéseket, indítványokat, 
kérést adhat elő a bíróság előtt, de a 
tanú helyett, nem válaszolhat. Én még 
eddig egyetlenegy olyan kérdést sem 
tettem föl, amely a tanú apjával lenne 
kapcsolatos. Különben is, ne tessék 
minduntalan zavarni engem a perve
zetésben-

— Én nem zavartam — felelte erre 
Ángyán, mire az elnök a védőt rend- 
reutasította.

Dorosy elnök ezután megkérdezte dr. 
Biró .János tanút, hogy az anyagbe
szerzési ügyeket ki intézte személy 
szerint. Biró János kijelentette, hogy 
Földiák igazgató állott az anyagbe
szerzési osztály élén és ez az osztály 
intézte az ügyeket. Hogy azonban a be
szerzéseiméi pénzügyi intézkedések te
rén ki volt a végső fórum, azt nem 
tudja.

— Tud-e ön arról, hogy a Rimamu- 
ranyi 1936—1938. években Csehország
ból importált koksz után boniflkációt 
kapott?

— Erről nem tudok, — felelte a tanú.
— A koksszal kapcsolatos üzletköté

seket ki intézte?
— Az anyagbeszerzési osztály.
—- Hogy egyenlítették ki az impor

tált koksz ellenértékét?
— Ezt nem tudom.
A tárgyalás tart.

Egylet érdekes jelentése
bér, hogy szükség esetón a saját vérét 
ajánlja fel, addig Báes megyében 
volt a legkevesebb jelentkezés, nlind- 
össze 5 véradót tartanak nyilván. A 
jelentkezett véradók között legtöbben 
20 ée 30 éves kor között vannak, azon
ban a statisztikai adatok szerint 50—60 
év közötti korban lévők is jelentkez
tek 75-en arra, hogy vérüket felajánl
ják.

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt az 
1940. évben az előző évekhez mértén 
tovább folytatták fokozott eredmény
nyel a már jólismert négyirányú mun
kálkodását: az egészségvédelem, a 
gyakorlati életre való nevelés, szociá
lis szolgálat, végül hazai és külföldi 
levelezés terén. Az Ifjúsági Vöröske
resztnek 177.513 tagja van.

Milánó, február 21.
A Stampa és a Corriere della Sera 

tudósítói a következőket jelentik a 
távolkeleti helyzetről:

A burmai angol határzóna felé, 
amelyet a külföldieknek 24 órán belül, 
ki kellett üríteni, óránkint indulnak 
katonasággal telt különvonatok. Sin- 
gaporeba nagy számban érkeznek a 
legmodernebb harci repülőgépek, ame
lyeket azonnal továbbítanak a hadá
szati lag fontos pontokra. Hongkong 
is felkészült az ostromra és angol rész
ről kijelentették, hogy a várost az 
utolsó emberig védelmezni fogják. 
Innen sűrűn látják a sziámi öböl felé 
tartó japán hadihajókat, amelyeknek 
száma állítólag már húsz felé jár.

Török sajtóhangok
Ankara, febr. 2L

A török sajtó egyre élesebben foglal 
állást a bolgár—török megnemtáma
dási nyilatkozat félremagyarázásával 
szemben. A lapok ismételten hang
súlyozzák most már második napja, 
hogy a török politika nem tért el ere
deti útjáról,

Ankara, febr. 21. ■
A török képviselőház külügyi bi

zottságának alelnöke cikket írt a bol
gár-török megnemtámadási nyilatko
zatról. Cikkében hangoztatja: „Bul
gáriának és Törökországnak közös 
célja a nemzeti függetlenség és a 
területi integritás. Mind a két ország 
meg akarja akadályozni a háború 
balkáni továbbterjedését és erre igen 
jó eszköz a megnemtámadási nyilat
kozat, amely nem, jelent szakítást sem 
Bulgária, sem Törökország régebbi 
politikájával és fennálló szövetségi 
rendszerével."

