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„Semmi szó sem lehet elég éles, 
a döntést a fegyverek hozzák meg“

Ismét kiéleződött a távolkeleti helyzet
4

tudósítójának teie'.onfetentése

Berlin, febr. 22.
A mai nappal megkezdte a német 

sajtó rendkívül éles, közvetlen táma
dásait az Egyesült Államok politi- 
kája és Roosevelt elnök személye ellen. 
A-z élen a Völkischer Beobachter ha
lad, amely ma cikksorozatot kezd e 
®ím alatt: amerikai rejtély".

Seiberth főszerkesztő az alábbi meg
állapításokra jut cikkében:

Roosevelt Amerikája a külső világ 
fiatal forradalmi mozgalmait olyan 
fan"tikussággal gyűlöli, amely 
valósággal ritesta.mentuminak tű- 

t nik.
Ami az óceánon túlról egyáltalán 
átjöhet, az minden körülmények 
között kevés ahhoz, hogy — támasz
kodva a mi megtámadhatatlan szá
razföldi pozícióinkra — azzal el 
nem készülhetnénk. Ami átjön, 
azt, amint Hitler bejelentette, 

bombázzuk és megtorpedózzuk.
Egy szempontból azonban az Egyesült 
Államok magatartása a háborút ille
tően fontos, ha nem is dönti el a hábo
rút:

ez a magatartás a háborút meg
hosszabbító hatással van

A Berlinben élő semleges szemlélők 
?„német hivatalos pártlap mai cikké- 

°1 és más sajtóorgánumok hasonló 
'^'^nyilatkozásaiból azt a következte
ét vonják le, hogy ez a sajtópolémia 

acjn jelent kevesebbet, mint azt, hogy
Németország az Északamerikai 
Egyesült Államokhoz való viszo
nyában felégetett minden hidat és 
leladta a reményt az USA-val való 

megértésre.
A feszültség növekedésének nem áll-. 
ind abból a meggondolásból ki-
» , u‘va, hogy semmilyen szó sem 

hét elég éles, mert a döntést — így, 
amúgy a fegyverek fogják 

Meghozni.
-a7,e?,linl jólértesült körök ennek a 

Itoharcnak nem tulajdonítanak túl 
jelentőséget.

E polémiában csak a német nép 
felvilágosítására szánt belpolitikai 
propagandát látnak, mert azáltal 
az igazi politikai mérleg Német
ország és Amerika között semmi

képpen sem befolyásolható.

A mai hétvégén is még mindig a 
Balkán egész helyzetének további fel- 
lődése a főtemaja a berlini politikai 
beszélgetéseknek és nyugodtan állít
ható. hogy a jövő hét is ennek, a je
gyében fog állani. Azok a kijelenté
sek, amelyeket legutóbbi órákban a 
Wilhelmstrasseban tettek, világosan 
mutatják, hogy

nem lehet szó béketárgyalásokról

Olasz hír szerint
Edén Ankarába 

és Athénbe is elmegy 
A római japáni nagykövet érdekes nyilatkozata

A Ófij&sifi milánói 

tudósítójának telefonjelentés

Milánó, febr. 22.
Minthogy Edén első közelkeleti 

szemléje nyilván a Lilbia és Etiópia el
len megindított offenzivát készítette 
elő, olasz részről a legéberebb figye
lemmel kísérik az angol külügymi
niszter második közelkeleti körútját, 
amelyre ezúttal a vezérkari főnök is 
elkísérte. Hogy a katonai motívumo
kon kívül

Edén látogatása az Ankara és Szó
fia megegyezése folytán előállott 
új diplomáciai helyzettel is össze

függ,

e tekintetben senkinek sincs kétsége. 
Noha errevonatkozóan közelebbi in- 
•formációkat Rómában sem tudnak, | 
joggal feltehető, hogy Edén a török I

Németország és Anglia között 
és hogy hamisan értelmezték Macuoka 
japán külügyminiszter ismeretes sza
vait.

— Ebben a házban — jelentette ki 
emelt hangon a német külügyi hiva
tal szószólója, — az az alaptétel érvé
nyes, hogy

a „béke" szó elé a ,,győzelem" sza
vát állítjéj/

Arra a kérdésre, vájjon ez a felfo
gás a német-angol háborún kívül más
küzdőterekre is vonatkozik-e, válasz 
nem hangzott, el.

O. B.

kötelezettségek betartásáról akar sze
mélyesen megbizonyosodni. Az Itália 
itt rámutat arra, hogy a török fővá
rosban igen erős tevékenységet fejt ki 
a nemet diplomácia is- Az olasz lapok 
egyébként lehetségesnek tartják, hogy

Edén ellátogat Ankarába és Athén
be is.

Délkeleteurópai vonatkozásban két 
hír keltett még feltűnést: a török kor
mány érdekesen indokolt cáfolata ar
ról, mintha szándékában volna vissza
vonni csapatait a bolgár határon, to
vábbá egy moszkvai jelentés, amely 
a szovjetköröknek a balkáni konstellá
cióval kapcsolatos nézetét tükrözi 
vissza. A világpolitikai helyzetet rend
kívül figyelemreméltóan világítja 
meg Horokiri római japán nagykövet
nek a Gazzetta dél Popolo számára 
adott mai nyilatkozata. A japán diplo
mata hangsúlyozta, hogy 

hazája semmi körülmények között 
nem fog hadat üzenni Angliának, 
vagy Amerikának, legfeljebb ezek 

lépéseire reagál.
Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Ál
lamok beavatkoznak-e majd a konflik
tusba, Horokiri így felelt: „Ez immár 
csak egyetlen embernek, Roosevelt úr
nak az elhatározásától függ." A szov
jetre vonatkozóan igen határozottan 
kijelentette, hogy „Szovjetoroszország 
semleges marad a tengely és Anglia 
háborújában"

Az olasz figyelem — értve ezen a 
közvéleményt, vagyis a nagy tömege
ket — a politikái bonyodalmak elle
nére változatlanul Afrikára irányul, 
ahol úgyszólván mindenkinek harcol 
egy-egy hozzátartozója, rokona, vagy 
ismerőse.

Főként az Etiópiából érkező jelen
téseket várják feszülten, a lapok eze
rint büszkeséggel. Appellius a Popolo 
d'Italia hasábjain azt írja, hogy ,

Keletafrikában valamennyi fegy
verfogható férfit mozgósítottak, 
sőt még az asszonyok is felajánlót, 

ták segítségüket.

„A birodalom készen áll arra, hogy az 
utolsó csepp vérig védekezzen", — je
lenti ki az a mértékadó publicista. 
Appellius különben naponként cikke
zik a belső és a külső front kitartásá
ról. Nemrég például azt fejtegette, 
hogy „Wavell és Papagos még nem 
nyertek, Itália nem Lengyelország és 
■az olasz nép is ér annyit, mint az 
angol".

Györgyi Miklós

Az athéni rádió újabb 
támadás megindulását

Jeienti
Belgrád, febr. 2

(Búd. fiúd.) Az athéni rádió tegnap 
este azt jelentette, hogy az albán had
színtér középső szakaszán újabb táma
dás indult



„flBflBfl KORICSA"
az orvosságok atyja: Abesszínia egykori 
magyar orvosa beszél

az abesszin átokról, 
a véreskezű négusról,
az embervadász pogányokról 
és a fasiszta ura'om hatalmas erőfeszítéseiről

Az első pillanatokban, nem tudom pon
tosan, kit lássak benne? Az egyszerű 
orvost, aki ismét az európai rendben'él’ 
Az orvosutazót, aki tizenöt évi bizarr és 
kegyetlen abesszin élet, az etióp vado
nok s végtelen hatalmú llasok furcsa és 
félelmes titkait őrzi emlékeiben? Ott

/ „Ababa Koriesa“ (orvosságok atyja) 

volt a neve I. Hailé Szelasszi abesszin 
ex-császár egykori udvari orvosának. Ma 
újra dr. Mészáros Kálmán. A dolguk és 
a térképek változásai hozták így, három 
évvel ezelőtt, Etiópiának Olasz-Keletafri- 
kához történt csatolása után, 191'9 ben.

Beszélgetésünket is, most, 1941 február
jában ismét a dolgok és térképek válto
zása hozza. Fehér köpenyben fogad. Ba
rátságosan. És a gyöngyösi kórház csen
des orvosi szobájában a beszélő hangján 
kívül hatalmas, színes állatbőrtakarók és 
szőnyegek jelzik, hogy dr. Mészáros Kál
mánt, mint vadászt is, jól ismerte az 
abeszin rengeteg. így szól a beszámoló: 

— Az etióp föld egy raffináltan dí
szített imbisz-tál tarka mozaikjára 
emlékeztet, annyi népfaj és törzs vál
takozik ott egymással elkeveredve.

— Kultúrája egyrészt ősi, mely meg
merevedett a fejlődés bizonyos fokán, 
másrészt — nincs, hiszen egyes vad 
törzsek a legtipikusabb nomád életet 
folytatják e állataik terelése közben 
•nyíl helyett modern mauserekkel va
dásznak az emberre, őseik és a hagyo
mány szabályai, szerint. .. -

.Babonák, rabszolgák 
és piszok...

— A tízmillió bennszülött többsége: 
galla — néger, ók Abesszínia dolgozó 
rétege. Földmívelők, állattenyésztők. 
Öskeresztények. Halálos ellenségei 
amharáknak, a színes nép-kaleidoszkóp 
uralkodó fajtájának.

— Az amhara volt Etiópiában a ha
talom birtokosa. A vallásuk az 
alexandriai liturgiához tartozó őske- 
resztény kopt vallás. Közép-Abesszí
nia városait főleg amharák lakják. 
Foglalkozásuk a semmittevés volt. 
Urak: ez náluk annyit jelent, hogy 
vagy saját földjén tart rabszolgát, 
vagy valamelyik Ras katonája, vagy 
egyszerű szolgája, de szabad ember. A 
betűvetést még közülük is csak elő
kelők és papjaik ismerik. Vallásosak, 
de vallásuk a keresztény és zsidó ele-
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mek mellett tömve van pogány babo
nákkal.

— Egyik leggonoszabb szellemük a 
Ganil: a víz szelleme. Ezért az amhara 
irtózik mosakodni. Kezet viszont min
den étkezés előtt és után is mosnak. 
(Az ősi hagyományok szerint ugyanis 
még a négus is kézzel evett.)

Külügyminiszter,
mint híéna*ember

Másik rettegett szellemük a Buda. 
Ez két dolgot tud: nappal ember, éj
jel üvöltő hiéna. Bilatln Geta Haroi-t, 
a Négus külügyminiszterét Budának 
tartották. „Tankwai" t'varázs'ó) — 
mondták rá és iszonyaitok tőle. A fa- 
randzsit (fehér ember) gyűlölik. Bi
zalmatlanok iránta és alattomosak. 
Szemük, mint a gyíké, követi a fehér 
minden mozdulatát. Hosszú időbe te
lik bizalmukat csak kissé is meg
nyerni.

