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BALKÁNI AKCIÓKAT
Bulgáriában dél felé menetelnek a német csapatok, amelyeket 
a bolgár nép örömmel fogadott------Edenék a görög királynál

4 <WM> milánói
tudóíitójának teletonjeleniés

Milánó, március 3.

Olaszországban a hétvég nagy ese
ménye, Bulgáriának a hármas pak
tumhoz való'"®^HSkozásá érthető örö
met okozott, ami pedig ennek albániai 
kihatásait illeti, egyenesem lelkesedést 
keltett. Jól tájékozott diplomáciai kö
rök általában követkéz ;képpen képze
lik el a márciusi események alakuld 
sát:

1. Mialatt a német csapatok felvonu
lása befejeződik, a „tengelydiplomácia 
megdolgozza a talajt a Balkánon".

2. A kellő pillanatban, most már had
erejével adva nyomatéket szavának, 
<i Wilhelmstrasse utolsó felszólítását 
intézi mindazokhoz, akik Delkeleteuró- 
ptiban még mindig angol érdekeket 
szolgálnak.

3. A katonai események, amelyeket 
még senki sem lát előre pontőrén, 
még nem is vehetők kombinációba.

Lehetséges, hogy a második és a har
madik fázis között

újabb külpolitikái szenzációk is 
történnek.

Ami pedig a harmadik felvonást 
illeti,— itt már csak a katonák jelen
jek meg a porondon és az ágyúk szol
gálnak kísérőzenével — ebből a Corri- 
<\re. dalia Sera szerint Törökország és 
Szó vjetoroszország kimaradnak.

,A görögöknek nyújtandó török se
gítség kizárólag teoretikus. Az Égei- 
tenger partjain való török felvonulás 
egyszerűen non sens“, — írja a lap.

Gróf Clano visszaérkezett Rómába 
és Mussolinival tárgyalt

■"'ág nem tudni, hogy az olasz külügy
miniszter mindjárt visszatér-e albá
niai repülőrajához, vagy pedig nagy- 
|zámú külügyi teendői miatt egyelőre 
4'úmában marad.

4 ma délben megjelent újságok 
eSész oldalas címek alatt jelentik, hogy

®®inet csapatok Bulgárián keresztül 
dél felé menetelnek.

A Szófiába kiküldött olasz újságírók, 
Közülük sok ismert nevű haditudósító, 
j*eszámol az első német katonák felb
ukkanásáról a bolgár főváros utcáin.

. pA. tankok és repülőmotorok döreje 
közepette telefonálok, jelenti Lilit a 

Corriere delta Serának. — Végelátha
tatlan sorokban vonulnak el a moto
rizált osztagok. A harcikocsik felis- 
merhetétlenül sárosak, három nap óta 
vannak utón. Pénteken keltek át a 
Dunán, azóta legfeljebb órákat pihen
tek. Gyorsaságuk ijesztő: mintha re

Német vélemény szerint 
Bulgária csatlakozása bevezetője 
másutt bekövetkező eseményeknek

Belgrád, március 3.
(Búd. Tud.) A „Politika" berlini tu

dósítója német körök érdekes meg
állapítását közli a Bulgáriai csatlako
zása által előállott új helyzetről.

Berlini jól informált körökben meg
állapítják —■ írja a tudósító — nem 
lehet feltételezni, hogy Bulgáriának a 
hármas egyezményhez való csatlako
zása után most folytatódni fog a kato
nai akció a Balkánon. Semleges kö
rökben is rámutatnak arra, hogy ha- 
solnó volt a helyzet tavaly márciusban 
es áprilisban, amikor nagy izgalmat 
keltő jelentések érkeztek a Balkánról s 
az izgalom éppen akkor érte el tető

A Balkánon 
és a Közelkeleten 

nem kerül sor döntő akcióra?
Lsztanbul, márc. 3.

A török sajtó szerint Cripps moszk
vai angol nagykövet Edennel folyta
tott tárgyalása során tájékoztatta hz 
angol külügyminisztert Szovjetorosz- 
ország álláspontjáról a Közelkeleten 
esetleg felmerülő vitás kérdések tekin
tetében.

Ankarai megfigyelők szerint
a Balkánon és a Közelke’eten nem 

kerül sor döntő akcióra.
Bulgária helyzetét Egyiptoméhoz ha
sonlónak mondják. Megállapítják még, 
hogy 

kordokat akarnának elérni, úgy vág
tatnak dél felé. Ezek a „villámalaku- 
latok“ még a repülőket is megelőzték. 
Már vasárnap hajnalban itt voltak, 
míg az első Messerschmidt-rajok csak 
délben tűntek fel Szófia felett"

Györgyi Miklós

pontját, amikor a németek ellenkező 
irányba megszállották Norvégiát és 
Dániát Itteni körökben annak a véle
ményüknek adnak kifejezést, hogy a 
mostani balkáni események csak beve
zetői olyan nagyobb eseményeknek, 
amelyek másutt fognak lejátszódni, 
Bulgáriának a tengelyhez való csatla
kozása . előkészítését jelentheti vala
mely új háborús fejleménynek.

A lap tudósítója jelenti még, hogy 
berlini politikai körökben kijelentet
ték, hogy Bulgáriában, különösen pe
dig Szófiában nagyobb szabotázs ak
ciót terveztek, erről azonban a németek 
tudomást szereztek és idejében meg
akadályozták.

Szovjeioroszország semmi körülmé
nyek között nem változtatja meg 
álláspontját Törökországgal szem

ben
ée ha Törökország bonyodalmakba ke
verednék, ez nem módosítaná a szov
jet semlegességét

A „Vatan" bízik abban, hogy a Tö
rökország és Bulgária között fennálló 
viszony alapján, különösen pedig a 
bolgár-török megnemtámadási nyilat
kozat értelmében

Bulgária bizonyos biztosítékokat és

magyarázatokat fog adni.
Ebben — írja a lap — mi jó szándékot 
látunk, azonban nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a Bulgáriában lejátszódó 
eseményeket. Törökország éberen, de 
nyugodtan figyeli az eseményeket és 
mindent megtesz, amit a jelenlegi 
helyzet megkövetel.

Idegen légiraj 
Jugoszláv terület 

fölött
Belgrád, márc. 3.

(NST.) Vasárnap 13 ó. 5 p.-kor nyolc 
gépből álló ismeretlen nemzetiségű 
repülőraj Gyevgyeli mellett behatolt 
a Jugoszlávia fölötti légitérbe. A 
légiraj Görögország felől jött és át
repült a görög—jugoszláv határon 
lévő Bebszica-hegységben. Az idegen 
repülőraj rövidesen megfordult és 
visszatért Görögországba.

Légiriadó Athénben
Belgrád, márc. 3.

(NST.) A „Politika" athéni jelentése 
szerint vasárnap d. u. fél 5 órakor 
légiriadó volt Athénben és Pireusz-^ 
bán. A riadó fél óra hosszat tartott. 
Ellenséges repülőgépek nem jelentek 
meg a város fölött és támadásra nem 
került sor.

Edén 
a sörös királynál 

f ■ --
Athén, márc. 3.