Erélyes dán cáfolat
Kopenhága, febr. 21.

(NST) A dán "külügyminisztérium 
csütörtökön este újból kénytelen volt 
erélyesen megcáfolni a londoni rádió 
egy _ jelentését, A megcáfolt rádióhír 
szerint ugyanis dán kormány létesült 
volna Londonban. . Jpzt az ellenkor
mányt azok a Londonban lakó dánok' 
alakították volna, akik 1940 októberé
ben dán külképviseleti védelem híjján 
megteremtették az „Angliában élő 
dánok központi szervét". Állítólag azt 
a „központi szervet" ismerték most el 
cián kormánynak. Á kopenhágai kül
ügyminisztérium közlése szerint, ez a 
hír „épp oly értelmetlen, mint ameny- 
nyire fantasztikus". A külügyminisz
térium megállapítja, hogy Dániának 
királya által elismert törvényes kor
mánya van s ezért elképzelhetetlen, 
hogy az említett szerv önmagát a tör
vény és az alkotmány ellenére, a ki
rály jóváhagyása nélkül, kormánynak 
nevezze ki.

i

Totális tettrekészséggel
Vasmacskakovácsy Szvetozár, 
tyúkszemmentes tenisztréner, 
és keszthelyi hinárhalász

— „A kultúrmérnöki Intézmény hat év
tizede'*  címmel Trummer Árpád és dr. 
László ff y Waldemár szerkesztésében rend
kívül érdekes és aktuális munka jelont meg, 
amely a földmívelésügyi minisztérium kul
túrmérnökeinek értékes országépítő munká
jút mutatja be. A vaskos kötetben érdekes 
^nkcikkck számolnak be a magyar kultur- 
"tornökök hatvanéves munkásságáról talaj- 
^ávítások, vízmentesítések stb. terén,

Mit tanulhatunk 
a jövő héten

gS^g'g-Hsáígs 

^“^kmígtérítée «lkslnranklnt. Minden kedden 
W délután 5 órakor bemutatóelőadás

• takarékot, grázfőrésrőí. Belépődíj nincs.

A részegek réme
A külvárosi területek vendéglőiben 

utóbbi időben gyakran megtörtént, 
hogy az onnan ittasan távozó vendé
geket egy ismeretlen bandita kifosz
totta. Egy detektív ma éjszaka elfogta 
a részegek rémét Gruber 3é>wei ro- 
vottmultú kertészsegéd személyében az 
Uj Vásártértelep szélén lévő Szalay- 
vcndéglőben. A detektív részegnek te
tette magát a kocsmában, ahol egy 
zsebtolvaj ki akarta emelni az óráját. 
Ebben a pillanatban a detektív a tol
vaj kezére csapott, megfogta, meg
bilincselte és behozta a főkapitány
ságra, ahol a motozás alkalmával több 
pénztárcát s egy Doxa-órát találtak 
nála Kiderült, hogy az elfogott tolvaj 
Gruber Józseffel azonos, aki már szár 
mos ilyen tolvajlást követett el. Letar
tóztatták.

— Házasság. Kaba Márta és dr. Strausz 
György házasságot kötöttek.

TOMBOLÓ SIKER 
OUNACORSO 
ANIA SULI

lódén- éa yiherkabóf

Márton és Szász 
Húlv&ny-utea 3a Címre ügyelni. 

BRILLIÁNST, 
aranyét, fognntnyat legdrágábban 
vesz Baross Ékszerhez, Baross- 

n. 88. T.: 134-770.

Használt férfiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
Cinetek Spiegel. Teréz-körót 2. I 9.

Telefon: 224-842.

VESZEK
Pesti Hírlap regínyeket és egyéb 
tiszta könyveket. LerélMvásra 
házhoz megyek

VÖRÖS PÁL 
újságárus
Ká'vln»tér kéaepén.

Mllrqha szabászatra 9 hét alatt 
tökéletesén megtanítom. Telefon 

8S-7O-45.