Fekete bolsevisták 
és a leprások , , ,

— Jellegzetes törzs: a guragi. Asz- 
szonyaik a legszebbek Abesszínia „ró- 
zsiíi’ között. Egyébként, a legmegvetet- 
tebb fajta. Tolvaj, csaló, afféle ci-' 
gánynépség, a, kommunizmus elvének 
jekete képviselői. Minden rendű alan
tas munká ők végeznek. Az adisz-abe- 
bai leprásokkal együtt ők voltak a 
pénzváltás speM^i.staÁ y^lijidennapos
oltvány volt, hagy-/a Ieprások sisera-i 
hada,, furulyázás és éneklés közben 
v,Isten' -szent „fltóto^^Mörögve; 
adomanyert, szájából szedte elő a 
pénzt, hogy a felé nyújtott tallérokat 
felválthassa. Ezek a megvetett nyo
morultak azonban gazdag emberek. 
Kocsin vitették magukat a „platz“-ra. 
Délre már bejárták a pálinkabutikokat 
Itt hamar elkészültek a „tállá'' (erjesz
tett árpalé) és a „teccs" (erjedt méz
bor) csípős tevétől és a leprás had 
akkor már „Isten szent nevében" nem 
kért, de követelt.

Az abeszin népegyveleg jelentős al
katrészei: a wallamoiak, kaffaiak, a 
déli kambaták, gudellák és szidámoiak. 
Szétszórtan élnek a birodalom óriási 
területein, földmívelők, állattenyész
tők. Közös jellemzőjük a bizonytalan 
és meg nem határozható tétlenség, a 
piszok és a bűz. Röviden: az abesszin 
átok. Külön kaszt a szudáni peremet 
lakó déli és délnyugati sankilla. Po
gány szer ©csenek. Ezek a szerencsétle
nek voltak Etiópia rabszolgái. 

Embervadászok
A birodalom északkeleti és keleti fe

lét lakó, teljesen nomád,, pásztor, em
bervadász vad törzseit, mint a dana
kil föld rémeit emlegetik. A szabad 
puszták vad fiai. Fehér embertől, de 
még bennszülöttől sem igen járt szik
lás, homokos vadonságban, a „vad sza
marak földjén" űzik marhacsordáikat 
és áldoznak őseik véres vad törvényei
nek. Magyarán szólva fütyültek a né- 
gusra. Az olaszoknak ie nagy gondot 
okoz fékentartásuk az utak hiánya és 
állandó mozgásuk következtében. Meg
szelídítésük még hosszú ideig fog tar
tani. A harcias törzs fegyverzete: a 
zulflkár (beretvaéles görbe kés), lánd-' 
zsa, bivalypajzs és a puska. A leg
szebb danakil férfikötelesség és ékes
ség — az emberölés. Ősi szokás szen
tesíti és parancsolja, hogy csak az a 
férfi nősülhet, aki embert ölt. A dana-, 
kil azonban áldozatát meg is csonkít
ja. A csonkot két kifeszített sasszárny 
között tűzi pajzsára és így állítob^ af 
jánvos Mzh?’!. 'A meglénő,.
de ilyen vadásztroféa nélküj, a,g.. adál-

. ....................

NÖVÉNYHUS
A TÖKÉLETES HÚSPÓTLÓ 
Felnőttnek, gyerriieknok diétá nak 4 személyes 
adag 36 Ilii. Kapható Meinl üzletekben és Hu'xar>u. io.

földön még csak gondolni sem lehet 
házasságra.

—■ A danakil ekkor .keni be először 
avas vajjal a haját, amely most már 
állandó ragacsos varkocsban tapad a 
fején. Ez szintén a férfiasság jele. Ha 
öt embert ölt, egy vastag ezüst kar
perecét kovácsol karjára. Tíz ember
élet után mindkét, csuklóján visel 
egyet-egyet.

A raszok terrorja
— Főbb vonásokban ezek a fajták 

lakják Etiópiát. Fölöttük ősi büszke
séggel uralkodott az amhara. A hatal
mas birodalom körülbelül 25 fejede
lemségre oszlott, melyek élén a Rasok 
álltak. A' Rácokat a Négus nevezte k". 
Szavuk szent és habozást nem tűrő 
parancs volt- Ezek, a kényurak nyuj- 
ták, zsarolták, szípolyozták minden el
képzelhető módon a népet. A Ras, a 
Dedzsadzsmacs (nagy főnök), sőt a 
Sun (főnök) is megkorbácsoltathatta, 
láncraverethette, megölhette alattvaló
ját minden további. nélkül.

— A Rasok hosszú, közös asztalnál 
étkeztek, a konyha közvetlen szom
szédságában, alattvalóikkal s a Ras 
ilyenkor dallamos böfögésével szóra
koztatta hallgatóit. Az ínyencségek 
inyencségjeként a nyers hús szerepql 
asztalukon. .A, nyers máj, a nyers pa
cal — az ététék teteje.

Vérbosszú
—'Nagy ünnepeiken díszbe öltöznek.' 

Ilyenk-or a harcos oroszlánbőrt ölt és 
fejére hímoroszlán sörényét húzza fej
díszként. Kiemelkedő alkalmak a ha
lotti torok és a vérbosszú napja. Ez 
nagy. látványoscág volt, óriási felvo
nulással egybekötve, az egész falu ki
vonult a monstre gyilkossághoz cs vad 
biztatással biztatták minél kegyetle
nebb halálos kínzásra a bosszúállót-

Afrikai népbetegségek
— Ilyen körülmények között az-'olasz 

hatalom jövetele megváltás volt- az 
abesszin földön. Az olasz fasiszta ura
lom Etiópia egész területére kiterje
dően elsősorban is ki tűnő útak építésé
vel kezdte meg tevékenységét, AJlsz- 
Abebában, Desseiben, Makalléban, 
Harrarban, Debra-M árkosban és min
den valamirevaló helységben hatal
mas- építkezésekbe fogott. Szociális és 
egészségügyi berendezésekkel az . ola
szok gátat akarnak vetni az abeszin 
lakosság nagy népbetegségeinek: a 
vérbaj és a lepra pusztítása azóta je
lentősen csökkent és a nyershúsevfs- 
ről való Icrzoktatás lassan megszaba
dítja az aniharát átkától, a tíz-tizenöt 
méteres pá'ntl’kagiTisztától. ,

Az élek átalakul és az európai civi
lizáció és technika döbbenetes ütemben 
halad előre Abesszíniában.

Vitéz Szabó István

-O’-rsí) ■. .l£.J?AaÁX -í-Sl C : . ’i
í : Kopt: nlllírában ’ is- bemutatták' a ..Tnö 
•SüsslLcúáfti'níaíetifilmaU.A sa'jló Langoz- 
ta.';a, hogj’ a darab a német ■ fihnmftvbszet 
egyik ■ Icgnagyóbh (alkotása. Egyes: lapok 
kiemelik a film- nagy művtoi éftelsc 
lett annak kiváló oktató hatását is.

Edén külügyminiszter egyiptomi és Pa
lesztinái utjával kapcsolatban londoni po
litikai körökben lehetségesnek tartják, hogy 
Edén a látogatás után Ankarába, a török 
fővárosba is. elmegy.

Collín, volt hollandi miniszterelnököt 
arra való hivatkozással, hogy képtelen al
kalmazkodni . az új helyzethez, elmozdítot
ták a De Standard című lap főszerkesztői 
állásától. Utóda Max Blokzijl, az Algemecn 
Hamdeisblad .volt7 berlini tudósítója.

A meg nem szállt Franciaország élelme
zési helyzetéről nyilatkozott legutóbb Jean 
Aehnard élelmezésügyi miniszter. Kijelen
tette, hogy a búzakészletek csaknem kime
rültek már és ha a közeli hetekben nem 
sikerül 5—6tH0.ÖGÓ'tonna' búzát behozni az 
Egyesült Államikból, akkor április 15-re 
valamennyi péküzletet bezárhatják. Már
ciusban 300 gramról 250 vagy 200 girajntá 
szállítják le a napi, konyéradagot. Egyide
jűén valamennyi cukrászdát bezárják, hogy 
a liszt kizárólag a póküzemek rendelkezé
sére álljon.

Újra áruba bocsátották a világ legritkább 
és legértékesebb bélyegét, az egypennys, 
1856-ból szármázó British Guayana bélye
get. Legutoljára, 1938-ban, 7500 fontot kínál
tak ezért a bélyegért. Jelenleg az egy év
vel ezelőtt elhunyt Arthur Hind . amerikai 
milliomos' gyűjteményében van ez a ritka 

' bélyeg és az elhunyt w vegye ■ most 40.000 
dollárért akár ja értékesíteni. Arthur , Ilind 

í 1922-ben CG.0'00 dollárért vásárolta a bólye- 
: get, amelyet 1872-ben egy diák fedezett fel 
és annak idején fél shillingért adott túl. 

i rajta.

A véres riégús
— A négus hatalma ily állapotok 

között csupán a Rasokig ért. A llasok 
azonban alattomos ellenségeskedésben 
éltek a Négussal szemben. I. Hailé 
Szelasszi a nép körében sem vojt ked
velt. A büszke amhara nem tudta meg-

HRGY NAPOK,
........................ :■ lé

KIS HÍREK

is felszó- 
november

Sien-Tai

A francia orvosi akadémia egyik tanár- 
• tagja megállapította, hogy a francia fővá
rosban ezidőszsrint mintegy 10 millió pat
kány garázdálkodik. A patkányok Fran
ciaországban nagy károkat okoznak, A 
kár összege évente 2 milliárd frankra be
csülhető.

Kemal Atatiirk földi maradványainak 
befogadására Ankarában hatalmas mauzó
leumot emelnek. A pályázatban való rész
vétéiben nemcsak a belföldi, hanem a kül
földi szobrászokat és építészeket 
Irtották. A pályaműveket 1941 
1-ig kell benyújtani.

A világ legöregebb hajója a
nevű hajó, amely több mint száz év óta 
járja a kínai vizeket. Annak idején skót 
mérnökök építették a Sien-Tait a szentpé
tervári hajóművekben. Eredetileg vitorlás 
volt s csak jóval később szerelték fel gőz
géppel. Az ezt követő legöregebb vizijár- 
mü a John nevű gőzös, amely a bristoli 
hajógyárban épült. . .

Swansea, dálwallesi várost bombázták a 
német repülők.

Olasz-Szomáliföldön a ■ Dzsuba (.Tuba) 
folyó mindkét partján hevesek a harcok, 
különösen a két angol hídfőállás környé
kén,

í A Sealion angol buvárhajó 1937—38-ban 
í épült 670—960 tonnatamtalommal, egy ágyu- 
i ja,? 6 to-rpedóvető csöve vm. Legénységi 
, létszáma 40 fő.

A Mrt belbiztonsági minisztérium most,', 
tette közzé az elmúlt havi hivatalos vesz-' 
teséglistát, amely szerint a brit szigeteken 

j január folyamán 1502 polgári személy vesz-‘ 
|tette életét a légitámadások következtében. 
■A polgári halálesetek száma az előző év 
decemberében 3793, novemberben 4588, októ
berben G3S4 és, szeptemberben 6954 volt.

