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BERLINBEN, SZÓFIÁBAN ÉS MOSZKVÁBAN
I

A BALKÁNI BÉKE MEGŐRZÉSÉT REMÉLIK

Hóviharban folynak az albániai harcok
A milánói

tudósítójának telejonjelentés

Milánó, febr. 26.
Mussolini beszéde valósággal felvil

lanyozta az olaszokat, főleg a fiatal
ságot és a feketeingeseket. Tegnap a 
milánói utcákon, akárcsak tavaly má
jusban a hadüzenet előtt, újra java-’ 
r<özt egyetemi hallgatókból álló

tüntető csoportok vonultak fel és 
a frontra való küldetésüket sür

gették.
A. Duce és a. Fiihrer prokla.mációja 

foglalja le még ma is a díszhelyet a 
tengely sajtójában. Megérkeztek az 
első hírek Moszkvából is. A Stefani 
jelentése szerint a szovjet vezető lap
jai a külpolitikai rovat élén közlik a 
hét beszédet, rámutatva a fasizmus és 
a nemzeti szocializmus sorsközösségé
re.

Az illetékes kijelentésekben és a köz
írók vezércikkeiben megnyilatkozó 
°lasz felfogás szerint a hét elején el
hangzott- beszédek nem hagyhatnak 
kétséget senkiben az e következendő 
felől. A Corriere della Sera a Duce és 
a Führer beszédét levegőt megtisztító 
koratavaszi viharhoz hasonlítja. Vala
mennyi lap egyébként a legnagyobb 
határozottsággal állítja, hogy

igen rövid időn belül megindulnak 
az új hadműveletek. Általában 

márciust és áprilist emlegetik.
A Stampa kétfelől jelez fordulatot, az 
északi- és a földközitengeri zónában. 
Érdekes, hogy az utóbbiról szólva, nyil
án kombinációba veszik Spanyolorszá- 
°ot, amely „szintén belekapcsolódhat 
^ajd a háborús eseményekbe".

Edén Ankarába érkezéséről csak 
e8észen a háttérben, kisbetű szedéssel 
közöl néhány sort pár lap, sőt a sajtó 
•* avarésze azt egészen el is ejti- Bizo
nyára szántszándékkal kerülik az 
olasz újságok az angol külügyminisz- 
lf,r személyének és törökországi tár
gyalásainak túlzott előtérbe helyezését, 
anil azonban korántsem jelenti azt, 
^intha a vezető római diplomáciai és 
katonai körök n© kísérnék a legna
gyobb figyeliemmel Edén minden lépé
sét.

kha az olvasható a lapokban, hogy

az élelmiszerellátás és az adagolás I Fegyelem mindenekelőtt!
rendjének biztosítására új intézkedé- I — ez ma a jelszó és a parancs a belső 
sek jönnek. | frontom A fasiszta párt vezetősége

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, kedden este á következő leg

felsőbb kéziratot intézte gróf Teleki Pál miniszterelnökhöz:
Kedves Gróf Teleki! Ismét árvíz sújtotta az ország területének tekinté

lyes részét. Tetézték ezt a csapást a szokatlanul csapadékos időjárás kö
vetkeztében jelentkező belvizek. A legnagyobb pusztulás képét mutató or
szágrészek felett tett repülőutamon magam is meggyőződtem róla, hogy 
ezrek váltak hajléktalanokká, házaik összeomlottak, állatállományuk el
pusztult, felszerelésük odaveszett.

A világpolitikai eseményekkel kapcsolatban az ország egyetemes társa
dalmának az utóbbi két év folyamán óriási áldozatokat kellett hoznia ha
zánk fennmaradása és jövőjének biztosítása érdekében. A tavalyi árvíz ide
jén azonban a nemzet megmutatta azt is, hogy ilyen súlyos megpróbáltatá
sok közepette fokozottabban összetart, minden magyar baját és szerencsét
lenségét a maga ügyének tekinti és valamennyi tagja testvéri szeretettel 
siet egymás megsegítésére. , ‘

Az árvíz által sújtottak között ez alkalommal is különösen nagy szám
mal vannak olyanok, akik szűkös viszonyok között élnek és nehéz munká
val küzdenek a megélhetésért. Ezek a mezőgazdaságra nézve oly szerencsét
lenül alakult elmúlt esztendő után az idén még Sokkal kevssbbé vannak 
abban a helyzetben, hogy az elvesztett javakat a maguk erejéből pótolhas
sák. A magyar királyi honvédség, a polgári hatóságok és az árvíztől súj
tott vidékek lakossága példát adó önfeládozással siettek a bajbajutottak 
megsegítésére és a pusztító elemmel heteken keresztül folytatott hősies küz
delemben mentették azt, amit még menteni lehetett. Meg vagyok győ
ződve arról, hogy e nemes példa által serkentve, az állam mellett a társada
lom, is ki akarja venni a maga részét a segítés munkájából. Bármilyen ke
veset is, de adjon mindenki.

A haladéktalanul megindítandó gyűjtés intézésével ezennel megbízom 
és felkérem, hogy az árvízkárosultaknak állami és társadalmi úton való 
megsegítésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Horthy, s. k.
Gróf Teleki Pál, e. k.

*

Felhívás a magyar társadalomhoz!
Magyarország főméltóságú kormány

zója a fenti legfelsőbb kéziratot mél- 
tóztatott hozzám intézni. A legmaga
sabb helyről jött felhívás értelmében 
ázzál a kéréssel fordulok a magyar 
társada’om minden egyes tagjához, 
hogy bármilyen csekély adománnyal 
is, de tehetségéhez mérten mindenki 
siessen bajbajutott honfitársai meg
segítésére.

Az adományok befizethetők a ma
gyar királyi postatakarékpénztárnál 
Az rrvf ’ '•T«rv.-kérJ“ ©'"evezés 
alatt nyitott 150.700. számú csekkszám
lára.

Bizton remélem és hiszem, hogy 
mindenki szívesen hogzá meg áldo
zatát azoknak az érdekében, akik az 
árvízveszedelem következtében úgy
szólván minden anyagi javukat el
vesztették.

Gróf Teleki Pál,
m. kir. miniszterelnök

♦

A Magyar Távirati Iroda jelenti, 
hogy a Kormányzó Ur Öfőméltósága 
az árvízkárosultak részére 2000 pengőt 
adományozott.

felhívást bocsátott ki, amelyben újra 
nyomatékosan figyelmezteti minden 
tagját, hogy járjanak elő jó példával
és szigorúan tartózkodjanak bármely 
semleges vagy’ ellenséges rádióállo
más hallgatásától.

Györgyi Miklós

nagy_ __ ... r etek
az afrikai harctéren

Isztanbul, febr. 26.
Az afrikai harctérről befutó jelen*  

tések ma. sem számolnak bé nagyobb, 
harci tevékenységről. Mindenütt nagy 
előkészületek folynak. Említésreméltó 
fegyveres összetűzés a SzomálifŐld 
kivételével sehol sem volt: itt BraVa 
tótól északra, a délafrikai csapatok 
egy jelentéktelen partmenti városkát 
megszálltak. Ezek a brit erők szem- 
melláthatólag Mogadiscio felé törek
szenek, amely • SzomálifŐld fővárosa, 
Mogadiscio igen fontos stratégiai hely, 
mert kikötője elsőrangú és az odave
zető utak folytán igen fontos keres
kedelmi központ. Valamennyi jelentés, 
hangsúlyozza, hogy az angoloknak ez 
a terve súlyos akadályokba ütközik, 
mert Mogadisciót az olaszok lega’ább 
négy -teljes hadosztállyal, vagyis kö
rülbelül nyolcvanezer emberrel védik. 
Az egyik távirat megjegyzi, hogy ez 
elé a harc elé érthető feszültséggel te
kintenek Dél-Afrikában.

Belgrád, febr. 26.
Az albán frontról érkező jelentések 

egyhangúan a harcok elcsendesedésé- 
ről számolnak be. Ennek egyedüli oka 
a rendkívül szigorú időjárás. A ma
gas hegyekben több mint huszonnégy 
órája erősen havazik, a völgyekben és 
az alacsonyabb helyeken pedig állan-- 
dóan esik az eső és sok helyen éjszaka 
fagy. Ezáltal az utak járhatatlanok.. 
A Tepeleni—Valona útvonal fölött álló, 
görög tüzérség, amelynek az volna a 
feladata, hogy ezt a fontos útvonalat 
tűz alatt tartsa, tegnap óta alig tüzel. 
A vastag hó teljesen megváltoztatta a; 
tájképet, olyannyira, hogy célozni sem' 
lehet. A rossz időjárás következtében 
a légitevékenység is aláhanyatlott. A 
két nappal ezelőtti bomba támad ás óta, 
amely főleg Berat, Elbássan és, Valona 
városát, érte, újabb említésreméltó légi- 
liarc nem vol t.



A 8 Órai Újság tudósítása 
száznyolcvan francia 
fogolytábor életéről

ii.
A vak ember, akire Franciaország szemefényét bízta

sebben ellenőrzik. Csak csoportosait 
jöhetnek és mehetnek, az üzemekben a 
német munkásoktól elkülönítve kell 
dolgozniok. fegyverkezési üzemben 
nem foglalkoztathatók. (Ezt különben 
a nemzetközi fogolyegyezmény is 
tiltja-)

A németországi tapasztalat azt mu
tatja, hogy a foglyok általában szíve
sen dolgoznak, sőt még a felmentett al
tisztek legnag; óbb része is részt kíván

veuiű á munkában. S aki ismeri a fo- 
{folytaborok ’seg-ct egyhangúsa*  
g’áí, nyomasztó lelkivilágát, az meg
érti, hogy miért dolgozik minden 
egészséges fogoly, akár a legnehezebb 
feltételek mellett is szívesebben, mint
sem, hogy a villanyárammal töltött 
drótsövény mögött egyhangú semmit
tevéssel tengesse napjait.

Borús Ferenc

A „kiszabadírási recept", bérbeadott hadifoglyok 
és néhány szó a fogolyélet moráljáról NRGY NRPOK,

Paris, febr. 26.
(A 8 Órai Újság párisi tudósítójától)
A francia hadifoglyok helyzetét 

nemcsak a genifj Vöröskereszt ellen
őrzi, hanem engedélyt kapott a viohyi 
kormány Németországtól arra is, hogy 
cg?/ külön francia megbízott képvi
selje a foglyok érdekeit a berlini kor
mánynál. Ez a teljhatalmú delegátus 
közvetlenül figyelheti a németországi 
hadifoglyok életét, indítványokat te
het és a legrövidebb utón intézkedhet 
ott, ahol erre szükség látszik.

Ezt a felelősségteljes, emberbaráti 
munkát a külön e célból nagyköveti 
rangra emelt Scapini képviselő 
lát'a el.