Anthony Edén külügyminiszter és 
Sir John Dili tábornok, vezérkari fő
nök, vasárnap e>ste repülőgépen meg
érkezett Athénbe. Kíséretükben Elm~ 
hurst légitábornagyon kívül számos 
vezérkari tiszt volt Rögtön megérke
zésük után György görög király fo
gadta Edent és Dilit, majd még tegnap 
este Korycisz miniszterelnökkel tár
gyaltak. Edén megérkezésekor úgy 
nyilatkozott, hogy teljes megelégedé
sére szolgálnak az Ankarában folyta* 
tott tárgyalások eredményei.



Járo&s cáfol
_Az Imrédy-párt bajaival — stílsze

rűen -— a párt bajai értekezletén 
foglalkozott Jaross Andor és termé
szetesen cáfolta a Magyar Megúju
lás Pártjával kapcsolatos válsághí
reiket. Olvastunk már sok válságcá
folatot, de ez a Jaross-féle cáfolat 
olyan kimerítő, hogy mindenesetre 
gondolkodóba ejti azokat is, akiknek 
eddig halvány sejtelmük sem volt 
arról, hogy válság lehet Imrédyék- 
nél. Jaross cáfolja Imrédy Béla

Zsidópénzt 
fogad el 

a Magyarság?

)

Az eszmevédelmi szellemi el
sötétítéssel, úgy látszik, együtt 
járnak azok a logikai bukfencek is, 
amelyekkel a zöldinges újságírás 
előszeretettel szokott kitérni a 
neki feltett kérdések nyilt megvála
szolása elől. A tapasztalat azt mu
tatja ugyanis, hogy legalább két- 
szer-háromszor kell feltenni a kér
dést, közérthetően és magyarán, 
amíg kielégítő választ kap az em
ber-

Legutóbb például az a kérdés me
rült fel: elfogad-e zsidó hir
detést a Magyarság című 
nyilas újság'!

Hosszabb ideig tartott, amíg slke-

NAGY MAROK, 
KIS HÍREK

Letartóztatták a cseh-mcxrva protektorá
tus területén a szlovák bankjegyek régóta 
'keresett hamisítóját, a 19 éves Stava M-i- 
roezláv géplakatost.. A fiatal géplakatos a 
múlt év december óta hamisította a cseh
szlovák 500 koronásokon a „Slovensky 
stat" felülnyomást. Kb. 30.000 korona ér
tékű hamis bankót hozott forgalomba. 20.000 
korona értékű hamisítványt Németország
ban sikerült lefoglalni, míg a többit a 
szlovák csendőrség szedte össze a keres
kedőktől és a lakosoktól.

Trolleybuszokat helyeznek üzembe Po
zsonyban.

Donöván ezredes Amerikába való haza-

*

| IRODALMI ESEMÉNY
KERÉKGYÁRTÓ JÁNOS GEORGES ÖUDARD

BÁBOK NAGY PÉTER
VAGYUNK

A CÁROK CÁRJA
REC1NE ÉLETE

Az újkori történelem legérde
; XIV. Lajos korának udvari kesebb alakja: Nagy Péter,

életét állítja elénk, a kor leg aki megálmodta azt az orosz
nagyobb drámaírójáról, Racine- törekvést, amelynek megvaló
ről írt kitűnő művében egy űj sításáért küzd azóta is min

magyar író. den orosz rendszer.

Ara 4'60 pengő Ara 4'80 pengő
9 i

Mefftefánthető minién könyvesbolthan

| 51NGER ÉS WOLFNER í RODAIMHNTEZ ET |

Négymillió pengő betét
emelkedés a Hazai 

Banknál
A Hazai Bank igazgatóságának mérleg

megállapító ülésén a Hazai Bank fokozatos 
és biztos fejlődéséről számoltak be azok az 
adatok, amelyek a Hazai Bank mérlegében 
jelentkeztek. A mérleg adatai bizonyítják, 
hogy az előrelátó és konzervatív pénzügyi 
politika, amely a Hazai Bank vezetésében, 
irányításában, üzletfeleinek kezelésében 
megnyilvánul, biztos alapot nyújt az inté
zet további fejlődésére és ügyfelei bizalmá
nak fokozására. Ennek a bizalomnak a jele 
élénken nyilvánul meg a Hazai Bank mér
legében, amely több, mint i millió pengő 
betÜtszaporulatról számol be és a gondos 
előrelátásnak a következménye az, hogy a

7ó és olcsó 
a Darmol. Beváltja, amit ígér.

®’JlNlncavelebaJI<5dá»,teaf6zés, 
’z-- Jéizü haahajt^a

Mír 141 illír ért l» gyöJy«eriárb«n. ’

Visszavonulását, cáfolja, hogy egyes 
csodaszarvasért rajongó képviselők 
ki akarnának lépni a pártból és 
nagy cáfolatában odáig megy, hogy 
mint főérvet felhozza: a pártnak 
husvétig ki van építve a programja. 
Hogy husvét után mi lesz, arról nem 
cáfol. Azt is mondja Jaross, hogy 
„felkeresik az ország olyan nagyobb 
helységeit, ahol eddig nem fordul
hattak meg". „Pedig csak oda me
gyünk, ahová hívnak", — mondja 
Jaross, de arról nem beszél, hogy 
oda miért nem mennek, ahová küldik 
és pedig nagyon

este 
tart.

A
tása 
miét, 
gerés-znevelest. A Magyar Tengerésztisztek 
Egyesülete, valamint a Magyar Adria 
Egyesület vezetőinek kezdeményezésére el 
is határozták az illetékes tényezők, hogy 
a Balatonon élesztik fel újra a magyar 
tengerészeiét. Erre a célra iskolahajót épí
tenek és a hajóépítés munkálatait a Bala
toni Hajózási rt. balatonfüredi üzemében 
már meg is kezdték. A tengerész iskola
hajón egyelőre 20 tengerész ifjút fognak 
kiképezni. Az iskolahajó vitórlásrendszierű 

| lesz és a modern navigációs tudomány 
i minden eszközével felszerelik.

Illetékes római körökben a leghatározot- 
| tabban cáfolják mindazokat a híreket, 

amelyek küszöbönálló olasz—görög fegy
verszünetről szólanak. Ugyancsak cáfolják 
azokat a híreszteléseket is, amelyek sze
rint Németország az olasz—görög viszály
ban a közvetítő szerepét vállalta.

Az Amerikai Magyar Szövetség megbi- 
zásából dr. Kerekes Tibor titkár levelet in
tézett a -washingtoni tengerészeti minisz
tériumhoz s engedélyt kért arra, hogy az 
amerikai magyarság nevében emléktáblát 
helyezhessenek el az Inghraham nevű ame
rikai hadihajón. Ez az emléktábla az 1853- 
ban Szmirnában történt Koszta-féle inci
dens emlékét örökíti meg. Knox tengeré
szeti miniszter örömének adott kifejezést, 
hogy az amerikai magyarok ilyen emlék
táblát ajánlanak fel és kérte, hogy a tábla 
elhelyezése előtt közöljék a minisztérium
mal a rávésendő szöveget. Az amerikai 
magyarság körében örömmel állapítják 
meg: ez az első alkalom, hogy valamelyik 

már I aTnc,ríkai kisebbség ilyen kitüntetésben. ré
szesülj.