JegyzrtmAs-lús 12 Illiérlö
WJ soks-erotltés 1,60 Tai lgépirás 
lorditssai N a i y Ibolyánál. Térét- 

kft 29. 32«-SS3.

Még vehet régi árban 

remeit pézsmahát- 
hasbundákat 
Dán TülityMl 
Bécsi-utca s. (Bnelött Rrmtót-tér)

A coUeotió nemes 
vonalait 

hozott szövetből is 
fferda Manyitól

Oiasiböl fii o|ar>ra fordít, tudó, 
mányos is más »uwU4k»t is tOjjsa 

ríkísdób*.

Satoyeg javít&s háznál is szdnyeg- 
mosás (spadiális módon). Burgerné, 

Ó-B. 37. Tel, 121-730.

VEJVDÉGEOJ
kávéházi berendezések, asztalok, sné- 
kelr. sörkinjérök, jégszekrények:, 
evűesxküKÖk, lálak. tálcák, teás
kannák, kértIbütorok nagy 
választékban HEX.NEB KirAly-u tó

Tdltöképes príma, amerikai 

vashordó 
nagyobb mennyiségben eladd. 
M K18 N R R vastereskedelmi rt. 
Váci-ót M. ss. Telefon: 291-591

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thőköly-út 18

Használt férfi és nöírkit; 
legtöbbet fizetek. Ékszerekért, szőnyeg 
varrö-és Írógépért égést háztartásokért 
Geratl G„ Erzsébet-krt 33 T t H81-868.

BRILLIÁNST*
utca 6ö. Mária Teréaia-tér Bírok.

ÉBVtál átél
Kapható a 8 Órai UjnAtf k»nyv- 

orztályán vt, Aodrátéj^it 47.

Cahonam: 
kezel® nagy

illő rak!

biienyít’ánnyalállást keres. „Gabo
nás- Jeligére fökiadóba.
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Kúrtai ítélet egy nagy 

valutaügyben
Marshall Károly Ernőné, egy dús

gazdag angol ember magyar szárma
zású özvegye ellen már régebben bűn
vádi eljárás indult meg fizetési eszkö
zökkel elkövetett visszaélés büntette 
miatt azon az alapon hogy az özvegy 
a Magyarországra hozott angol fonto
kat zug árfolyamon értékesítette töb
bek segítségével. Az uzsorabíróság 
annakidején özvegy Marshallné szü
letett Altmann Máriát másfélévi bör
tönre és tízezer 'pengő pénzbüntetésre 
ítélte, egyúttal kötelezte negyvenezer 
pengő vagyoni elégtétel megfizetésére. 
Vádlottársai közül Stcvrlc Márton ügy
nök ugyancsak másfélévi börtönt,

Anglia behívta 
az1921-es korosztályt

Newyork, febr. 21.
Amerikai tudósítók jelentik London

ból, hogy csütörtökön elrendelték az 
1921-66 korosztály sorozását Anglia 
egész területén. A rendelet értelmében 
mindazok a fiatalemberek, akik 1921 
január L és ugyanez év december 31. 
között születtek, kötelesek a katonai 
nyilvántartóhivatalokban megjelenni, 
ahol őket személyi adataik bemondása

Pörgess Fülöp pedig nyolchónapi 
börtönt és 2500 pengő pénzbüntetést 
kapott. A törvényszék őt kötelezte 
ezenkívül 4500 pengő vagyoni elégté
tel megfizetésére. Vádlottja volt az 
ügynek Ficáuouszfcj/ Gyula szombat
helyi nyomdatulajdonos, Marshallné 
sógora is, akit egyévi és kéthónapi 
börtönre, 500 pengő pénzbüntetésre és 
1000 pengő vagyoni elégtétel megfize
tésére ítéltek.

