
CIANO ÉCSBEN
Bulgária ma aláírja 
a csatlakozási egyezményt
Légvédelmi gyakorlat volt ma éjfélkor Szófiában 

Teljes nyugalom Hollandiában

Codreanu apjának drámai vallomása Horia Sima véres árulásairól
Becs, március 1.

(Német, Távirati Iroda)
Ciano gróf olasz külügyminiszter 

szombaton délelőtt különvonaton 
ví Kezelt. a német es c.asz 10- 

b cg ókkal feldíszített déli pályaudva
rén Ribbentrop birodalmi külügy
miniszter üdvözölte a vendéget A bi
rodalmi külügyminiszterrel együtt, — 
akit Dörnberg követ a szertartási 
osztály főnöke kísért el — Sirach bi
rodalmi vezető, Iiécs város birodalmi 
helytartója, Hirschauer tüzérségi tá
bornok, dr. Jury birodalmi helytartó 
és több német előkelőség várta Ciano 
grófot. A két külügyminiszter szívé
lyes kézfogással üdvözölte egymást. 
Ciano gróf Ribbentrop birodalmi kül
ügyminiszter társaságában ellépett a 
pályaudvar előtt felsorakozott dísz

század arcéle előtt. Utána Ribbentrop 
gépkocsin a Grand Hotelbe, Ciano 
gróf szállására kísérte a vendéget. 
(MTI)

Szófia, március L

Bulgáriának a háromhatalmi egyez
ményhez való csatlakozása szombaton 
történik meg Bécsben. A csatlakozás
ról szóló jegyzőkönyv aláírásával Bul
gáriát Filov miniszterelnök és Popov 
külügyminiszter képviseli.

A bolgár fővárosban pénteken rend
kívüli politikai élénkség uralkodott. A 
délutáni órákban a minisztertanács 
hosszú ideig tárgyalt, majd Filov mi
niszterelnök kihallgatáson jelent meg 
az uralkodónál. Az esti órákban Filov 
és Popov még Szófiában tartózkodtak. 
Ma reggel repülőgépen Becsbe utaztak. 

a hogy mit tesz majd Törökország?

A külső jelek, amelyek Ankarában 
megnyilvánultak, tehát nem hoztak 
csalódást és Papén német nagykövet
nek Edén brit külügyminiszter ottani 
tartózkodása idejében, az ő szemelát- 
tára, mondhatni demonstratív módon

Éjféli légvédelmi 
gyakorlat Szófiában

Szófia, máreins 1.

(NST) A bolgár fővárosban pénte
ken éjjel fél tizenkét órakor légvédel-

rendezett fogadóestélyei fontos politi
kai események voltak. '. ■ ■■■■

Mindent összevéve, — mondják Ber
linben, — Európa újjárendezését is
mét nagy lépéssel előbbre vitték a 
ma Bécsben végbemenő ünnepélyes 
aktussal.

0. B.

mi gyakorlatot tartottak. A polgári 
légvédelmi szervezet tagjait értesí
tették a gyakorlatról, de hivatalos je
lentést erről még nem adtak ki.

rrOt perccel
tizenkettő előtt"

Számos letartóztatás 
Szófiában

a berlim I

indát dójának teleíonjelentéte

Berlin, március L
A mai nap Németországnak nagy 

diplomáciai győzelmét jelenti, amely 
fgyuttal az európai új rendnek a Bal
kánon való felépítése érdekében új 
a 'apkövet is alkot. Abban az órában, 
amikor e tudósításom nyomtatásban 
Megjelenik, a világnak a legnagyobb 
vajószínűség szerint hivatalos közle
gény révén már tudomása lesz arról, 
hogy

Bulgária ünnepélyesen csatlakozott 
a háromhatalmi egyezményhez és 
e'zzel az aktussal véget ért a Német
ország és Anglia között hónapok óta 

folyó diplomáciai küzdelem.
‘nnejj a harcnak a során tehát a Né- 

Aeí Birodalom, ismét keresztül vitte 
célt,ZV^Se^ a vw^a t-üzött

» Bulgária csatlakozása a háromiha- 
szerződéshez annál jelentősebb,

mert epperi ezt az órát Berlin politi
kai köreiben és az egész világon is 
„öí perccel tizenkét óra előtt"-nek 
nevezik, másszóval
közvetlenül a nagy események meg
indulása előtt lépett ez a balkáni or
szág a tengelyhatalmak szoros ba

ráti és szövetségesei sorába.
Elérkezett a tavasz és a tengely is
mért dinamizmusa teljes erőkifejtés
re készül. Ilyen körülmények között 
fokozottan kínos Anglia számára 
minden diplomáciai veresége és ket
tőzött térnyerést jelent a tengelyha
talmak minden győzelme.

Német tájékozott körökben két moz
zanatot külön s kiemelnek. Az egyik 
az, hogy Németországnak, amíg elju
tott a mai sikerhez, igen hatalmas 
erőkkel szemben kellett Bulgáriában 
megküzdenie, olyan erőkkel, amelyek 
külföldi hatalmak elképzelhetően leg
erősebb befolyása alatt állottak. A 
másik, hogy Bulgária csatlakozásával 
a háromhatalmi egyezményhez,

választ kapott az a nagy kérdés is.

Szófia, március 1.

A bolgár fővárosban tegnap számos 
letartóztatás történt és főkóp olyano
kat vettek őrizetbe, akik szervesebb 
összeköttetésben álltak az egyik kül- 
hatalommal. A letartóztatottak közül 
3 újságírót Rendeli brit követ közben
járására még a nap folyamán szaba
don bocsátottak. Ugyancsak visszaen

Rendeli követ 
figyelmeztetése a bolgár 

kormányhoz
Szófia, március L

George Rendeli, szófiai angol követ 
pénteken komoly figyelmeztetést inté
zett a bolgár kormányhoz. A követ ki
jelentette, hogy Nagybritanniának 
nincsen szándékában Bulgáriát hábo
rúba sodorni, de igen kö2el van az idő, 
amikor kénytelen lesz megszakítani a 
diplomáciai kapcsolatokat.

Síi 

gedték szolgálati helyére a brit követ 
főkomornyikját is, akit a hajnali 
órákban hívtak volt be hirtelen ezre
déhez. Rendeli követ a nap folyamán 
tanácskozott Filov miniszterelnökkel, 
ügy hírlik, hogy a szobranje üléseit 
elnapolták, majd Filov megjelent Bo
risz királynál, a kihallgatás részletei
ről azonban semmi sem jutott nyilvá
nosságra

Milano, máre. í.

A Sera Rendeli szófiai angol nagy
követnek olyan kijelentést tulajdonít, 
amely szerint „küldetését befejezettnek 
lehet tekinteni". Az olasz lap egyébként 
azt írja, hogy Szófia és Berlin között 
nagy vonalakban már létrejött a meg
egyezés.
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Teljes nyugalom
Hollandiában

Zürich, márc. 1.
Hágából jelenük, hogy Hollandia-

holland nép létérdekeivel olyannyira 
ellenkező zavargások és szabotázsese- 

értelmi szerzőinek ésbán a katonai közigazgatás bevezetése lekmények
óta teljesen helyreállt a nyugalom- A résztvevőinek bűnpöre megkezdődött.
•*

A román államvasutak cáfolata
Bukarset, márc. 1

(NST) A román államvasutak igaz
gatósága megállapítja, hogy olyan 
híreket terjesztenek az országban,

amelyek szerint március 1-től március 
7-ig a vasúti forgalom teljesen meg
szűnik Romániában. A vasútigazgató- 
ság közleménye szerint ez a híreszte
lés teljevégg-ol alaptalan.

A Szomáliái harctér
Zürich, március 1.

A keletafrikai frontról érkező je
lentősök Szerint Olasz-Szocűáliban az 
angolok a Sohebeli folyó felső folyá
sinál fekvő Bulo Burti városa ellen 
itítlztok támadást- A tengerpart 
mentán a csata még’ tart.

IWY NAPOK,
kis hírek

A maláj! államokban március 1-étcl 
kezdve adagolják a benzint. A polgári la
kosság benzinfogyasztását kerekei). 20 szá
zalékkal csökkentik.

Uj iLtiikös tűnt fel Kóma felett. Az üs- 
töliört felfedezőjének nevéről Paraskevopi- 
üs'ötösnek nevezik.

Nagy sikerrel mutatták be Berlinben a 
St. Hodwig székesegyház énékairának közre
működésével Kodály" Zoltán „Te T)euih“-át. 
A berlini zenekritika a legnagyobb elra
gadtatás hangján ír á magyar' mőster mo- 
Eumoiitális művéről.

Kávéház lesz a pozsonyi vizikaszárnya 
földszintjén. A kertben hatalmas színes szö- 
kőkútát építenék. A volt vizikaszárnya 
emeletét részint a városi irattár számára 
rend zik be, részint előadásokat fognak 
egyes termeiben tartani.

A g’a gowi St. Andrcws-egyetem, Skócia 
legrégibb főiskolája, tiszteletbeli doktorává 
avatta Sikorszki tábornokoit.

F/aneiaország kiadta a német kormány
nak dr. Hilferdinget, a weimari kormány 
egykori szocialista birodalmi pénzügymi- 
Jiiszterét és dr. Brettscheidcrt, az egykori 
német szociáldemokrata párt elnökségi tag
ját.

Slngapore kikötőjének keleti bejáratát, 
sjnelynek vizeiben az angol tengeréezeti ha
tóságok egyre több aknát helyeznek el, hír 
szerint rövidesen teljesen elzárják. A már
cius 3-án kezdődő keleti zárlattal „teher
mentesíteni akarják Sziámot cs Indokinát 
nemkívánatos külső befolyás alól".

IIusz százalékkal leszállítják március 
Írjei hatállyal a kenyér napi fejadagját a 
meg nem szállt Franciaország egész terüle
tén. Ennek következtében arz eddig érvény
ben volt 350 gram helyett 280 gram lesz a 
fejadag. A pékeknek súlyos büntetés terhe 
mollett tilos 
csátaniok.

A vichyi 
kormánynak
tett közvetítő javaslatait. A franciák elő
ször elutasították a japán feltételeket, mire 
a japánok nyílt hadikészülődésbe kezdtek
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láss ezután a lisztet áruba bo-

kormány elfogadta a japán 
a tailand—indokinai ügyben

B

Rossz idő Albániában
Belgrád, március 1.

Az albán frontról nagy havazások
ról és esőzésekről érkezik hír. A rossz 
időjárás meg akadály ózza a nagyobb- 
szabású
tüzérségi párbajokra került sor.

hadműveleteket, mindössze

*«

ős ultimátumszerűén február 28-án éjféli 
12 óráig követeltek végleges választ. A 
vichyi kormány tegnap délután 5 órakor 
ebben az ügyben rendkívüli miniszterta
nácsra ült össze, tokiói idő szerint éjfél 
után három órakor. A minisztertanács úgy 
határozott, hogy a japán feltételeket a tár
gyalások alapjául elfogadja. Darlan nyi
latkozata szerint Franciaország azért fo
gadta el a japán javaslatokat, mert a Tá
volkeleten elejét akarta venni minden há
borús bonyodalomnak. Pétain marsall a 
mai nap folyamán rádiószózatot intéz a 
francia néphez és ebben valószínűleg kitér 
az utolsó pillanatban elsimított távollkeüetl 
konfliktus ügyére is.