A fasiszta szervezetek az eddiginél is 
erélyesebben veszik fel a harcot „a belső 
ellenséges fronttal szemben*1. A Corriere 
dclla Sara azt követeli, hogy a londoni rá
dió hallgatását szigorúan ellenőrizzék a 
hatóságok és az angol propagandahírek 
terjesztőit úgy büntessék, mint a hazaáru- 

térése előtt Madridba érkezett, ahol két I tókat. A Popolo d’Italia is túl enyhének 
hetet tölt. találja az ellenséges rádióhirek hallgatóira

.' 11 . ....■■■Illa JIIJII11. .

Filov, bolgár miniszterelnök a parla- bathónapi büntetést Leg-
mentben bejelentette, hogy a Bulgáriába “ betiltottak a napilapok apróhirdeté- 
bovonult német csapatok feladata korláté- T? Te
zott időre szól és a balkáni béke és nyu- J'n pIw-! S i
galom ■ fenntartását szolgálja A német I ®etll.tof;tak a .. enkraszsuteme-
- -- - 'I nyék készítését is, hogy ezzel is növeljék

I a háztartások lisztkészlötét.
I Mint a Tokio Nicsi Nícsi jelenti Hanoj- 
I ból, Francia-Indokina főkormányzója hi- 
I vatailos nyilatkozatban szembefordult bi- 
I zonyos külföldön elterjedt híresztelésekkel. 
I Deeoux különösen azt az állítást utasítót- 
I ta vissza, hogy Francia-Indokinában De 
I Gaulle-csoport működik. Továbbá valótlan

nak mondotta, hogy Francia-Indokina időt 
igyekszik nyerni De Giaulle-hivok vagy 
harmadik hatalmak beavatkozására. A fő
kormányzó hangsúlyozta, hogy Franeia-In- 
dokina gyarmat, nem pedig független te
rület, éppen ezért a tokiói béketárgyaláso
kon az anyaország dönt.

A hollandindiai kormányzati hatóságét va
sárnap rendeletet bocsátottak ki, amely
nek értelmében a Japánban tartózkodó hol
land állampolgárokat felszólítják, hogy fe
leségeiket és gyermekeiket Nipponból szál
lítsák haza Holland-Keletindia területére.

A svájci szövetségi hadi élelmezési hivatal 
figyelmeztetést intézett a svájci gazdák-

sokan küldik őket.

és makula nélkül 
múltú Maróthy-

rült a törzsökös 
való antiszemita 
Meisler-orgánumot sarokba szoríta
ni és rábírni, tegyen vallomást nyi
las lap-bátyjáról.

Nem kis munka volt, de sike
rült.

Ecco, a vallomás: „A Pesti Újság 
az egyetlen magyar napi
lap, amely nem fogad el zsidó liir- j 
detéet", — írja a P. U.

Már most: Ha ő az egyetlen, 
akkor a Magyarság nyilván el-j 
fogad zsidó hirdetést, 
zsidópénzt.

Heuréka!
kíváncsiak 
Magyarság _______ _
kéje patentirozott intranzigenciájá- 
nak monopol-helyzetéhez, az 
nyilasék belügye.

Mi mindenesetre elfogadjuk a 
választ.

Köszönjük. Több kérdésünk nincs.

vagyis:

Ez az a válasz, 
voltunk. Hogy aztán a | 
mit szól

amire

a nyilas-öcsi-

a parla
mentben bejelentette, hogy a .Bulgáriába 
bevonult német csipátok feladata korláto
zott időre szól és a. balkáni béke és nyu-

békefenntartó-osztagok a bolgár kormány 
beleegyezésével vonultak be s Filov sze
rint jelenlétük nem változtat Bulgária bé
kepolitikájában. í

Szíria 1920 óta népszövetségi ’ francia | 
mandátumterület. Területe 207.000 négy- I 
zetkilométer, lakosainak száma 3,200-009. A I 
lakosak túlnyomó rész© szunita, moha- I 
rnodán, arab. A francia főbiztos székhelyei 
Beyrouth, amelynek 179.000 lakosa van. I 
Nagyobb városok még Aleppo és Ham asz- I 
kusz, az előbbinek 230.000, az utóbbinak I 
200.000 lakósa van. í

Az elsötétítés Románia egész területén I 
vasárnaptól kezdve további intézkedésig I

4
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8 órakor kezdődik és reggel fél 7-ig

magyar tengerész szellem feltámasz- 
érdekében nemrég felvetették az esz- 
kegy ismét be kellene vezetni a ten-

Iíoz, amelyben óvatosságra inti , Skeí a 
szójabab ültetésével kapcsolatosan. A hi
vatal közlése szerint a gazdák nem vár
hatnak a. szójabab termelésétől számot
tevő eredményt.

Szófiából érkezett jelentések szerint a bot- 
gár kereskedelmi miniszter rendeletét adott 
ki, amely szerint a fehérnemű varrásához 
szükséges anyagokra bevezetik a jegyrend
szert. A rendelet, intézkedése szerint már
cius 1-től kezdődően minden harmadik hó
napban egyszer lehet szernél yenkint két 
méter anyagot vásárolni.

Vasárnapi, Istanbulból érkezett jelentések 
szerint Edén külügyminiszter az elutazá
sakor hozzáintózett kérdésekre Törökor
szág jövendő politikájára vonatkozóan az 
újságíróknak a következőt válaszolta: „Tö
rökország teljesen független és önálló po
litikát fog a jövőben folytatni.

Marseille és Lyon püspökei a franciaor
szági súlyos élelmezési viszonyokra való 
tekintettel felmentették a meg nem szállt 
Franciaország katolikus lakosságát a kő-* 
telező böjtök alól, Az idén csak nagypén
tekem. kell bőjtölnáök a francia katolikusok
nak.

VI rághagy mákkal etetik a hdllamdi tehe
neket. A kísérletek azt bizonyították, hogy 
a virághagymák kitűnő takarmányt szol
gáltatnak.

Tíz norvég állampolgA-t ítélt, halálra a 
bergeni hómét haditörvényszék és további 
hetet többévi fegyházbüntetésre. A norvé
geket kémkedéssel vádolták. Eddig össze
sen mintegy 70—80 norvég állampolgárt 
állítottak német haditörvényszék elé. Mint, 
a stockholmi Sori áldom okiratén jelenti, a 
norvég politikai foglyok ogyrészét Német
országba szállították.

Meghosszabbítják a munkaidőt az olasz 
gyárakban.

A Szuezl-esatorna Társaság igazgatósá
gának egyik tagja kijelentette, nem tud 
arról, hogy egy elsüllyedt hajó elzárta 
volna a csatornát a forgalom elől. Külön
ben is, mondotta, már máskor is süllyedt 
el hajó a Szuezi-csa tornában, de a csa
torna elég széles arra, hogy két hajó za- 
vartalanul elhaladhat egymás mellett. A. 
légitámadások veszedelmére való tekintet
ei, jelenleg, egymásól nagyobb távolságban 
haladnak át a csatornán a hajók.