Scapini vak. Az 1914—18-as háború 
©gyik

legbáitrabb frontharcosa.
Az 1939-es háború előtt, fekete mo- 
noklis, markáns arcával, Páris életé
nek jólismert alakja. A francia
német közeledés egyik legrégibb hive 
s az egyetlen képviselő, aki a kamara 
üléstermében kísérővel foglalhatott 
helyet. Ha fehér botjával a kezében, 
időmként a szónoki emelvényre botor
kált, hogy onnan szálljon síkra elgon
dolásaiért, még legnagyobb ellenfelei 
is elismerő tisztelettel hallgatták vé
gig-

Erre a vak emberre bízta ma Fran
ciaország legféltettebb szeme fényét: a 
foglyait.

Scapini nek így azonban már csak a 
■ •' ftSmotmfranela- •■visispBy egyik - Jegv 
, trayikc-abb fqj.-zstá'ban jutótt osztály.

-ítójziil, hogy ...a. . itepiít. art®*  ■
veosa.
Munkája nemcsak kényes, kívánsá

gainak Berlinben nemcsak katonai
lag, hanem politikailag is teljes bi
zalmat kell élveznie és saját személyé
nek kell biztosítékul szolgálnia arra 
is, hogy a 2 millió francia fogoly fe
gyelmezetten alkalmazkodik a törté
nelmi helyzethez. De Scapini a néme
tek előtt nemcsak a foglyokat képvi
seli. hanem egész nemzetét is a ber
lini kormány előtt. így az ő irodáján 
keresztül mennek az esetleges párisi 
panaszok és javaslatok, végül pedig 
ezen a ,.nagykövetségen" át jut a né
met hatóságokhoz az a sok százezer 
k’rvénv. amelyben a francia csalá
dok fé',-’ü’’nek va-r fiúknak fogság 
alól való felmentését kérik-

Polgári fogolyélet
— otthon...

Ennek a kiszabadításnak azonban 
pontosan előírt feltételei vannak. A 
párisi népszáj „kiszabadítási recept
nek" hívja. A fogság alól ugyanis 
csak azok menthetők fel, akik: vagy 
súlyos betegek, vagy legalább három 
gyermekről kell gondoskodniok, vagy 
olyan üzem kéri visszatérésüket, amely 
üzemet a német hatóságok is közérde
kűnek vagy fontosnak tartják. Ha e 
követelmények valamelyike tényleg 
fennáll, a következő biztosítékokra 
van szükség: előzetesen bejelentendő 
annak a lakáscíme, ahol a fogoly lakni 
fog; igazolandó, hogy ott számára 
tényleg lakhelyet biztosítottakt végül 
két francia polgárnak saját személyé-

vei kell kezességet vállalnia azért, 
hogy a hadifogoly nem fog megszökni.

E feltételek alapján eddig kereken 
250.000 franciát helyeztek szabad, 
lábra a német katonai hatóságok.

Igen érdekes, hogy azok a hadifog
lyok, akiket nem mentettek fel, inao
kolt esetben ugyancsak egy-két heti 
szabadságot kaphatnak. Ezt a kedvez
ményt azonban inkább csak a francia
országi táborok tagjainak engedélye
zik s ezek közül is természetesen csak 
a legpéldásabb magaviseletű foglyok
nak. A szabadságolt fogolynak kinn 
tartózkodása idején rendszeresen je
lentkeznie kell a helyi hatóságnál, nem 
hordhat polgári ruhát, nyilvános he
lyekre sem járhat, nem utazgathat és 
nem köthet üzleteket.
J)e hogyan él ugyanakkor a többi 

1,759.000 francia hadifogoly, akiknek a 
szabadság nem juthatott osztályrészül?

Robinsoni élet 
a fogolytáborban

Nos, ezek új életének problémái már 
a berendezkedéssel kezdődtek. A leg
több poilu megadása percében egy szál 
puskával a kezében esett fogságba. 
Melegebb ruhának, váltanivaló fehér
neműnek, de még annak a bizonyos 
fogkefének sem volt hire-hamva. Amíg 
lassan-lapsan, jóformán a semmiből 
előkerültek a legszükségesebb holmik, 
a fogság első heteiben valóságos rcp 
binsoni élei folyt adrpfgb'vé^^ögött. 
Agyat. falevelekből vetettek maguk- 
Visít g foglyok, 
akinek egy felesleges zsebkendője 
Volt, az biztosan két cigarettára cse
rélte át valamelyik bajtársánál.

A foglyok mai élete azonban már 
rendezett. A mindennapi élet haj-
nalban kezdődik-

6 órakor felkelés, fél 7 órakor gyü
lekezés, 7 órakor reggeli, 8 órára 
mindenki munkahelyép van, 12 
órakor ebéd, utána pihenő, 1-től 
6 óráig a munka folytatása, 7 óra. 
kor vacsora és 8 órakor takaródó.

A nap legnagyobbrésze tehát mun
kával télik el. A nemzetközi fogo.y- 
egyezmény értelmében ugyanis min
den fogságba esett közkatona mun
kára kötelezhető, míg a tisztek és al ■ 
tisztek csak akkor foglalkoztathatók, 
ha a munkafeltételeket maguk a fog
lyok is elfogadják.

A dolgozó foglyok fizetést is kap
nak, sőt az így megkeresett pénzüket 
a foglyok kívánságára franciaországi 
családjuknak fizetik ki a német ható
ságok. Az 1929-es államközi fogoly
egyezmény alapján a német állam 
magánvállalkozóknak is kölcsönadja 
foglyait. A német munkaügyi minisz
térium egyik tanácsosa, dr. Timm, a 
Brüsseler Zeitung 1910 november 2-iki 
számában megírja, hogy miért élnek 
oly szívesen a vállalkozók ezzel a le
hetőséggel? A hadifoglyok munka
díja, — tekintve, hogy munkájuk nem 
szakmunka, azonkívül nem terheli 
őket semmiféle munkásbiztosítási vagy 
adóteher, — lényegesen kisebb, mint 
a munkapiacon található német 
munkaerőké. A munbtitefepekre 
járó foglyokat természetesen erő-

Dr. Bekény Ferenc Pál és dr. Bekény György István 
fájdalommal jelentik, hogy édesanyjuk

BEKÉNY ARTHURNÉ
szül tféidu Jenny

f. hó én reggel. Ö9 éves? kóréban elhunyt
Kívánsága1 szerint egendbep temetjük el 

Részvétlátogatások mellőzését kérJOk,

KIS HÍREK
érkezett Edén 

Sir John Dili brit 
főnök társaságában, 

török 
Dili

Törökországba 
külügyminiszter 
dalmi vezérkari 
ma már Szaradzsogi'u török külügy
miniszterrel, Sir John Dili pedig « 
török vezérkari főnökkel folytat megbeszé
lést.

Anglia 
mániába, 
dál kodás 
napi ülésén. Egy. hozzáintézett kérdésre ki
jelentette még, hogy Anglia ugyanígy meg
szünteti kereskedelmi kapcsolatait mind
azokkal az országokkal, amelyek a tengely
hatalmak befolyása alá kerülnek.

Holland vásárlóbizottság is fog mű
ködni Amerikában, jelentik Newyorkbúl. A 
bizottság feladata az lesz, hogy Holland- 
India részére repülőgépeket és egyéb hadi
szereket vásároljon.

Ha tenger fenekére kerülnének azok a 
hadiszerek, ame'yeK.t Amerika küld Ang
liának, úgy ezt Amerika nem nézhetné kö- 
zöimbösen, — ezt írta tegnap a Newyork 
Héráid Tribüné válaszú’ arra a német ál
láspontra, mely szerint minden olyan ha
jót, amely Angliának szállít, elsüllyeszte
nek.

A híres londoni klubpaloták közül a 
sorozatos légitámadások következtében ro- 
mo’ bari hevernek a Reform, a Cfyrlfon és 
a Puli Mali klubok székhazai. 
'.‘.i4,..-JEqsza3,<j4«is újahlm többször mt*

Erikái , a,.' jáfr aláH ’
kftlwaflíitbAti '

Uftlmi adatokat elevenít fej. Az oázi.t, túlírt 
a clk’.i'ccn olvassuk, már Herodotos is is- 
merte és azt írta róla, hogy a garamcratok 
lakják. Az cázist Krisztus előtt 19-ben Cor- 
neiius Balkus Minor a római birodalomhoz 
csatolta. Ekkor már négerek népesítették 
be, A rómaiak adták az oázisnak a Phaza-

angol 
biro-
Eden

június óta néni exportál Ro- 
mondotta Dalion, a háborús gaz
minisztere az angol alsóhúz teg-

nia nevet, amely némileg módosulva, mind 
a mai napig megmaradt. Krisztus után 
666 bán került arab ura'om alá. A XVI. 
századijain az arab Beni-Mohamed dinasz
tia uralma alá került, s az ezt követő idők
ben a Béni Mohamedek szüntelenül hada
koztak az időközben Tripoliszban uralomra 
került törökökkel. Az utolsó Beni-Mohamed 
1811-ben egy ilyen csatában vesztette éle
tét. Fezzant 1842-ban az Ottomán biroda
lomhoz csatolták. A mu’t század folyamán 
a franciák többször kísérletet tettek, hogy 
az oázist hatalmukba kerítsék, de végül i« 
1911-ben Fezzan Tripolisszál együtt olasz 
uralom alá került.

Magyar-török gazdasági tárgyalások 
folynak Budapesten. A tárgyalások még 
körülbelül két hétig fognak tartani. A ma
gyar—szlovák gazdasági tárgyalások né
hány napon belül befejeződnek Pozsonyban

Hatalmas kartotékot fektetnek fel Né
metországban valamennyi dolgozóról. Hét 
csoportba osztják a fizikai és szellemi mun
kásokat. Az első csoportba tartoznak az 
őstermelők, állattenyésztők, kertészek, er
dészek, vadászok, ha'ászok, bányászok, a 
második csoportba az anyagtermelők és 
feldolgozók, így például a kőművesek, ke
ramikusok, üvegesek, építőmunkások, fa- 
munkások, vasmunkások, vegyi munkások, 
papírgyári munkások, textilmunkások stb., 
a harmadik csoportba a mérnökök és tech
nikusok, a negyedikbe a kereskedők, a köz
lekedési alkalmazottak, vendéglősök, az ötö
dikbe a háztartási, egészségügyi és nép
gondozási alkalmazottak, a hatodikba a 
hivatalnokok, ügyvédek stb., a hetedikbe

pedig a tanítók, tanárok, lelkészek ás 
művészeti pályán működők.

Veszedelmes influenzajárvány pusztít 
Görögországban. A betegség főként a lég
zőszerveket támadja meg. Az athéni brit 
követ, tekintettel a görögországi orvos- és 
gyógyszerhiányra, közvetlenül Londonhoz 
fordult sürgős Segítségért.

Földközi tengeri kutatásokra talon in
tézetet alapítottak Barcelonában. Az inté
zet fővédnöke Serrano Suner külügymi
niszter.

Kenderrel akarják he’yettesíteni a pa
mutot a jugoszláv textiliparban. A kendert 
jugoszláv lennel vegyítik. Az címűit évben 
I5.COO hektár területen vetettek Jugoszlá
viában kondort és a termés 2CO vagont 
tett ki.