' A londoni holland főhadiszállás péntek 
i reggeli nyilatkozata, szerint a holland kor- 
imány. ragaszkodik kcletázsiai. gyarmatai*  

&s t&rÖUtöinric megyídfcéhM minden 
‘külső nyomással és támadással szemben.

bocsájtani neki anyai ágon a polgárt 
származást. Ravasz, éleseszű ember, 
aki a közfelfogás szerint Abesszíniát 
azzal játszotta el, hogy Japánnak 
Abesszínia területén nagy kávékon
cessziókat adott. Ez maga után vonta 
a francia barátság elhidegülésit és 
egyben kiszolgáltatta őket Olaszor
szágnak. Nehezteltek rá, mert pénzét 
angol és svájci bankokban helyezte el 
és Abesszíniából nagy adósságokat 
hátrahagyva távozott. Adisz-Abebában 
hatalmas, tizenkileneszobás fejedelmi 
palotát építtetett. Nehéz angol búto
rokkal, selymekkel, szőnyegekkel ren
dezte be. Ez lett az új (csá
szári palota). A trónterem, pompáját, 
a pazar baldachin és a transzéit árát, 
még ma sem fizette ki. VisszavoT"]- 
tan élt. A nép minden hét szerdáién, 
és péntekén színről-színre láthatta. 
Ekkor, mint legfőbb bíró, szélre.---en 
ítélkezett a halálra: átéltek to’ett. Eri
ket. eleinte" húfrúdúpsan rk~sz* n't 'k 
fel. A holttestek még napok mmlva A 
az utcán lógtok. Később a vnyúfi t'-i’- 
tós mellett e~lnáltotott vésztők -drót 
hetert-e hr'rz-1’.arm'ne. ember itt búcsú 
zott el a fö7di élettől.



POLITIKAI VEGYESHRZR55HQ?
Egy nyilas „nagytanácsi", tag beszédéből: 

sJmrédyékkel párhuzamosan 
haladunk egymás, mellett, hogy 

ha majd eljön az idő 
egyesüljünk egymással.* 1

Egy vasmegyei törvényhatósági bizottsági tag :

„Az antiszemitizmus előcsaho- 
sai, akik csak azért üvöltenek, 
hogy a családjukban rejlő hi
bákról eltereljék a figyelmet...**

Újabb cáfolat a Bulgáriával 
kapcsolatos álhirekrál

Belgrád, febr. 22.
A ma reggeli belgrádi lapok szófiai 

jelentése . ..alapján .ismételten közlik, 
hogy nem felelnek meg a valóságnak

azok a hírek, amelyek Bulgáriában 
tartózkodó német katonaságról tudnak. 
Hasonlóképp nem igazak azok a hírek, 
amelyek azt állították, hogy a Dunán 
póntonhidakat építenek.

Mi mindenesetre máris

gratulálunk! Megbukott a Laval-csoport
Imrédyéknek Nyilasaknak

a Codreanu légiójának színében pompázó az ismert pedigréjff csudaszárvas-próféta
nyilas-szövetségeshez lenyűgöző akaratához

Kíváncsian várjuk, mikor jön el a Nagy Frigy ideje, amikor Szálasi, 
Kovarcz és Wirth urak testvérükké fogadják Imrédyt, az pedig elrebegi 

a boldogító „igen"-t, a nyilaskereszt ség hitvallását.

párisi egységpártja
— jelenti Vichy

Német óriásgép kényszer- 
leszállása Portugáliában

Milánó, febr. 22.
A Stampn madridi tudósítója beszá

mol egy német óriásrepülőgép portu
gáliai kényszerleszállásának részletei- 

K nagy távolságok berepülésére, 
főleg pedig az Atlanti óceánon hajó
karavánok megtámadására használt

,,Condor“-gép Móra község közelében 
ért földet. Hat emberből álló legény
sége rögtön polgári ruhát öltött fél, 
majd felgyújtotta a gépet. Az épség
ben maradt kormánydarabokra két 
hatalmas horogkereszt folt festve, va
lamint 32 jel. amely 9 narviki és 23 
angliai támadásra vonatkozott.

Vichy, febr. 22.
(NST) Itteni politikai körök azt ál

lítják, hogy a párisi Laval-csoport 
által alakított egységpárt, a Ras- 
semblémént Nátional Populaire, meg
bukott. A vichyi körök elsősorban 
arra alapozzák ezt az állításukat, 
hogy nap> mint nap egyre több leve
let kap Pétain marsall a megszállott 
Franciaország egyesületeitől és szer
vezeteitől és ezekben a levelekben a 
megszállott területen lévő szervezetek 
az államfő: iránti hűségüket hangoz
tatják. Pétain hívei egyenesen azt 
mondják, hogy a Rásseblémenf meg

alakítása nagymértékben hozzájárult a 
marsall tekintélyének megszilárdítá
sához a megszállott területen és a pá
risi sajtó Vichy-ellenes támadásai is 
csak ezt az akaratlan hatást érték eL

Maniu megbízottja 
Londonba utazott

Bukarest, febr. 22.
Bianu Kornél állítólag Maniu Gyula 

megbízásából Constantán és Törökőr*  
szagon keresztül Londoba utazott.
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ITT A FATALPU CIPŐ!
Nagyüzemek már berendezkedtek tömeges gyártására

Csak utalvánnyal igazolt szükség esetén vásárolható kész lábbeli
A bőrtalpú lábbelik vásárlásáról ki- 

Mptt rendelet megjelenése óta a gyá- 
iParos°k és cipőkereskedők ér- 

e '-képviseletei ismételten eljártak a 
17{fe‘*átási  minisztériumban, hogy tá- 
•Ekoztatá-st kapjanak a keretrendelet 
gyakorlati végrehajtásának módoza
túról. Ezeken a megbeszéléseken már 

^alakultak bizonyos irányelvek, ame- 
szerint kielégítik az országos 

ozellátás, a fogyasztók érdekeit és 
^ooályozziík a termelést, valamint az 
árusítás , rendjét is. Ezek a további 
ntezkedesek azonban csak a zárolt 
a_?li-készlet ékről február 24-ig be

gyújtandó bejelentések feldolgozása és 
zők eredménye alapján történhetnek 

úgy, hogy -
* N poci látás szabályozásának he- 
'’ezetése csak napok múltán vár

ható.
d A közönséget legjobban érdeklő kér- 

intőén, hogy a jövőben zniként 
o kész cipőt, csizmát vásárolni, a 

Oraí Újság értesülése szerint már lé
pegében kialakult a közellátási mi- 
isztériuni álláspontja- Eszerint nem 

a léptetnek életbe, amint
té f b raás közszükségleti cikknél tör- 
S2év’allaneni uháványren-dszert, más

,r)inden vásárlási igényt megokolt- 
szempontjából külön-kulön 

bírálnak el
cs,a^ szükség esetén szolgáltatják ki 
utalványt

kÖ7U<^al>esí0ri a polgármesteri ipari és 
ügyosztály irányítása 

ken ® kerületi elöljáróságok, vidé- 
\ár°si tanács, illetőleg a közésgi 

jázifiságok adják majd ki a vásár
jautalványokat.

íné JAa tárolási rendelet vasárnapi 
^jelenesét megelőzően 

ujUjf:í olp-t
meg néhány nagyüzem. 

miXA. e55seM érezhető talphiány 
ameil íaUlpú cipőket készítettek, 
I*.  retet azonban még nem hoz- 

Oí^alomhtti de már raktárán 
irtanak- 

öiáp ^ölönösen Németországban.
*51elv t” “épsrerű. a . fatalpú. lábbeli, 

e2ujabb találmányok alkalma

zásával, az ortopédia igényeinek figye
lembevételével akként készül, hogy 

ugyanolyan rugalmas, mint a bőr
talpú cipő és a lábfej mozgását tö. 

kéletesCn követi.
Merev fataípú lábbelit Németország
ban nem is szabad készíteni.

Szakértő körökben élénk vita folyik 
arról, hogy hozzávetőleg méfcfrora a 
cipőkészlet Magyarországon? Abban 
megegyeznek a vélemények, hogy női 
cipőben cdy árukészletek vannak, hogy 
fedezik a tavaszi és nyári szükségletet, 
férficipőben azonban kevésbbé kedvező 
a helyzet. Ennek az a magyarázata, 
hogy a talpbőrt az anyaggazdálkodási 
bizottság az egyes üzemekben havon
ként foglalkoztatott munkások létszá
ma szerint utalta ki és egyes cipő
gyári üzemek fokozták a női lábbelik 
termelését, hogy a rendelkezésükre álló 
talpbőrből minél több cipőt gyárthas
sanak.

Nyílt kérdés még, hogy
kik árusíthatnak a jövőben kész 

lábbelit.
A közellátási minisztérium felhívására 
a Magyar Cipőkereskedők Országos 
Egyesülete ma nyújtja be a kereske
dők felekezeti megoszlását feltüntető 
kimutatást és ezért a zsidó kereske
dőkre vonatkozóan bizonyos korláto
zásokat léptettek életbe. A statisztikai 
adatok szerint a eipőkereskedők — or
szágos átlagban — 65—75 százalékban 
zsidók és ezért a cipőkereskedők egye
sülete már most kérte a minisztériu
mot, hogy amennyiben nem minden, 
eddig nyílt üzlettel bíró kereskedő 
kapja meg továbbra is az árusítási 
jogot, úgy legalább mostani készletét 
naga adhassa el. Kérik továbbá a 
uxus-cipők, tehán nem közszükségleti 

cikknek tekinthető áruknak a zárolás 
alól való feloldását. Ilyenekül a lakk
cipőket, az antilop és színes velour 
felsőbőrből készült lábbeliket, az orr 
és kéreg nélküli szandálokat, a parafa- 
tálpuajtai, az arany-, ezüst- és selyem
cipőket, á fehérbetétes férficipőket, va
lamint az elsőosztályú munkával, kéz- ’ 
*el varrott cipőket jelölik meg. Végül 
a minisztérium sürgős intézkedését 
kértek, hogy a mostani átmeneti, nagy 
“Uyagt .áldozattal járó , helyzet bizony
talansága mielőbb megszűnjék.

^>79.039

® pályázat fel 
érkezett be arra a rejtvényversenyre, amelyet az ORION rádiógyár a múlt 
hónapban hirdetett mega rádió-hetilapok útján. Ez a páratlanul nagyszám 
mutatja a verseny érdekességét és azt bizonyítja, hogy milyen sokan 
igyekezték megnyerni a díjakul kitűzött ORION rádiókat és ORION hő- 

polackokat. A feladat ez volt: ki kell 
számítani, hogy az itt lévő ábrából 
hányféleképpen olvasható ki a VEGYEN 
ORION RÁDIÓT felirat. (Az ábra közepén 
lévp V betűtől a négy sarok valamelyi
kében lévő T betű felé haladva kellett 
a lehetőségeket összeszámolni.) A helyes 
megfejtés: 45.760. A 79.039 pályázó 
közül a rejtvényt 16.318-an fejtették meg 
helyesen, akik közül 300-an kaptak díjat.

a következők voltaki

w~ ratiuínniní: 
n .Lí gbíbiEc

i

A rejtvény verseny díjai

I
Ezekért a díjakért érdemes !

6-10. díj: 1-1 db 
ORION rozsdö- 
menfes burko
latú hőpalack

1-1 db ORION 
luxushőpalack

2. díj: 1 darab ORION 155-ős közép
szuper, 13'8-1950 m hullámhosszra, 
nagy skálával, fading-automatávaf

11-300. díj- 
1-1 db ORiON 
bakeiiípoha- 
ras hőpolack

j. díj: i darab ORION 144-es 
kisszuper, 16'3-1950 m hullám
hosszra, fading-automatával

volt résztvennr az ORION rejtvényversenyen!
Vegye meg valamelyik ORION rádiót és ORION hőpalackot: 
a sokezer pályázó is ezek jóságát .és megbízhatóságát igazolja 

ORION RÁDIÓ
ORION HÖPALACK

1.díj: 1 darab ORION 166-os nagy
szuper, 13'8—1950 m hullámhosszra, 
varázsszemmel, fading-automatáva!'