Egy hónapra bezártak egy bolognai maj- 
mot. mert drágábban adta a megengedett 
árnál a kukoricát és a kukoricalisztet. Az 
árdrágítókat súlyos pénzbüntetésre ítélte 
a milánói bíróság.

A Német Távirati Iroda is hivatalos je
lentést a4<xtt ki a február 25. és 26-án tör
tént amszterdami eseményekről. Ezeken a 
napokon ugyanis egy német rendőrőr járat 
éjszaka idején történt megtámadása miatt 
bizonyos rendészeti szabályokat hajtottak 
végre, amelyek során összeütközésekre ke
rült a sor. A rend helyreállítása közben a 
rendbontók közül hatan meghaltak és so
kain súlyosabban, illetve könnyebben meg
sebesültek. A rendőrség sok letartóztatást 
eszközölt.

Ruszkini Lorx Tibor kinevezése. 
Jiuszkini Lorx Tibor követeégi tit
kárt, akit az elmúlt napokban nevez
tek ki konzulnak, a külügyminiszter 
az aradi m. kir. konzulátus vezetésé
vel bízta .meg. A köszeretetben álló 
magyar diplomata, aki már több fon
tos hivatalt töltött be, a napokban 
foglalja el konzulátusának vezetését.

■ Z V

Husm Bank a külfölddel szemben minden 
^ár k^ldt ^y- teliesítette> hogy most 
mar kulfoldt adóssaga nincs 
kötlb70^™ érlOgéAOk ÍŐbb adatai S“1!nt 
1-ozel 700.000 pengő nyereséggel zárult a 
mérleg és részvényenként 1.20 pengő oszfa- 
ékot fizetnek. Tulajdonképpen 855.000 pengő 

a bank tiszta nyeresége, amiből 200.000 pen
gőt a nyugdíjtartalék dotálására fordítot-

.A bank igen nagy tevékenységlet fejtett 
„l ^iuH0S'ereí'?IrgaIam ÍInanszirozásával és 

beruházásoknál több 
nlÍ1IÍ? pengő 6rtókíí kincstári utal- 
Ott Az tótézot takarékbetétei 31 

millió pengőn felül vannak.

MIL TA-NlJLHATUNK EZEN a HÉTÉN 
a, Népművelési Bizottság hántás! tele 
3 ’w Vílmos császár-út' bemutatótermében: Március
étwna^v?/1 d<6 u,x ”, 6 ór“líor: Koratavaszi VU*ml.n«ieKteIeii»ég pótlása. Előadó: Schra.uk Endréné. É.őzőbémutató: Zöld
seges burgonyaJovee, töltött tojás kel-

oltóval, kirántott. Komba tavaszi sa 
Mrancsezolet. Március 6-án. osi>

érakor: Hogyan kerül" 
í?k»?K *■ ÍJszvény*. rheumát. Előadó: Dr. Maiéit ár Gyakorlati főzőbertá- tetó. Nnni jegy M flllér.. - Minden kedd'*" 
és pénteken délután 5 órakor előadás á takarékos főzésről.

Schra.uk


Nyílt levél Szegedre
Szent-Györgyi fii bért 
professzor úrnak, 

a szegedi Horthy Miklós 
tudományegyetem rektora

VnMKMKBBr
Professzor Uraim, megbocsásson, hogy so

raimmal. zavarom. Teszem azt aramban 
abból az alkalomból, hogy a nyilas sajtó 
vétót emelt Professzor Ur nyilatkozatai el
len, amelyekben — így írják — „politikai 
térre is mindjobban átkalandozik — a ma
gyar, a keresztény és a faji gondolattal 
foglalkozik". És a nyilas sajtó felszólítja: 
ne politizáljon, maradjon, meg a tudomá
nyos pályán, mert ahhoz ért s „ne bizo
nyítsa- be még1 jobban, hogy a politikához 
viszont nem ért".

„Van bajunk úgyis elég... és professzor
politikusunk is" •— végzi a nyilas vétó.

Nem vitatkozhatom afölött, mi a kívána
tosabb: ha professzorok politizálnák, vagy 
ügyvédek, villamoskalauzok, újságírók, 
nyugdíjasok, hordárok élnek politikai éle- 

. tét, — mert , ezt a kérdést így, nyilasmódra 
fölállítani csak agykorlátozó eszmeszükség- 
öntörvény alapján lehet, ez pedig zöldilázi 
privilégium.

Szóra érdemesebb a történelmi korképecs- 
könek -is beillő vétó, amellyel Grtnber Hajós 
mozgalmi híveinek hivatalos szerve eltaná
csolja a politikától Szent-Györgyi Albertét.

Professzor Ur, akit nincs szerencsém sze
mélyesen ismerni, nyilván nem fogja ma
gát zavartatni efélo zöld tilalomfától, még
is szeretném leírni a receptjét annak, ho
gyan kellene viselkednie, hogy nyilasék 
szólásszabadságot engedélyezzenek számára.

Aki a magyar, keresztény és a faji gon
dolattal akar foglalkozni Magyarországon, 

így szól a zöldliázi reglama —■ legyen:
1. olyan tudós fő, amely az „eszmevaló

ságra emelt hit első számú rögvédőjének" 
képes nevezni a magyar parasztot s Ma
gyarország nevét mellőzve “Hungária 
Ügyesül t Gyepüknek és Földeknek", vagy 
többéves elmélkedés után: „Kárpát—Duna— 
^agyhazának" nevezi szülőhazáját,

2. olyan mélyértelmű lélek, amely pogány 
özivekben látja a kereszténység beteljese
dését, Kovarcz és Wirth tős- és talajgyö- 
keres testvéreik végrehajtási utasításai sze
rint,

3. legalábbis olyan faji gondolkodó, mint 
a zöldlingesekkel párhuzamban lépkedő 
esodaszarvasos vezér, Easz Imrédy, a ne
ves raco-politikus.

Nobol-díj, világhír és egy becsületes fér
fiélet munkássága ugyanis nem gitt oda
át.

Professzor úr most már tudni fogja, ho- 
SYan nyerheti el nyilasok kegyeit. Ha még
sem teszi meg, én ártatlan, vagyok.

Még egy, egyetlenegy utolsó mentőötlet! 
Mi volna, ha Professzor Ur az élet végső 

titkainak, az energia csodáinak és a bio
lógia mélységeinek tanulmányozása helyett 
hirtelen átképezné magát — költőnek!

verseket írna, vagy szépprózát mű- 
vclne és „megkiáltaná a Medret", igen azt 
ü- bizonyos „Medret", amelynek „partjai 
1<0«é folyatják . legszebb álmaik ener
giáját" az írók!7

még ugyanis egy biztos és bevált mód- 
Szer volna arra, hogy a nyilasok kegyeibe 
’érlcőzzék.

Úa ez f.eni fe2el meg, mosom kezeimet.
Bár semmi reményem sincs, hogy Szent- 

’yörgyj Albert meghallgatná a nyilas-vétót 
s ahhoz mellékelt ” recipéimet.