Varsóban a születések arányszáma 1929. 
november elsejétől 1949 október £l-ig ezer 
lőlek után 21,9, a halálozás} arányszá-in pe
dig 13 volt, vagyis ebben az időszakban 
fzár lakos után 3.9 születési többlet mu
tatkozott.

Orpsz ikon-kiállítás nyílt meg a Vati
kánban.

Külön miséket mondanak a Jiiáború 
végéig Jeruzsálem hét legfőbb szentélyében 
a pápa külön rendeletéire.

D.t Gaulle csapatainak az északafrikai 
harcokba való beavatkozásával kapcsolat 
bán — mint a Völkischer Beobaclhter ró
mai tudósítója jelenti — illetékes olasz he
lyen hangoztatják, hogy a nemzetközi jog
szabályok értelmében ezek az alakulatok 
nern tarth.aita.ak igényt arra, hogy rendes 
reguláris csapatokként kezeljék őket. En
nek következtében, ha ilyen alakulatok tag
jai el asz fogságba jutnak. úgy bénuált el 
vmjük, mint franktu-őiöklíM szoká-s és hadi- 
törvényszék dó kerülnek. . .......... ;-

Harmadával év sps
'infiüístöájS mégbetegedásek' száma ' Német- 
országban-

Ti+enöt millió előfizetője tan a német 
rádiónak.

Amerika ftj londoni nagykövete, Wynant 
kijelentette, hogy csütörtökön, vagy pénte
ken repülőgépen elindul Anglia felé, úgy 
hogy már a legközelebbi napokban elfog
lalhatja Londonban a számára kijelölt 
diplomáciai őrhelyet.

Meddig tart még a háború? Menziefi, 
Ausztrália miniszterelnöke, aki ez idő sze
rint Londonban tartózkodik, erre a kérdés
re válaszolva kijelentette: Ostobaság lenne 
aat hinni, hogy oz a háború rövid ideig 
tart.

A Nemzeti Hitelintézet 
közgyűlése

Most tartotta a Nemzeti Hitelintézet 
Oévay Wolff Nándor ny. államtitkai- elnök
lésével XXI. évi rendes közgyűlését. A 
Nemzeti Hitelintézet tőkeemelése folytán a 
Pénzintézeti Központ II. kúriájába került 
és az igazgatóság előterjesztését a mérleg
gel kapcsolatban a közgyűlés egyhangú
lag elfogadta. Ebben az évben is 4% osz
talékot fizet a részvényeseknek a Nemzeti 
Hitelintézet. A közgyűlés Kernller Kál
mán ny. államtitkárt, Molnár András ve- 
íérigazgatót, Uher Károlyt, Kriiger Ala
dárt és Hüblein Riehárdot a felügycíűbi- 
zottság tagjaivá újra megválasztod a. A 
részvényesek nevében Váró Indár dr. Sá
toraljaújhely polgármestere és C'sste Jó
zsef ny. polgármegter adott kifejezést el
ismerésének, hogy a Neímzetj Hitelintézet 
milyen értékes szolgálatot tett a közeposz- 
ály soraiból kikerülő hiteligénylők kielégí
tésénél.

FERENCJŐZSEF
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A teherárMf«c*v*t«l  kiterjesztése 
a hajózni forgalomban

h.tó’"ff* ,

közli, hogy a töherárufe! vétel egyrészt o 
már megnyitott állomások, másrészt Győr 
<ts a Gónyu—Möbáós kötött, a nagy Dunán 
tóyö, állpmáhok égymásközti forgalmában 
fS.yó övi február hű 36-án megnyílik.
Ai árutó vétó PuBafíred—SzászhalombaH*  

é« Szekezárd ÁHomásaal való forgalomban

‘tóráit10”
Ki ára felvétel .. ___ .

külön közlemény fog megjelenni.
te*-



Cincar-Markovics
Budapestre érkezett

Szíves örömmel látott, kedves és 
illusztris vendége vau Budapestnek: 
Cincár-Markovics Sándor jugoszláv 
külügyminiszter, aki a magyar-j-go- 
szláv örök barátsági szerződés ratifi
kálása alkalmából érkezett a magyar 
fővárosba. Ez a 1 történelmi jelentő 
ségű látogatás végleg megpecsételi a 
vitéz, becsületes s a föld szeretetében 
is annyira hasonló két szomszéd nép 
barátságát, helyesebben: újjáéleszti a 
magyar-jugoszláv barátságnak, a ma- 
gyar-jugoszláv sorsközösségnek im
már sok évszázados, dicső múltja van. 
A magyar-jugoszláv fegyverbarátság 
még a török időkben alakult ki, fegy
verek tüzében aeélosodott meg s ha a 
világháború átmenetileg szembe is 
állította egymással a két barátot, a 
magyar és jugoszláv katonák vitéz 
ellenfelekként kölcsönösen becsülték 
egymást. Csak így volt lehetséges, 
hogy alig pár évvel Trianon után Ma
gyarország kormányzója, nagybányai 
vitéz Horthy Miklós a mohácsi síkon 
az engesztelődés bölcs szellemében s 
az egymásrautaltság és sorsközöss'g 
mélységes tudatában baráti békejobb
ját nyújthatta már a jugoszláv király
ság felé.

A kormányzó jóslata valóra vált: a 
két szomszéd nemzet valóban megta
lálta egymás erős, becsületes jobbját, 
s ma immár örök baráti szerződés 
fűzi össze Budapestet és Belg.ádot; az

Budapest ünnepélyes díszben várta 
a ma reggel megérkezett Cincár-Mar- 
Jzővlas jugoszláv külügyminisztert- Az 
utcákat már tegpap óta ''.jytgosMíV e&-< 
Magyar zászlók d-zziletlék és az éj- 
szaka folyamán a Keleti pályaudvar 
érkezési oldalát is a jugoszláv és ma
gyar színekkel, címerekkel és pál
mákkal díszítették fel.

Kilenc órakor érkezett a Keleti 
pá.yau .varra Cincár-Markovics jugo
szláv külügyminiszter különvonata. 
Cincar-Markovics fogadására megje
lent Bárdossy László külügyminisz
ter is, a külügyminisztérium magas- 
rangá tisztviselőinek élén. A jugoszláv 
vendégeket a honvédség, a főváros és 
a társadalmi egyesületek vezetői fo
gadták. _ -

Pontban 9 órakor a jugoszláv JAm- 
n-sz hangjaira gördült be az első vá- 
g'rtvra a különvonat, amelynek első 
sza’ónkocsijának ajtajában zsakettben, 
hajadonfőit ott á'lt a jugoszláv kül
ügyminiszter.

Cineár-Markovicsot Bárdossy kül
ügyminiszter üdvözölte, 

majd sorra bemutatta munkatársait 
és a. megjelent előkelőségeket. Ezután 
a két külügyminiszter ellépett a fotó
riporterek és híradók mozigépeinek 
Pergőtüzében a kivezényelt díszszázad 
előtt.

Clneár-Markcvics mai programmja
a következőképpen alakul:

11 órakor megjelenik a királyi palo
tában, ahol feliratkozik a kormányzó 
’ r cfáméítóságáéknál. Negyed 12-uor 
toazoruzza meg Hősök Emlékkövét, 
majd fél tizenkettőkor koszorút helyez 
gróf Csáky István külügyminiszter 
pírjára. Tizenkettőkor kerül sor a kül
ügyminiszternél a látogatásra, majd 
fél egykor gróf Teleki Pál miniszter
önöknél jelenik meg a jugoszláv kül
ügyminiszter. Délben egy órakor a 

urnái tiszteleg Cincár- 
tóarkovics, az audiencia után 2 órakor 
a miniszterelnök és, felesége ebédet ad. 

Hirdessen a „PENGŐS HIIIDETES'*. 
ben! Biztos eredmény!
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amelyet Hitler és 
meg az új Európa

egymásratalálásának

európai vérzivatar közepette lábhoz 
tett fegyverrel egymás mellett áll Dél- 
keleteurópa két legvitézebb, legerősebb 
népe, hogy megvédje a Duna-medance 
békéjét, abban az építő, a kontinentá
lis együttműködés új útjai felé mu
lató szellemben, 
Mussolini jelölt 
vezércsillagául.

A két nemzet 
mai örömünnepén mélységes kegye
lettel gondol a magyar és jugoszláv 
nép arra a férfiúra, aki ragyogó dip
lomáciai tehetségével, önfeláldozó 
munkásságával elévülhetetlen érdeme
ket szerzett e baráti szerződés létre
jötte körül: a korán e'húnyt, tra
gikus sorsú gróf Csáky Istvánra. Az 
ő decemberi belgrádi látogaxását vi
szonozza most voltaképpen a jugoszláv 
külügyminiszter, — sajnos — már csak 
virágos sírjánál- De a koszorú, ame
lyet Cincár-Markovics Sándor fiata
lon elhúnyt, kiváló kartársa sírjára 
helyez, nem pusztán a kegyelet virá
ga. Több annál, Szép és beszédes 
szimbólum: két nagy és büszke nép 
közös barátságának szimbóluma. A 
szellem pedig, melyet Csáky István 
képviselt, itt él tovább mindnyájunk
ban. A magyar és jugoszláv nemzet 
eltemette a múlt mesterségesen felidé
zett félreértéseit, ellentéteit s mo:t 
vállvetve halad a közös cél felé, az új, 
békés, dolgos és boldog Európa fel
építésére.

Délután kerül sor a látogatások vi
szonzásába, majd 5 órakor a parla
ment mindjét házának elnöke látja 

cvenijégür a jugoszláv k , 7 .
Este félkilenokór dr-' E/ítóin-jRe- 

■rviczky -Antal kövét/ a--külügy^ainisi' 
térium sajtó- és kulturális osztályá
nak vezetője, ad estebódet a Gellért- 
szállóban, amelyen a külügyminiszter 
kíséretében érkezett 16 jugoszláv új
ságíró is rísztvesz.

Holnap délelőtt 11 órakor kénül sor 
a jugoszláv—magyar örök barátsági 
szerződés okmányainak kicserélésére 
a miniszterelnökségen, majd este pe
dig a Pank-klubban Bárdossu külügy
miniszter dinét ad jugoszláv vendé
geinek tiszteletére.

A belgrádi tavaszi 
vásár

Belgrád, febr. 26.
A jugoszláv fővárosban máris ko

moly előkészületek történnek a bel
grádi Tavaszi Vásárra, amelyen Né
metország. Olaszország, Szovjetoroez- 
ország, Bulgária, Magyarország és 
Törökország vesz részt.

Ausztrália meghívta 
Willkiet

Canberra, febr. 26.
Fadden helyettes ausztráliai mi

niszterelnök kedden este bejelentette, 
hogy az ausztráliai kormány hivata- 
talosan meghívta Wendell Willkiet.

„A Német Birodalom 
elvan szánva a balkáni béke 

fenntartására"
írja a moszkvai Pravda

Moszkva, febr. 26.
A Pravda hosszú berlini jelentést 

közöl a balkáni helyzetről. A tudósító 
az ismertetést a következő összegezés
sel fejezi be:

„A legkülönbözőbb külföldről szár
mazó ellentétes hírekkel szemben

berlini hivatalos körökben a lég.