Csere.

j Hangszereit és rádióit
M-S1 iegelözétenyebben bemutatja 7 ~

Mogyoróssy ®
Budapest.nikícti-Ét 71 aTul..ttaseteergylr Bedird«t.R4Wen-6t 71 

réraiet. -Arjeryzek incjen.
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nanjt£l MI ÖU. Kedved fizetési íeltótelek



A 8 Órai 
jelent ,Ne 
szerencsém 
kozatot:

Hemzefi Színház
^LNÉHULT HASSATOK
Ha az ember kezébe kerül egy tüzes, régi 

röpirat az önálló hadseregről, vagy a ma
gyar vezényleti nyelvről, szóval olyasmi
ről, amiért egy régi nemzedék lobogó hajjal 
dagadozott s ifjonti hévvel kardlapoztatta 
magát, akkor fogja el olyan különös, anak
ronisztikus és rezignált lelkesedés, mint 
mikor ezt a darabot, Rákosi Viktor és Ma- 
lonyay Dezső egykor vulkáni erejű szinjá- 
tékát látja az elnémult (harangokról. íme, 
itt van egy megdermedt és elsüllyedt világ, 
harmincéves közelmúltunk, üveg alatt, ki
sebbségi gondolkodásunk és' rossz előérze
tünk egy színdarab befőttesüvegeibe elrak
va. Úgy jártunk benne, minit egy magányo
san éldegélő, magas csipkegalléros anyóka 
kamrája ó dunsztosai között, amelyekben 
izüket vesztett aranyaimákban és őszibarac
kokban régi nyarak emléke fonnyad és ál
modik a szirupban. Rákosi Viktor jóslata, 
amit először az elnémult harangokról irt 
regényében, majd ebből készült darabjában 
mondott, beteljesedett, aztán — fordult a 
világ — megváltozott. Másként, kevesebb 
pátosszal és több józansággal beszélünk ma 
a darabban fölvetett problémákról s míg 
ezt a felújítást nézzük, lelkesedésünk in
kább meghatott, mint forró s megrendülé
sünk múzeumi: annyi csak, mint mikor 
távoli múltúnkkal találkozunk. Mégis, ad
jon az Isteni ma sok olyan írót árva Ma
gyarországnak. akik így meg tudják érezni 
előre a veszélyt, mint Rákosi Viktor e be
szélhessenek róla olyan, nyíltan, mint Rá
kosi Vikitorék.

Szeretettel és gonddal rendezte be a gon
dolatoknak, érzelmeknek és problémáknak 
ezt a múzeumát a Nemzeti Színház felújí
tásában Kiss Ferenc, ö játssza Todorescu 
pópát is, sűrű, fakeite tehetetlenségi nyo
matékkai, mintha egész Órománia vala
mennyi szikláját megvacsorázta volna. Ha
talmas színész ez, egy-egy mozdulata pö
rölycsapás, hangja néha hátborzongatóan 
hördül, mint a megsebzett medvéé. S annyi 
komédiás-kedve van, hogy elég lenne az 
egész fiatal színész-generációnak. Nagy Ist
ván nagyon rokonszenvesen mutatkozott be 
fiimándy steréóébeiL Lénye, kiállása rend
kívül megnyerő, nem is tudom hamar jár 
bán, ki tudná puszta megjelenésével és 
rangja árnyalataival úgy meghódítani a 
közönséget, mint ő. A színészi képességeiről 
o1 kötött véleménnyel azonban várjunk ad
dig, amíg a zengő Simándy helyett színészi 
feladatot kap, amelyben nem csak szólni 
kell, hanem játszani és alakítani is. Nagy 
István most még ©sak gyönyörű ívben föl- 
ajzett ijj, amelyből a nyílvessző még nem 
röpüilt ki. Igen dekoratív Florica Lukács 
Margit s jól alakítja, de kevésbbá éli To- 
dorescunét Berky Lili. Mészáros Ági Kisó
ja harmatos, friss havasi gyopár. Kitűnő 
színésznő ez a lány! De megérdemli a di
cséretet Ónódy Ákos, Hagy Adorján, a ked
ves Iványi Irén. Naszódi/ Sándor és a többi 
szereplő, meg Horváth János színpada is. 
Az „Elnémult harangok" felújításában egy 
ráfi kor pátosza zeng. Hallgassuk kegye
lettel.

Mátrai-Beteéh fíéla

„NÉVJEGY" címmel ma reggel megjelent 
a könyvesboltokban egy kis önéletrajzi re
gény. M e z e y Mária irta. Kedves, meleg
hangú előszava így kezdődik: „Mindig úgy 
képzeltem, hogy ha majd nagyon elfáradok 
és nem fogok többet színházat játszani, 
akkor leülök és leirom a magam kis életét. 
De minden másképp van..." A könyv mél
tatására még visszatérünk,

EGY NAPRA A NEMZETI SZÍNHÁZBA 
KÖLTÖZIK e-zen a héten Bókay János 
„Négy asszonyt szeretek" című 
burlesakje. Csütörtökön Mrletazünetben itt 
játsszák el és ezen az estén a Madách Szín
házban nincs előadás.

Gyógyítható-e a tüdőbaj? 
I Mindazok, akik asztmában, tOdöcsúcshunitban. IdStt 

köhögésben, elnyílköeedösban. pégöta tartó rekedt
ségben. néthfban szenvednek és eddig nem talál
tak gyógyulást. kapnak tőlünk. telvilágosttás 

céljától

teljesen ingyen és bérmentve 
egy könyvet sok ábrával, a követkeiö címnél: 

„Gyógyítható-e a tűdöbaj r
PUHLMAWftOó., Berlin 4*  Maggebtob-ib

Nagy István nyilatkozata
Újság csütörtöki számában, meg- 
ÍO szeressen!" című cikkre van 
beküldeni a következő nyilat-

A legnagyobb megdöbbenéssel jutott tu
domásomra, hogy a Magyar Színpad leg
utóbbi számlában egy velem folytatott in- 
tervju jelent meg, amelyben én sértő sza
vakkal illettem a budapestieket és a város
ligeti jassz-nyelv kifejezéseivel élek. Min
denekelőtt a. leghatározottabban 
leniem, hogy a kérdéses
teleket sohasem .tettem meg, 
a Nemzeti Színház meghívására 
álláspontom, volt, hogy lehetőleg 
latkozom, elvégzem a munkámat 

. nyen megvárom a tárgyilagos
Annál kínosabban érintett tehát, hogy a va-

kijs- 
sértő kité- 

mintho’gy 
egyetlen 

nem nyi- 
és szeré- 
kritikát.

SZÍNHÁZ
OPEKAHAZ: Parasztbeosülot, Gianni Schiechi 

('/tó). — NEMZETI: Elnémult harangok ('/tó). 
— KAMARA: Kaland (’/tó). — MADÁCH: Négy 
asszonyt szeretek (’/tó). — VÍG: Féltékenység 
('M, ’/tó). ■- MAGYAR: Gywrgyól bál (’/tó). - 
MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: Honvéd-est 
(7). — FŐVÁROSI OPERETT: Ilyenek a fér
fiak (’/tó). — ANDRÁSSY: Ne játssz a szere
lemmel (’/tó). — PÓDIUM (a Pesti Színházban): 
Tekintettel arra... (‘/tó). — ERZSÉBET
VÁROSI: Tessék beszállni (‘/tó, 8). — JÓZSEF
VÁROSI: Daniké Pista nótafája (‘/tó, 8). —
KISFALUDY: Zsákbamacska ('/tó, 8). —
KOMÉDIA ORFEUM: Kassner. a varázsló 
C/.9). — KAMARA VARIETÉ: Tabáni álom 
C/«9). — ROYAL ORFEUM: Royal Bál (9).

— Á Semíer-cég közismerten kiváló miaő- 
ségű szöveteiben ma is igea nagy a válasz
ték.

szinnazoK nen mosom
OPERAHÁZ: V, d. u.: Szöktefés a sirály

ból (3). V. -este: A mosoly országa (a Városi 
Szín-ház épületében, 3/s8). H.r Ninos előadás. 
A Filharmóniai hangverseny későbbi időpontra 
halasztódott. K.: Az álareoebál. Sz.: Don Juan. 
Cs.: Márta. P.: A tenor. Sz.: Walkür (kezd. 
’/z7 órakor). V. d. u.: Pillangóikisasszony. V. 
éste: Denevér. H.: Nincs előadás.

NEMZETI: V. d. ©.: A zenélő óra (vizisga- 
előadá-s, VH1). V. J. u.; A vihar (V»4). V. este: 
Elnémult harangok H. K. Sz.: Elnémult
harangok. Cs.: Négy asszonyt szeretek. P. Sz.: 
Elnémult harangok. V. d. u.: Gyurkovics- 
lányok. V. este: Elnémult harangok.

KAMARA: V. d. n. ée este: Kaland 
’AS). Egész héten minden este és vasárnap 
délután: Kaland.

MADÁCH: V. <L ii.- és eete: Négy aeszopyt

Négy áswauyt szeretek. Cs-: Nincs élőáré.
VÍG: V. d. u.: A szőkékkel mindig bai van 

CM). V. este: Féltékenység (’/tó). H.: Féltékeny
ség. K.: A szőkékkel mindig baj van. Sz. Cs.: 
Féltékenység. P.: A szőkékkel mindig baj van. 
Sz : Féltékenység. V. d. u.: A szőkékkel min
dig baj van. V. este: Féltékenység.

MAGYAR: ____ _. .
CM, ’/tó). Egész héten minden este és 
délután: Gyergyói báL

MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: V. 
Postás sportegylet tornabemutatója (ló), 
este: A mosoly országa (’/tó). H.: Honvéd-est

K. d. u.: Ifjúsági előadás (3). K 
nn Strauss-eet. Sz. Cs. P.: Ifjúsági elő

V. d. u. és este: Györgyöt bál 
vasárnap

d. e.s A
V-

este: Cserkész-

u. és este: Gül

(7). K. d. u.: Ifjúsági előadás (3). K este: 
Johann Strauss-eet. Sz. Cs. P.: Ifjúsági elő
adás. Sz.: Nincs előadás. V. d. e.: Cyrano de 
Bergerao ('Ml). V. d. u. és 
előadás (3, 8).

FŐVÁROSI OPERETT: V. d.__________ _
Baba C/»4, ’/tó). H.: Gül Baba. K. Sz.: Ilyenek 
a férfiak. Cs. P. Sz. V. d. n. és este: Gül Baba.

ANDRÁSSY: V. d. n. és este: 
szeretemmel CM, ’/tó). Egész héten 
és vasárnap délután: Ne játssz a

PÓDIUM (a Pesti Színházban): 
este: Tekintettel arra... ('Iá, '/tó). ..
ten minden este és vasárnap délután: Tekin
tettel arta...

ERZSÉBETVÁROSI: V. d. u. és este: Tessék 
beszállni CM, ’/tó, ’/tó). Csütörtökig minden 
este: Tessék beszálími.