Professzor Urat mélységes 
68 inagyar üdvözléssel köszönti

tisztelettel 
híve

Szvetozár9Vasmacskakovácsy

a magyarországi Meder-meg- 
kiáltők ha.rsonása és rasz- 

biolőgus.

ferencjozsef
KESERŰVÉ

Ügynököíi, utalók 
keres, adó bejelentésére é* lerovésAra szol*, 
tf Aló késs nyomtatványok és nyogt&k kaphatók* 

MINERVA

Az államrendőrség budapesti főka
pitánysága vasárnap a következő hi
vatalos közlést adta ki:

„A m. kir. budapesti honvédtör
vényszék az állami és társadalmi 
rend erőszakos felforgatására irá
nyuló bűntett miatt elitéit és szökés
ben lévő Kovarcz Emil országgyű
lési képviselő ellen nyomozólevelet 
bocsátott ki. Egyben megkereste az 
összes csendőr- és rendőrhatóságo
kat, hogy holléte iránt a nyomozást 
folytassák le és őt —- feltalálás ese
tén —. a legközelebbi bíróságnak 
vagy katonái hatóságnak adják át.“ 

Kovarcz Emil tehát megszökött. Ez 
gyászos megfutamodás csak azokra 

akik hittek
a
nézve lehet meglepetés,
Kovareznak és társainak, mikor a fó
romon Cato szerepében tetszelegték és' 
ítéltek elevenek és holtak felett. Ezek

4 s^o.fcés
Szombaton reggel közölték a napi

lapok a Kovarcz-ítéletet. Kovarcz 
Emil pénteken a nappali órákban még 
otthon tartózkodott gróf Haller-utca 
88. szám alatt lévő lakásán, ahol fele
ségével és leányával lakik. A déli órák
ban eltávozott lakástárói azzal, hogy 
rövidesen visszatér. Utána a nyilasok 
törzskávéházában látták, majd védő
jének lakására ment.

A főkapitányságon kihallgatták Ko
varcz védőjét, aki elmondotta, hogy

Budapesten bujkál
a szegedi ftett&s rablógyilkos

a

Szeged, márc, 3.
Szeged város közönsége még mindig 
multheti borzalmas kettős rabló

gyilkosság hatása alatt áll. A meg
gyilkolt (Isányi Mátyás ügyvéd egyik 
rokona nagyobb pénzjutalmat tűzött 
ki a nyomravezetőnek és ma délig kö
zel 100 bejelentés érkezett a rendőrség
re, de a nyomozás eddig nem vezetett

Temetik XIII. Alfonzét
Kóma, márc. 3.

(Stefani) A Grand Hotel gyászká
polnájában egész éjszaka misét mond
tak a koporsó előtt, amelyben XIII. 
Alfonz földi maradványai nyugszanak. 
A koporsóban még elhelyezték a spa
nyol tartományokból gyűjtött földdel 
telt zacskót, a volt uralkodó királyi 
palástját és a két ezred zászlaját, ame 
Jyeknek az elhunyt tulajdonosa volt. 
Az utolsó mise, amelyet Lopez atya 
mondott az asturiai herceg segédleté
vel, reggel hét órakor kezdődött. Részt- 
vett ezen a királyné és a többi infáns 
is, valamint a kvirináli spanyol ügy
vivő. Azután a koporsó elé járultak a 
Santa Maria degli Angeli papjai és 
valamennyi spanyol és spanyol-ame
rikai szerzetesrend tagjai.

Nyolc órakor következett a holttest 
elszállítása. A koporsóra ráhelyezték a 
Calatrava-rend nagymesteri fövegét, 
a spanyol zászló és az uralkodó kard
ját. A koporsót vállon vitték a templo
mig a 81. gyalogezred két századának 
katonai tiszteletadása mellett A ko
porsó mögött megalakult a gyászme
net, élén Astoria, Segovia és Torlenia 
hercegeivel, a spanyol ügyvivővel, az 
olaszországi falanx vezérével, vala
mint a spanyol, olasz és külföldi elő
kelőségekkel-

A Santa Maria degli Angelo templo
mában, ahol hét óra óta szünet nélkül 
folytak a misék, minden készen állott 
a szertartáshoz. A templom hajójának

az emberek, akik egy új, tisztultabb 
világrendet akartak összekovácsolni, a 
komoly felelősségrevonás elől — úgy 
látszik, az „új rend“ íratlan törvényei 
szerint — leghelyesebbnek tartják a 
megfutamodást abban a pillanatban, 
amikor a törvény sújtó kezétől nem 
véd már a képviselői mentelmi jog. 
Ilyen körülmények között érthető, 
hogy a hiszékeny és nagy kijelenté
sekkel megszédített nyilasok, tegnap 
útón-útfélen 
vezéreket és 
párt megint 
galmat".

nyíltan szidták az ilyen 
azt mondották, hogy „a 

kompromittálta a moz-

♦
A nyilasokhoz közelálló Nemzetőr külön

ben, hogy enyhítse fájdalmát és szépítse az 
esetet, naiv közvetlenséggel azt 
varos Emil eltűnt".

írta: „Ko-

Kovarcz semmiféle 
arra, hogy szökést 
Emil eltűnése még

sem tett 
Kovarcz

célzást 
tervez. 
a nyilasikeresztes 

pártban is nagy feltűnést keltett
Jelenleg országszerte körözik s az a 

vélemény alakult ki, hogy Kovarcz 
nem lépte át Magyarország határát, 
hanem valahol vidéken, vagy Pestkör~ 
nyéken rejtőzködik. A rendőrség és a 
esendőrség nagy apparátussal nyomoz 
Kovarez Emil után.

eredményre. A mai napig 14 gyanú
sítottat hallgattak ki és egy őrizetbe
vétel is történt. Mindinkább valószínű 
az a . feltevés,, hpgy a gyilkos Buda 
pestre menekült s a főváros emberren
getegében bujkál. A. szegedi rendőr? 
ség a budapesti rendőrséggel karöltve 
ez irányban is széleskörül nyomozást 
folytat 

közepén feketével bevont köralakú 
emelvény jelzi a helyet, ahová a ko
porsót leteszik. A koporsó fejénél és 
lábánál helyezik el a Caudillo és a 
Duce koszorúit. Köröskörül a tomp 
lomban a diplomáciai testület, a spa
nyol-amerikai országok, a spanyol 
falanxok stb. koszorúi díszlenek. A 
koporsó elhelyezése után újabb misék 
kezdődnek a templomban, amelyek 
egészen a nagymiséig folytatódnak. 
(MTI)

Gróf Teleki Pál 

nyitotta meg a hetedik
közigazgatási 

tanfolyamot 
belügyminisztériumban maA

előtt ünnepélyes keretek között nyi
tották meg a legújabb közigazgatási 
fanfolyamot. Most már hét esztendeje 
ismétlik meg évenként ezt a felsőbb
fokú, továbbképző tanfolyamot amely
nek az idén különösebb jelentőséget 
ad az a körülmény, hogy most kap
csolódnak be először az erdélyi köz
igazgatási szervek is. A megnyitó ün
nepséget a belügyminisztérium dísz
termében rendezték meg. ahol gróf 
Teleki Pál miniszterelnök mondott 
megnyitóbeszédet a közigazgatás hiva
tásáról. Keresztes-Fischer Ferenc bel
ügyminiszter a kö’zegész-'égügyi poli
tika irányelveiről, Laky Dezső közel
látási miniszter pedig az ország köz
ellátási kérdése és a közigazgatás cím
mel tartott előadást

dél-

TAPSOLTAM
ÉS TETSZÉST NYILVÁNÍTOTTAM

A MOZIBAN...