Mit mondott Boris király 
az ellenzéki vezetőknek

Szófia, febr. 26.
(Búd. Tud.) Boris király kedden dél

előtt fogadta az ellenzék vezető poli
tikusait, köztük 12 volt minisztert, Mu- 
sanov volt miniszterelnökkel az élén. 
Boris király, hir szerint, ez alkalom 
mai megígérte az ellenzéki politiku
soknak, minden törekvése arra irá
nyul, hogy Bulgáriát távol tartsa a 
háborútól és hozzáfűzte, hogy Bulgá
ria meg fogja őrizni semlegességét.

A királyi kihallgatás után Musanov 
és Burov volt miniszterek Filov mi
niszterelnököt keresték fel s vele kül- 
és belpolitikai kérdésekről folytattak 
megbeszélést.

Politikai körökben kijelentik: nem

Internáltak több bolgár
politikust

Belgrád. febr. 26.
71^9 A belgrádi lapok az -

Avalá félhivatalos 'sajtóiroda jelentése ívá 
alpján közük Szófiából, hogy ía bolgár., ±er, 
kormány rendeletére az ország bélse- C~

a

A

Állandó 
teljes elsötétítés 
román fővárosban

Bukarest, febr. 26.
főváros katonai parancsnoksága 

az ostromállapot intézkedéseire hi
vatkozva. elrendelte a főváros egész 
területének teljes elsötétítését, este 6 
órától reggel fél 7-ig.

A rendelet értelmében ez idő alatt 
tilos az utcán a zseblámpa és a gyufa 
használata is. Légiriadó esetén meg
nyitják az összes óvóhelyeket és az 
utcai közlekedés megszűnik.

Antonescu 
népszavazást rendez

Belgrád, febr. 26.
Egyes laptudósítók arról értesültek, 

hogy a román kormány a legközelebbi 
vasárnap népszavazást rendel el. A 
népszavazáson a zsidók kivételével 
minden 21 éven felüli román állam-

határozottabban kijelentik, hogy a
Német Birodalom el van tökéivé 
a Délkeleteurópában jelenleg ural
kodó békés viszonyok fenntartá

sára.
Visszautasítanak minden olyan ter
vet, amely a háborút Délkelteurópára 
is kiterjesztené." 

lehet tudni, hogy mi volt a tárgyalá
sok alapja, azonban azt hiszik, hogy a 
kihallgatás, illetve a látogatás össze
függésben áll azokkal a fontos ese
ményekkel, amelyek Bulgária külpoli
tikáját különösen érdeklik.

Iratokat éget a szófiai 
angol követség

Newyork, febr. 26.
amerikai lapok balkáni tudósítói- 
kedd éjszakai kábeljelentései sze- 
a szóf iai angol követségen eléget

Az 
nak 
rint 
lék a bizalmas okiratokat.

jébe kénysaerlakhelyre utalták állam- 
biztonsági okokból az alábbi személyi- 
ségekefrs BumAarov ' Boris, tóinkon 
Iván, Popovszki Lázár, Sandanov Pé~ 

,. Tf-ufunov, Pancso — és VTkov 
G yörgy.

polgár köteles igennel vagy nemmel 
felelni arra a kérdésre, hogy helyesll-e 
Antonescu tábornok, államvezető, po
litikáját.

Balkán a viharban 1
A világpolitika kavargó eseményei, ame

lyek ma. mindnyájunk életére kihali.uk, 
értlietuvé teszik, ha a kevésbbé beavatottak 
is pontosan tájékozódni akarnak a világ
ban történtekről és magyarázatot keresnek 
sok olyan kérdésre, amikre az újságok, hír
adásaik. során, nem terjeszkedhetnek ki. 
A Csei épfalvi könyvkiadó vállalat most je
les írók és újságírók tollából így iá. tűk mi 
címmel új sorozatot indít, amelyben a nagy
közönség külpolitikai tájékozódását kívánja 
elősegíteni. A sorozat első könyvét Balkán 
a viharban címmel Pálóezi Horváth György 
írta. Egy újságíró diplomáciai beszélgeté
seinek, városportréinak és neplójegyz; tél
nek érdekes, helyenként drámaian izgalmas 
gyűjteménye ez, amelyben riportsz r jen 
számol be a Balkán mai é'etéről és arról, 
hogyan érez és gondolkozik a balkáni nép 
a mostani nagy viharban. A felettébb ak
tuális mii a 8 Órai Vjsng kiadóhivata’ában 
kapható.

kihali.uk


Opcraház
0 04 JUAN

Pénteken filmen szólalnak meg az 
ELNÉMULT HARANGOK

Régóta 
„új" Don 
rakozik a 
ri-rchcz.

vi- 
„Epilógus“-ban 

duettjét tolako- 
borivók komé- 
Guszitáv bizto-

várja az Opera közönsége az 
Juan-cilőa.dást, amely méltón so- 
játékrend nem egy parádés rep- 

Ma az Operabarátok Egyesülete
ünnepi estén emlékezik meg Mozart halá
lának százötvenéves fordulójáról a Don 

felújításával.
Három és félóra hosszat tart a felújított 

Eon Juan, számtalan kép között, számta
lan hosszú, sötét szünetperc ragadja ki az 
egyébként két felvonásra tagolt opera hall
gatóit Mozart zenéjéből. Az a rendezői gon
dosság, amely minden jelenetet külön kép
ben prezentál, sőt egy-két főáriát úgyszól
ván szeenirozott hangversenyszúmnak ke
zel, úgy széttagolja a drámai folyamato- 
súggal egyébként is küzdő mozarti szín
padot, hogy halálraítóli a. reális és transz
cendentális történéseket egyaránt. A pezsgő
ária egészen kikapcsolódik a műből, 
szent az eddig kihagyott 
Ottavio és Anna mesteri 
dián elfedi a színen lévő 
diázáso. . A lábadozó Oláh
®an nem látta készen a sznípadi képeket, 
különben bizonyára talált volna rajtuk 
tatarozni valót,

Pataky Kálmán Don Ottaviója a meg
testesült tiszta mozarti stílus. Salzburg ün
nepi Mozart-előadásainak ünnepelt Pata- 
kyja áll előttünk azzail a klasszikus egy
szerűséggel, amellyel csak a nagy művész 
tudja a legnagyobb művészetet megszólal
tatni. Losonczy György Don Jüanja ennek 
á briliáns énekes színésznek egyik legna
gyobb sikere lesz. Izílése, ösztönös muzika
litása, puha, me.cg orgánuma, melyben az 
ércfény is megcsillan, forró temperamen
té rr.a és alakjának szo'norszerüen szép vo
nala olyan kvalitások, amelyek alkalmassá 
teszik erre a szerepre. Székely Mihály is 
éuíször énekli Leporellót. A legnagyobb 
meglepetés az a könnyedség, amellyel ha- 
íWgíi&ngésű basszusát a mozarti.koloraiura 
szolgálatába álíftja.'1 Tültós t Xióna Dbrma 
Annája minden.tekintéíbéh elsőrendű. Ijeg- 
m.gyobb dicséretként egy szót: igazi Mo
zart énekesnő. Rigó Magda nagy művé
szete ezúttal nem egészen nekivaló felad-" 
tet kapott és mégis kí'ünően énekli és 
játssza Donna Elvirát. Gyurkovics Má’a 
viszont újféle Zerlinát állít élénk: nem szub- 
rettszerű, -pajkos, kacér lánykát, hanem 
butácska parasztlányt.; Gyönyörű a hangja 
és kedves, szívhezszóló minden esetlen moz
dulata- Hámory Imre kitünően énekel, de 
orérettstilusban játsza Masettot. Fodor 
János a kormányzó szerepében monumen
tális. Harsányi Zsolt fordításában minden 
énekes minden szavát meg lehet érteni. 
Márk Tivadar kosztümjei között Don Juan 
vajszínű öltözéke sikerült legjobban. Rékai 
András rendezésén látszik a nagy stúdium, 
a lelkiismeretesség, . de felfogása vitát is 
provokál. Fercncsik János gondosan és 
nagy precizitással vezényli az előadást, a 
zenekart azonban sok helyen most is han
gosnak hallottuk.

Dr. Kóla Margit

KETTŐS MŰSORVÁLTOZÁS lesz holnap 
és holnapután az Operában. Holnap a Márta 
helyett,a Trubadúr, holnapután a Tenor 
helyett a Fid el io kerül szinre.

RÁDTÖKÖZVETITÉS lesz holnap este há
romnegyed nyolckor a Fővárosi Operettszin- 
házból. A nagy sikerrel felújított Gül 
Baba kerül a mikrofon elé.

SZELECZKY ZITA NADRÁG-SZEREPET 
3ÁTSZIK a Nemzeti Színházban a Kegyenc 
felújítása után szinrekerülő „Circus ju- 
r is“ című dán darabban.

MEGHOSSZABBÍTOTTA VENDÉGJÁTÉ
KÁT Kassner, a világhírű bűvész a 
Komédiában. A márciusi műsornak is ö lesz 
a f("attrakciója.

A MODERN OLASZ ZENEI CIKLUS MÁ
SODIK HANGVERSENYE ma este lesz a 
Zeneakadémián Casella és Böszörmé
ny i Nagy Béla felléptével.

, A yptítögÉp szemünk elé varázsolja az e. délyl havasok alján megbújó határszéli 
faiucsk.A s a holt betű és festett vá zon világa után, ebben az élő valóságban, színié 
új értelmet kap az Elnémult harangok jelképe, mindaz, amit az iró lélek- 
kondító szavaival nekünk mondani akart.

Ilunyady Sándor a maga kiváló drámai.ói készségével ültette át a film nyelvére 
lakosi Viktor drám .'ját, Kalmár László, a film rendezője, gyorsan pergő 

(Lámái lüktetést adott a cselekmény menetének s az egész munkának külön méltány
lást érdemlő^ rendkívüli értéket biztosított a lelkes producer (H a u s z Mária) áldozat
készsége, aki lehetővé tette, hogy a nagyszerű művészi gárda és a teljes műszaki 
személyzet leutazhasson Erdélybe és ott, a történet színhelyén, készíthesse el a film 
valamennyi külső jeleneiét. Itt aztán minden hiteles és valódi, a behavazott fáktól a ha
vasok közt csörgedező patak vizéig.

Művészi részében még egy nagy megle petést tartogat a film. Ez N a g y Istvánnak, 
a fiatal ko.ozsvari színésznek első bemutatkozása filmen. Régen várt friss erő jelent
kezik ve.e a magyar filmgyártás sztárga’érlájában.

A pipa szerepét Kiss Tercne játssza. Ezer színű és ezer arcú. Alakítása filmen 
talán meg hatásosabb, mint a színpadon. Az Elnémult harangok filmváltoza
tát pénteken mutatja be az Uránia és az Átrium.