JÓZSEFVÁROSI: V. d. u. és este: . Dankó 
Pista nótafája (‘/<4, ’/<6, ‘/«9). Csütörtökig min
den este: Dankó Pista nótafája.

KISFALUDY: V. d. u. és este: Zsákbamacska 
('/4, ’/tó, '/tó). Csütörtökig minden 
macska.

KOMÉDIA ORFEUM: V. d.
Kassner, a varázsló (*/tó,  */tó).  _____ ___
minden este és vas. d. u.: Kassner, a varázsló.

KAMARA VARIETÉ: V. d. u. és este: Ta
báni álom (*M,  '/<7, 9). Egész héten minden 
este és vasárnap délután: Tabáni álom.

ROYAL VARIETÉ: V. d. u. és este: Royal 
Bál ('Iá, 9). Minden este, csütörtök, szombat 
ás vasárnap délután: Royal Bál.

No játssz a 
minden est© 
szereltemmel.
V. d. u. és 

Egész bé

este: Zsákba-

li. és este: 
Egész héten

RÁDIÓ
1941 FEBRUÁR Ki, SZOMBAT 

BUDAPEST I.;
1«.M: Ifjúsági rádió. — 18.45: Időjelzés, idő- 

járásjelentés, hírek. — 17: Hírek szlovák és 
ruszin nyelven. — 17.15: liádióposta. — 17.40: 
A Rádió Szalonzenekara. — 18.10: „Küzdelem 
a tuberkulózis ellen.*'  Közvetítés a makói új 
„TMőotthon" megnyitásáról. — 18.40: Hang
lemezek. — 19: Hírek magyar, német és román 
nyelvé^. — 19.20; „SzínhÁzi esetek." KüriJiy
György előadása. - 19.45: Jámbor László, az

és fran-

^oefény'úmpól'!

Golfiileolo'

lóságnak meg nem felelő mondatokat, kife
jezéseket adtak a számba, amelyek joggal 
válthatták ki egyesekben a megütközést. 
A. valótlanságoktól hemzsegő intervjuért a 
bíróság előtt veszek elégtételt, de addig is 
.kötelességemnek tartom, hogy a legerélye
sebben tiltakozzam személyemet ily bán
tóan és ízléstelenül bemutató közlemény 
ellen. Különben is az erdélyi emberek min
dig ízlést és stílust mutattak és éppen ezért 
nem lehet feltételezni róluk, ho-gy olyan 
módon nyilatkoztam volna, mint azt a kér
déses lap feltünteti.

Kiváló tisztelettel
♦

A nyilatkozatot a magunk részéről öröm 
mel vesszük tudomásul és ezzel az ügyet 
elintézettnek tekintjük.

Nagy István

MOZI
i ADMIRÁL (353-707): Igen vagy nem? CM, 
’ /ííl V?’ ‘/'W’ v’ ,‘/"2'kor is) — ALKOTÁS (355- 

vU): óz, a csodák csodája. (V<4, ‘/tó, '/tó. */«10
: v. '/,2 kor is) — ANDRÁSSY (124-127): óz, á 

csodák csodája. <»/«4, »/<6, ’/tó, .’/dO, y. ’/dO, ’/d2
■ 2, 4, 6, 8, 10) — ASTRA (154-422): Rózsafaboti 
' S/4!’ "/t6» 1/l8’ ’blO, v. Vtó-kor is) — ÁTRIUM

(153-034): Tokaji aszó. (‘/iS, ‘/tS, '/ilO, sz, v 
’/d-kor is) — BELVÁROSI (384-563): Igen vagy 
-^nlí„íí’ 6,’, ®> W, v. jobb t. 2, 4, 6, 8, 10, bal t.

/í9) “ belvárosi híradó 
(181-2M): India cs Sziám. Rajzos Híradó Julián 

,i parat útjáról. Tisza Istvánt vitézzé nyilvání
tottak Víg fiókák. Magyar, Ufa és Fox 
híradók. (Folyt. 10—24 óráig) - BÉKE (291- 
•W Jgén vagy nem? (5, 7, 9, v. >/«2, ‘/:4, >/rf, 

I >/>8, ’/slO) - BODOGRAF (149-510): Igen vagy 
nemi (*M,  Vrf, >/rf, >/«10, v. >/sl0, V.12, ’óa-kor 

BROADWAY (422-722): Hazajáró lélek.
/s8, /!10’ sz-> v- Vá-kor is) — BUDAI 

APOLLO (351-509): Igen vagy nemf (Vi5, ’/<7,
y* 4’ */.’61 '/l8’ ’/,M) - CAPITOL (134- 

■117): Szerelem cs vérpad. (’M, VsS, V»8, */»10,  v. 
y,!?'.ko,r, CASINO (383-102): Árvíz Indiában,
(‘/•fi, 3/<8, ’AIO, sz, v. >/<4-kor is) — CITY (1111- 
1-10): Tokaji aszú. ’/<8, ’/.lO, sz., v. »/<4-kor 
’/U- r C2RSO í18 28-18): Nem gyerekjáték. 
(Mickey Rooney,, Judy Gáriáiul) (>/s6,
ValO. sz., v. Vad-kor is) — CORVIN (138-988): 
Gyava hős. ('Iá, 'lei, 'les, '/M, v. :/,2-kor 
is) — DAMJANICH (425-044): Irland zsarnoka. 
('I<4, 'M, 9, v. </a2, Va4, 'Ii6, ‘/tó, ValO) — DÉCSI 
(125-952): Alipang. (’/tó. ‘/tó, ‘/±10, sz., v. ‘/«4-kor 
is) - ELDORÁDő (133-171): Az elcserélt em
ber. (4. _0, 8, 10, v. 2-kor is) — ELIT (114-502): 
Zárt tárgyalás. (4. 6. 8, 10, v. 2-kor is) — 
FLÓRA (Kispest, 140-702): Jud Süss. (3, 5 7

,,!i- !/i6’ Vl8‘ */al°) “ FÓRUM (K9-
543): Vissza az utón. (‘/<6, ‘/tó, •/<10, sz, v 
‘//4-kor is) -- GLÓRIA (427-521): Igen vagy 
nemi (‘/«5, s/,7, 9, sz. ‘/a4. ‘/tó. ’/a8, ’/slO, v. '/a2-kof 
is) - HÍRADÓ (222-499): Kulturfllm az nmei, 
rikai őserdőkről. Rajzos Híradó Julián barát 
útjáról. Tisza Istvánt vitézzé nyilvánították. 
Meseálom. Magyar, Ufa és '-'Fos 1'/'hír
adók. (Fo’yt. 9—24 óráig) — HOLLYWOOD 
(235 003): Menekülő asszony, ('/ti. ’/tó, ‘/tó, >/:10, 
V. Vt2-kor is) - HOMEROS (296-178): gtanlev, 
a riporterek királya. (J/<5, 7. '/«!0, sz. >/{(-e>I, 

IP0LY (292-626): Cserebere. (</.4, 
'í0, v- /,sAor Is) - JÓZSEFVÁROSI 

(134-644): Igen vagy nemt CM, ’/tó, ‘/tó, ‘/alO 
v ‘/tó kor is) - KAMARA (420-901): Tóparti 
látomás. (11. 2, 4. 6. 8, 10) — KORONA Í353 318): Rózsafabot. CM. ‘/tó, ‘/tó. -M0 v >/tó-k£ 

~ KULTUR (386-193): Rózsafabot. (5, ‘/tó, 
óéi?’ i’ t4' “ LLOYD flll
994): Schubert-szerenád. ('Isi, ..‘/tó, ‘/tó, ‘/íIO v. 
‘/tó-kor is) - NYUGAT (12Í-Ö22): Hyppoli’t a 
lakaj. (’/tó. 7, VslO, sz. 4, 6, 8. 10, v. 2, 4, 6, 8, 

~ODEÓN (422-785): Igen vagy nem? (‘/<5, 
s/<7. ‘/,10. sz ‘/tó, ‘/tó, ‘/tó. ’/>10, V. ‘/tó-kor is) — 
OLYMPIA (423-188): Igen vagy nem? (11. 2. 
4, 6, 8, 10) — OMNIÁ (130-125): Tokajt aszu. 
.(5, ‘/<8, */sl0,  sz., v. 4, 6, 8, 10) — ORIENT 
(114-936): Rózsafabot. ('Iá, ’/<7. ‘/<10, v. ‘/tó, ‘M, 
‘/tó, ‘/tó, VdO) - OTTHON (146-447): Hulló csil- 
iagok. l'lú,, >/<6, ‘/tó. ‘/.10, v. ‘/,2-kor is) —
PALAC-E (221 -232): A notredamei toronyőr. 
(11, 2, 4, 6. 8. 10) — PÁTRIA (145-673): Fekete 
álarcos. (4. 6, 8, 10, v. 2-kor is) — PHÖNIX 
(233 242): Vigyázat, kém! (11, 1. 3, 5. ‘/tó, ’/riO)
— RADIUS (122-008): Egy asszony három é'ete. 
(*/:5,  7, ‘/dO, ’z., v. 2-kor is) — REX (238 020): 
Igen vagy nem? CM. ‘/tó, ‘/tó, ’/dO, v. ‘/tó-kor 
is) — KIÁLTÓ (224-443): Igen vagy nem? (11.
1. 3. 5. ‘/tó, VdO, v. 10, le, 2. 4, 6. 8, 10) - 
ROYAL APOLLO (222-002): Hatosfogat. C/<6, 
'/tó. VdO, sz., v. 3-kor is) — SAVOY (146-040): 
Fekete álareos. (‘/el, ‘/tó, ‘/tó, ‘/d0, v. '/tó-kor is)
— SCALÁ (114-411): Á Manderley-ház asszo
nya. C/:5, 7, ‘/ílö, sz., v. 2-kor is) — SIMPLON 
(268-999): A gyáva bőg. ('1,4, '/tó, */tó,  ‘/d0. v. 
'kikkor is) — STEFÁNIA (Kispest, 349-338): 
Árvíz Indiában. (5. 7, 9, v. '/tó, 'M, '/tó, '/tó, 
’/slO) - STÚDIÓ (225-276): Csata. (11. '/tó, '/<4, 
'/tó, '/tó, */d0)  — TIVOLI (225-602): Hulló csil
lagok. (11. '/tó, ’/<4. ’hS. «/<8, ’/dO, v. ’/tó, «/<4, 
«/<6, ’/tó, ’/.W) - TÚRÁN (120-003): ‘ Igen vagy 
nem? (11. '/tó, 4. 6, 8. 10, v. 10. 12, 2. 4. 6. 8. 10)
— URÁNIA (146-046): Jud Süss. (5. '/tó, '/d0 
sz.. v. ’/tó-kor is) -- VESTA (222-401): Tlp-Ton 
FoIHes. (’/dl, '/tó, 'M. '/tó '/tó. '/dó. v., ü. 11, 2, 
4. 6. 8. 10) - ZUGLÓI (296-309): Tgen vagy 
nem? (5, '/tó, '/dO, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2-kor is)

Hirdessen 3 „PENGŐS HIRDETÉS”, 
ben! Biztos eredmény!

Gyöngyöi<5vizü 
medencéjében 
felfrissül, 
f s I ü d ü I.