Az afrikai harctéren Nairobin át érke
zett isztanbuli hírek szerint most az Olasz-*.. 
Szomáliföld északnyugati részében, a 
Dzsuba-folyó felső folyásvidéke körül zaj
lanak a harcok. A keleti és délafrilkai an
gol csapatok itt egy teljes olasz hadosztály- 
lyal ütköztek meg. Eritreá-ban Keren előtt 
a nyugat felől felvonuló angol erőket míg 
mindig leköti a védőőrség ellenállása. Az 
észak felől megindult oszlop még mindig 
több, mint 50 km-nyire van Kerentől, a vá
rostól délre, az aszmarai vasútvonal kör
nyékén csak kisebb járőrcsatározások vol
tak.

Vasárnap délután 18 
hullámhosszon megkezdi 
a kassai új 6 kilowattom 
kolci közvetítő állomás
eddigi hullámhosszára, azaz 259.1 m-en fog 
működni. A miskolci adó áthangolásával 
kapcsolatos műszaki munkák elvégzésére, 
ennek az adónak az üzeme ugyancsak már
cius 2-án délután 1'8 órától kezdve egy-két 
napig szüneteim fog.

A bukaresti légvédelmi gyakorlatot, mely
nek ma, március 1-én délután 1 és 2 óra kö
zött kellett volna lefolynia, későbbre lia- 
lasztották. Az intézkedést nem indokolták 
meg.

Korlátozták a zsidók utcai és nyilvános 
helyen való tartózkodásának idejét Szlová
kiában. A pozsonyi randőrigazgatóság ren
deleté értelmében a teli hónapokon október 
1-től máricus 31-ig bezárólag este 8 órától 
reggel 5 óráig, a nyárt hónapokban pedig 
április 1-től szeptember 30-ig este 9-tól reg
gel 4-ig tilos a zsidóknak az utcákon, hiva
talos helyiségekben és köztereken tartóz- 
kc-tini, továbbá a magánlakásokban össze
gyűlni. Kivételt képeznek ez alól azok a 
Személyek, akik pályaudvarra mennek el-

óraikor 208.6 m. 
rendszeres üzemét 
műsoradó. A mis- 
a jövőben Kassa.

14 napig terjedhető 
rendelet a mai na-

angpol alsóháziján
képviselő,

utazás céljából, vagy akik vonaton érkez
tek és hazatérnek, továbbá, akik orvost, 
vagy gyógyszertárt keresnek fel, vagy más 
fontos ügyek miatt, például betegség, bal
eset, sürgős munka elvégzése, stb. céljából 
hagyják el lakásukat A tilalom megszegé
sét 10-től 5000 koronáig terjedő pénzbünte
téssel, illetve 12 órától 
elzárással büntetik. A 
pon lépett életbe.

Javaslatot tett az
William Davidson konzervatív 
hogy a brit világbirodalom minden lakosa 
egy mogfliat.ÍTozo'tt órában a birodalom ki
tartó erejére összpontosítsa gondolatait, 
hogy ezzel is hozzájáruljon a győzelem
hez. A javaslatot Attlee lordpecsétőr azzal 
hárította el, hegy kereszíülvihetet’en, mert 
amikor Londonban 21 óra van, Auszráliá- 
'oaú 6 óra van, Indiában pedig éppenség
gel éjfél. A Völkiseher Beobaohter ‘hozzá
fűzi, hogy miiyen pech ez az angolok szá
mára, hogy ez a körülmény megakadályoz
za őket a győzelemben ...

Lord Gortnak, a franciaországi angol 
expediciós sereg volt főparancsnokának 
egyetlen fiát, Charles Standish Vérékor 
hadnagyot pénteken Mullen faluban (Bor
sot grófság) agyonlőve holtan találták. 
Még a kezében tartotta ■ szolgálati piszto
lyát, Vérékor azok között volt, akiket 
utoljára mentettek meg Diinkirchénből. Ha
lála ügyében megindult a vizsgálat.

Szovjtoroszország várható magatatásáról 
a balkáni eseményekkel kapcsolatban még 
semmi biztosat sem tudnak Törökország
ban. Az ankarai rádió a lezárult török
angol tárgyalásokhoz fűzött kommentárjá
ban ezt el is ismerte, mondván, hogySzov- 
jetoroszország álláspontja majd csak az 
ellenségeskedések megindulása után tisz
tázódik,

1126 görög túsz van az olaszok őrizetében, 
kö'zUi a görög kormány abban a jelentésé
ben, amelyet a tusz-ügyben a genfi nem
zetközi Vöröskereszthez intézett.

Edén ankarai látogatásával kapcsolatban 
a Völkiseher Eeobachter érdekes stockholmi 
tudósítást közöl. Eszerint több angol lap 
felveti a merész kombinációt, hogy Török
országnak csak meg kell nyitnia a Darda- 
nellákat és az angol flotta a Fekete-tenger 
felől „felgöngyölítheti" a balkáni frontot. 
Közben, írja a V. B„ kissé realisztikusab
ban gondolkozó elemek nyilván emlékeztet-
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MOZI
ADMIRAL (353-707): Nápoly a csókok tűsében. 

(»/3, V.6, 'IA, Vilfl, v. V«2 is) — ALKOTÁS (855- 
374): Igen vagy nemi (‘/«4, ‘/<6, ‘/«8, ‘/dO, v. 
V«3-kor Is) - ANDRASSY (124-127): Igen vagy 
nemt (V<4, V<6, V<8. VdO. v. ‘/dfl, V<12, 2, 4, 6, 
8, 10) — ASTRA (154-422): Cserebere. (V<4, ■/<«. 
’/<8, V<10, v. ‘la is) — ÁTRIUM (153-031): Elnémult 
harangok, (‘/ifi, ‘/i8. ‘/d0, ez, v. ‘/i4-kor is) — 
BELVÁROSI (384-563)1 Óz, a csodák csodája. 
(.Jobb t. 4, 6, 8, 10, bal t; 3, 5, v. jobb t. 2, 4, 
6, 8, 10, bal t. *Ú3, V<5, V.7, V.9) — BELVÁROSI 
HÍRADÓ (181-244): A modern Távolkclet. Érté
kes rongyok. Farsangi szemle 1941. A Cortina 
d‘Ampezzo-1 síversenyek. Színes rajzíllni. Ma
gyar, Ufa, Liiee és Fox Híradók. (Folyt. 10—24 
óráig) — BÉKE (291-038): Rózsafabot. (5. 7, 9, 
v. Vd, VH, 'Ii6, 'h6, VilO) — BODOGRAF (149- 
510): Mindenki mást szeret. (Vi4, ‘/i5. V.8, ‘/ilO, 
v. ‘/.Ki, ‘/.12, ‘/12-kor is) - BROADWAY (422 
722): Egy csók és más semmi. (‘/i4, ‘/ifi, ’/>8, 
VilO, sz . v ‘/i2-kor is) — ■ BUDAI APOLLO 
(351-500): Mindenki mást szeret. (‘Iá, !/<7. 9, 
v. ‘/i2, Vi4, ‘/a6. ‘Iá, VilO.) - CAPITOL (131-337): 
Kék Madár. (11, >/>2, ’/d. >/«6, Vi8, Vilii) —
CASINO (383-102): Dankó Pista. (‘/t6, V.8, V.10, 
sz., V. ‘/,4-kor is) — CITY (111-140): Egy vissza
nyert élet. (’/.6, ’/<8, ’/ilO, ez., v. ’/d-kor is) —

í. H ÉT! ÖRIÁSISIKER!

TOKAJI ASZÚ
Kizárólag OMNIA

CORSO (18-28-18): Nem gyerekjáték. (Mlckey 
Roonay, Judy (tartami.) í'/eG, Vi8, VilO, sz, v. 
Vs4-kor is) — CORVIN (138-9881: Szeressük egy
mást. (Vi4, 'Iá, V18, ’/alO, v. >/«2-kor is) — DAM
JANICH (425-844): Mindenki mást szeret. ('«, 
Ví«, ’/.8, ‘/.-ló, v. 2, 4, 6, 8, 10) — DÉCSI (125- 
952): Allpang. ('/«6. Vi8, Vilfl, sz.. v. Vd-kor is) 
— ELDORADÓ (133-171): A Rotsclilid család. 
(4, 6. 8, 10, v. 2-kor is) — ELIT (114 502): Sze
ressük egymást. (4, 8, 8, 10, v. 2-kor is) — 
FLÓRA (Kispest. 146-702): Rohanó élet. (»/<5, 7, 
9, v. V«2, V<4, V<6, V<8. Vdfl) — FÓRUM (189- 
543): Vissza az utón. (V<6, ’/á, V<10, sz., v. ’/.l-kor

FIGYELJE OLCSÓ ÁRAINKAT

ERMAERMAERMA
FÜGGÖNY

Szitiea 1 Uggönyanyag 70 széles 
Sziuos fUggönyanyag 140 ezéles— 
iíarkizett, Indantrén 150 széles— 
Csipkeszövet 380 széles —
Stoppoló készlet ...

-.68
1.58
4.20
7.50 
-63

ÍZLÉS! OLCSÓ ÁR! VÁLASZTÉK!

>

még ott van SzovjetoroAzoi*- 
egy pillanat alatt elnémul- 
kombináeiók.
rendezett szabadkőműves-

tek arra, hogy 
szag is s ezzel 
lak a vakmerő

A Parisban
kiállítás anyagát a napokban Bordeaux-ba 
vitték át, ahol ugyancsak kiállították. A 
kiállítás egy hónapig tart.

Uj Fehérkönyvet adott ki a brit kormány,, 
amelyből, mint a Berliner Eörsen-Zeiltung 
jelenti, kiderül, hogy lord Hadifax, Sir Sá
muel Hoare és Sir Stafford Cripps nagy
követek lemondtak követi fizetésükről és 
csak a leül önköltségek fedezését kérték a 
brit külügyminisztériumtól.

Korszerű divat njdoncágok láthatóik a 
most megnyílt majna-frankfurti iparművé
szeti kiállításon: csipkék halbőrhúlladék- 
ból, díszgombok hajlékony üvegből, bele
applikált virágokkal, halbőrszandá’ok üveg
talppal, — amelyeket még hegymászótúrá
kon is használni lehet, — estélyi cipő 
ugyancsak iivcgsarokkal, műanyagból ké
szült táskák 
szalmaszecrű 
lapok stb.

Egy nagy 
igazgatója, név szerint Albert Jones, aki 
jelenleg 32 éves, a Royal Air Foree egyik 
bombavetőgépén a géppuskát kezeli. A két
millió font alaptőkével dolgozó vállalat ve
zérét először a provianturában akarták al
kalmazni, de Albert Jenes ragaszkedott 
ahhoz, hogy komoly katonai szolgálatra 
osszák be. Kívánságát teljesítették is.