SZÍNHÁZ
t“d ( 7^- ~ Négy almTyhj£

— VÍG: . Féltékenység . (»/i8) —

(’/tó). _ ANDRÁSSY: GaU1
, Z;8)- - PÖDIUM (a Pesti Színházban): 

V?ioCTto -n a^av’ <1/’9)- ~ ERZSÉBET-
vinn-J: beszállni ('/tó, 8). - JóZSEF-

T.Tv?-an'kor, PÍBta nótafája ('/tó, 8). —
Zsákbamacska (>/.6, 8). —

0/<d|tíjDIA'ir »°v Kasaner- a varázsló
‘o • ~n^.MrABA VARIETÉ: Tabáni álom 

(>«9). - ROYAL ORFEUM: Royal Bál (9).

MOZI
a cs°dak csodája. (>/.4, '/tó. '/tó 

v. ‘/tó-kor is) - ANDRÁSSY (124-127): ’i 
csodák csodája. (>/<4, ‘/tó, ’/<8, »/<10, v. >/<ic

í'/i4, 
I (355- 
, V.W, 

raouaa csuaaja. (V<4, ’/tó, ’/<8, »/<10, v. ’/dO^Aia*  
(‘/u’ ■Á68’>/1s) ■rinAST?/^i(154"122): Rózsafából.’ 

^10, v. V<2-kor íe) — ATRTTTM 
í/í3;034^. TokaJL aszu- (w>. ’/tó, ’/’lO, sz., V.
/■Vkor is) - BELVÁROSI (384-563): Igen vagy 

1 S’Wi

_■« a- 
i0/V’JSn vagXJ’em? (5. 7, 9, v. '/tó, ‘/.4, ‘/tó, 
/tó, ’/ílfl) — BODOGRAF (149-510): Vigyázat, 
kém! (>/t4, >/tó, ‘/tó, ‘/slO, v. ‘/elO, >/sl2, ‘/tó-kor 
is) - BROADWAY (422-722): Hazajáró lélek, 
f#’ Y”®: ‘/!10r sz-> v- 1/22-kor is) — BUDAI
APOLLÓ (351-500): Az örömapa. (‘/s5‘ 3/,7
9, V. '1:2, ’/rf, ‘/tó, '/tó, >/ilO) — CAP1TOL (134- 

■337): Szerelem és vérpad. ('/e4. '/tó, ‘/tó, >/»10, v. 
'/tó-kor is) — CASINO (383-102): Dankó Pista, 
('/tó, ’/tó, ’/««>, ez., v. '/<4-kor is) — CITY (111- 
140): Egy visszanyert élet, (’/tó, ’/tó, ’/ilO, sz., v. 
■7<4 is) — CORSÖ (18-28-1S): Nem gyerekjáték. 
(Miekey Itooncy. Judy Garland.) ('/tó, '/tó, 
VslO. ez., v. %4-kor is) — CORVIN (138-988): 
Gyava hős. (‘/tó, '/tó, '/tó, *‘/tóO, v. '/tó-kor
is) — DAMJANICH (425-64-1): Irland zsarnoka. 
(>/tó, ‘/tó, ‘/tó, ‘/«10, v. 2, 4, 6, 8, 10) — DÉCSI 
(125-952): Allpang, (‘/tó, 'i:S, '/2IO, sz., v. ‘ól-kor 
is) — ELDORÁDó (133-171): Az elcserélt em
ber. (4, «, 8, 10, v. 2-kor is) — ELIT (114-502): 
Ismeretlen ellenfél. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) — 
FLÓRA (Kispest, 146-702): A Rotschlld-esalád. 
(3, 5, 7, 9, v. >/s2, ‘/tó, '/tó, '/tó, >/tó0) — FÓRUM (189- 
513): Vissza az utón. ('/tó, ‘/tó, */<10,  ez., v. 
‘/tó-kor is) — GLÓRIA (127-521): Igen vagy 
nem? (>/«5. */<7,  9, sz. '/tó, ‘/tó. '/tó, '/tóO, v. >/:2-kof 
is) — HÍRADÓ (222-199): Kulturfilm az ame
rikai őserdőkről. Rajzos Híradó Julián barát 
útjáról. Tisza Istvánt vitézzé nyilvánították. 
Meseálom. Magyar, Ufa és Fox hír
adók. (Folyt 9-24 óráig) — HOLLYWOOD

(225 003): Menekülő asszony, ('/tó, ’/tó, '/tó, ’/tóO, 
V. '/tó-koi is) - HOMEROS (296-178): Stanley, 
a riporterek királya. (’/<5, 7. '/tóO, sz. '/tó-től, 
v. '/tó-tülj - IPOLY (292-626): Hulló csillagok, (‘/tó, 
'/tó, '/tó, ‘/tlö, v. '/:2-kor is) — JÓZSEFVÁROSI 
(134-641): Igen vagy nem? ('/tó, '/tó, '/tó, '/tóO. 
v. ‘/-2-kor is) — KAMARA (423-901): Tóparti 
latoiPis (11 2, 4, 6. 8, 10) - KORONA (353- 
3.8): Maradj, ('/tó, '/tó. '/tó, '/tóO, v. '/«2-kor
is) - KULTUR (386-193): Kismama. (5, '/tó, 
'/<10, v. ’/«2, ’/tó, '/<6, ’/tó, ’/*10)  — LLOYD (111 
994): Schubert-szerenád. ('/tó, '/tó, ‘/tó, '/>10 v.

- NYUGAT (121-022): Hyppolit a 
lakai. (‘/». 7, '/«10, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 
10) — ODEON (422-785): Igen vagy nem? (‘/<5, 
’/<7, ‘/no, sz ‘/tó, ‘/tó, '/tó, '/«10, v. ‘/í2-kor is) — 
OLYMPIA (423-188): Igen vagy nem? (11, 2, 
I, 6, 8, 10) - OMNIA (130-125): Tokaji aszu.
(5, ‘/<8, '/no, sz., v. 4, 6, A 10) — ORIENT 
(114-926): Rózsafabot. ’ ('/<5, ’/<7, '/<10. v. '/:2, ‘/tó, 
•/tó, '/tó. ‘/tóO) - OTTHON (146-447): Vigyázat, 
kém! ('/<4 '/tó, '/<8, '/<10, v. '/tó-kor is) —
PALACE (ÍE1-222): Frankenstein fia. (11, 2, 
4, 6, 8, 10) — PATRIA (145-673): Kacagó 
estek. (4, 6, 8, 10. v. 2-kor is) — PHÖNIX 
(223 242): Vigyázat, kém! (11, 1, 3, 5. '/tó, '/tlO)
— RADIUS (122-098): Egy asszony három élete, 
(’/tó, 7. ‘/no, =z„ v. 2-kor is) — REX (228 020): 
Maradj, ('/tó, ’/.7, 9, sz, '/tó, ‘/tó, ‘/tó, ‘/slO, v. ‘/tó 
is) — KIÁLTÓ (224-443): Igen vagy nem? (11, 
1, 3, 5, '/*8.  '/no, v. 10. IS, 2, 4, 6. 8, 10) — 
ROYAL APOLLO (222-002): Hatosfogat. (V<6, 
'/tó, ’/<10, sz.. v. 3-kor is) — SAVOY (146-040): 
Kacagó esték. (*/*4.  ‘/tó, ‘/tó, '/slO, v. '/d0, '/il2, 
'/tó is) -.fi SCALA (U4-4L1): A Manderley-ház asszo
nya (’/tófi 7, '/no,, sz., V. 2-kor is) — SIMPLON 
(W15993: "A gyáva ’hösv (’Zí4, ‘/tó, •/«,v.

‘tód) l-fi/J5TU1JIO • (225-276): Csata. (11, ‘/tó, '/:4, 
‘/tó, ’/tó, 'Mm — TIVOLI (225-602): Vigyázat, 
kém! (11. ‘/tó, ’/<4, ’/tó, ’/tó, ’/dO, v. ’/<2, ’/<4, 
’/<6. ’/:8, ’/<10) — TÚRÁN (120-003): Igen vagy 
nem? (11, ‘/tó, 4, 6, 8. 10, v. 10, 12, 2, 4, 6. 8, 10)
- URANIA (146-046): Jnd Süss. (5. '/tó. '/dO
sz., v. ’/tó-kor is) - VESTA (222-401); TIp-Top 
Fcllles. (’/dl, ..........................*
4, «, 8, 10) 
nem? (5, '/tó,

Ünnepélyes külsőségek 
között nyílt meg 

a Sarmisch-Partenkírchenl 
téli ifjúsági oiimpiász

Ünnepies külsőségeik között nyitották 
meg tagnap este a Garmisch-Partenkircheni 
téli stadionban az ifjúsági versenyeket. A 
megnyitóbeszédet dr. Toht hadfelszerelési 
miniszter mondotta, majd von Tschammer 
und Osten birodalmi sportvezér emelkedett 
szólásra és üdvözölte a versenyen résztvevő 
országok fiatalságát. A Hilerjugend nem
zetközi versenyén több mint 2000 versenyző 
vesz részt, köztük 13 európai nemzet ifjai. 
Axmann birodalmi ifjúsági vezér üdvözölte 
ezután külön-külön a megjelent nemzetek 
versenyzőit és azok vezetőit. Különösen 
meleg szavakkal fordult az olasz és ma
gyar ifjúsági versenyzők felé. Magyar ver
senyzőket a honvédelmi miniszter képvise
letében Béldy Alajos tábornok vezeti. A 
versenyen rérztevsznek az olasz, holland, 
belga, szlovák, dán, finn, román, bolgár, 
jugoszláv és norvég ifjúsági versenyzők. 
Leventéinknek igen nehéz dolguk lesz a. 
Garmisch-Partenkircheni világversenyen. Ha 
nem is érnek el fiataljaink kimagasló ered
ményeket, mindenesetre sokat tanulhatnak 
és megszokhatják az ilyen nagy versenyek 
izgalmas levegőjét.

'/tó. >M. '/-6 '/tó. ’/slO, v.; Ü.ÍL2, 
— ZUGLÓI (296-309): Igen vagy 
’/rlO, fiz. 4, 6, 8, 10, v. 2-kor ifi)

RÁDIÓ
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16.15: „A kávé történet©." Irta Regős József 
dr. — 16.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek.
— 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15:
..A 2609 éves japán birodalom." Benkö . István 
dr. előadása. — 17.45: Hárfa- és gitárszólók
hanglemezről — 18: Lövik Károly elbeszélései.
— 18.36: Csóka Béla énekel, zongorakísérettel.
— 18.55: „Magyar önismeret." — 19: Hirek
magyar, német és román nyelven. — 19.25: Az 
Operaház előadásának ismertetése. — 19.36: Az 
Operaház előadásának közvetítése. „Don Juan." 
Dalmű két felvonásban. — Az I. felvonás után 
kb. 21.05: Hirek. — Az előadás után k.b. 22.45: 
Időjárásjelentés. — Majd: Cigányzene. — Köz
ben 23: Hírek német, olasz, angol és francia 
nyelven. — 24: Hirek.
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HAZAÉRKEZETT GARMISCHBÖL a ma
gyar jégkorongcsapat és a műkorcsolyázó 
különítmény. Sok ismerős és jóbarát fogad.a 
a versenyzőket, akik a németországi téli 
versenyeken sikerrel képviselték a mag„. r 
színeket. Három sérült is van köztük: Pál- 
falvi, dr. Csák és Tele kisebb sérüléseket 
szenvedett.