A bejelentett semmiségi panaszok 
folytán ma foglalkozott az üggyel a 
királyi Kúria Szolnok-ta.ná:iee.a. és az 
uzsorabíróság ítéletét helybenhagyta.

után orvosi vizsgálat alapján besoroz
zák.

A katonai hatóságok ebből a kor
osztályból mintegy 300.000 embert 
akarnak behívni egyelőre, a többit 
pedig meghagyják a háború szem
pántjából fontos ipari üzemeknél. A 
most katonai szolgálatra behívandó 
újoncokkal együtt Nagybritanniában 
közel négy és félmillió ember áll majd 
fegyverben és» körülbelül félmillióra 
tehető azoknak a száma, akik a gyaa- 
matokon, a haditengerészetnél, vagy 
a tengerentúli légihaderőnél szolgál
nak.

Mennyi vasúti anyagot 
foglalt le Németország 

a franciáktól?
Newyork, febr. 21.

Viehyből érkezett jelentések szerint 
francia félhivatalos helyen kijelentet
ték, hogy Németország 320 millió dol

Ma éjfél is bombázták
Angliát

Berlin, febr. 21. ■ hadicélpontok ellen intéztek hatásos
Mint a Német Távirati Iroda érte- I támadást. Megtámadtak a német re

sül, a péntekre virradó éjjel nagyobb I pülők nyugatangliai hadicélpontokat 
német harci kötelékek délkeletangliai ' is. (MTI.)

........................................ ' ’

Angliában vasárnap is | 
játszanak a színházak 

és mozik
London, febr. 21.

Az alsóház legutóbbi ülésén Herbert 
Mocrrison belügyminiszter bejelen
tette, hogy vasárnaptól kezdve Skócia 
kivételével egész Angliára kiterjedően 

lár értékben foglalt le Franciaország
ban vasutanyagöt. Ez nem kevesebbet 
jelent, minthogy minden harmadik 
francia vasúti kocsi német kézben van.

játszási engedélyt adnak a színházak
nak és a moziknak. Eddig csak olyan 
városokban tarthattak nyitva vasár
nap a szórakoztató-helyek, amelyben, 
vagy amelynek környékén nagyobb ka
tonai csapatok tartózkodtak.

A belügyminiszter a rendelet indo
kolásánál kifejtette, hogy a mai há
ború mellett nemcsak a haderő tag
jainak, hanem az ipari munkásoknak 
és általában a lakosságnak is szük
sége van arra, hogy szórakozzék.

Az Osztálysorsjáték 
mai nyerőszámai

20.0M pengőt nyert: 14232 1 ■ ■ " * |;
10.000 pengőt nyert: 54782
2.000 pengőt nyertek: 25484 66271

1.000 pengőt nyertek: 9162 48423 64770 71019
800 pengőt nyertek: 3068 3967 24371 46384 

66550 70893
600 pengőt nyertek: 1946 5675 46236 58130 

61535 62172 77082 78290
500 pengőt nyertek: 648 11152 17180

23015 30614 35250 38900 51132 52216 52312 
52910 56622 57191 64296 72536 76398 77906

300 pengőt nyertek: 1028 2910 3143 5135 
8521 9537 13037 13937 11413 14404 18860 24063 
25015 25474 25518 30438 31701 34641 36278 36287 
36582 38025 38310 43369 43451 44356 44402 49568 
50978 51495 53339 55657 56415 57442 63638 64551 
65572 66097 68940 69148 70232 70923 72905 74089 
74262 75385 75396 78700 79645 80402 83930 84486 
85167 85579 86105 86691