a. tiszta magyar fel- 
híradónál! Annál a 
a békésszentandrási 
tekinti meg a Kor-

Igen tisztelt Szerkesztőség!
Lelkesedéssel. jelentem, hogy igen is 

tapsoltam és tetszést nyilvánítottam a 
moziban. Nem tehettem róla, elraga» 
dott az öröm és 
buzdulás a heti 
résznél, amikor 
új öntöző művet 
mányzó Urunk. Amikor az óriási zsi
lip keskeny lépcsőin frissen, daliásán 
lesiet, megelőzve kíséretét, a ruga
nyos spörtférfiú mozdulataival, köny- 
nyedén. erőteljesem Önkéntelen tapsra 
verődtek össze kezeim s mire észbe 
kaptam, vettem észre, hogy kitörőén, 
lelkesen tapsol a mozi egész közön
sége. És amikor világos lett, csillog
tak a szemek és ott égett bennük a 
boldog, hűséges, büszke magyar öröm:

Isten óvja., Isten tartsa meg. Isten 
éltesse a mi magyar Nagy Urunkat, 
Horthy Miklóst!

Csak ezt akartam, megírni, csak ezt 
kellett megírni.

Őszinte tisztelettel:
K. S. főiskolai tanár.

■; XII. Píus 
két éve pápa

Díszes pompával celebrált primási 
szentmise és Tedeum volt vasár
nap XII. Pius pápa koronázásának 
második évfordulóján, a koronázó Má
tyás templomban. Az ünnepélyes, szent
misét Seredi Jusztinián bíboros hei'- 
eegprimás fényes papi segédlettel pon- 
tifikálta. Az örvendetes és díszes év
forduló hálaadásán megjelent egyházi, 
katonai és világi előkelőségek a buda
vári koronázó főtemplomot zsúfolásig 
megtöltötték. Szentmise aközben az ün
nepélyes szentbeszédet Mészáros Já
nos esztegomi kanonok tartotta.

Lelőttek 
egy Köln felé beröpült 

angol bombavetőt
Berlin, március 3.

(NST.) A vasárnapra virradó éj
szaka Köln vidékére behatolt angol 
bombavető repülőgépek közül vasár
nap reggel a tengerparton a német 
légelhárítótüzéraég egy repülőgépet le
lőtt. A gép legénységének egy része 
azonnal meghalt, míg a többiek fog
ságba kerültek.

A román népszavazás 
eredménye

Bukarest, március 3.
(Magyar Távirati Iroda)

A vasárnap megkezdett népszavazás 
eredményei az eddig beérkezett jelen
tések szerint a következők: Vasárnap 
estig az egész országban 1,161.600-an 
szavaztak le, közülük 1,163.045 igennel 
szavazott arra a kérdésre, hogy he- 
lyesli-e Antoneseu tábornok politika* 
ját. 1555-en nemmel szavaztak. Buka
rest 100 szavazó kerületéből 57-benmát 
befejeződött a szavazás és az eredmény 
is ismeretessé vált. 135.422-en igennel, 
166-an nemmel válaszoltak a feltett 
kérdésre.

Az erdélyi megyék eddigi eredmé
nyei a következők: Fehér megye: 19.454 
igen, 7 nem; Arad: 45.561 igen, 105 
nem; Bihar: 8429 igen, 129 nem; Brassó: 
25.429 igen, 92 nem; Krassószörény: 
20.456 igen, 9 nem; Torda: 14.275 igen, 
3 nem; Fogaras: 8576 igen, 19 nem; 
Hunyad: 38.674 igen, 248 nem; Szeben: 
21.483 igen, 147 nem; Nagyküküllő: 
8165 igen. 1 nem; Kisküküllő: 8362 igen, 
3 nem; Torontál: 56.836 igen, 250 nem.

Az országos eredményt az Összés 
szavazatok beérkezése után fogják is
mertetni.

-



helyen, miután 
arányban meg. 
újpesti csapat 
erősen javuló

agglegény. 
(te5, 

-J — Farsangi 
síversc- SZLOVÁKIA LEGYŐZTE NÉMETORSZÁ

GOT Garmisch-Partenkirchenben az ifjúsági 
téli játékok jéghokkitornájáuak döntő mér
kőzésében!. Az eredmény 3:2 a szlovákok ja
vára. A síugróversenyben egyénileg a né-i 
met Weiss győzött, a pontversenyben Né
metország volt az első, míg az összetett 
pontverseny eredménye: 1. Németország, 
2. Olaszország, 3. Szlovákia, 4. Magyar
ország.

A BTC nyerte az Iszer-vándordíjas torna
versenyt.

A KASSA VISSZATÉRT-vándördíjat a 
Postás SE' síelői nyerték. A 18 km-es futó
versenyben a PSE csapata 6 óra 21 p 55 mp 
teljesítménnyel került az élre. Egyénileg 
Berecz (Postás) győzött 1 óra 07 p 46 mp 
idővel.

„Lámpással keressük 
az új magyar drámaírókat'

— mondta Kolozsváron 
Harsány! Zsolt, 

a Vígszínház igazgatója
Most mutatták be Kolozsváron Bókay JA 

nos „Négy asszonyt szeretek* című vígjáté
kát s a bemutató alkalmából Kolozsvárra 
utazott Harsányt Zsolt és Koboz Tirh-rc, a 
Vígszánhá® két igazgatója is. Harsányt 
Zsolt a premier után nyilatkozott az egyik 
kolozsvári lap munkatársának.

— Látogatásom — mondotta, — kizárólag 
a színháznak szók Már régen látni szeret
tem volna a kolozsvári színház együttesét, 
amelytől el vagyok ragadtatva. Másít rövid 
idő alatt végig akarom látogatni az ország 
valamennyi nagyobb színtársulatát.

A .kolozsvári újságíró kérdésére, mi a ma
gyarázata annak, hogy a Vígszínház az 
utóbbi időben új színművek helyett mind
untalan felújításokat ad, Harsány! Zsolt 
ezeket mondotta:

— A magyarázat egysawíi: nincs új szín
darab. Valósággal lámpással keressük az 
új drámaírókat. Egészen természetes, hogy 
színesebben adnánk elő magyar szerzők 
gyöngébb darabjait is, mintsem fordítások
kal és felújításokkal kísérletezzünk. Saj
nos azonban, ha nincsenek új magyar dara
bok, kénytelenek vagyunk felújításokkal 
kísérletezni.