Korfu még Viktória királynő uralkodása, 
alatt egy ideig az angolcik birtokában volt. 
Az angolok, eddig úgy tudtuk, politikai 
okokból mondtak le a szigetről, egy most 
publikált magyarázat szerint azonban eső
nek a lemondásnak tulajdonképpen Szent: 
Spiridion, a sziget védőszentje volt az oka. 
Korfuban ősi hagyomány szerint minden 
évl>en (háromszor körmenetben hordozzák 
körül a szent képmását s ilyenkor az angol 
helyőrség mindig kivonult, hogy megadja 
a tiszteletét a szentnek. Egyszer azonban 
a helyőrség csupa skót presbiterániusmkiból 
állott, akik nem voltak hajlandók ilyen, 
vallási meggyőződésükkel ellentétben álló 
szolgálatra. Magatartásuk gyűlöletessé tet
te a vallásos lakosság elő-tt az angol ural
mait. Amikor a kérdés Viktria királynő elé 
került, ő a skót katonáknak adott igazat, 
s a problémát végül is úgy oldotta ideg, 
hogy lemondott Kőrfnról. ....... ó "

: elpusztíthatatlan üvegzárral, 
pótanyagból készült nyári ka-

angol ipari vállalat vezér-

is) - GLÓRIA (427-521): Az örömapa. ('Iá. 
•/«/, 9, sz. Vi-1, ‘/ifi, >/i8, VilO, v. Ví2-kor is) — 
HÍRADÓ (232-499); Úgctlic élete. Farsangi 
szemle 1941. A Cortina d‘Ampczzo 1 síverse
nyek. Színes rajzolni. Magyar. Ufa, Lufié es 
Fox Híradók. (Folyt 9-24 óráig) - HOLLY
WOOD (235-003): Zárt tárgyalás. (V«4, 'h6, ViS, 
VilO, v. */i2-kor is) - HOMEROS (206-178): 
Sehubert-sz renád. ÍV,5. 7, ’/JO, ez. Vi4 töl, v- 
'112-161} — IPOLY (292-626): Igen vagy nem!
(‘hl, ‘/r5, ‘/A, VílO, v. Ví2-kor is) — zÓZSEF- 
VAROSI (134-644): Az ifjú Ed són. ('M, ‘Iá, 
‘/i8, VilO, v. ’/í2-kor is) - KAMARA (423 951): 
Tóparti látomás. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — KORONA. 
(353-318): Igen vagy nemt (‘/i4, Váj, VrS, Vr'.O, 
v. ‘/12-kor is) - KULTUR (386-193): Igen vagy 
nemi (5 V«8, V<10, v. V<2, V<4. V<6, 'hS, V<10)' — 
LLOYD (111-991): Szökevények. -(VU. Vi6, */i8, 
Ví’.O, V. V=2-kor is) - NYUGAT (121-022): Hyp- 
pollt a lakáj. (Vi5. 7, V»1O, «z. 4, 6, 8, 10, v. 2, 
4, fi, 8, 10) — ODEON (422-785): Nápoly a csó
kok füzében. (‘/«5, V<7. ‘/<10, sz. 'hí, ‘ŐS, 'Iá. ‘/=10. 
v. Vi2-kor is) — OLYMPIA (423-188): Az ifjú 
Ed’son. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — OMNIA (130-’25): 
Tokaji aszú. (5, V«8, ‘/ilO, sz., v. 4, 6, 8, 10) —

A CSODÁK CSODÍJII
WML BELVÁROSI

KÉZIMUNKA
Divat zsebkendő — „ _     —.S2 
Fiié motiv ____ — —_____ — —.80
Hímzett tántorító_______ ________ 4.50

Angolvá3zon stoppolt párna _ 5.80
Hlüiíótt zsurkészlct, svájci opál 6.80 
Zsebkendőtartó doboz .. ... ... ... 3.98

FEHÉRNEMŰ
Musslin kendő tiszta sely-jm... — —.3#
Musslin kendő eca 4ÖX45 — — —.98
Nadrág kis hib. .................. 1.98
Kombiné m. s. orepo de ehino____ 3.9S
Hálóing m. s. crepe de cüiue — _ 8 80
Kombiné m. s. lavable — — — — 4.50
Hálóíng m. s. lavable —____ —10.80

Rőtsa 6ynla E R M A Teréz-kfirút 4.

■■ ■ ■ A .. ... . . ... <

ORIENT (1,14-933): Tlp-Top Follles. (V.5 >/<7.
>/dü, v. */í2, */»4, ‘/»6, */i8, VílO) — OTTHON
(146 447): Mindenki mást szeret. (V<4, ‘/<6, 
V.10, v. V<2-kor is) - PALACE
Frankenstein fia. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — Irántit 
(145-673): Kaeitgó esték. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) 
- PHÖNIX (223-242): Kismama. (11, 1, 3, 5, V‘8. 
V.10) - RADIU8 (192-098): Egy asszony három 
élete. ('Iiő, 7, ‘/rlBJ, szó v. 2-kor is) — REK 
(228-020): Vigyázat, kém! ('Iá, 'hl, 9, sz. ‘ól. 
Vi6, 'ItS, 'hlO, v. Ví2-kor is) — RIALTO (224- 
443): Mindenki mást szeret. <11, 1, 3, 5, ‘/<8. VslO- 
v. 10, 12, 2, 4. 6, S, 10) — ROYAL APOLLO 
(222-012): Ilatösfogat. ('/<f>, 'Iá, ‘/dl) «z., v. 3-kor 
is) — SAVOY Í146-Ö40): Kacagó estik* (Vit» 
■/ifi. V»3, ‘/ilO, v. V«10, Vili) ,Vi2-kor is) — SCALA 
1114-411): A Manderlcy-ház asszonya. ('Iá. 
'ItW, sz, v. 2-kor is) - SÍMPLON (268-390)' 
Szeressük egymást. (Vei, ’/rfi. 'hS, ‘/ilO, v. ‘/»2-kor 
is) - STEFÁNIA (Kispest, 349-836): A cs»t»- 
(5, 7, 9, v. «/»2, '/»1, Vtó. ViS. VilO) - STÚDIÓ 
(225-278): Hatodik emolet. (11, Vi2, 'M, ‘M, V.», 
VilO) - TIVOLI (225-602): Mindenki mist 
rét. (11, V.-2, »/<4. V:6, V:8. V<10, v. Vá. V<4. Viö. 
V<8, v,lfl) _ TUKÁN (120-063): Az ifjú Edison
ul, Ví2, 4. fi, 8, 10, v. 10, 12, 2, 4. fi. 8, 10) ,7 
URÁNIA (146-046): Elnémult harangok. (5, 
VilO, sz., v. V«3-kor is) - VESTA (222-401): Tü
nemény. (ii, '/a. 'hí, '/a. v«g, ‘/,io, v. ii. a,’’ 
6, 8, 10) — ZUGLÓI (296 3®): Örümapa. (5,
VilO, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6. 8, 10) / j

V.
V,8, 

(221-222): 
PATRIA

l
ik
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Rómában temetik el
XIII. Alfonzét

Kóma, márc. L
(NST) XIII. Alfonz volt spanyol ki- 

yálv földi maradványait hétfőn szen
telik be a Santa Maria dei Angeli- 
templomban. A volt királyt egyelőre; 
a római Monserat-templomban teme
tik el, minthogy pillanatnyilag nin
csen szó arról, hogy a holttestet át
szállítanak Spanyolországba.

Francé kiáltványa
Madrid, márc. 1.

(fiámét Távirati Iroda)
Fraaco tábornok spanyol államfő a 

következő kiáltványt tette közzé:
Bourbont, habsburgi és lotharingiai 

XIII. Alfonz pénteken Rómában el
hunyt Ö kormányozta népünket 1931 
április 14-éig, a spanyol történelem 
hosszú korszakában. A spanyol kor
mány együtt érez a halála feletti mély 
bánatban. A kormányra az a szomorú 
kötelesség vár, bejelentve népének ezt 
a gyászhírt hogy elrendelje a gyász
ünnepségeket annadt a halottnak tisz
teletére, aki távol hunyta le szemét 
hazájától, amelyet oly szenvedélyesen 
szolgált Alkalmas időben megtörtén
nek majd a szükséges intézkedések a 
király földi maradványainak az Esco- 
rial uralkodói sírboltjába való átszál
lítására.

Ezennel a következőket rendelem el:
1. cikkely. Március 1-e nemzeti gyász

nap.
2. cikkely. E rendelet aláírásától kez

dődő hatállyal március 1-én, 2-á.n és 
3-án minden középületen félárbocra 
kell bocsátani a lobogót.

3. cikkely. Március 1-én az egyházi 
hatóságokkal egyetértésben Madridban 
és minden tartomány fővárosában 
gyászistentisztelet lesz az elhunyt lel
ki üdvéért, (MTI.)

Francia jelentések 
a spanyol viszonyokról

Vichy, márc. 1
A megnamsaállt Franciaország na

pilapjai részletes jelentéseket közöl
nek az egyre súlyosbodó élelmiszer
ellátási Viszonyokról Spanyolország
ban. Az elmúlt száz év alatt nem volt 
rossz & gabonatermés Spanyolország
ban, mint 1940-ben. Az átlagos ga
bonatermés évi negyvenmillió mázsa 
szokott lenni, ezzel szemben tavaly 
mindössze 18 millió mázsa volt. Spa
nyolország egészen a legutolsó évekig 
egyike volt a világ legnagyobb olíva
olaj exportáló államainak. Ma a. sa
ját szükségletét sem tudja e téren fe
dezni. Az állatállomány is veszedel
mesen visszaesett. Spanyolországnak 
például a polgárháború előtt nyolc
százezer lova volt, míg most csak öt
százezer van. A szarvasmarhaállo
mány csökkenése olyan méretű hogy 
a további tenyésztést igen veszélyez
teti.

— Az Értelmiségi Munkanélküliség Kor- 
niAnybiztossága által rendszett kolozsvári 
biztosítási üzletszerzőképző tanfolyam el
méleti része február 27-én befejeződött. A 
tanfolyam 33 hallgatója közül 31 a vizsgán 
kiváló erdményt mutatott fel 8 ennek kö
vetkeztében gyakorlati kiképzésre a bizto
sító vállalatok erdélyi fiókfőnökségeihoz 
lett beosztva. A vizsgákat Gebhardt Do
monkos, a BIOSz elnöke, a tanfolyamot 
bedig Pataky József, az Alsódunántúli 
^lezégazdasági Kamara osztályfőnöke ve
hette.

HÚSOS ÉS HÚSTALAN EGYTÁL-ÉTELEK 
KÉSZÍTÉSE, zsírtakarékoskoilás bemutatása 
ni Elektromos Művek gyakorlati főzá- 
bffliuitatóln. Az előadások Eekii-út 5. ez. 
alatt szerdán d. u. 5 órakor, hétfűn. csü
törtökön és pénteken pedig d. e. 10 órakor 

kezdődnek. Részvétel díjtalan.

Természetes kozmetika
.Szent Gellért 
Széchenyi 

„Szent imre 
■’yógyfibdík néi thermólgőxfürdóinak 

rádióaktív, üdítő gyógyvize!

Német jelentés
angol repülétevékenységrél

Berlin, március 1.
Az angol légihaderő erősebb egysé

gei — mint a Német Távirati Iroda 
értesül, — a szombatra virradó éjjel 
elrepültek a Német-öböl fölé és meg

fiz angol király repülőtisztjei között

VI. György meglátogatta az éjszakai bombázók főhadiszállását. Itt adják ki 
az utasítást esténkint arra, hogy az a-goi repülők miiyen vidékeket keres

senek föl

Hivatalos záróközlemény
Éden ankarai tárgyalásairól

Ankara, műre. 1,. „
A. Török Távirati Iroda Edén török

országi látogatásáról a következű- hi
vatalos közleményt tette közzé:

Edén brit külügyminisztert és Dili 
tábornok, angol vezérkari főnököt, ■— 
akik február 26-án hivatalos látoga
tásra Ankarába érkeztek, fogadta a 
török köztársaság elnöke. A brit ven
dégek megbeszélést folytattak még 
Saydam miniszterelnökkel, Sza- 
radzsoglu külügyminiszterrel és Csák
inak tábornagy, török vezérkari fő
nökkel is. Mindkét kormány megálla
pította, hogy szilárdan kitart a török— 
brit szövetség mellett. A jelenlegi 
nemzetközi helyzetet minden viszony
latában tanulmányozták és különös 
figyelmet szenteltek a Balkán ama 
kérdéseinek, amelyek közelről érintik 
„Törökország és Nagybritannia közös 
érdekeit." A két kormány megállapí
totta, hogy politikájuk mindezekben 
a kérdésekben teljes összhangban áll.