175 pengőt nyertek: 9 19 39 215 230 232 236 
412 422 562 570 605 611 654 756 757 782 804
851 854 880 900 1028 030 078 094 132 184 198
342 416 451 569 590 619 874 906 937 992 !2005
023 101 124 206 211 245 291 323 346 379 391
427 505 560 675 729 765 805 809 830 886 992
3068 081 115 142 220 230 250 252 285 438 467
475 525 1533 593 611 637 745 75'7 800 822i 850 983
4019 026 087 093 155 191 218 255 303 320 336
384 409 424 437 522 540 568 622 639 687 719
726 742 ’750 772 826 881 886 911 962 972 5037 047
048 097 124 177 220 261 361 378 403 538 588
621 639 657 722 736 771 818 872 992 6125 140
147 193 207 220 339 353 374 486 539 552 561
576 601 612 626 638 693 696 728 747 793 802
845 911 918 943 944 7055 059 103 104 182 285
329 403 478 488 490 595 609 619 627 669 782

i Szeles,
változékony idő

A spanyolországi viharciklon magja el
érte hazánkat. Az időfordulat élénk széllel 
és országszerte kiadós esővel jár. A hőmér
séklet eddig nem változott, mert a délkeleti 
szél továbbra is meleg tengeri eredetű le
vegőt sodor felénk. Az enyheség uralma így 
már kéthetes.

Élénk szél mellett változékony jellegű 
időjárásunk lesz. Sokfelé kapunk újabb zá
poresőt. a hőmérséklet alakulása azonban 
most bizonytalan, mert lehet, hogy a dél
keleti szelet északnyugati fogja felváltani 
és ebben az esetben átmeneti hőcsökkenést 
kapnánk.

788 790 799 848 864 927 965 8016 038 105 147 
225 258 287 297 310 352 424 530 648 672 709 715 
765 772 803 842 861 864 893 903 928 952 968 987 
9014 048 077 093 118 147 188 201 214 247 399 
547 550 610 620 678 845 861 870 839 931 942 945 
981 "2 5BI XH

Mtfl9 060 061 081 098 181 202 237 268 
375 588 597 617 743 770 853 875 907 967 975 
976 11028 081 139 144 210 212 253 286 314 348 
361 368 373 393 420 442 445 455 540 568 581 
719 743 750 760 776 926 934 970 12070 095 174 
218 326 328 367 444 552 560 566 579 631 648 
682 737 773 813 855 899 943 956 961 976 991 
13031 077 107 128 208 271 329 408 419 433 461 
540 725 733 774 777 863 895 912 933 937 14057 
068 104 151 222 383 422 437 538 631 641 679 697 
712 727 751 793 806 854 862 965 15034 135 149 
171 256 268 290 294 414 452 529 580 607 655 
732 795 831 834 859 889 912 926 911 990 16015 
021 042 048 054 173 189 253 263 495 529 540 542 
576 590 627 730 805 834 897 926 951 17003. 082 
091 095 142 145 151 183 233 238 334 359 362 
370 436 553 575 645 751 768 783 785 813 869 
926 958 18076 122 159 259 291 345 388 432 463
477 486 522 561 572 709 714 775 942 19073 093 
121 252 306 313 319 324 329 361. 399 427 440 
453 468 474 669 733 810 877 895 927 929 936 975

20035 109 122 181 270 397 399 415 440 604 
625 658 659 747 860 864 867 905 954 956 986 
21044 077 118 133 225 270 340 418 420 449 509 
533 537 540 571 673 678 694 790 808 834 941 
944 986 22032 066 092 286 328 343 373 420 487 
571 648 668 747 767 828 837 911 23032 033 106 
113 147 155 188 201 317 334 372 387 407 439
478 526 566 644 689 732 755 780 781 819 834 
881 894 24019 033 111 124 128 190 285 298 319 
341 352 403 434 619 731 929 25015 028 043 074 
116 198 208 261 328 338 403 408 491 629 716 
723 745 766 778 786 851 860 869 944 974 989 
995 26000 018 037 044 108 128 174 179 180 211 
344 376 395 459 464 661 837 858 874 905 906 
912 929 986 27091 127 245 327 363 399 404 437 
462 673 488 520 564 574 583 585 601 657 755

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Erősebb szél, sokhelyen eső. A hőmér
séklet alakulása bizonytalan. Lehűlés lehet
séges.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALÁSZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 órai Újság Lapkiadó Et. Szer
kos? tőség: Honvéd-u. lő. Tel.: 11-5M0. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon: 22-42-32. 22-42 33. 22-42,34.