Elmondta, végül Harsányt Zsolt, hogy Hu- 
nyady Sándorral együtt ír új színdarabot.

isszator a, medrébe a Duna

SZÍNHÁZ

OPER.AHÁZ: Nincs előadás. — NEMZETI- 
Elnémult harangok (*/«8). — KAMARA: Kaland

~-MADÁCH: Négy asszonyt szeretek P/tó). —_ VÍG: Féltékenység (J/i8). — MAGYAR: 
Gyergyói bál (te8). — MAGYAR MŰVELŐDÉS 
HÁZA.: Róbert Koch (filmelöadás, d. u. 5, este 
V.8). — ANDRÁSSY: Ne játssz a sae re leinmei (te8). - PÓDIUM (a Pesti Színházban™ Tekin
tettel arra... (te9). — ERZSÉBETVÁROSI: 
Zsákbamacska ('hS, 8). — JÓZSEFVÁROSI: 
Tessék beszállni (‘/,6, 8). — KISFALUDY: Dankó 
Pista nótafája (’/<6, 8). — KOMÉDIA ORFEUM: 
Kassner, a varázsló (te9). — KAMARA VA
RIETÉ: Tabáni álom (*/:9). — ROYAL
VARIETÉ: Royal Bál (9).

HOSSZABB SZÜNET UTÁN szombaton 
ismét színpadra lép H o n t h y Hanna, a 
kitűnő primadonna. A Fővárosi Opo- 
rettszinház színpadán lép fel, Ha- 
1 á s z Rudolf és B u d a y Dénes új operett
jében, a „Fityf iritty“-ben s egy világ
hírű énekesnőt alakít. Buday Dénes, az új
donság népszerű zeneszerzője, egész sor 
nagyigényű, hatásos számot írt a kiváló 
énekes primadonna számára s a látványos 
és derűs újdonság így a zenés vígjátékok 
sorzata után igazi vérbeli operett
sikert ígér a Fővárosi Operett
színháznak.

BELGRÁDBA. ILLETVE SZÓFIÁBA uta
zott Z ilahy Irén, a kitűnő primadonna 
férjével, dr. Benedek László egyetemi 
tanárral, aki előadásokat tart a jugoszláv 
és a bolgár fővárosban. Egy hetet töltenek 
Jugoszláviában és Bulgáriában. Március 
végén, vagy április elején dalest keretében 
ismét a közönség elé lép Zilahy Irén.

DAYKA MARGIT Szegeden vendégszere
pelt. B i b ó Lajos „K sátor" című szín
művében lépett fel nagy sikerrel.

KISS FERENC ugyancsak Szegeden, lép 
fel legközelebb: a „Cyrano de Bergerac“ 
címszerepét játssza el.

A KOLOZSVÁRI NEMZETI SZÍNHÁZ 
■újjászervezésével kapcsolatban színházi kö
rökben elterjedt a hír, hogy Várkonyi 
Zoltánt, a Nemzeti Színház tagját, a 
kolozsvári Nemzeti Színházhoz szerződtet
ték rendezőnek. Mint értesülünk, a kolozs
vári társulat szervezését még nem kezdték 
meg s így a szerződtetésről szóló 
h í r k o r a i.

OLASZ KAMARAZENEKARI ESTET 
rendez ma este 8 órakor a Zeneművészeti 
Főiskola nagytermében az Istituto Italiano 
di Cultura per l'Vngheria. Az est műsorán 
kizárólag olasz művek szerepelnek, d fil
harmonikus zenekart Alfredo Cas el la ve
zényli; közreműködik Báthy Anna, az 
Operaház tagja.

BADIÖ
1941 MÁRCIUS 3, HÉTFŐ 

BUDAPEST I.:
16.15: DíákJélór-a. — 16.45: Időjelzés, idő járás- 

jelentés, hirefk. — 17: Hírek fizlovnk és ruszin
.nyelven. — 17.15: A budapesti bolgár egvo térni 
eneklkar hang-versenye. , — 17.40: „Emlékezés
Hekler Antalra.4* Petrovich Elek dr. előadása. 
~ 18.10: Hanglemezek. 18.30: „Magyar ön- 
ismeret.0 18.35: Weidinger Ede szalonzenekara 
játszik. — IS: Hírek magyar, német és román 
nyelven. — 19.20: Tánelemezek. — 19.45: „Szép 
magyar novella.“ „Skarlát/4 Karinthy Frigyes 
elbeszélése. — 20.10: Az Operaház Zenekara. — 
A szünetben kb. 20.45: Hans Rechbeck, a bécsi 
Nemzetközi Vásár igazgatójának előadása. — 
21.40: Hírek, időjárás jelentés. — 22: Cigány
zene, Vargha Imre énekszámaival. — 23: Hí
rek német, olasz, angol, francia és eszperantó nyelven. — Utána kb. 23.30: Fihndalók hang
lemezről, — 24: Hírek.

BUDAPEST IL:
18.30: Német nyelvoktatás. — 

Margit énekel, zongorakísérettel, 
szép könyv/4 (A régi velencei 
Hubay Ilona ^dr. előadása. — 
lemez.
21.10: __________ „__________ ________
litációs törvény.) Auer György előadása. — 
21.35: Idő járás jelentés.

MOZI
í?^‘7w):1/s'áp°1y a csókok tüzében.

i iiiiíAUO (181-244): A modern Tavolkelet Érté, 
kés rongyok. Farsangi szemle 1341. A Cortina 
™PUfa-*T „Sz!',es r/iznim. Ma®
^yar, ura, Luce es Fox Híradók. (Folvt líl—94 
óráig) —. BÉKE (291-038): A postamester'. (5, 7, 
öloL A’, */!W> - BODOGRÁF, (149-Az ifjú Edison. (V>4, Vr6, i/jfl ■ 
7W)?WJ, ,/a12' y^-kor is) - BROADWAY (422 
iiiló Esy cs raas semmi. (te4, teS
(aSl’sM)'.’ \ nk?r/n!. - .BUD*I APOLLO >>00). A Rotsehiid-csalad. (te5, ’/g o
í-’’^ht) — CÁPITOL (134-337)’ Kék Madár, (la, </i2, ‘/rf ■/7s iA8 '/.int ' 
sz-> Y- .’/d-kor is) — CITY (111-140): Effv visszaí nyert elet. (V.G, >/,8, ’/.lO, 6Z„ v.

(T8T48a! 1NC?*. sy®r®kjáték. (Mickey I Looney, Judy Garland.) (VaO, Vno, sz., J 
Vst-kor is) — CORVIN' (138-988): Szeressük íe-ví 

(IM, VsG, ’/,8, telO, v. ’/:2-kor is) -— DAM- 
‘¥inilenkl mást szeret. . (tel, owi íi: /!10’ VZ,,2’ 4? 6’ 8- 10) ~ BÉCSI (125- V52): Alipang. (Vxö, r/s8, VtlO. sz., v. VU-kor isi ~ ELDORÁDÓ (133-171): Á Rotsehiid-esllád. 