A víz az egész
ség és vidám
ság forrása! A

ZENT
ÖELltRT
Pezsgőfürdő

Újabb magyar siker
Garmisch Paríenkirchenben

Magy^rország-Németország 0 s 0
A ffarmisch-partenkircheni jégkorong-tor

nán jól szerepel a magyar vá.ogatott. Teg
napelőtt a szlovákokat verte 6:0 arányban, 
tegnap pedig a mezőny egyik legerősebb 
csapatával, a német válogatottal szemben 
ért el gól nélküli döntetlent, A mérkőzés 
mindvégig izgalmas és igen heves Irama, 
volt. A magyar válogatott nemcsak a véde
kezésben nyújtott kiváló teljesítményt, ha
nem még a támadásokra is maradt ereje. 
Hogy játékosaink ütéseit nem kisérte sze
rencse, azt a jól dolgozó német védelem ja
vára lehet írni.

A döntetlen eredménnyel a magyar csa
pat csoportjának győztese lett és bekerült 
az elődöntőbe. A nemzetközi jékorong-torna 
selejtező mérkőzéseit ugyanis három cso
portban vívták. As első csoportban Ma
gyarország győzött, a másodikban Svédor
szág, a harmadikban Svájc. Tegnap már 
kisorsolták az előméikőzéseket is. A ma- 
gyár válogatottat újra a nőmet csapattal 
hozta össze a sorsolás, úgy hogy ma újabb 
magyar—német küzdelemre kerül a sor. Ha 
válogatottnak le tudja győzni a németeket, 
úgy garmisch-partenkircheni szereplősünk 
teljes sikerrel jár és a magyar jégkorong- 
ceapait igen, előkelő helyezést ér el az 
európai jégkorong csapatok között.

TOKIÓBÓL JELENTIK: Az oszakai tar
tományi hatóság megtiltotta a tartomány 
területén a hivatásos ökölvívást. Ez a ren
delet Japánban nagy feltűnést keltett. Az 
indokolás szerint ez a sport egészségtelen 
és nem szolgálja a köz érdekeit. Más tar
tományokban nem osztják ezt a nézetet és 
a tokiói rendőrfőnök sajtónyilatkozatában 
kijelentette, hogy nincs szándékában Oszaka 
példáját követni.

A VASÁRNAPI VÁLOGATÓ ökölvívó
mérkőzésen néhány rendkívül kemény mér
kőzés kerül sorra. Különösen nagy érdek
lődés kíséri az Oláh—Jákits párharcot te- 
vább*  Csontos küldelmét Kass ellem Ke
mény küzdelmet hoz Beae mérkőzése Né*  
met Frigyessel fe a betegségéből 
Vojuovlt® találkozása StrincceJ. Leggyor
sabb mérkőzésnek a Torma ÍL—Korányi 
találkozó ígérkezik. A verseny vasárnap 
délelőtt 11 órakor kezdődik a Royal Va
rietében.

A NEMZETI BAJNOKSÁG vasárnapi 
első tavaszi fordulójára készen állnak a 
csapatok. A Ferencvárosnak nehéz dolga 
lesz a Latorea-utoai pályán az Elektro
mossal szemben, míg Újpest Kispesten ját
szik a helyi csapattal. További mérkőzések: 
Szeged — Szolnok, Gamma — Haladás, 
DIMAVAG — Beszkárt, Törekvés—WMFCó 
Tokod — Sajgót. BTC.

Mai és holnapi ügető
jL Trencsén kitűnő formában van. Ben' 

gesz az ellenfél. II. Zivatar D., Apród of 
Pamuk és Négw II. küzdelméből kerül ki 
a győztes. III. Eszter—Volga fogai, Caib 
ler—Gyöngy fogat. IV. Bajnok S. (szára*  
pályán). Cirill F. és Echo fia jutottak ked
vező felállításhoz. Bajnok S. távolléteben 
Botond is nyerhet. V. Dulcinea kitűnő 
munkát végez. Ráró is jó formában vate 
de egy munkát kihagyott. Esély: Csipke' 
rózsa. VL Erdőszépe, Niída, Tibor. VU*  
Ficsur ©Iső startjára nagyszerűen készüli’ 
ha jól melegít, nyer. Cirkáló, kittié Ticb 
és Elszánt jöhetnek még számításba- VlU' 
Zeppelin, Bocsai ménes ügetői, Alom. 
Muki, Gyertyán, OMGE.

Vasárnap:
L Ciráda, Dry II., Rolló, Zirc és 

gyálka a jobb esélyek. Legjobb megfeM10 
bájtéval meglepetést hozhat, III. Csibéd' 
(Erdőszépe), Vilma, Bíbor, IV. Karna Dev<> 
II. klasszis, hajtója úgyszintén, utol®® 
szereplésénél akadályozva volt, sima vC'f 
seny esetén megverheti a papiresélyű ^4' 
kólát. Margit S.-töl várunk még jó szerep” 
lést. V. Bajnok S-nck itt jobb esélye vaIj 
mint szombaton. Kelevéz, Bob és Boton**  
jöhetnek még számításba. VJ. Aprópénz 
Apród of Pamuk és a tavaszi hendikep*®  
készülő Feketebarát az esélyek. VII. 
ráz pályán Pigue Dame, Pamuki Hárp™ 
és Léva 8. a jobb esélyek. Vili. Báróéit 
télser hajtás, Ebadta. IX. Wijly, 
Valódi. 3Í. Légyott sima starttal első eeólY- 
Pamuki Bár óné és LVa a követkeoS 
iyek. Maki itt is sánszban van.



Felére szállítottak le 
Itáliában a zsíradagot

Kóma, febr. 22.
(Magyar Távirati Iroda)

Olaszország közélelmezési biztosa, 
Taecinari földmíveléeügyi miniszter 
új rendszabályokat vezetett be, ame
lyek értelmében az eddigi fejenkénti 
havi 8ü0 gramm zsiradék (olaj, vaj, 
szalonna, zsír) helyett március 1-étől 
kezdve 4J0 gramm zsiradék jár fejen
ként. Ezzel egyidejűleg március 15-i 
hatállyal megszüntetik a friss cuk
rászsütemények és a panettone nevű 
közkedvelt kalács gyártását és árusí
tását.

Az olasz lapok ezzel kapcsolatos 
magyarázó közleményeikben megjegy
zik, hogy az eddigi 800 gr.-hoz való 
jogát nem mindenki tudta teljesen ér
vényesíteni, mert időnként nem volt 
elegendő zsiradék. A 400 grammot 
mindenki biztosan megkapja. A cuk
rászsütemények betiltását illetően a 
lapok hozzáfűzik, hogy erre erkölcsi 
okok miatt is szükség volt. Amikor 
az ola.sz katonák kemény harcokat 
vívnak, addig a luxust jelentő cuk
rászsütemények élvezete bizonyos osz
tályok számára se engedtessék meg. I

Elhalasztották 
a kukoricakenyér 

premierjét
A hivatalos lap mai száma kor- 

múnyrendeletat közlői, mely a kuko
ricáik any ár premierjét elhalasztja. Az 
előző rendelet szarint a kukoricás 
kenyeret mától 'kezdve kellett volna 
fcrgialcínba,hozni. A mai rendelet a 
forgalombahozatal napját március 
10-re halasztja.

Dzsungelháborus 
manőverek

Singapore, febr. 22.
A két nappal .ezelőtt .Singaporeba 

érkezett ausztráliai csapatok hadgya- 
KCplatokat tartanak. A dzswgelhábo- 
rúban gyakorolják magpkat.
íes.

Szörnyű állapotok 
egy zsidó 

kivándorló-hajón
Bukarest, febr. 22.

, (NST.) A Dórién II. nevű gőzös meg
érkezett Várna bolgár kikötőbe. A pa
namai lobogó alatt hajózó gőzös 510 
Palesztinái zsidó kivándorlót szállít 
A, Curentul úgy tudja, hogy nem ille
gális kivándorlókról van szó, hanem 
a z-idók szabályszerű Palesztinái be
utazási engedéllyel rendelkeznek. A 
IaP szerint a beutazási engedélyeket 
az, egyes zsidók vagyoni helyzetéhez 
mért áron adták ki. A leggazdagabb 
zsidó 500 fontot fizetett a beutazási 
engedélyért. A kivándorlóhajón ször
nyű körülmények között élnek a zsi
dók, mert a Dorian II. eredetileg 150 
személyt szállíthat csak és így most 
több mint háromszorosan túlzsúfolt. 
Ráadásul a hajó olyan rozoga, hogy 

könnyen elsüllyedhet, ha viharba 
kerül.

^-^1, Mfc. Ofc

& Tisza István Társaskör 

közgyűlése

-4 Tisza István Társaskör vasár
nap, február 23-án déli 12 órakor 
tartja rendes. évi közgyűlését a Tár- 
fáskor Dorottya-utca 11. szám alatti 
í slyjségébein. A napirenden az évi je- 
°ntés, zárszámadás és választások 

szerepelnek.
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Ismét Mosódott 
a távolkeieti feszültség 

Newyork, február 22.
(NST.) Az amerikai lapok híreiből kiviláglik, hogy a távolkeleti feszült

ség egyre nő. Szombaton reggel az egész sajtóban az erre vonatkozó ame
rikai és japán jelentések foglalták el a főhelyet. A jelentésekből kitűnik, 
hogy

ají Egyesült Államok saját és brit számlára igen sok repülőgépet 
küldenek a „veszélyeztetett’* vidékekre.

A japán nyilatkozatokat, amelyek szerint a brit és az ausztráliai védelmi 
rendszabályok veszedelmesek es a békét fenyegetik. Washingtonban úgy ér
telmezik, hogy Japán bizonytalanságát fejezik ki.

A New Yorki Fost idézi a zAsahi Shimbun című japán lapnak azt a ki
jelentését, hogy az Egyesült Államok

Guam megerősítésével védelmi vonalat igyekeznek létesíteni Japán 
déli terjeszkedésével szemben

és hogy az Egyesült Államok és Anglia együttesen igyekeznek magukhoz ra
gadni a Távolkeeten a kezdeménye zést, hogy Kínát támogassák és Ja
pánt lekössék. A kormányhoz közelálló newyorki lap megjegyzi ezzel kapcso
latban, hegy valóban ez lehetne a washingtoni külpolitika törekvése, de 
ez a törekvés, sajnos, még nem valósul meg teljesen. A lap végül arra 
szólítja fel Amerikát, hogy „ennek a szemléltető japán jóslatnak megfele
lően*  biztosítsa a Csendes-óceáni jö vendő békéjét.

Japán harcikészülődései
Washington, febr. 22.

A kongresszusi körökben egyre ko
molyabb figyelemmel kísérik a távol
keleti eseményeket. Számos vezető 
amerikai politikus nyilatkozott a la
poknak és úgy ítélik meg a helyzetet, 
hogy Japán harcikészülődései a né
metekkel való szoros együttműködés 
jellemzi. Mind a vezető katonai, mind 
politikai körökben azt hangoztatják, 
hogy Japán legutóbbi gyanús mozgo
lódása arra irányul, hogy Távolkele
tem ha arra szükség mutatkozik, akár 
háború árán is lekösse az Egyesült 
Államokat és így akadályozza meg 
Nagybritannia hathatósabb támoga
tását.