Edén elutazott 
Ankarából

Ankara, március 1.
Edén külügyminiszter és Sir John 

Dili tábornok pénteken este tárgyalá
saik befejezése után elhagyták a tö
rök fővárost. Közvetlenül távozásuk 
előtt Edén még egyszer találkozott 
Seydem miniszterelnökei, azután meg
látogatta az ankarai „Brit népotthont", 
ahol nemzeti viseletbe öltözött, hatal
mas tömeg ünnepelte. Mielőtt a pá
lyaudvarra hajtattak volna az angol 
előkelőségek, Ismét Inönü államelnök 
fogadta őket búcsúkihallgatáson. A 
pályaudvaron Szaradzsogluval az élén 
a török kormány és a vezérkar kül
döttsége, továbbá Sir Hugh Knatch-

— A belvárosi ékszerészek weekendje. A 
belvárosi ékszerészek és órások üzletüket 
március 1-től kezdve szombaton délután 2 
órákor zárják. 

IFJ- SZELECZKY A. J.
Kiválóan FEST, T1S2T6T

Bpest, Izabella-u. 38. Házhoz küldök. Telefon.

lrere,.adí be’e!“ütésére és lerovására szol- 
gélú fcész nyomtatványok és nyögtük kaphatok: 

PAPIRHAZ 
ITfl 8 re E K W ÍS Andr&ss -út 3.

kísérelték, hogy nfcndZíat helyezzenek 
el a folyók torkolatában. Angol re
pülőgépekről néhány bombát is dobtál: 
le a szárazföldre. Eddig semmiféle 
kárról nem érkeztt jelentés. (WJ-1.) 

bull.Hughgssen vezetésével az ankarai 
brit nagykövetség teljes személyzete 
búcsúztatta, a távozókat.:

Orosz figyelmeztetés 
Edenhez

Milano, márc. 1.
A Corriere della Sera pénteki érte

sülése szerint Sir Stafford Cripps 
moszkvai angol nagykövet igen ko
moly orosz figyelmeztetést vitt magá
val Ankarába Edén külügyminiszter
nek. A Dardanellák közelében való 
bármilyen csapat-partraszállítási kí
sérlettel Moszkva feketetengeri érde
keit látja fenyegetve és semmiesetre 
sem maradna tétlen.

Visszavonták az angol 
csapatokat Castel- 
orizzo szigetéről

London, márc. 1.
(NST) Az angolok csütörtökön 

közzétették volt, hogy kedden meg
szállották az olasz Dodekanezosz-eso- 
porthoz tartozó Castelorizzo-szigetet. 
Amikor az angol csapatok elfoglal
ták Castelorizzot, Londonban azt 
mondották, hogy ez az olasz Dodeka- 
nezosz elleni brit hadműveletek beve
zetése. Pénteken hivatalosan közöl
ték, hogy visszavonták az angol csa

patokat Castelorizzo szigetéről, mi
után a csapatok elvégezték a reájuk 
rótt feladatokat". Arról nem számol 
be a jelentés, miféle „feladatokról" 
volt szó.

— A Liliputi Fain nevében Gerencsér 
Ferenc 25 pengőt küldött az árvízkárosultak 
részére. Az összeget rendeltetési helyére 
juttattuk.

— Uj tavaszi képes főár Jegyzékünk meg
jelent és azt bárki kívánságára ingyen és 
bérmentve megküldjük! Magyar Magte- 
nyésztési Rt. Monori Magkeroskedése, Bu
dapest, VIII., Rákóczi-út 7.

A tekintélyvédő
Magyarság

A nyilas Magyarság destrukció
val vádolja a 8 Órai üjság-ot, te
kintélyek megtámadását olvassa ránk, 
szemben önmagával, aki mindig 
csak „igét hirdet".

Hol a Kárpát Duna Nagyhaza és 
más hasonló fevellációk igéjét, hol 
meg a saját konstruktív ízléses lap- 
csinálásáét.

Most még azt is kijelenti, hogy 
„ostoba gyanusítgató kérdéseinkre 
nem válaszol... és — nem is vála
szolt.

Vasmacskakovácsy Szvetozár tud
niillik tegnap két szerény kérdést 
tett fel: 1. hogy a Magyarság fo
gad-e el zsidó hirdetést, 2. hogy köz
reműködik-e a Magyarság szerkesz- 
kesztésében Trettina Jenőt

Hát — hiszen a hallgatás is vá
lasz és mint ilyet tudomásul is vesz- 
szük, azt azonban kikérjük magunk
nak, hogy ezzel az esettel kapcsolat
ban a Magyarság kari szolidaritást 
emlegessen, akármennyire tiszteli is 
— szemmel láthatólag — Trettina 
Jenő tekintélyét.

Kétévi börtönre 
és lefokozásra Ítélték 

Kovarcz Emiit
A legfelsőbb honvédtörvényszék feb

ruár 27-én hozott ítéletében Kavarsz 
Emil ny. őrnagy, országgyűlési kép
viselőt bűnösnek mondotta ki az ál
lami és társadalmi rend erőszakos 
felforgatására irányulj bűntettben és 
ezért őt kétévi börtönre és hivatal
vesztésre s -politikai jogai gyakorlásá
nak ugyanilyen tartamú felfüggeszté
sére, valamint lefokozásra ítélte.

Az ítélet indokolása szerint Kovorcz 
Emil a bűntettet azáltal követte eh 
hogy mint a nemzeti szocialista ma
gyar párt — hungarista mozgalom — 
elnevezésű politikai párt szervezkedé
sének és mozgalmának tevékeny részt
vevője, a mozgalommal összefüggően 
és annak céljára Budapesten 1939 feb
ruár 3-án a Dohány-utcai zsinagógá
ból távozó emberek ellen Kenyeres 
Jenő és társai által véghezvitt és hu
szonkét egyén sérülését okozó kézi
gránát-merénylet elkövetéséről előze
tesen tudott.

Wirth Károly után most már Ko- 
varezot is jogerősen elítélték és így 
mindkettőjük ügye rövidesen a képvi
selőház elé kerül, ahol a választói tör
vény értelmében kimondják, hogy 
mindkettőjük mandátuma megszűnik. 
Mandátumuk megszűnése után a Ház 
elnöke intézkedik, hogy a lajstromon 
utánuk következő pótképviselőt hív
ják be.

Merénylet Írországban
Dublin, márc. 1.

(Reuter) Hír szerint, pénteken kísér
letet tettek a Cork grófságbeli Cil- 
labhey hősi emlékművének felrobban
tására. A merénylet nem járt siker
rel. A robbanás, amelyet az egész vá
rosban hallottak, csupán könnyebben 
rongálta meg az emlékművet. Az em
lékmű mellett talált robbanóanyag
töredékeket katonai szakértők meg 
fogják vizsgálni. (MTI)



elnémult harangokGalamb Sándor átdolgozásában 
megfiatalodott 
a százéves „Kegyenc"

Száz évvel ezelőtt mutatták be a ti-agi- 
kus sorsú gróf Teleki László. „Kegyenc" 
című drámáját Pesten. Az évfordulót a 
Nemzeti Színház március 8-án, szombaton 
azzal ünnepli meg, hogy dr. Galamb Sán
dor átdolgozásában ég rendezésében fel
újítja a hanyatló Rómának ezt a hatal
mas korrajzát, amelyről. Széchenyi István 
naplójában úgy vall, hagy nagyobb mű a 
Bánk bánnál is. A felújításról dr. Galamb 
Sándor ezeket mondja:

— Átdolgozásomban és rendezésemben 
igyekeztem a mű alapvető hibáját-, a ro
mantikus szertelenséget lehetőleg megfé
kezni s a müvet könnyeddé és rövidebbé 
tenni. Az öt felvonást négy felvonásra 
húztam össze, de az átdolgozás munkájá
ban mindvégig.szem előtt tartottam Teleki 
László jegyzeteit. Nagy segítségemre volt 
az az eddig ismeretlen Teleki-kézirat, ame
lyet a nyáron Bomhányi Gyula professzor 
fedezett fel régi iratok között s amelyről 
a 8 Órai Újság annakidején beszámolt. Ak
kor tulajdon képen, már készen is voltam 
az átdolgozással s legnagyobb meglepeté
semre az ismeretlen Teleki-kézirat utólag 
igazolta munkámat. Sok helyen ugyanis 
Teleki László feljegyzései tökéletesen fed
ték azokat a változtatásokat, amelyeket én 
a drámán keresztülvittem. Remélem, hogy 
ezen a jubileumon e® a monumentális kor
rajz megtalálja útját a közőnséghea g a 
felújítás rehabilitál agy érdemtelenül mel
lőzött nagy magyar drásnaírdt.

rMagvar film] ^ok.osJ Viktor regénye befutotta a „nagy drámai téma" teljes 
L_i—J karrierjét: a garabói református pap megrendítő és fölemelő 
küzde.me a magyarságért, a hitért, nemzete jövőjéért megszólalt a legfiatalabb mű
vészet, a film hangján is. Huny a d y Sándor irt belőle forgatókönyvet, olyat, amely 
megőrzi a regény eredeti szépségét, de ugyanakkor alkalmazkodik a film követel
ményeihez is.. Tökéletes magyar film lelt az „Elnémult harangokéból, a klasszikus 
témának talán még a szinpadinál is szebb feldolgozása, méltán büszkék lehetnek rá 
mindazok, akik dolgoztak benne. Elsősorban Kiss Ferenc, aki Todorescu pópát ala
kítja megdöbbentő erővel, aztán Nagy István, ez a rendkívül megnyerő, fiatal er
délyi színész, továbbá a szép Lukács Margit, a kitűnő Keresztessy Mária, 
Görbe János, Greguss Zoltán, Leho lay Árpád és Sala Domokos. A szép fil
met, amely ezzel a visszhangzó mondáilal fejeződik be: „Magyarok, őrizzétek meg a 
magyarságtokat s ne engedjetek a kisértés neki" az U r á n i a és az Atriu m bizo
nyára hetekig tartja majd műsorán.

Európa nem válaszé.
Még három forgatási nap 

és a kitűnő Radványi Géza 
nagy sikerrel befejezi a ma
gyar filmgyártás kimagasló 
alkotását: az „Európa nem 
válaszol" filmdrámát. A mű
teremben gigantikus méretei
vel büszkélkedik az utolsó 
díszlet eg.y óceánjáró luxus
gőzös. Ennek a fedélzeten és 
a hajó más 36 pazar díszletű 
helyiségében 24 tagú sztár
együttes (az élen Tasnády 
Fekete Mária és Petrovich 
Szvetisziáv) magyar filmen 
még nem látott fényűző pom 
pa, szárnyaló derű és patta- ■ 
násig feszült izgalmak között , 
Játssza el az élet és a sorsok < 
drámáját, <

Oj® "ALTÖZATBAN több 
100.000 hanglemez ké

szült az „Iréné" című film bű
bájos keringőjéből, az „Alice 
blue gow“-\>ó\. A legötletesebb 
hangszerelésekkel maga Anna 
Neagle, az „Iréné" primadon
nája énekli a film megejtó’eh 
szép és népszerű slágerét.

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
játssza a „Kegyelmes úr ro
konában" Skublics urat, akit 
mindenki, száraz könyvmoly
nak vél, de valójában ez a 
derűs, kedves alak a kegyel
mes úr mindent tudó és min
denható bizalmasa. Szitnyay 
Zoltán könyvéből készült 
filmváltozatban a „kegyelmes 
úr: Somlay, hölgyszerepekben 
Simor Erzsi és Mezey Mária 
osztozkodnak. Szilassy László 
egy fiatal mérnököt .alakít.