866 910 919 914 957 982 28009 023 050 056 067
155 192 249 308 336 420 427 589 590 640 679
724 752 834 961 29091 104 106 153 162 166 173
183 217 222 227 230 349 434 435 472 504 513
552 619 694 699 722 777 784 863 882

30055 115 132 153 180 200 235 272 334 346
364 407 491 555 558 611 647 822 825 844 853 976
981 31133 168 192 236 311 349 362 504 509 556
573 589 631 681 788 819 860 866 896 939 987
32111 334 360 396 427 442 477 529 534 574 704
746 752 789 819 834 961 981 33160 199 213 219
297 304 312 439 455 479 612 619 646 689 747
751 760 797 814 864 891 921 929 995 34025 046
055 070 125 157 179 236 238 241 263 269 285
321 495 509 585 586 587 614 780 798 897 35053
198 235 295 362 413 455 467 575 578 624 714
787 831 874 36024 033 111 134 174 201 202 300
303 333 337 430 454 490 509 521 540 591 609
668 715 725 734 736 835 945 971 974 37053 090
174 210 233 240 264 295 447 486 586 622 624
628 660 686 687 827 866 995.974 990 3 8034 045
074 102 367 443 480 491 501 502 535 600 622
659 794 898 942 957 960 994 39010 019 096 115
118 144 257 300 375 376 472 503 517 527 533
596 665 694 724 747 762 803 805 841 848 921
933 963

40025 072 111 184 227 248 268 292 293 347
411 423 475 538 558 581 653 671 831 845 901
930 41021 180 197 226 227 246 304 351 360 398
495 505 658 682 756 771 818 879 952 42038 063
01 176 254 345 346 357 391 439 494 506 551
712 73 3794 43115 124 192 256 284 299 339 367
380 532 691 693 696 720 762 822 905 914 931
44122 149 184 369 415 466 546 598 630 647 665
707 72 9875 788 917 45009 016 034 104 113 126
139 319 345 362 407 417 424 459 462 463 499
559 586 601 608 632 682 703 771 791 805 916
945 969 46015 277 310 328 351 .388 403 420 456
519 603 622 633 644 649 692 699 876 888 4 7044
071 073 303 315 337 389 419 474 476 542 613
712 747 844 967 48019 125 16 141 177 180 287
312 355 361 385 41.4 422 487 561 564 595 627
651 656 690 736 755 785 826 828 829 930 952
49Ó42 074 207 217 223 236 431 483 490 568 595
601 619 736 767 829 887 948 976

50005 020 036 065 101 115 154 186 290 430
502 512 521 550 551 579 766 781 808 979 51095
096 100 108 181 246 340 395 426 489 502 507
549 626 642 704 712 771 777 779 871 cű4 CXrx 902
903 52059 160 186 234 256 285 303 407 432 439
451 460 510 530 532 578 602 613 623 671 688
696 701 734 765 770 886 917 959 53185 247 278
357 467 550 587 590 600 632 653 710 714 776
854 903 922 932 54110 131 273 371 391 573 636
642 686 740 780 845 866 911 55050 097 102 121
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*

Felelősség nélkül. A húzásról a gyorsjogv- 
zéket Demhfnsky B. bankház sorejegyfőáruaító 
(zéigrnond kir.-u. 8) adja ki. — Az ötödik osz
tály húzásai folytatólag február 21., 25., 27. ős 
28-án, március 3., a. és 7-én lesznek.

Az ötödik osztályra sorsjegyek még kaphatók

BENKÖ BÁNK R.T.
Budapest, Andrássy-út 56. Telefon: 128—647.
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Nyomatott » Pallaa Irodalmi és Nyomdai K-t. körforgógépein. (Felelős: Győry Aladár igazgató.)