A New York Times e politikai és 
katonai állásfoglalásokkal kapcsolat
ban azt írja, hogy Japán igen nagy 
hibát követ .majd el, ha azt hiszi, hegy, 
az Egyesült Államok nem tudnak meg
felelő ellenintézkedéseket tenni a Tá
volkeleten. Amerika most arra irá» 
nyitja minden figyelmét, hogy Nagy- 

MEGJELENT
a könyv, amelyről beszélni fognak

OPDOL

be, ahol az egész összeget ruletten el
vesztette. A törvényszék Románt sik
kasztás bűntettéért hat hónapi bör
tönre ítélte el és ezt az ítéletet a tábla 
Lator István tanácselnök elnöklete 
mellett ma megtartott tárgyaláson 
helybenhagyta.

— Erdélyi gazdasági címtár. Nemcsak a 
közgazdasági világ, hanem szélesebb körök 
érdeklődésére is számot tartó hasznos könyv 
jo’-ent meg a Honi Ipar kiadásában „A v'sz- 
szacsatolt Erdély gazdasági címtára" cím
mel. A pontos és áttekinthető Összeállítás 
három főfejezete: Erdélyi útmutató az anyáé 
ország számára; Anyaországi útmutató Er- 
dőly számára; beszerzi tor-
Fások. Iparok szerint cjopoptoiftva nie-’, 
találhatók az összes válla’átok és cégek Síi
méi a könyvben, amelynek ára 20 pengő.

Román tehergőzös 
homokzátonyra futott 
a Szuiina-csatornában

Bukarest, febr. 22.
(NST) Csak most vált ismeretessé, 

hogy a Carpatzi nevű román teher
hajó csütörtökön délelőtt a Szulina- 
csatorna bejáratánál homokzátonyra 
futott A hajó derékszögben elfordult, 
most keresztben áll a csatornában és 
akadályozza a hajóközlekedést.
\ A Carpatzi Oroszországból szólított 
6300' tonna árpát Németország részére 
és Brailába igyekezett, hogy ott rako
mányát áttegyék dunai uszályhajókra.

A hajó balesete után azonnal von- 
tatógőzösöket küldtek ki, de mindez-

Az elkáriyázott 
töpörtyükészlet

Román József 44 éves gyári mun
kást még 1938 decemberében megbízta 
Galiotti Lajos nevű ismérőne, hogy 
nagymennyiségű töpörtyűkészletét adja 
el. Román az árut 600 pengőért eladta, 
a pénzt azonban nem adta oda Ga- 
liottinak, hanem egy játékklubba ment

» Britanniát minél hamarabb és minél 
| bőségesebben tudja ellátni önvédelmé

hez szükséges fegyverzettel. Ha a ja
pánok azt hiszik, hogy ezt a munkát 
egy Singapore ellen intézett táma
dással megakaszthatják, akkor igen 
tévednek. Egy ilyen vagy ehhez ha
sonló japán akció után nem kétséges 
az Egyesült Államok állásfoglalása.

Washington, febr. 22.
A szenátus hadügyi bizottsága teg

nap zárt ülést tartott, amelyen Mar
shall tábornok, az amerikai hadsereg 
vezérkari főnöke, beszámolt a tervbe
vett esenderaóosiáni erőd-építkearéek- 
ről. A vezérkari főnök még bejelen
tette azt is, hogy a Csendes-Óceánon 
levő flotta-támpontokat jelentékeny 
légihaderővel erősítették meg. A csa
pat szállításokat és a hadirepülőgépek 
kiküldését, valamint az amerikai flot
tának a Cséndes-Oeeánon való tartóz
kodását Majjshall azzal indokolta meg, 
hogy a távolkeleti helyzet igen ko
moly.

ideig nem sikerült levontatni a Car- 
patait a homokzátonyról. Még azt sem 
tudták megállapítani, vájjon megse- 
rült-e a tehergőzös. A hajó zátonyra- 
futásának az az oka, hogy a Szulina- 
csatornában időnként homokzátonyok 
rakódnak le, s ennek következtében a 
csatorna veszít előírásos 24 lábnyi 
mélységéből.

Minthogy nagyobb hajóegységek 
nem tudnak elhaladni a csatornában 
a Carpatzi mellett, néhány nagy gő
zös, amely Constanzából dunai kikö
tőkbe igyekszik, vesztegelni kénytelen 
Szulina előtt.

1

' Tyúkszemszakértők 
című tegnapi cikkünkkel 

kapcsolatban
Marót hy (Meizler) 

Károly 
kért helyreigazítást

Kaptuk az alábbi levelet:

A 8 Órai Újság ma megjelent 43-ik szá
mának „Tyukszemszakértők" című cikke 
burkoltan, valótlan tényeket közölt Ma- 
róthy Károly országgyűlési képviselő, ügy
felemre nézve. Ezért a sajtótörvény 20. §-a 
értelmében kérem, hogy az újság legköze
lebb megjelenő számában ugyanazon he
lyen, ugyanazon nyomással, az alábbi hely
reigazítást szíveskedjék közölni:

1. Nem felel meg a valóságnak az, hogy 
ügyfelem a „zsidó családok belső életét is
merné, vagy erről ismereteket tudott volna 
szerezni*'.

2. Nem felel meg a valóságnak az, hogy 
ügyfelem „a zsidó családok vendégszerető 
házatájáho-z bejáratos lett volna*'.

3. Nem felel meg a valóságnak az, hogy 
a „baráti zsidó otthonok támogatását és 
melegségét éveken keresztül, vagy csak 
napokon keresztül is élvezte volna".

Ellenben az felel meg a valóságnak, hogy 
a zsidó családok belső életét nem ismeri. 
Ellenben az felel meg a valóságnak, hogy 
a zsidó családok vendégszerető házatájához 
nem volt bejáratos. Ellenben az felel meg 
a valóságnak, hogy a baráti zsidó otthonok 
támogatását és melegségét soha nem él
vezte sem éveken keresztül, sem napokon 
keresztül.

Tisztelettel:

Olvashatatlan ügyvédi aláírás.

A kezdődő tuberkulózis jól 
gyógyítható, — az elhanyagolt 
nehezen: Menjünk idején orvos
hoz.

című kis élotrajzregénye.

Megrendítsen őszinte vallomás életről, 
színházról, szerelemről

TARKA-BARKA 
KÖNYVTÁRÁNAK 

februári kötete

A könyv kereskedői forgalomba nem 

kerül kizárólag a Film Színház Irodalom 
előfizetői és olvasói kaphatják meg. 
Előfizetők 40 fillér beküldése ellenében, 
példány-nkónti vásárlók a lap négy, ogy- 
másutáni számában lévő szelvényhez 
me'lékolik a 40 fillért. Beszerezhető 
Budapesten és a nagyobb vidéki váro
sokban minden IBUSZ pavillonban és 
minden utcai hírlapárus útján. Előfizetők 
és kisebb városok olvasói postán portó 
menteson kanják meg a könyvet 40 fil

lér beküldése ellenében.

A
Következő márciusi kötet:
Karády Katalin:Karaay Katalin: >

Hogy lettem szülésznő. J
............................................................ ............
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Megkezdődött a fehéráru 

szállítás a Dunán
Merwi repülőgépet 
szállított Amerika ?

Washington, febr. 22.

Tovább enyhül
A kormány biztosság jelentése sze- 

Tint a Dunán további általános javu
lás jelei mutatkoznak. Az apostagi 
gátszakadásoknál a viz visszafolyik a 
Dunába, a veszély már Kalocsát sem 
fenyegeti többé. Most már a Kalocsa 
tói délre elterülő vidékekre került a 
víz. Ezeknek a falvaknak kiürítését 
már előkészítette a kormánybiztosság.

az árvízveszély
A Vöröskereszt légi mentőszolgálata 

ejtőernyős éleim is zer csomagokat szál
lít rendszeresen a községek és tanyák 
lakosságának.

A Duna az egész magyar szakaszon 
jégmentessé vált. Érdeklődésünkre a 
hajózási vállalatoknál kijelentették, 
hogy a teherszállítás tegnap, megkez
dődött.

(Reuter.) A kereskedelmi miniszté
rium pénteken közölte, hogy az el
múlt évben 3532 repülőgépet s 4986 re

pülő gépmotort szállítottak összesen 
312 millió dollár értékben a brit biro
dalomba s másüvé. A szállítások ér= 
téke megközelítőleg a következőképen 
oszlik meg: Nagybritannla 135 millió, 
Kanada. 34 millió, Ausztrália 16 millió, 
Délafrika 4 millió, Franciaország 75 
millió, Kina 11 millió, Holla nd-India 
6 millió és Törökország kétmillió dol
lár. (MTI)

lódén- és viharkabát

a Mgrádi
tadSsitőjának telefonjelentéie

Belgrád, febr. 22.
Két gazdasági tárgyalás kezdődik 

most Belgrádban. Holnap a bolgár, 
hétfőn pedig Nickl Alfréd követ veze
tésével a magyar delegáció érkezik, 
hogy országaik között kötendő keres
kedelmi megállapodásokról tárgyalja
nak.

A jugoszláv sajtó vezetőhelyen fog
lalkozik a r bolgár-török paktummal 
és sorra idézi a külföldi lapok véle
ményét. A megállapodás egyik pont
járól megoszlanak a vélemények, ne
vezetesen arról, hogy a két ország po
litikájában nem alkalmazza a táma
dást. E tekintetben fontosnak tartják 
a török külügyminiszter nyilatkozatát, 
amely szerint a megegyezés értékét 
veszti abban a pillanatban, amikor 

' valamely balkáni országot támadás 
ért Ebben az esetben Törökország hű 
marad előzőén vállalt kötelezettségei
hez.

A megegyezés a legjobb megoldás
— mondják Belgrádban — Bulgária 
számára, ahol igém nehéz a bel

politikai helyzet.

Ami a magyar—jugoszláv viszonyt 
illeti,

Jugoszláviában a reálpolitikai el
gondolások és a magyarság iránt 
érzett őszinte megbecsülés alapján 
is örülnek, ha a két nemzet szoros 
kapcsolatait minden vonatkozás

ban ki lehetne építeni,
A jugoszlávok igyekeznek is a ma

gyarokhoz való viszonyukat elmélyí
teni. Magyarország balkáni politiká
jának egyetlen komoly bázisa Jugo
szlávia, Jugoszlávia eredményes poli
tikája pedig Magyarország kikapcso
lásával el sem képzelhető. Kölcsönös 
érdek tehát az őszinte barátság, amely 
mindkét nemzet számára beláthatatlan 
előnyöket jelenthet a jövő Európájá
ban.

Szalay Imre

Márton és Szász
Bálvány-utca 3. Címre ügyelni.

KERESZTELT
hírneves zongoraterme
Búd apest, V., 
Vilmos cs.-út 66. 
Legjobb zongorák 
legolcsóbban, 
részletre is. 
Csalódás sohasemÉrleli.

Fiuruhák
Fehérneműek

EDELMANN
IV. kér.. Kamermayer Károly-utca 3«

CANTULIA
HARMONIKÁK KIRÁLYA
Rangban, árban vezet

REMÍKYI“r
pénz All a házhoz, 
ha átnézi régi értékpapírjait. Leg
jobban értékesítheti Barna Bank
nál, V„ Nádor-utca 26. T. 12-13-16.

Értékpapírokra kölcsönt nyújtunk.

erzsóbet, dókái llór-utca 61. Telefon:
347—895.

Albánia felé fordul 
az angol sajtó figyelnie...