Havasi napsütés

Makay Margit és Rajnay 
Gábor remek kabinetalakítása 
lesz a „Havasi napsütés" 
egyik legvonzóbb érdekessége. 
A két művész két komoly or
vost Játszik. Titkon szerelme
sek egymásba, s mint egy 
előkelő szanatórium Jó tündé
rei, az orvosi gyöngédség és 
mindent elhitető okosság ne
mességével gyámolgatják két 
betegüket, Tolnay Klárit és 
Túrái Idát. Csortos alakítása 
mellett játéknk a készülő Ha
vasi napsütés igaz művészi 
élménye.

Vidéki vendéget fogad 
a Ferencváros és az Újpest

A második fordulóban a saját pályáján 
szerepel a Ferencváros és az Újpest csa
pata is és mind a két vezető egyesület vi
déki ellenféllel mérkőzik. Az üllő-úti sport
telepen a FerCTici’drosnufc a harmadik he
lyezett Diósgyőri Mávag lesz az ellenfele s 
igen erős küzdelemre kell számítani, anél
kül azonban, hogy tartani kellene attól, 
hogy pontveszteség éri a zöld-fehéreket. A 
Ferencváros csapatában Jakab lesz a kö
zépcsatár Finta helyett.

Újpesten a filléres helyáraik bevezetésétől 
óriási közönségsikert várnak az Újpest- 
Szeged mérkőzésén, amelyet 50 filléres álló
hely-jegyekkel és 40 filléres munkás jegyek
kel lehet megtekinteni. Az Újpest csapata 
erősen felkészült a nehéz mérkőzésre, való
színűen meg is veri a szegedieket.

A WMFC Csepelen a Salgótarjáni BTC 
csapatával kerül össze s bizonyára meg is 
nyeri a mérkőzést. A Haladás—Elektromos 
TE meccséin, Szombathelyen, döntetlen ered
mény várható s nem lenne meglepetés aa 
sem, ha. Tokodon ;i TÜSC döntetlenül mér- 
kőzno a Kispest csapatával. A Beszkárt— 
Törekvés mérkőzésén a Sport-utcai sport
telepen a Beszkárt a saját pálya, előnyével 
indul s ez 
eredményt, 
patának a 
hon játszó
döntetlen eredmény is.

A mérkőzéseket délután 3

esetleg Javára, fordíthatja as 
Szolnokon, a Szolnoki Máv cssa- 
Gamma lesz a vendége. Az ott
csapat győzhet, de lehetséges a,

órakor kezdik.

HATTYÚDAL 

női főszereplője 

( Tolnay Klári

-4 Vígszínház mához egy hétre mutatja be 
Emlyn Williame angol író ^Light of 
H eart" című darabját, amely Inn.oeent 
Vincié Ernő fordításában „Hattyú
dal" címmel kerül a magyar közönség elé. 
A darab a mostani háború előtt Londonban, 
majd Néwyorkban került színre nagy siker
rel. Egy színészről és leányáról szól. Ezt a 
két nagy szerepet T o In ay Klári sé Som
lai/ Artúr játssza Budapestén s rajtuk kívül 
Sulyok Mária, Ladom, erszky Margit, 
Pártos 
B ihar y 
amelynek 
■nyitja.

Erzsi, Somló, KSmíves és 
lép fel az érdekes újdonságban, 
próbáit Hegedűs Tibor irú-

OROSZ ESTET tart március 4-én a Szim
fonikus zenekar. Csa jkovszky V. szim
fóniája, R a c h m a n i n o v C-moíl zongora
versenye, G1 a z u n o v hegedű versenye, to
vábbá Borod in és Bimszkij-Korza- 
kov egy-egy műve kerül előadásra Ko
mor Vilmos vezényletével, A j t a y Viktor 
és Hajdú István szólóival.

„AZ ÉV LEGJOBB FILMJÉNEK" JU
TALMÁT most ítélte oda a hollywoodi film
akadémia. A díjat a „M anderley ház 
asszonya" című film kapta. „Az év leg
jobb rendezőjének" diját-pedig John Porá
nak ítélték:' : ■ -/

■ ... . t ■
— A Semler-eég közismerten kiváló minő

ségű szöveteiben ma is igen nagy a válasz
ték.

SZONÁTAESTET tartott tegnap este Kál
mán Mária,' a magyar hegedűművészet 
egyik legkiválóbb egyénisége és Pong- 
rácz István, a kitűnő zongoraművész. Ki
vételes felkészültségük, ösztönös muzikalitá
suk .zavartalan élvezetet nyújtott a kamara
zene barátainak.

— Uj tánctanfolyamok Adorjánjáé M. 
Friüa tánc- éa bíailettatézetében (Erzsébet- 
.körút 44.) március 5-én, szerdán kezdődnek. 
Telefon: 422—104.

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Walikür (’ÁD- -- NEMZETI:

Elnémult harangok (‘/i8). — KAMARA: Kaland 
— MADÁCH: Négy asszonyt szeretek 

(■/<8). —VÍG: Féltékenység (’h8). — MAGYAR: 
Gyergyói bál — MAGYAR MŰVELŐDÉS
HAZA (Városi Színház): Nines előadás. —- 
FŐVÁROSI OPERETT SZÍNHÁZ: Gül. Baba 
(’/*8). — ANDRÁSSY: Ne játssz a szerelemmel 
('/»»). — PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekin
tettel arra... (Vi9). — ERZSÉBETVÁROSI: 
Zsákbamacska (Wj, 8). — JÓZSEFVÁROSI:
Tessék beszállni ÍV.6, 8). — KISFALUDY: Dankó 
Pista nótafája (V<6, 8). — KOMÉDIA ORFEUM: 
Kaesiler, a varázsló (*/.9). — KAMARA VARIETÉ: Tabáni álom (ViS). — ROYAL
VARIETÉ: P.oyal Bál (9).

KISFALUDY: V. d. n. és este: Danikó Pista nótafája (l/d, ’/iö, s/á9). Csütörtökig minden este: Da-nko Pista nótafája.
KOMÉDIA ORFEUM: V. d. n. és V. este- 

Kassiner, a varázsló (J/*5r V<9). Egész héten min
den este es vasárnap d. u.: Kassner, a varázsló.

KAMARA VARIETÉ: V. <1. u. és este: Ta
báni álom. (Vt4s W7, 9). Egész héten minden 
este és vasárnap délután: Tabáni álom.

ROYAL VARIETÉ: V. d. u. és este: Royal 
I-Úl. 1 7.5, 9)., Minden este, csütörtök, szombat és vasamnaip delütán: Boyal" Bájf '

szinnazaK síén mosoro
OPERAHÁZ: V. d. u.« Pillangókisasszony 

(3). V. este: Denevér (VaS). H.: Nincs előadás. 
K.: A nürnbergi mesterdalnokok (kezd. */«?). 
Sz.: A sevillai borbély. Cs.: Dohén gr in (kezd. 
’/27-kor). P.: Don Juan (kezd. ’AZ-kor). Sz.: A 
tenor, Magya.r ábrándok (Lakodalmas, II. rész, 
a Városi Színház épületében, VtS). V. d. u.: A 
mosoly országa. V. este: Carmen. II.: VII. 
Filharmonlaia hang'verseny G/28).

NEMZETI: V. d. _____
V. este: Elnémult ^harangok 
némult harangok. .. ’
Sz. Cs. P.: Elnémult harangok, 
(bemutató),. V. d. u.: Elnémult 
este: Kegyenc.

KAMARA: V. d. u. este: 
’/*8). Egész héten minden este 
dél után: K al and.

MADÁCH: V. d. u. és este: Négy asszonyt 
szeretek (Vr4, ’/<8). Egész héten minden este 6s 
vasárnap délután: Négjr asszonyt szeretek.

VÍG: V. d. n.: A szőkékkel mindig baj van 
(Vs4). V. este: Féltékenység (3/<8). H. K : Fél
tékenység. 8z.: A szőkékkel mindig haj van. 
Cs. P.: Féltékenység. Sz.: Hattyúdal. V. d. u : 
A szőkékkel mindig baj van. V. este: Hattyú
dal <T bérlet).

MAGYAR V. d. u. és este: Gyergyói bál 
PM, */*8). Egész héten minden este és vasárnap 
délután: Gyergyói bál.

MAGYAR MŰVELŐDÉS 
Cyrano de Bergerac (Vall). 
Cserkészelőadás (3, 8). H. __ _ . .. .
(filmelőadás, 5 és x/*8). Sz.: Téli zsoltár (Vtf). 
Cg. P.: Róbert Koch (filmelőadás, 5 és ’Afií. 
Sz.: A tenor, Magyar ábrándok, II. rész (*/í8). 
V. d. e.: Elnémult harangok (h’tll), V. d. u.: 
Hangverseny (5 órakor).

FŐVÁROSI OPERETT: V. d. u. és este: Güi 
Bába (V«4, ’/«8). Hétfőtől péntekig: Nincs elő
adás. Sz.: Fityfiritty (először). V. d. u. és 
este: Fityfiritty.

ANDRÁSSY: V. d. u. és este: Ne játssz a 
szerelemmel (J/í4, ’/*8). Egész héten minden este 
és vasárnap délután: Ne játssz a szerelemmel.

PÓDIUM (a Pesti Színházban): V. d. u. és 
este: Tekintettel arra.. . (Vaő, VaO). Egész hé
ten minden este és vasárnap délután: Tekin
tettel arra...

ERZSÉBETVÁROST: 
macska (V*4, ’/*6, V*9). 
Zsákbamacska,

JÓZSEFVÁROSI: V. ________ _____ _ _
szállni (’/H, V<6, fA9). Csütörtökig minden este: 
Tessék beszállni.

u.: Gynrkovics-lányok (V»4). 
-___ m). TI.: El-

K.: Niskavuori asszonyok.
Sz.: Kegyenc 
harangok. V.

Kaland (Va4 
és vasárnap

HÁZA: V. d.
V. d. u. és este: 
K.: Ro-b-ert Koch

V. d. u. és este: Zsáltba- 
Csütörtökig minden este:

d. n. és este: Tessék ho-

RÁDIÓ
1541 MÁRCIUS 1, SZOMBAT

BUDAPEST I.:
.16.10: Ifjúsági rádió. - 16.45: Időjelzés, idő- 
jarasj-elentés, hírek. — 17: Hirok szlovák ée 

| ruszin nyelven. — 17.15: Cigányzene, Egerváry 
József tárogatószámaival. — 18.15: „A zenei 
összhangról.‘‘ Adóm Jen# előadása. — 18.55: 
,,Magyar önismeret. “ — 19: Hírek magyar,
nemet és román nyelven. — 19.30: „Innem-
onna.n.“ Hangképek. — 19.50: Közvetítés a
nagyváradi Szigligeti Színházból: „Judit ka
pitulál.*4 Z-enés vígjáték három felvonásban. — 
Az I. felvonás után kb. 20.50: Hírek. — A II. 
felvonás után kb. 22: Hírek, időjárás jelentés. 
-- Az előadás után kb. 22.30: Tánclemezek. — 
23: Hírek német, olasz, angol és francia nyel
ven. — Utána kb. 23.25: Cigányzene. — 24: Hírek.

BUDAPEST II.:
17.30: Missziós üzenetek. — 18.30: A fökl-

mívelésügyi minisztérium mezőgazdasági fél
órája. —- 19: Hanglemezek. — 20: Hírek. — 
20.10: Horváth Ilona és Ma.rczinkó Stefánia 
négykezes zongoraműsora. — 20.40: „Kanada.“ 
Kanserné Fedák Ágota dr. előadása. — 21: 
Hanglemezek. — 21.40: Idő járás jelentés.