HAMAROSAN BUDAPESTRE ÉRKEZIK 
Kristmann, a német atlétikai szövets g ki
tűnő súlydobó- és diszkoszmestere. Krist
mann a magyar dobóversenyzőkkel fog dol
gozni, de előadásokat tart majd a testneve-

■>
í^MüFOLfT . SZEZON .lesz az úszöspo.tbaií. 
Az-iiszóbltöttSág Ie^tatöbbl ülésén ö szeáUt- 
totta a nyári programot. Eszerint á Bu< a- 
pest-bajnokságokat július 12—13-án rendezik, 
majd a német—magyar talá kozó után, 
augusztusban, sor kerül a magyar bajnok
ságok lebonyolítására is. Úszóink ezenkívül 
vidéki propagandaversenyeken is részivé z- 
nek és elsősorban a visszatért erdélyi váro
sokat látogatják meg.

NAGYVÁRAD kitűnő futballsportja új és 
modern stadionhoz jutott. A város vezető
sége közölte dr. Gidófalvy Pál miniszteri 
biztossal, hogy 50.000 pengős költséggel mo- 
dernizáltatja e nagyváradi stadiont, mely 
a jelen körülmények között a modern fut- 
balljáték igényeinek már alig felei meg.

A KOLOZSVÁRI EGYETEMISTÁK jég
korongcsapata nyerte a magyar főiskolai 
bajnokságot. A kolozsváriak játéka nem
csak Budapest sporiközönséffét lepte meg, 
de őszinte elismerést Vá’tott ki a szaké tők
ből is. A kolozsváriak úgy technikában, mint 
gyorsaságban jóval felü múlták a budapesti 
egyetcmisíák csapatát. Helyes volna, ha Ko
lozsvár jégkorongsportja minél hamarább 
bekapcsolódna az országos versenyekbe.
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Meteor kávéházi|RIGÚFÉSZEK
éttermei nyitva ............ átformál

este 9—2-ig Zene
HÜSZÁ^k József Kávéház Étterem

___58 — —9—2-ig. Telj 330-956. József-n. 80

helyiségei Conhnenlal éttermei
VII., Dohány-ntea 42—44 

éw 2-ig nyitva I 
Varjas Antal Énekel

Úri vacsorázó

Ma iigelö
I. Bengéz, Üdvöske és Siess jól dolgoz

nak. II. Hamis utolsó versenyei nem szá
mítanak, munkaformája elég a nyeréshez. 
Tisza és Médi fia a következő esélyek ±il. 
Dusí az első esély, do tekintve, hegy a .a- 
vaszi hendyeappre készül, ki kell hág; ni 
a számításból. Zala, Rolló. IV. Négus II. 
kitűnő formában van. Cs, H, Robinson és 
Lajok Williams az ellenfelek. V. Eltmér

RAPOSA
Akácfan. 12. T.: 420-362. Nyitva: 
este 9-föl éjjel 2-ig. Cigányzene. 
Faszénparázson sült ételkülönleges

ségek. Bab- és káposztaleves.

Azt akarja,
Acrgy káa&ttáge. í&gjjen/ 
Hirdesse helyiségét a 8 Órai Újság 
„Hol szórakozzunk” rovatában

IFMSSZOHV VENDÉGLŐ
VI., Csengeri-u. 20. T.: 221-466. 
Elsőrangú zene. Kitűnő konyha este 

9-2-ig nyitva.

Lajok Williams az ellenfelek. V. Eb. mér 
belemelegítése figyelendő, ha nem. sár. a, 
megverheti Fontost'. Esély: Csipkerózsa. VI. 
Vrilány, Marschall József-hajtás. Magné
zium. VII. Cirkálótól második startjára 
formát várnak. Elöke'ő és Dombrád lehet 
a helyezés. VIII. Zirc, Gyöngy, Csibész. 
IX. Csánó, Csunyi, Parnuki ménes ügotői.

belemelegítése figyelendő, ha nem. sár. a,
megverheti Fontost'. Esély: Csipkerózsa. VI.
Vrilány, Marschall József-hajtás.
zium.

... Magné- 
VII. Cirkálótól második startjára

formát várnak. Elöke'ő és Dombrád lehet
VIII. Zirc, Gyöngy,

IX. Csánó, Csunyi, Parnuki ménes ügotői.
a helyezés. Csibész.
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Zaroszo
a Mécs-ügyben

Berlini tudósítónk 
telefon jelentése

Mécs László rádiószereplésének ügye 
egyre jobban bonyolódik és —■ egyre 
hibásabb vágányra terelődik. A 8 Órai 
Újság saját hallomása és gyorsírói 
feljegyzései alapján éles kritikával il
letett egy előadót, aki egy kultúresté- 
lyen jónak látta Bethlen István nevét 
egy mondatba összekapcsolni Kun Bé
láéval és aki történetesen papi reve
rendát visel. A kritikánk nyomán tá
madt kavarodásban elsikkadt minden, 
amit Mécs László mondott és maradt 
a reverenda, melyet mi állítólag meg
sértenünk. Sajátságos módon a nem 
éppen egyháztiszteletéről ismert nyi
lasoldal indult ellenünk az e’ső ro
hamra, mára azonban csatlakozott 
hozzá egy ifjúsági szervezet is, elég
tételt követelve. Mi annak az elbírá
lására, hogy elégtétellel tartozunk-e 
ya’akinek, rendszerint csak a függet
len magyar bíróságot szoktuk elismer
ni, az adott esetben éppen, mert egy
házi férfiút támadtunk, már tegnap 
bejelentettük, hogy ezúttal az egyházi 
fórumot is elismerjük illetékesnek, le
gyen az akár a katolikus rádióbizott
ság, amely az esetet máris vizsgálat 
alá vette, akár a premontrei rend, 
vagy Mécs László egyéb egyházi főha
tósága. Mi az egyház döntésének előre 
is alávetjük magunkat, természetesen 
feltételezve, hogy a vizsgálat nem csu
pán arra fog kiterjeszkedni, hogy Mécs 
László mást mondótt-e, mint amit kéz
iratában a rádiónak előre bemutatott, 
hanem árra is, hogy mit mondott.

Ami pádig 1918 emlegetését illeti, az 
ifjúsági szervezet fiatal tagjai a for
radalmi idők hangjára és terrorjára 
rólpdepesetre kévésÍ!»^á emlékezheto.é’fi, 
tóit a 8 Órai ÖO 
azok, akiket. kézigránátodálteégerés? 
terrorJegények próbáltak megfélemlí
teni.. mert a Károlyi-kormány rende
letéit bírálni mertük. Mi tördeltük á 
lapot szétvert nyomdában, szétszórt 
szedőszekrények bokáig érő ólombetű
halmazán taposva és mi voltunk azok, 
akiket a proletárdiktatúra negyedik 
napján a Budapesti Hírlappal és az 
Alkotmánnyal egy időben elnémítottak.

Válságosra fordult 
Alfonz spanyol 
exkirály állapota

Belgrád, febr. 26.
(Búd. Tud.) Kómából érkezett jelen

tés szerint XIII. Alfonz spanyol ex
király állapota válságosra fordult. A 
tegnapi nap folyamán többször meg
ismétlődő szívrohamot kapott.— w ■»

— Évek seregszemléje. Ezzel a címnial je
lentek meg kötetbe gyűjtve Bródy László 
újabb költeményei. A cím jellemző. Bródy 
László, túl a férfiúiét delén, visszatekint s 
finom és érzékeny verseiben fojtott keserű
ség, sok titkolt fájdalom sóhajt Sok mély 
gondolat, friss szín, kesernyés bölcsesség 
van ezekben az érett és változatos formájú
versekben. A szép kötet megérdemli, hogy 
a verskedvelők könyvtáruk megkülönbözte
tett polcára helyezzék.

— Bajtársi összejövetel. A volt m. kir. 
budapesti 29. honvéd és népfelkelő gy. e. 
volt tisztjei és legénységi állomány beli baj
társak együttes összejövetelt tartanak f. évi 
máricus hó Lén, szombaton délután $ óra
kor a G-ellórt-sörözőben. a Horthy Miklós- 
Úton.

Berlin, febr. 26.
német rádiónak és a mai lapak- 
az a felhívása, hogy a Norvégiá-

A
nak
ból szabadságolt német/katonák azon
nal jelentkezzenek illetékes katonai 
hatóságuknál és térjenek vissza állo
máshelyükre, berlini külföldi körök
ben nagy rejtvényt ejtésre adott alkal
mat. Nem kell különösebben hang
súlyozni, hogy

ezeknek a visszahívásoknak nincs 
nagyobb jelentőségük, — esupán 
epizódnak mondják a mostani 
idegháborúban a berlini körök, —

mert hiszen a német hadvezetőság, 
amely olyan sikeresen titokban tartja 
rendelkezéseit, bizonyára nem vette 
volna igénybe a rádió és a sajtó nyil
vánosságát, ha a szóbanforgó rendel
kezésnek a háború további vitelével 
kapcsolatban fontossága, vagy kiemel
kedő szerepe volna.

A politika terén kevés kiemelkedő 
esemény történt- A legfontosabb, hogy

Részletes német jelentés 
a búvárhajók sikeréről

Berlin, fehr. 26.
(Német Távirati Iroda)

A német búvár-naszádok vasárnap 
déltől hétfő estig 192.300 tonna ellen
séges hajóteret süllyesztettek el, ha 
óvatosan beesüljük az elsüllyesztett 
hajók űrtartalmát és ezenfelül nem 
vesszük tekintetbe a torpedólöveSek- 
kel megrongált hajókat. Ebben a nagy 
hajókiséret elleni ütközetben új búvár
naszádok vettek részt fiatal parancs
nokokkal és legénységgel, akik elsőiz- 
ben kerültek szembe az ellenséggel. 
Német részről nem volt veszteség.

Távirati.Irodá '-errőf-fW 
KW1: \ 
közi): A német buvárnaszádok február 
23-án délután az Angliától északnyu
gatra és nyugatra lévő angol kereske
delmi tengeri utakon portyázVa, érint
kezésbe jutottak egy nagy védett an
gol hajókaravánnal, EiíéKií^s. a tenger
alattjáróknak a legénységét rendkívül 
alaposan képezték ki és beavatták a 
tengeralatti támadás s védekezés min
den titkába. A német naszádok a le
hető legelőnyösebb helyzetben táma
dásra indultak. A támadás akkor sem 
lankadt, amidőn a felfegyverzett ke
reskedelmi hajók és- a kísérő őrhajók 
tüzérségé tüzelni kezdett. A sorozatos 
torpedórobbanások és az eltalált ha-1 
jókon kitört tűz fénye újabb tenger- •

A hivatalos lap mai §záma kor
mányrendéletet közöl a. Magyarország 
területén lévő háborús magyar állam
adóssági címletek letétbehelyezése tár
gyában. A rendelet szerint a Magyar
országon lakó, vagy székhellyel bíró 
személyek és cégek, továbbá külföldi 
cégüknek Magyarországon lévő tele
pei köteleseik a rendeletben felsorolt 
magyar hábörús államadóssági címle
teket, hadikölesönkötvényeket és pénz
tárjegyeket 1911 március 31-ig letétbe
helyezni.