Billiárdasztal,
szék, evőszer, FRlcD vendéglői 
berendező, Király-utca 4A. sz.

London, febr. 22.
(NST) A londoni sajtó figyelme 

péntek este óta váratlanul Albánia 
felé fordult. Minden jel arra vall, 
hogy az angolok előtérbe igyekeznek 
hozni a görög kérdést. A londoni rádió 
és a lapok péntek este óta nyilván
valóan felsőbb sugalmazásra rend

kívüli részletességgel foglalkoznak 
azzal a kérdéssel, milyen mértékben 
mutatkozott meg csütörtökön és pén
teken Albániában a Görögországnak 
nyújtott angol segítség. A brit rádió 
megállapítja, hogy a görögök számos 
támadást hajtottak végre, ugyan
akkor azonban az olasz erők rend
kívül hevesen védekeztek.

Használtruháért mindenféléért 
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha*  
üzlet, Rottenbilíer-u. 37. Telefon: 

422—269. Hívásra jövünk.

Egy pengőért óránként Írógé
pemmel lakásra megyek. Este is. 
Incze Margit, Szent István-körút 5. 

127—941.

Orsenigo nuncius 
eltávozik Berlinből

Berlin, febr. 22.
A németbirodalmi főváros vezető 

katolikus köreiben jelenleg sok szó 
esik Cesare Orsenigo pápai nuncius- 
nak, a Szentszék nagykövetének való
színű utódjáról. Orsenigo ugyanis —

. Téliesebbre
+G*  fordult az idő

többi alacsonyabb hegyeken sportolásra al
kalmas hó sehol sincs. Z. I, A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénk szél, változó felhőzet, egyes he
lyeken még záporeső és záporszerű havas
erő. A hegyeken havazás. A hőmérséklet 
álig változik.

Átmenetileg hidegebb időt kapunk, újabb 
ősivel és többfelé havazással. Az enyhe, ta
vasz ias vasárnapokat tehát átmenetileg té- 
Fe'-teb váltja fel. A budai hegyeken és a

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR NADANYI EMIL

1 adja a v Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer 
!> -.tőség. Honvéd a. 10 Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-út «. Telefon: 32-43-33. 23-Í2-33. 32-42-34.

Tóth Lajos
fest — tisztit

V.. József Nádor-iér 9. 181 297.

Gál Aiajosné

53* w
TÖLTŐTOLL 
CSAVARIRÓN

és Guttmann Margit 
angol és francia divat-szál ónjuk most 

IV., Galamb-u. 3. II. 4.

„IVORY“-fizem Klríiy-n. 44
Javítások. T. 224—804

Dolgoztathat 
hozoit szövetből is

Ferda Manyi 
collectLója után

is®*  M4SZNÁLTAV. -6Z4MOFOWOK 
teMCZCSEfí'. A«W£GVZÓC/

irógépköicsönxés 
havi pengőért
FARKAS PÁL irógépvállalatánál. V., 
Vilmos császár-úr 17. Tel.: 117-582.

Ma még?
teljes választékot talál 
legolcsóbban, a világ 
legjobb zongoráiból; If
részletre íss V *'

r. t. Magyarország legnagyobb zon
goraterme : Erzsébet -körút 19 Ki
tűnő külföldi zongorák 600-tól Bérleti 
VÉTc-L: Csere’ Szfllitsl Hangolási 

Telefon: 222-616.

kávéházi berendezések, asztalok, sze« 
kék. sörkimérök, jégszekrények, 
evőeszközök:, tálak, tálcák, te: s- 
kannák, kertibútorok nrgy 
választékban ff EXNER Királya 15

térít vissza ügy® 
felem festéserfc0 
költözködésért.

kU lakását
lenti és azt kiadjuk. Express. Erzsébet*  
körút 16. sz., f. 3. T.: 422-15 6O

10 pengős 
havi részletre kapható rádió Lengyel Rádió

Terez-körút. 38.

Ezüstrókák,
bundák olcsón Szem ere szücsnéls 
Erzsébet-körút 26. Második emeleten.,

2 soros
kölcsönzése óriási választékban.
Sebestyén, VI Királ.v-u. 50. T:425-6II

TDBBBMKSiMI •'rógépete IKIWlrlírlil magyar? 
őrs :ági ve ;érképvise!ete. Kedvező úafc 
Díjtalan bemutatás. ÉDcS és DECsYp 
Bpest. Vll. Akácfa-u. 13. T. 222-624,

RUHÁTLÉNÁRT 
úriszabónál rendeljen. 8 & 
vetek raktáron. Erzsébet-tér IS. 

T.: 182-5 79.

Szőrmefestő és kikészítő
Weil ManJ Budapest, Forgách-u 22. 
Váci-útnál T.r 291-233. Kis tételeket 

is vállal.

K. V £ T U R >3
Középiskolai PHagántr n» 
iolyam. Olcsó, biztos. (Válasz- 
bélyeg.) Budapest, Mi-ster-utca 4.

mint ismeretes — nemsokára elhagyja 
berlini állomáshelyét és visszatér a 
Vatikánba.

A „csúnya néni**  
kétévi {egyházat kapott

A pestvidéki törvényszék Geguss-ta- 
nácsa ma tárgyalta Fehér Ilona 20 
éves leány bűnügyét, aki valósággal 
réme volt a pestkörnyéki városokban 
a kis elemista és óvodába járó lányok
nak. Kiszedte fülükből a fülbevalókat, 
néhányról még a télikabátot is lehúz
ta és a csikorgó hidegben a gyereke
ket otthagyta az utcán. Fehér Ilona a 
mai főtárgyaláson a következő meg
lepő védekezéssel állott elő:

— A vőlegényem elhagyott és sze
relmi bánatomban, elkeseredésemben 
szántam rá magamat arra, hogy bűnös 
utón szerzek jövedelmet.

A törvényszék 43 kislányt hallgatott 
ki tanúképpen, akik közül többen fel
ismerték a vádlottat.

— Igen, igen, ez a néni volt az. aki 
elvette a fülbevalómat... Ez a csúnya 
néni húzta le rólam a télikabátot! — 
kiabáltak az apróságok összevissza.

A lelketlen leányt végül is a tör
vényszék lopás bűntettéért kétévi 
fegyházra ítélte el.

nn n bérautó
K ■ TELEFON

■ Ma Wa 223-086
Nőiruha szabászatra 6 hét alatt 

tökéletesen megtanítom. Telefon:, 
_________ 38-70-45._____ _ 
Fölépcsöházi szeparált bejárata, 
szépen bútorozott szoba, fürdőszoba
használattal úrnak, esetleg irodának 
március 1-re. Erzsébet-körút 33. I 5.
titkárnőnek ajánlkozik magá
nyoshoz sokoldalú, harminchétéves 
urínö. Megkereséseket «8’andreiö 

jeligére kiadóba.

Állás nélküli műszaki rajzoló 20 
évi tervezői és rajzolói gyakorlattal 
állást, vagy otthoni ra zolást vállal.

Fiseher, Bzázados-6t 30,/a.

Jó téli alma 20 fcg-os ládában 
Jonathán és bőralma 18 P. Törökbá
lint és Batul 16 p. Vegyes fajtákból 
14 P. II. osztályú 10 P. 5 kg. dió 8 
P. 5 kg. mogyoró 5 P. Utánvéttel ab 
feladó. Postai szállítás. Rermann

Bármely betegségből meggyógyul, ha 
kövaetil!hzilazm Öngyógymod 

utasításait. Ára 5 P Dr. Szikszay*  
„ Rákóczi-út 42.

Szabadalmazott 

fatalpafást 
vállalok. Boros, IV., Galamb-u. 6O

Jakab Irhoc Kárpátalja.
Jegyzetmásolás 12 Iliiért öl
100 sokszorosítás 1.50 Taxigépirás, 
fordítások Nagy ibolyánál, Teréz- 

krt 29. 326-513.
Intelligens urinö elsőrangú 
hotelbe felügyelönöi vagy szoba- 
asszonyi állást vállal. Cím Akácfa

utca 55. 1. 65. Károlyi R.

HÖLGYEIM TAKARÉKOSKODJ!)NKl
Rongyos trikó, selyem, gyapjú fehér«= 
neműjét, harisnyáit, zokniját, uj„ 
amerikai gépünkön újjá varázsoljuk 
fillérekért. G r ü n I e I d, 

Szent István-körút 3. II. 19.

üres szoba-k nyhás albérleti lak« 
rész 1—2 személynek IIl/15-re kiadón 
________ Ó-u, 6. Ili 1._______  
Fölépcsőházi különbejáratn 
szoba, telefon: 151-t? 13. Városmajor® 

utca 42.- n 10.

örök lakás, ingatlan, telek
Kál vin-térnél
300 ölön 4 em. 
bérpalota komf. 
luxuslak. 33.000
bér 300,000-ért.
dr. H< k 1. 
13—96—

Villa Tabánban 
nagy adóm. 5-{-2 szo
bás villapalota 
közp. fut. m. víz, 
garázs, házm. lak. 
72-000-ért felével

megv. dr. Hegyi. 18-96-83.

Bérház
kőrúton 24.000 bérrel 240 000. M o- 
dern bérház 30.000 bérrel, 
negyedrésze 60.000. Pollák, József- 

krt 11. T.: 149-879.

Gubernátor-udvar 
25-ik lársasházunk 

a Horthy-híd budai hídfőjénél a 180 
méteres Vitézek-terén épül.

25 éves legnagyobb 
adómentesség.

Versenyen felüli kivitel Príma ren
tabilitás. Amortizációs kölcsön. Gar- 
szón, 1 szobás-hallos cselédszobás, 
3 szobás garsión, 2 szobás hallos és 
négyszobásnak is megfelelő nagy 
2 szobás hallos, kívánságra nagyobb 

öröklakások 
leköthetők Tisztviselő Társas
házak Építő Irodája, Horthy 
Miklés-űt 36. — Telefon: 268 - 469.

Vasárnap délelőtt is

Palotaszerű 
ház eladó, Anlrássy-ütnál, 5 szobás 
kp. Ifit., beköltözhető, s még 3 bér
leménnyel 1OO.OOO- Budapesti 

Házkezeló r. t. 421.389.

Budán
Negyhányai-úton gyönyörű kilátásba, 
be ásított telkemet jutányos áron el
adom-Vízvezeték, villany. magas drót
kerítéssel. Ért. cParcellákj) jeligére.

Szent István*  
parknál

épülő luxus sarokpaloii bán. augnsa- 
tusi beköltözéssel, nagyméretű 2-sjo- 
bás hallos (22 m« szobák*,  1-szobás 
hallos cselédszobával ésgarszón nagy- 

méretű, főrőfölkés 

öröklakások 
központi fűtés melegvízzel. Leköthető: 
Sziget-utca27, III. em. 1. Tel.292-885-

Dobogókőn 
üdülő Társasház 700 m, mapas 
alpesi klíma,, 1-2 szobás appartemen- 
te!r fényes kivitelben Kedvező fi 0- 
tési feltételekkel. Berbeadható lég" 
jobb jövedelmezőséggel. Leköthetők 
Glock építőmesternél. Budapest. Mól- 

nár-u. 8. Telefon 383—149

Kérésükfc
Sisloianift hasat P. 100-2c( 03 i«f- 
8:iv-n. 1« fásat. 4 Feaerstéin 421-171.
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