A BTC holnap délután 4 
tild-utcai tonacsarnokában 
vándordíjas tornaversenyét. A rendező egye
sület mellett indulnak a NTE, a LASE, a 
Diósgyőri Mávag, a Postás SE, a TFSO 
versenyzői, valamint a II., VI. és VII. ke
rületi leventék és a Zrínyi-gimnázium tor
nászai.

GARM1SCII-PARTENKIRCHENBEN a 
nemzetközi ifjúsági játékokon Németország 
válogatott jéghokkicsapatá 6:1 arányban 
legyőzte a magyar csapatot. Ma a váloga
tott Szlovákia csapatával kerül össze. Teg. 
nap a sílesiklóversonyt is lebonyo'ították. 
Győzött a német Scyerling. Az eddigi ver. 
senyék alapján a pontversenyben Németor« 
szág vezet Olaszország és Szlovákia előtt. 
Magyarország Bulgária és Norvégia mögött 
hatodik.

MA DÉLUTÁN 1 órakor kezdődik a BÜE 
lovasmérkőzéee az ugrómérkőzéssel. Az élő- 
lovaglásokat tegnap tartották meg. A Tat- 
tersall-díjban Hávor Lajos százados volt 
az első Taktika lován, a BÜE-dí jában 
ugyancsak Hávor Lajos százados lett az 
első Taktika lován. Vasárnap is lesznek 
versenyek a Tattersallban.

BUDAPEST ÖKÖLVÍVÓ BAJNOKSÁGÁ
NAK küzdelmeit holnap délután 6 órakor 
kezdik a Mávag Golgota-téri nagytermé
ben. A bajnokság még tavaly maradt el 
teremhiány miatt s így a boxolók még az 
1940. évi bajnoki címért küzdenek.

őrakor 
rendezi

& KIo*
Iezer-

Vasárnap ügető
I. Viktória és Briós jól dolgoznak.
II. Amatőrverseny. 

veszíthet, ha hajtója
| Tich, Tisza. 
I III. Ohio, Paprika,

IV. Koma Déva II.
nak nincs ellenfele. 17? Ica vagy Csalafinta 
lehet a helyezés.

V. Pótverseny. Csak akkor kerül lefu
tásra, ha a Márciusi díj elmarad. Dávid, 
Mikola, Kangor.

VI. Tavaszi nagy hendikep. Dalma J. F., 
Dajka, Feketebarát.

VII. Báró és Élre párharcából kerül ki 
a győztes. Helyesély Tarantella.

VIII. Magnézium itt is jó esély. Ha nem 
indul Nim. Pamuki Hárpia és Dáma a 
jobb sanszok.

IX. Légyott sima starttal mindent ver. 
Arany, Lila.

X. (Bitola), Vélia, Ella, Angyalka.
XI. Ciano, Orkán, Elimar D, (engedmé

nyes hajlóval).

Fátyol csak akkor 
elügyetleúkedi. Little

Napsugár. 
távollétében Kangor-

Ma ügető
I. Ciráda és Csoda párharcából várjuk a 

győztest.
II. Baranyai fogat, Kossuth fogat.
III. Baronesz verhetetlen. Zala vagy Eb

adta lehet a helyezés.
IV. Bipacs, Csongor, Sirocco.
V. Bob igen előnyös helyzetből indát 

Echó fia, Lenke.
VI. Ali J. megbízható gyors ügető. Fi' 

csűr, S. Irmus.
VII. Maffndíúwm, Carthago, Azdaja.
VIII. Omge, Gyertyán. Asparas bemele

gítését figyeljük meg.
IX. Bitola utolsó versenyei nem számi* 

tanr.k, megfelelő hajtóval első esély. Múld 
és Barázda jutott még jó felállításhoz.

BAROSS kávéházban < AWano
B 9-től Cselényi József énekeli Xama"”’*

Kitttii* Meleg vacsorák! a fCUnVvill *"••*
I | vári® •

Március 1. és 2-án | 
délurán ’ z3 órakor | I
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Codreanu apjának vallomása 
Horia Sima árulásairól

Bukarest, március 1. 
(Magyar Távirati Iroda) 

A hadbíróság Campulungban meg
kezdte 72 lázadó bűnperének tárgyalá
sát. A védelem tanúnak idéztette be 
Jón Zelea Codreanut, a kapitány édes
apját, aki vallomásában ismertette, 
hogy milyen szerepet játszott a légio
nárius mozgalomban Horia Sima.

Horia Sima még a kapitány életé
ben megkezdette árulását.

A kapitánytól kapott rendelőtöket és 
utasításokat birálgatta és többizben 
kijelentette, hogy ő másképért, vezetné 
a gárdát. Fejében már akkor megszü
letett az a gondolat, hogy

ő foglalja el a kapitány helyét 

és minden igyekezete odairányult, 
hogy ezt az elgondolást meg is való
sítsa. Amikor a kapitány az üldözte
tések idején börtönben ült, Horia Sima 

Kolozsvárott és más városokban 
sorozatos merényleteket követletett 

el einbreivel,
- csak azért, hogy börtönben ülő vezére 

helyzetét súlyosbbítsa. Amikor a légio
náriusok mozgalma élére került, nem 
engedte meg, hogy volt vezérének 
gyászjelentését a lapok leközöljék.

Engem azzal, hogy a vezetést nekem 
akarja átadni, — mondotta továbbá a 
kapitány édesapja, — Bukarestbe csalt, 
itt pedig embereivel

agyon akart lövetni.
— Híveimet börtönbe záratta és kom

munista embereivel véresre verette, 
majd arra a székházra, ahol én laktam, 
gépkocsikból géppuskatüzet .bocsátóit, 
azzal a szándékkal, hogy engem elte
gyen láb alól. Egy nappal később ma
gánlakásomat, ahol családommal lak
tam, több mint száz vörösgárdista vette 
körül és

csak úgy tudtam megszabadulni a 
gyilkos golyók elöl, hogy magamat 
és családomat elbarrikádoztam és 
egészen hajnalig tüzeltem a táma

dókra.
— A kapitány és 12 társa holttesté

nek exhumálása, közben Horia Sima és 
emberei rajtaütésszerűen

betörtek a jilavai fogházba, ahol

A film a mezőgazdasági 
szakoktatásban

Tegnap alakult meg gróf Khuen-IIéder- 
váry Károly elnöklétével a Mezőgazdasági 
Kulíurá.is Szövetkezei. Az a akuló gyűlíson 
gróf Khuen-Héderváry Károly a film ok
tató jelentőségéről beszélt és reméli, hogy 
a kultúráiig szövetkezet megalakulásával 
a magyar mezőgazdasági szakoktatás hat
hatós segédeszközhöz jut. Platthy György 
dr. a mezőgazdasági szakoktatás szolgála
tába Állított film jelen tőségére hívta fel a 
figyelmet. TJgy a földmívelésiigyi mLnisz- 
tér.um, mint más érdekképviseletek kikül
döttei nagy örömmel fogadták a szakokta
tás előmozdítását célzó szövetkezet meg
alakítását.

CJ FŐZŐTANFOLYAMOK KEZDŐDNEK 
a* eskiiutí villamoskonyhábanl Kezdők ré
szére március 4-én, haladók részére már
cius 3-án nyílik mog tanfolyam, hotenkint 
kedden és szerdán délelőtt, illetve hétfőn 
és kedden délután. A tanfolyamokat, amo- 
lyelron korszerű egytál-étolek készítése is 
elsajátítható, az Elektromos Művek a 
Katholikus Háziasszonyok Szöveteégével 
együttesen rendezi. A tanfolyamok 6—6 
hétig tartanak. Jelentkezés és beiratkozás 
az Elektromos Művek Eekü-út 5. az. alatti 

besnutatóhelyiaé gében.

KESERÜV11

űá politikust, köztük minden bi
zonnyal ártatlanokat is, lemészá

roltak.

— Horia Sima vörös légionáriusaival 
meggyilkoltatta Jorga professzort és 
Madgearu minisztert, nem hibásak 
tehát a felkeléssel vádoltak,

egy sakkparti körül
Csalás-e a leütött figura visszacsempészése

Dr. Szele Pál büntetőtörvényszéki 
bíró páratlanul furcsa csalási ügyet 
tárgyalt. Vajda Dezső magántisztviselő 
feljelentése alapján indult meg az el
járás Reisinger Sándor magántisztvi
selő és Kánig Béla kereskedelmi utazó 
ellen. Vajda feljelentése szerint a Fé
szek kávéházban szokott sakkozni Rei- 
singer és és Kőnig. Ha az egyik ját
szik valamelyik kávéházi vendéggel, 
a másik ugyanakkor kibicel s mialatt 
a partner egy-egy húzás előtt elmé
lyedve gondolkodik, azalatt a kibic 
barátjának egy-egy kiütött sakk figu
ráját visszacsempészi a táblára. Így 
aztán mindig Kőnig, illetve Reisinger 
nyert. Minthogy a játék pénzbe megy, 
a feljelentő szerint ezzel Reisinger és 
Kőnig büntetendő csalást követnek el.

A tárgyaláson Reisinger elismerte, 
hogy egy alkalommal visszacsempé
szett egy leütött figurát, de ez csak 
tréfából történt. A detektív, aki ebben 
az ügyben annakidején kihallgatta, 
jegyzőkönyvet vett fel, a jegyzökönyv-

*"* * *'-* '• ~ *1‘.~ lt~i'-*-im~i.n.-tn.nLi~Lnui nji

Jól teleltek 
az őszi vetések

A földmívelésiigyi minisztérium ma 
adta ki legújabb jelentését a vetések 
állásáról. A jelentés szerint az őszi 
búzavetések közül a koraiak legna
gyobb részben jó' teleltek, szépen meg
bokrosodtak és üde zöld színűek. A 
mélyebb részeken vízfoltok láthatók. 
A késői vetések a hó alatt jól kikeltek 
és az enyhe időben fejlődésnek indul
tak. A belvizek miatt, különösen a mé
lyebb részek foltosak s ott, ahol még 
víz alatt állanak, a befulladás veszé
lyének vannak kitéve.

Az őszi rozsvetések közül a koraiak, 
kivéve a vízkárosult területek, elég 
szépek. A későiek gyengébbek és az 
idő enyhülésével fejlődni kezdenek.

A tavaszi búza és rozs alá a talaj
előkészítő munkálatok csak szórvá
nyosan indultak meg.

A tavaszi árpa és zab vetése még 
nem indult meg. A talajelőkészítő 
munkálatok is csak a magasabb és 
szárazabb részeken folynak- A vető
magvak előkészítése folyamatban 
van.

A burgonya többé-kevésbé számot
tevő romlással telelt át. A takarmány
répa elég jól telelt. A kerti vetőmé- 
nyek, bab és egyéb hüvelyesek közül 
a korai borsó vetését a védettebb és 
szárazabb kertekben megkezdték. A 
melegágyak készítése folyamatban van.

A rétek jelentékeny része víz alatt 
áll. A legelők vegetációja megindult, 
fejlődéséhez azonban meleget kíván. 
A mélyebb részek még víz alatt álla
nak.

A korán virággá gyümölcsfák rü-

NÖVÉNYHUS
A TÖKÉLETES HÚSPÓTLÓ
Folnőttnek, gyermeknek diétádnak. 4 eteméiyee 
adag 36 fin. Kapható Meinl üzletekben ée

VI’., Mu>zúr>u. io. |

egyedül Horia Sima a bűnös, 

aki félrevezette a légiót és azt gyilkos 
célokra használta fel.