A letétbehelyezés kötelezettsége ki
terjed a nosztrifikált, úgyszintén 
azokra a hadikölcsönkötvényekre, 
amelyeket a cseh-szíovák, vagy román 
hatóság' bármely hivatalos megjelölés-

ÖRÖM 

ARIIN

japán tengerészeti bizottság érke
zett Berlinbe és ezt hamarosan 
követni fogja Nippon szárazföldi 
haderejének és vezető gazdasági 

köreinek a küldöttsége.
A VVilhelmstrasse-ban hangsúlyozzák, 
hogy, a német—japán együttműködést, 
amely Os/úma nagykövet megérkezése 
óta már amúgy is megélénkült, jelen
tékenyen kiépítik.

Szaradzsoglu, török külügyminisz
ter beszédét kedvezően fogadták 

Berlinben,
mert az tisztázta Törökország állás
pontját, amikor a külügyminiszter ki
jelentette, hogy Törökország csak ak
kor nyúl fegyverhez, ha határait köz
vetlen támadás éri és azt is hangoz
tatta, hogy a biztonsági övezetét érintő 
esmények is közelről érdeklik. Berlin
ben úgy vélik, hogy Szaradzsoglunak 
e nyilatkozata kompromisszumnak az 
eredménye, hogy megelégedéssel fo
gadhassa Berlin és London is.

O. B.

alatt járókat csalt a küzdelem színbe 
lyére. Ezek szintén támadásba lendül
tek, úgyhogy megsemmisült a kara 
ván javarésze és egy segédcirkáló. A 
még épen maradt hajókat szétszórtuk.

Kevéssel e vállalkozás után a német 
tengeralattjárók elsüllyesztettek még 
néhány gőzöst a szétszórt hajókaraván 
megmaradt egységeiből.

Ugyanebben az időben egy német 
búvárnaszád fenékre küldött három 
gőzöst egy másik hajókaravánból az 
északi vizeken- Egy másik naszád az 
Írországtól nyugatra fekvő harci öve- 
zaíbSlCjetontöttö, Lhogy Adsülly^i^d^ 
33.00Q tonna hajáteret.
- harúnádi-k búvárnaszád rtorid1 
időközökben elsüllyesztett két, egyen
ként több mint 10.000 tonnás tartály- 
hajót, valamint egy 7000 és egy 1000 
tonnás gőzöst, amelyek magányosan 
haladva, megkísérelték, hogy az At
lanti-tengeren keresztül elérjék angliai 
rendeltetési céljukat.

A kezdetén álló tengeralatti harc
nak ez a sikere — jegyzik meg német 
szakértők — nem hagy semmi kétsé
get. A legkitűnőbb és legtapasztaltabb 
parancsnokok és tisztek képezik ki az 
egyre növekvő számú, harcbavetett 
tengeralattjárók parancsnokait és le
génységét és a siker ennek megfelelően 
nem fog elmaradni. (MTI) 

sd látott el, mindazokra a hadiköl- 
csönkötvényekre is, amelyek valamely 
állam részéről hatósági megjelöléssel 
nincsenek ellátva. A letevők a lehető
ség szerint helyezzék letétbe a hadi- 
kölcsönkötvényekhez tartozó még be 
néni váltott szelvényeket is.

A visszacsatolt keleti és erdélyi or
szágrészen a Nemzeti Bank fiókjai
nál. a kincstári postahivataloknál kell 
a hadikölesönkötvényeket letétbehe
lyezni, az ország egyéb területén pe
dig a m. „kir. adóhivataloknál, a 
Pénzintézeti Központnál és ennek tag
intézeteinél, továbbá az OKH szövet
kezetéinél és fiókjainál. A cím'eteket 
a rendeletben megadott minta szerint 
három példányban készült bejelentési 
jegyzék kíséretében kel] letétbehelyez
ni. Ezekről összesítő jegyzéket készt, 
fenek éí a jegyzékeket április 15-ig 
beküldik a PK hadikölosön-psztályá-

GYERMEK-
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nak. A letétbehelyezéft . címletek atyS- 
teléről és ■ visszavételéről kiállított ok
iratok ^.letékmentesék.

Azolcnák a hadíkölesönkötvéíiyek- 
msk- alapján. amelyeket a rendeletben 
foglaltak ellenére megszabott; határ
időiben letétbe nem helyeztek, semmi
féle jogot gyakorolni nem lehet. A 
letétbehelyezeit. hadikölesönkötvénye- 
kef a letétből kiadni a pénzügyminisz
ter további rendelkezéséig tilos. A 
rendelet szigorú büntetést állapít meg 
•árrá, aki a jegyzékbe a valóságnak 
meg nem felelő adatot jegyez be. 
Végül részletesen szabályozza a ren« 
delet a hadikölcsönkötvények letétbe
helyezésének szabályait.

Furcsa látogatás
A mai posta hozta az alábbi levelet:

Tekintetes Szerkesztőség!
Nem vagyok újságíró és így vajmi 

keveset értek a lapszerkesztés mester
ségéhez, sőt, beváltom, semmit sem. 
Mégis a minap furcsa címet talál
tam a P. U.-ban. Feltűnő helyen ezt 
olvashatta bárki:
MARÓTHY KAROLY MEGLÁTO

GATTA SZERVEZETÉT.
Nemhiába oly nagy ember az & 

Maróthy (Meizler) testvér, — köny*  
nyeri és könnyedén cselekszik és a 
legnagyobb közvetlenséggel, egysze
rűen — meglátogatja saját szervezem 
tét... Ami elég teljedelmes,, lehet, 
hogyha külön látogatással lehet csak 
felkeresni. Komikus dolog elképzelni*  
amint valaki útnak ered é.9 kissé le
vizitel saját magánál. Egyszerűbb 
és kisebb ceremóniára berendezke
dett emberek nem tesznek ilyesmit 
Különösen hangzanék például ez a, 
trükk is. „Meglátogatom a tyúkezey 

. memet**,  avagy: „Rég láttam a há
tam közepét, de a legközelebbi túrá
mon felkeresem**,  esetleg: „Hévvel a 
kirándult bokámra**,  mondjuk: „Ex
pedíció az aehiles-sar komra**,  sőt: 
„Vesevándprlási akció kezdődött beü

í

í
í

nem**.  És így tovább, mennyi lehetö- 
a P- U-ató*.  : 

,n használ ja-- fel egészséggel, ,. - „.. -, 5,.. I
-Sjfkl Abrrcnőafe iTtíl iözte^ttelil :«ánn A

Csodálkozó János, újságolvasó
.U2-; < > -‘”-'51 /.jnr . A |

!:

Keletangliát 
bombázták a németek

London, íebr. 26.
(Reuter,) A légügyi és belbiztonsági 

minisztérium jelenti: Szerdára 'vir
radó éjjel az ellenség légi tevékeny
sége főleg Keletanglia ellen, irányult í 
Bizonyos számú keletangliai, valamint 
más helységekre hullottak a bombák. { 
(MTI.)

Angol repülők 
Nyugat-Németország 

EJP R a ja.fölött
Berlin, febr. 26.

(Német Távirati Iroda) 
Néhány angol harci repülőgép ked

den a későesti órákban behatolt ,Nyu~ , 
gat-Németország fölé és az alacsonyaik 
szálló felhők mögül, amelyeken sem
mikép sem leheteti keresztüllátni, rob
banó- és gyujtóbombákat dobtak le. 
Egyetlen egy gép törte csak át a sárii 
felhőréteget, ezt a német légvédelmi : 
tüzérség nyomban célbavette s lelőtte*  
A gép lángolva lezuhant. A boúibák 
véletlenül eltaláltak egy kis faházat 
és égy háztetőt A keletkezett tüzeket ‘ 
azonnal eloltotta a légoltalmi önvé*  
delem. Valamennyi bomba nyílt mező*  
ségre hullott és sehol sem okozott kárt. 
(MTI)

Szétroncsolt holttest 
ti síneken

Ma hajnalban a rákosfalvai wáaűti 
állomás mellett egy szétrencsolt férfi*  
holtiéstst. találtak. A férfit, akinek sze», 
mélyazon osságát még nem tudták 
megállapítani, valószínűleg az éjsza
kai szegedi vonat ütötte el A rendőr
ség megindította a nyomozást.
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ii LAPZÁRTA
Partraszállási gyakorlat

.. . Német csapatok partraszállási gyakorlatozása
- öxras megjegyzi, hogy tulajdonkénen milyen könnyű elbánni az 

elem eh kel

Wl® '’F/

V

jelentés Edén ankarai 
( tanácskozásairól

Ankara, febr. 26.
.’ Most már hivatalosan is megerősí- 
■1 LAk,. hogy Edén ang-ol külügyminisz- 
t r és John Dili táiborno'k, a brit ve- 
z.rkar főnöke, a csütörtöki és pén
teki napot Ankarában tölti. Az angol 
Vezérkari tisztek között van Elmhurst 
Iz'nL niarsall. a kairói légierő főnöke. 
Éfir.harst néhány’1 Wítbl■’’ézffló'tt! 1 irtát 
Ankarában járt, aiinikor. az angol ka
tonai bizottságot vezette. A török la
pok rámutatnak arra, hogy Elmhurst 
azért érkezett újból Ankarába, hagy a 
W angol vezérkari főnök és Csák
inál: török vezérkari főnök közötti ta
rt (irtózásoknál jelen lehessen és a 

■ t rtök'légaétőré vonatkozó részleteket 
f török légihaderő parancsnokaival 
megbeszélje- I

Beavatott körök rámutatnak arra, 
hogy a török és az angol vezérkar kö
zölt -a legszorosabb az összeköttetés és 
minden szdmbájöhető eseményre a leg
pontosabb részletterveket is előkészí
tették. Eármi történnék is, — mondta 
az egyik török katonai szaktekintély, 
-~,csak egy gombot kell megnyomni, 
hogy az egész gépezet mozgásba jöj
jön.

A lapok tudósítói rámutatnak arra, 
hogy a brit, valamint a birodalmi 
csapatok egyre nagyobb számban gyü
lekeznek Egyiptomban, valamint a 
Kozelkeleten és Kirenaikában már 
csak kisszámú gyalogság tartózkodik, 

a légi és tengeri haderővel 
együttműködve tartja fenn a rendet.
amely a légi

180 millió leit 
költött el a vassárda 

elszámolás nélkül
: ! Bukarest, febr. 26.

(Magyar Távirati Iroda)
- A lázadás ügyében folyó vizsgálat 

során megállapítást nyert, hogy az ál
lami biztonsági bizottság volt vezetője 
a vasgárdának 800 revolvert és 240 go- 
lí,r:szórót adott át.