A tárgyalás tovább folyik.

Bukarest, március 1.
(Magyar Távirati Iroda) 

A brailai törvényszék golyóáltali 
halálra 
vezetőt, 
gyilkolt 
tót. Az 
hajtják.

ítélte Jon Badea gépkocsi
aki 1939 novemberében meg
ás kirabolt egy adóvégrehaj- 
ítéletet 48 óra múlva végre-

bői azonban kihagyta azt a körül
ményt, hogy egy-egy partit mindössze 
tíz fillérbe játszottak. Már pedig, 
amikor egy-egy játszma néha 3—4 
órai fejtöréssel jár s emellett legalább 
80 fillért tesz ki a kávéházi fogyasz
tás, nem valószínű, hogy 10 fillérért 
csalni akartak volna.

— Vajda haragszik rám, — mondotta 
Reisinger — s ezért emelte ellenem ezt 
a neevtséges vádat. Egyébként is 
csapnivaló rossz játékos az, aki nem 
veszi észre, hogy egy leütött figurát 
visszatesznek a sakktáblára.

Kőnig ugyanígy vallott. Az egyik 
tanú elmondotta, hogy Rei, inger és 
Kőnig állandóan ilyen tréfákat en
gedtek meg maguknak sakkozás köz
ben, úgyhogy a hibás húzást egymás 
közt Reisinger-lépésnek nevezték.

A bizonyítási eljárás befejezése után 
az ügyészi megbízott elejtette a vádat, 
mire a járásbíró a bűnvádi eljárást 
megszüntette

íe»‘.. 1 h

ij 

gyei a védettebb helyeken már duzzad
tak. I- agykart látszólag nem szenved
tek.
*V**zvv******b**'**’»A<WWWWWW«/VS 

Kacskai ingós 
káromkodás 

— hat hónap
Lemnich András budafoki nyilas kő

műves tavaly többek jelenlétében kacs- 
fcanngós káromlásokban tört ki, szi
dalmazta, reprodukálhatatlan kifejezé
sekkel ócsárolta a magyar nemzetet, 
becsmerelte a magyar kenyeret és har
sányan éltetni kezdte Szálasit. Hiába 
figyelmeztették, másnap káromkodását 
megismételte, ezért feljelentették. A 
budapesti büntetőíörvényszék folytató
lagosan elkövetett izgatás és nemzet- 
gyalázás vétsége címén Lemnichet 
négyhónapi fogházra ítélte. Az ügy 
most került a Kúriához, ahol a nyilas 
kőműves büntetését hathónapra emel
ték fel.

Két kisgyerek 
egyedül maradt 

a lakásban
Komárom, március 1.

A komáromi Erzsébet-sziget egyik 
miinkásházában a hároméves Kása 
Pált és a kétéves Juliskát édesany
juk, mialatt bevásárolni ment, a be
zárt lakásban magukra hagyta. Mire 
visszatért, a lakás sűrű füsttel volt 
tele e az egyik ágy lángokban állott. 
A gyermekek holtan feküdték a szo
ba padlóján™ Valószínűleg gyufával 
játszottak és füst mérgezés ölte meg 
őket.

' ■ ■

BRILLIÁNS
VÍRUS ESK, udvarban

Elsüllyedt az Exmoor
London, március 1.

(Reuter) A tengernagyi hivatal 
közli, hogy az elmúlt kedden német 
gyorsnaszádok az Északi tengeren 
megtámadtak egy angol hajókara
vánt. A ‘tengernagyi hivatal közli, 
hogy a Lampard kapitány parancs
noksága alatt álló Exmoor cirkálót 
elsüllyesztették. Az áldozatok hozzá
tartozóit értesítették, (MTI)

*

Az „Exmoor" német flotta-évkönyvi 
adatok szerint úgynevezett „schnelles 
Gleitboot", gyors siklónaszád volt, 
900 tonnatartalommal.

400 éves a magyar 
Jézustársaság

Kilencnapos ünnepi ájtatoaság 
az Egyetemi templomban

A Jézustársaság fennállásának 409 
éves jubileumát nagyszabású ünnep
séggel ülik meg mindazon intézmé
nyek, egyesületek, amelyek a magyar 
Jézustársasággal kapcsolatban állanak. 
A jubileum alkalmából az Egyetemi 
templomban kilencnapos ájiatosság 
lesz. A szép ünnepség fénypontja a 
március 9-én, vasárnap a Bazilikában 
tartandó pápai nnneiusi szentmise és 
ugyanaznap a pesti Vigadóban Ma
gyarország bíboros. liehcegprimásáhak 
elnöklete alatt tartandó díszünnepély. 
Az előkészítő bizottság máris minden 
előzetes intézkedést megtett, hogy a 
katolikus hitéletnek ez a legközelebbi 
nagy ünnepsége minél méltóbb és mi
nél pompásabb külsőségek között foly
jon le.

A hadikölcsönkötvények 
letétbehelyezése

A m. kir. minisztérium 500/1941. M. E. sz. 
rendeleté értelmében Magyarországon, lakó 

' Hí& székhellyé! bírú^kxShélyék. cégek 
kötelesek hadikölcsönköfvéhuciket március 
31-ig letétbehelye^f^'^. Wétífeiielyéizés a 
ra. kirí adóhivataloknál, a Pénzintéaati Köz
pontnál, ennek tagjai-sorába tartozó ban
koknál és., takarékpénztáraknál, valamint 
ezek fiókjainál, az Országos Központi - Hi
telszövetkezetnél, az pnnek kötelékébe tar
tozó szövetkezeteknél és ezek fiókjainál'tör
ténhet meg. A visszacsatolt keleti és erdélyi 
országrészen a Magyar Nemzeti Bank fiók
intézetei és kirendeltségei, a m. kir. posta
hivatalok s a rendeletben megjelölt, e terű- 
létén működő pénzintézetek jogosultak a 
letétek átvételére.

Azon hadikölcsönkötvények tekintetében, 
amelyek a rendeletben felsorolt állami szer
veknél, törvényhatóságoknál stb., vala.m nt 
a fentmegjelölt intézményeknél, pénzintéze
teknél és biztosító-magánvállatoknál már a 
rendelet hatálybalépésekor letétben van
nak, a kötvények tulajdonosai március 
31-ig a letéti helynél ugyancsak bejelen
tést tartoznak tenni.

A letétbeholvezési és bejelentési kötele
zettség kiterjed nemcsak a magyar hiva
talos megjelöléssel ellátott (noszrifikált) 
címletekre,, hanem a román vagy csehszlo
vák hivatalos megjelöléssel ellátottakra is, 
úgyszinén a megjelölés nélküli hadiköl- 

■ csönkötvényekre.
Azon hadikölcsönkötvények alapján, ame

lyeket a megszabott határidőben letétbe nem 
helyeznek, illetőleg amelyekre vonatkozólag 
bejelentést nem tesznek, semmiféle jogot 
gyakorolni nem lehet. A pénzintézetek a 
bejlentések eszközlésére ügyfeleiknek kész
séggel és költségmentesen rendelkezésre ál
lanak. A hadikölcsönkötvények tulajdonosai 
saját érdekükben járnak el tehát, ha a tu
lajdonukat képező, nem pénzintézetnél vagy 
a fent megjelölt intézményeknél kezelt, ha
nem otthon őrzött címleteiket valamely 
pénzintézetnél letétbe helyezik, azok pedig, 
akiknek kötvényei valamely pénzintézetnél 
kezeltetnek, az illető pénzintézetnél kö’tség- 
mentesen beszerezhető „Bejelentési jegyzék" 
kitöltésével a rendeletben előírt bejelentést 
megteszik.

A legkényesebb Igénye
ket is kielégíti ■ hajlé
kony sxab.

EXTRA" 
fábólcipőtalp

Használatban
[tartás, vízhatlanI
I Miauén mennyidben naátlftj* 

vU2ont»Udókiuk, lermélíkMltl ______...

Mosok h KMsok Tins. ói Ért. SMzdi
IX., Krkel-utca 80. Tel. 188-810, 181-77*.
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Német bombák 
egy olasz repülőtéren

L’b 2 ballon- J IHe-frnyitt a l
UaU"raslán|pFYinilJ
lödére és viharkabát wlífe H SW í

Mer még
teljes választékot talál AdBiMmw legolcsóbban, a világ 
legjobb zongoráiból; Vfe/ V 
rész letr<8 1 * « W f ®

a/h olaszországi repülőtéren Jtülönböző méretű repülő bombákat „tankol- 
nak“ a támadásra induló német gépek

Kih bombáznak kórházakat?
Róma, március 1.

(NST) Az olasz sajtó élesen cáfolja 
azt az angol állítást, amely szerint a 
német repülőhadtest gépei legutóbb 
Málta ellen intézett támadásuk során 
bombáztak volna egy kórházat. Az 
olasz lapok megállapítják, hogy ez a 
hír teljesen alaptalan. Ezzel szemben

tény, hogy a brit repülők február 
17-én eltalálták a keletafrikai Juha 
hadikórházát, bár a kórházon tisztán 
látható volt a megfelelő jelzés. Tény 
az is, hogy február 25-én brit repülők 
a Földközi-tengeren gcpfegyvertüzztel 
árasztottak el egy olasz segélyrepülő
gépet, amelyen szintén világosan lát
ható volt a vöröskereszt jel.

Londoni
tudósítónk
táviratából

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

A találgatásoknak ezúttal az a tény 
az alapja, hogy Sir Stafford Cripps, 
moszkvai angol nagykövet megláto
gatta Edent Ankarában. Londonban 
félhivatalosan kijelentették, hogy a 
találgatások túlz-ottak és a látogatás
nak egyszerűen az az oka, hogy 
Stafford Crippsnek Moszkvába 
távozása óta nem volt alkalma 
mélyeson érintkezni az angol

léden"

Márton és SzászBAlváray-utea 3. Címre ügyelőt
KERESZTELT

hírneves zongoraterme
jarSte, Budapest, V.,

Vilmos es.-út 66.
Legjobb zongorák 
legolcsóbban, 

’ A| ’ részletre is.

tsa'íilás Mtasemífeü.

Felöltők
Misterek

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

CA NTU Ll A
HARMONIKÁK KIRÁLYA
Hangban. ártan ve.et

W BEMENTI :T
pénz All a mázhoz, 
ha átnézi régi értékpapírjait. Leg
jobban értékesítheti Barna Bank
nál, V., Nádor-utca 26. T. 12-13-16.

Értékpapírokra kölcsönt nyújtunk.
Briliáns | ékszert
=X-*I vesz
Klelnberger icűute^lO. I 

■s 60 éve fennálló cég. .

BBilllárdasztal, 
kertibutor. szék, evőszer FR1ED 
vendéglői berendező Király-u. 44

BR1LLIANST, 
ékszert, logaranyatlegdrágíbbanveszex  

Hagy Imre & 69.
Mulasson otthon!
Béreljen gramofont — lement Ryímus- 
tCI Arany János-u 18. Telefon 12o-984 
*0 pengős havi részletre 

Rádiók 
kaphatók. írógép, varrógép. Len- 
__ gyei Rádió, Teréü-körát 88. 
Szőrmefestő és kikészííó 

Weíl Menj Budapest, Forgáoh-u 33 
Váci-útnál T.- 291-234. Kis tételekéi 

is vállal

kávéház étterme. Rottenbiller-w.
10. bejárat a Péterffy Sándor-utcárói.
Nyitva 9—2-ig.

bizalommal

X.