. A légionáriusok az úgynevezett or- 
k-úgőrszervezetet annakidején fe’osz- 
L.itá'k és vagyonát elkobozták. Az el
vett 221,032.541 lei készpénzből a vas
gárda négy hónap alatt több mint 180 
millió leit költött el igazolás nélkül.

Voltak, akik nagy összegeket vettek fel 
különböző címeken, de természetesen a 
felvett összegekről nem számoltak el. 
Ezeket most felszólították, hogy sürgő- 
sen számoljanak el a nekik átadott 
pénz hova fordításáról, mégpedig elfo
gadható módon, mert ellenkező esetben 
magánvagyon elidegenítése címén eljá
rást indítanak ellenük.

3-600
német bovárhajó

Milánó, febr. 26.
A. Stampa által közölt adatok sze

rint a német hadiflotta március
áprilisra ,‘JCO—600 tengeralattjáróval 
fog rendelkezni.

Tovább tart 
a koratavaszi idő

; A yáltozákony je’deg egyre jobban kidom- 
hi»ro<l.ik hazánk időjárásában; mindez már 
á tél -és tavasz küzdelme. Egy-egy viharos 
és hideg szélbetörés, mint a tegnapi volt, 
3 tél utolsó : erőfeszítése. ■ A hőmérséklet 
a-ónban már harmadik hete jóval az óv
sz 4knak megfelelő érték fölött mozog.

-----------
* ” ■ ■

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Továbbra is változékony jellegű marad 
időjárásunk. Élénk északnyugati légáram- 
lás mellett változó felhőzetet kapunk, erős 
éjszakai lehűléssel, de kellemes nappali hő
mérséklettel. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Gyengébb légáramlás. Ma változó fel
hőzet, holnap a felhőzet növekedése, több 
helyen köd. A hőmérséklet alig változik.

Álapffeltat
DR. NADANYI EMIL

K f.i.ia a s Orsi Újság bankiadé Rt cn— 
Honvéd-n. 10 Tett, n-53-50. Kiadói 

~-rtras6y-ut 47. Telefon: 22-42-32. 22-42-33. 22-42-34. 1

VESTA filmszínház
ma este V, 10-től Tyrone Pswer és 
Sonja Hennie pazar zenés víg átéka 

TÜNEMÉNY 
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Málnásy Ödön
Ideológiai vezető" 

az ötöstanács előtt
Dr. Szűcs Jenő tanácselnök vezeté

sével ma tárgyalta a büntető törvény
szék ötös tanácsa dr. Málnásy Ödön 
okleveles középiskolai tanár bűn
ügyét. akit a királyi ügyészség az ál
lami és társadalmi rend erőszakos fel
forgatására irányuló izgatás sajtóvét- 
segevel vádolt meg. Dr. Málnásy 
Ödön, amikor személyi viszonyaira 
vonatkozólag kihallgatták, kijelen
tette. hogy magánhivatalnok és a 
nyilaskeresztes párt központjánál mint 
ideológiai vezető működik.

Négy alkalommal volt már büntet
ve és ezeket a büntetéséit a törvény
szék összbüntetésben foglalta össze és 
két évi, négy hónapi és huszonöt napi 
[egyházban állapította meg. Havifize
tése 350 pengő. Az elnök ismertette a
vádiratot, majd felolvasták a Magyar
ság 1938 augusztus 23-iki számában 
megjelent. „Hubay Kálmán és Málnás- 
sy Ödön háromezer főnyi tömeg előtt 
ismertette Pécsett a nyilaskeresztes 
célkitűzéseket" című cikket, amely 
miatt a bűnvádi eljárás megindult.

Málnásy kihallgatása során kijelen
tette, hogy nem érzi magát bűnösnek. 
Emlékezete szerint a cikket nem ő 
írta. A beszédet valóban elmondotta, 
annak tartalmával ma is azonosítja 
magát, de a beszéd miatt ellene eljá-

rás nem indult meg. A továbbiakban 
Málnásy előadta, hogy vele együtt 
utazott le Pécsre Rothen Ferenc, a 
Magyarság akkori belső munkatársa, 
aki az ő és Hubay beszédét jegyezte.
• Szüts elnök a vádlott elé tárta azt, 
hogy Hubay Kálmán még mint a Ma
gyarság felelős szerkesztője, úgy val
lott kihallgatása során, hogy a cikket 
Málnásy írta, mire Málnásy kijelen
tette: nem tudja, hogy Hubay miért 
vallotta ezt. Egyébként vállalja a cik
kért a sajtójogi felelősséget. Kihall
gatta a törvényszék Hubay Kálmánt 
is., aki kijelentette, hogy a szóbanforgó 
cikket Málnásy írta és neki azt a nyi
laskeresztes pártból küldték be a Ma
gyarságban való közlés végett. Bu- 
zássy Lajos királyi ügyész fenntartot
ta a vádat.

A védő ezzel 'szemben felmentést 
kért. Időközben megérkezett a tárgya
lásra . Gruber Lajos és Kovarcz Értül 
is, akik a hallgatóság padsoraiban 
foglaltak helyet Az utolsó szó jogán 
Málnásy mondott néhány szót, majd 
összecsapva csizmáit, felemelt karral 
harsányan kiáltotta: Éljen Szálast!

Szüts elnök erélyesen rendreutasi- 
lotta Málnásyt, majd a törvényszék 
ítélethozatalra vonult vissza.

Amery meg akarja 
védeni Suezt 
és Singaporét

London, febr. 26.
N agybritanni a India-minisztere, 

Amery, keddi beszédében kijelentette, 
hogy Anglia olső és legfontosabb fel
adatának tartja az Indiai-óeéán két 
kapuját, Suezt és Singaporet meg
védeni. Ez a biztosítás szolgál magya
rázattal elsősorban a singaporei meg
erősítésekre és arra a tényre, hogy a 
kiözelkeleti, transjordániai hadseregre 
oly nagy súlyt helyeznek. Ennek az 
utóbbi hadseregnek nincsen semmi 
más célja, mint Suez biztosítása, így

tehát a seregek balkáni rendeltetésé
ről terjesztett hírek teljesen alaptala
nok.

-V. í. ■ •

Horia Sirnáné 
ékszerei

Bukarest, febr. 26.
Az orosz fennhatóság alá tartozó 

Bcsszarábia területére repatriáló zsi
dóktól a vasgárdisták annakidején 
ékszereket, ruhákat és egyéb vagyon
tárgyakat koboztak el. Megállapítást 
nyert, hogy a vasgárda ezeket a tár
gyakat Horla Sima, volt miniszter
elnökhelyettes feleségének bocsátotta 
rendelkezésére. (MTI.)

P c fi .tollon- 
u U U ~ ragián
lódén- és viharkabát

Márton és Szász
Bálvány-utca 3» Címre ügyelni.

Tökéletes nyilvántartórendszer a 

JÉJÉ könyvkarloték 
1 készlet (300 lap. regiszterek, 
gyfijtöszerkezet) P 13.80.1OO drb 
nyomtatvány (folyószla, raktár, 
propaganda, 2X ,3X>. OC «X 
pengő—fillér, kalkuláció, személyzeti 
stb.j^f*  1.ÜO. Hívásra kötelezettség 
nélküli bemutatás, mintalapok: Jetiinek 
János, VI., Lázár-u. 13. T. 311—490.

Használt fértiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel. Teréz-körút 2. I 9.

Telefon 224—842.

Felhívás!
Megvettem Pápa Zoltánné tejivó, 
kávéház. étterein fi (letét IX.. Ferenc- 
körút 10. Kerem a hitelezőket, hogy 
követelésüket három napon belöl je
lentsek be igény vesztés mellett Pólyák 

László, Üllői-út 3O.-fsz. 2.

BRILIÁNS. ARANY
y él ele a legdrágábban NAGY
• IMRE, BAKOSS-L. 69.

VESZEK
I

szep tiszta 8óinhá.ji Életet, Tolnai
Világlapot é? Pengős regényeket. 

Levélhívásra hashoz megyek.

Vörös Dák
Újságárus,

Kálvin-tér közepén.
Rúzsad< ml)OU lehetőleg Eszter, 
utca körül üres szobát, lakrészt, kert 
eeerleg konyha használattal keresek. 
,-K'ibért előre" Jeligére Bloehnerhez.

V Hírős e^ásrái- Át 33.

S Sótokon
Bélavári-út 1. sz. a. villa eladó, 
vagy bérbeadó. Feltételek a 
Debreceni Első Takarékpénztárban, 

Debrecen, megtudhatók.

Briliáns | ékszert 
:x;’9d I vesz 
Kleinberger áci-utc^lO. I 

k 60 éve fennálló cég
^Bejárat^Jiapualatt^is^i

VENDÉGLŐI 
kávéházi berendezések, asztalok, szé
kelt, sörkimérök. Jégszekrények 
evőeszközük, tálalt, tálcák, teás
kannák, kertibútorok nagy 
választékban HEXNER Király-u 25

arcképeiből
1-2 darabot olcsón eladok privátnak. 

Podman;czky-utca 37. III. 9.
.   1   —Ti..y. ' ...........

Meg unt lemezeit 
előnyösen becserélheti. eladhatja 
Rytmusnál, Arany Jánös- 
utca 18. Telefon: 125-884.

„&LAt‘
0B9I Gummlclkkek kiválóak I

Jegyzetmúsolús 12 fillértől
100 solrsjorosítás 1.50 Taxigepirás, 
fordítások Nagy ibolyánál, Teréz!

krt 29. 326-513.

Kárpitos házakhoz legolcsóbban 
ajánlkozik. Szabó. Viola-utca 38. sz 

Házfelügyelőnél

KUlünbejúratú utcai szoba tele 
fon. íürdöhasználattal 1-2 úr részére 

k,aió. í-cfcsAi :c i 9. U 2. .

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-t. körforgógépein. (Feielőas Győr; Aladár igazgató^

Aim ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thőköl/.út 18 

zongorát' 
piamnot vennék priváttól ész
pénzért. Pajor. Telefon: kettős áa- 

huszonnégy-ötszázöt  vennyolc

ÜZLET-, NAGYEAKÁS- Cs 
üzemhelyhéc*.  
KIADÓ bérlemények 
bejelentését jól díiazcm. 
FELLNER 12 ó - 12 4.

Jé téli alma 20 kg-os ládában 
Jonathán és böralma 18 P. Törökbá
lint és Batul 1B P. Vegyes fajtákból 
14 P. II. osztályú 10 P. 5 kg-, dió 8 
P. S kg. mogyoró 5 P. Utánvéttel ab 
feladó. Postai szállítás. Rermann 

Jakab Irhoc. Kárpátalja.

ÓrnkSnyvelést vállal délután 4- 
töl fizietekben vállalatoknároskerész
té ny főkönyve lő nő. Tel.: 1S-8O-5O.

Szobát keres azonnal házaspár .,6 
éves nagyon, jó gyermekijei-4 jeligére.

t'