BÚTORT
vm.WPRPFENSTEIN-U.Z/A

Tóth Lajos
fest — tisztít

V.. József Nfdor-tér 9. 181-297.

A Rosita
Qllccerlnes 

kézfinomító 
finomít 
puhít, 
fehérít, 
nem zsíroz, 
azonnal felszívódik 
gazdaságos, 
használja Ön is.

A „Rosita“ ké tfinomító üvegje 
P 1*40, 2*50. Kapható s^közietek
ben és a forgnlombahuzónál. Mar- 
kovttss drogéria. Andrássy-út 79.

Perfekt majjar-német gyorsírót 

finállö 
levelezőt 
ki' öuy vetéshez is ért, keres nagy
vállalat azonnali belépésre Aján
latok elkiismeretes őskeresztény “ jeligére a lap kiadóhiva

talába küldendők.

htélíaíma Törökbálint és Batu! 
18 P, vegyes fajtákból 14 P, II rendű 
lop abfeladó, postáns lállítva utánvét
tel. Hermann Jakab Irhoo, Kárpátalja.

LYRA
r. t. Magyarorsrag legnagyobb bob- goratermo: Erzsébet -körül 19 
tűnő külföldi zongorák 600-tól Bérleti 
VÉTELI Cserei Siíllití.! Hawooluel

Telefon: 222-616.

«érít vissza 6gy= 
íeiem festésért. 

L wSaSia költözködésért. 
Hadé lakását btj’:“ 
lenti és azt kiadjuk. Express. Erzsébet körút 16. sz., f. 3. T.r 422—156, 

Használt bfiíor 
biztosan Jó. Hűlók 13O-t«i„ 
sima hűlók 280-401, ebédlők 1-0-töl, gyönyörű ikombiuáhi 
(mohák bnsenáltak, üjak StS-tő! 
7 drbi Új £a hasinált konyáik. 

Óriási vAlaseíélr. Részletfizetés. 
Bútörmagnzin, Nűrin-u. 43

Ansoranyúl 
ketrecet 

rendeljen szakértő él. gin' er bsb- 
talosmest?r, Újpest, Nyár-u, 73. T. 
494-299. Állandó raktár. Fermolc 
teljes berendezését vállalóim

VENDÉGLŐI 
kávéházi berendezések, asztalok, székek. sőrkimérök, jégszekrények, 
evőeszközök, tálak, tálcák, teáskannák, kertihútorok nrgy 
választékban HEXNER Királj-u 16

Ez üst rókák,
bundák olcsón Szem ere szűcsnék 
Erzsébet-körút 2b. Mfsodik emelten,.

Füstölt libamell 
kiváló házi füstölés 3.60 P. 
Libacomb a— P. ft lg. 
frankó. Deliné. Debrecen. F!a.!I.O_ *

an » béradón* fl _ TELEFON
■ Oh W. 223-086

Z O N GORÁT, 
pmniuut vennék priváttól ■ esz- 
pénzért. Pajor. Telefon;'.kettös..áa- 

huszonnégy-ötszájtőtvennyo le

szükség.

London, március 1.
Edén angol külügyminiszter megle

pően. hamar fejezte be tárgyalásait, 
ónért mint hivatalosan jelentik, —

a megértés tökéletes és további 
eszmecserére nincsen

A vezérkarok főnökei és katonai kí
séretük ennek ellenére 
tárgyalásaikat.

A világsajtó tele van isimét a szo
kásos és időközön ként felbukkanó 
kombinációkkal,

az angol—orosz viszony alakulásáról.

f oly tátjáik

+5° Változékony, 
enyhe idő

A változékony jellegű időjárás következ
tében továbbra is jobbára felhős marad az 
égbolt, de kissé élénkebb lesz a .légáramlás. 
Az enyhe levegő beáramlásával sokfelé ka
punk esőt. Az éjszakai fagy teljesen meg
szűnik, nappal azonban fokozódik az eny
heség. Néhány na pmulva azonban lehűlés 
fenyeget. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Délnyugati, nyugati széL Helyenként 
köd. Több helyen (főleg az ország nyugati 
és északi részeiben) eső. A magasabb hegye-

Sir 
való 
sze- 
kor- 

mánnyal és egyszerűen az aránylagos 
közelséget óhajtotta felhasználni, 
hoigy külügyminiszterével találkoz
zék.

Nagyjelentőségű a balkáni helyzet 
alakulásával kapcsolatban George 
Rendeli szófiai angol követ intelme, 
amelyben kijelentette, hogy az ango
lok valószínűleg hamarosan meg fo>g- 
jáik szakítani a diplomáciai viszonyt 
és

ha német csapatok jönnek Bul
gáriába,

az országot, mint az ellenség által 
megszállott területet fogják tekinteni.

Mikes György.

ken először havazás, azután havaseső. A hő
mérséklet ma kissé emelkedik, holnapi ala
kulása bizonytalan.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALÁSZ SÁNDOR

Alapította!
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer- 
kesztoéeg: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrásey-nt 47. Telefon: 22-42-32. 23-42-33, 22-42-34.

Kalapja piszkos, formátlan?
Szakszerűen tisztítja, formázza 
Lampert kalapocmecter. iókai-tér 6 
Udvarban. Vidékre postán, utánvét 

Női kalapalak.tás is
^ÍCf%á5bcfrí vasútállomástól villamosig kísérő hölgyet kérem, hogy a nála maradt 
táskát, ötven pengő jutalom 
ellenében a fényképek miatt juttassa 
vissza. Budapest, Nagytemplom-u. 28. 

l fi. délutánonként.
F7!Ííye 1 emI Téli almát, minden 
legjobb fajtát szállítok 20 ltg-os ládá
ban. Tiszta Jonathán, tianelb P 18.H0. közönséges vegyes fajtájú P 14.80, főz. 
alma 10.80. 20 fcg-os ládában ab itt 
utánvét. Fnchs Ferenc gyümölcsbe- 

reskedő. Máramarossziget.
Egy pengőért óránként írógé
pemmel lakásra megyek. Este is. 
Inoze Margit, S:ent István-körüt 6. 

127-S41.

Német, Francia nyelvoktatás. levelezés gyors, olcsó. 421-016.
Bármilyen “a
leszírmazásl vKMMN Y 
beszerzése (nemcsak nemesi) ügyében 
forduljon a Heraldika nemes- 
ségl irodához, Budapest. ÍV, Gróf 
Károlyi-utca 14, tel. 381-199, 184-644.

ZSOLDOS-  ̂

összevont tankönyvek, algebra macin- 
tanulók részére kapható': Dohánv- ntca 8f Tele fo n 223 -40®.

Cssma o ópspír
nagyban, Vadai Tibor papírnagy- 
kereskedő. IV., Kecskeméti-u. 14. 
Muzínm-^ö úri oldal. T.: 1S0-2I9. 

F51 
Jelyzettn&solds 12 illlértői 
iOO soSaaorosltás 1 fiO Taxigepirás. 
lordításók Nagy Ibolyánál, Teréz- hrt 29. 326-513.

K V £. T U R X?
Középiskola! Ka^Ant.- n- 
folyaidti. Olcsó, bi-tos. Válasz
bélyeg.) Budapest, )I. ster-utca 4

V. KÉRBEK antészakiskola 
ut. Szilák, Teréz-krt 7. T. 224-86z<> 
Hatóságilag vizsgáztat személyautóra 
motorkerékpárra. Úrvezetőknek egyéni 
kiképzés. Legújabb könyvCnk 8,ÚO« 

RUHÁT LÉNÁÉT 
úrlszahónkl ren.eljen 8 b. 
vetek raktáron. Mrzséliet-tér 13- T.: 182-570.

Öskeresztény gyárvezető tisrtvi- 
selö elhelyezkedést keres Bcéplaki, ____ XIV.. Benkö-u. 7.
(jres szobát, tonjdiával vágj hasz
nálattal sürgősen teresek Báthory- 

utca környékén. Tel.: 11-49-7 ’.
Kis központifütésü világos szo
bát keresek március 15-re „Tisatvi- 

selönö" Jeligére.
Egy peng < ért magyar-német 
taxigépirás minden időben, ugyanott 

másolás. Jurkovits. 49-3.?-84.

',onafc!ián szállt ok 
fi ■ IEG l 1 20 kg.-os télicsomngo- 

lásu ládában 20 fMrt Jó minőségű 
Jonathán. Batal, Sóvári stb vegyesen 15 P, 11 o. 11 P-ért, ab Kökényes 
utánvéttel. Bmilovics Antal, gyömöíc®- kereskedö, Kökényes. Kárpát.'’íja. 
RnnTót 

márkás használtat veszek. Lengyei Rádió, Terez-körút 38. T.: 1K7-39.
Nő! szabászatra « hét alatt töké
letesen megtanítom. Tassy szalon. Veres Pálné-u 8. T. 887-045.

KUlÖnhejjáratu nagyon t'sta 
bútorozott szoba, központi fűtéssel, melegvízzel kiadó III , Árpád feje- 
delem-útja 44. Flázfelfgyelö. Béri ni 

tértől 3 kisszakasz.
Londoni angol tanár speciális gyors rendszerrel, tökéletes kiejtés

sel tanít. 421-016.

Mii vezető vas- és fémmunlta 
tömegmunkában teljesen Jártas, el
helyezkedne. „Üzemet bevesetek“ 

Jeligére főkiadóba.

örökig kás, ingatlan, telek
■ ■ P Erzsébet-körútnál

MA 286 Bl8n 3 cm.BHH komf. kislak.
M ■ íjrs 14.206 bér UO.OOO-
■ ■ wHAs ért. Dr. Hegyi 

■MMM 13 96-83.

Eladás .
ősparkban adóm. S szobás összkomf. 
luxusvilla terrasz sjem. lak. hámn. lak. 
45.000-ért. Dr. Hegyi 13-86-83.

Uzcmház
Thőköiy-űtnál, 1000 ölön, 1500 négy
zetméter munkaterClettcL irodákkal, 
lakásokkal, garázzsal 150.000. Pollik,

Mzeef-kőrút 11. T. 148-879

Gubernátor-uívar 
25-ik lársasházunk 

a Horthy-híd budai hídfőjénél a ISO 
méteres Vitézek-terén épill.

25 éves legnagyobb 
adómentesség.

Versenyen felöli kivitel. Príma ren
tabilitás. Amortizációs kölcsön. Gar- 
szón, 1 szobás-hallos cselédszc&ás, 
2 szobás g’arsíón, 2 szobás hallosr és 
négyszobásnak is megfelelő nagy 
2 szobás hallos, kívánságra nagyobb 
öröklakások 
leköthetők Tisztviselő Társas
házak Építő Irodája, Horthy 
Miiloa-út 3(1. — Teleron: 26S-469.

Vasárnap délelőtt is

Dobogókőn
tldUlö Társashoz 700 m. maj'M 
alpesi klíma, 1-2 szobás appartemen- 
tek fényes kivitelben Kedve:;ő fi e- 
tési feltételekkel. Berbeadható leg
jobb jövedelmezŐBéggel. Leköthetők 
Glook építőmesternél. Budapest. Moh 

nár-n. 8. Telefon 383—119.

EZER fiVÜMÖLCSÖS 
HÁZHELY KISPESTEM 
43-as és 40-es villamos végállomásá
nál 120 négyszögöles telkek 14.50—19 pengős Arak; Ötévi törlesztés. Minden 
telekhez várost ▼ z vezet ék, vil
lanyvilágítás, kiépített utak, járdák. 
Magja r-01 a s a Bank paroei lázasa* 

Telefon; 346-Ö29.