(4, S. 8, jO, v. 2-kor is) — ELIT (114-502): Sze- 
egymást. (4, 6, 8, 10. v. 2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 146-702): Tokaji »sza (i/A 7 5b)-' teo' ~ FORÚÁ (isi’

543). A6 és /tó orakor: Vissza az utón, ’/do I 
Örskor díszbemutató: Kilenc m-w/ I

„Vidéki nap“ az S4B-be?
A szerencsés Diósgyőr legyőzte 

a Ferencvárost
Jó napjuk volt vasárnap a vidéki csa 

pataknak a Nemzeti Bajnokságban. A To 
kod és a Salgótarjáni BTC döntetlenül vég 
zott fővárosi ellenfelével, a Szolnoki Máv 
a Haladás és a Diósgyőri Mávag pedij 
megnyerte mérkőzését. A legnagyobb si 
kert a Diósgyőri Mávag érte el a Ferenc 
varos fölött aratott 1:0 (0:0) arányú győ 
Beimével. A bajnokságban eddig veretle
nül vezető zöld-fehérek az Üllői-uti sport
telep tízezer nézője előtt kaptak ki á jóké- 
pességű, gyors vidéki csapattól, amely bál 
szerencsével, de még sem érdemetlenül ju
tott az értékes két ponthoz. Az első fél
időben a Ferencváros fölényben játszott, 
különösen az első busz percben, amikor a 
gólhelyzetek egész sorát hagyta kihaszná
latlanul. Balszerencse üldözte a zöld-fehér 
csatárokat s a kapu helyett csak a kapu
fát találták el a labdával. Néhány veszé
lyes támadást a diósgyőriek is vezettek, 
sőt a második félidő 39. percében, amikor 
felszabadultak az erős ferencvárosi ostrom 
alól, egy hosszan előreadott labdával Fü
zér lefutott és Csikós mellett gólt lőtt. Ez 
volt a meccs egyetlen gólja s ez döntötte 
el a küzdelem sorsát. Két pontot vesztett 
a Ferencváros, de még így is négy pont 
előnnyel vezet a bajnokságban.

Az Vjpest áll a második 
tegnapi mérkőzését 3:0 (2:0) 
nyerte a Szeged ellen. Az 
közöl nyolcezer néző előtt, 
játékkal verte a szegedieket. Mind a há
rom gólt Zsengellér lőtte. A Salgótarjáni 
BTC Csepelen 1:1 (1:0) arányban döntetle
nöl mérkőzött a WMFC csapatával1 s ez
zel értékes ponthoz jutott. A Haladás 
Szombathelyen az Elektromos TE fölött 
aratott 1:0 (1:0) arányú győzelmet, a Szol 
noki Máv pedig Szolnokon a Gamma FC-t 
verte 3:0 (1:0) arányban. Háromszor veze
tett a Tokodi ÜSC a Kispesttel szembein, 
végül is azonban 33 (2:1) lett az eredmény. 
Csatlakozik a meglepotésekhra a Törekvés
nek a Beszkárt fölött aratott 3:1 (1:0) ará1- 
nyú győzőimé is. A saját pályáján játszó 
Beszkárt csak a játék első részében volt 
jobb ellenfelénél, a második félidőben a 
Törekvés nemcsak jobb, de eredményesebb 
is volt.-■ GLÓRIA (SVtaií. AK"CnC- •’/.7, 9, s® te4, vTtes' VdOZ v°teTS8-- ; 

HÍRADÓ (222-499): Égetők élete".’1 ” “ 
nveókIe /f41’ A Cortina d‘Ampezzo-i 
£yek-ri®zi?®s rajzfilm. Magyar, l’fa, LÍiéí*"ís 
WOODirw-°!fA">ÍFv?t' 9~24 °ráig) ~ BOLLY. 
telO°Bv : tó^yalás. (te4, •«, '/:8,

u . te2-kor is) — HOMEROS (*>96-178)- 
7’ sz. te-l-töl, v.

P/»4t0>/iK i/R1P:?ínY IrIand zsarnoka.
VAROST V-./s2A°f i6> - JÓZSEF-.Az oromapa. (V,4.«, /ilO, y. te2-kor is) — KAMARA (423-901): 
ífflW. nnu-' <n.’„3’ 4; 6- ,8', 10) - KORONA (J03-J18). Hulló csillagok. (>M, >/a6, ‘/,g i/,in

| v- /í2"£?r„is) — KULTUR (386-103): Igen vagy I nem? (5. */,8, telt), v. >/,2, te4, te6, ‘hS, telO) — 
I .í1}1,"994): Szökevények. (Vs4, '/:6, te8,I /'1.í.k V- — NYUGAT (i-21-022): Hvp-I P°U* a lakaj. (*/,5, 7, ValO, sz. 4, 6, 8, 10 v 2
I í’ 6’. ,7” ODEON (422-785): Hulló csiliI lagok. ('/á, ’/.7, ’/JO, szornb. te4, Vrf, tes '/M
I ™i/’2k0,r."3) ~ °I*YMPIA (423-188): AÍ Ifjú
To//:’ -11’ 2;-4’i/6o Só 10) ~ OMNIA (130-125): I fc?teZU* víK1. sz., v. 4, 6, 8 10) —
ORIENT (114-926): Tlp-Top Follles. (>/<5, V<7 
Hw’aztÍ tí/36' ’/al0) ~ OTTHONI (146-447): Mindenki mást szeret. (’/,4, >/rf, >/,8 
™10, . T- . ’./12‘K<>r i9) ~ PALACE (221-222):’Frankenstein fia. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — P ÍTRTA 
(145-673): Kacagó esték. (4, 6. 8, 10, v. 2-kor is)

K!smaina. (11, 1, 3, 5, te8. 
fínio , (122-098): Egy asszony háromelete. (Vsa, 7, 1/?10, sz., v. 2-kor is) _ RÉV(?28-(0O); HuUÓ csillagok. (■/», >Ú7, 9, sz. >/* 

Luii Mi V- ‘02-kor is) - RIALTO (224-
443): Mindenki niaat szeret. (11, 1, 3. 5, telő

4’. 6’ x8, W ~ ROYAL APOLLO (222-002): Hatosfogat. (*/<6, */:8, ’/<10, sz., v. 3-kor 
irí iTo SAVOAr (146-040): Kacagó esték. (</:4, I 
ml ain’ m /s1°’ ’/!12 -’/ű-kor is) - SCALA (114-411): A Manderley-haz asszonya, P/t5, 7, I 
V.10, sz., v. 2-kor is) - SIMPLON (268-999): I
STEFÁNIA (Kispest, 349-336): Frankenstein fia. | (5, _7, 9, v. ‘/tó, ’/M, >/rf. ‘/«8, ’/elO) — STÚDIÓ I 
(225-276): Hatodik emelet. (11, */ű, '/»(, Vrf, ‘/a, | 
’.'j®), t®5-992): Schubert-szerenád. I (11, Vá. 3/d, ’/<6, 8/í8, telO, vas. te2, te4, te6, | 
’1<8, teld) — TUKÁN (120-003): Az ifjú Edison. | 
(11, Vs2, 4. 6, 8, 10, v. 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10) — | 
URÁNIA (146-046): Elnémult harangok. (5, te8, | 
’/dO, sz., v. te3-kor is) — VESTA (222-401): Tű- I 

M M _____ ._ _ _ __ I nemény. (H, Ú.2, V:4, tes, telO, v. 11, 2, 4, IMM M HHV MMN g| M m MMh. H I K 8, 10) - ZUGLÓI (296-309): Nápoly a csókok |M ■ W M I tuzoben. (5, ‘/tó, ’MO, ez. 4, 10, v. 2-kor is) I

b | £>ziist- m Mk Ma M w Il&LfFgU
~ ...................... if , Hl!........................ ,lí

19: Wakofs 
— 19.25: „A 
nyomdászat.) 
19.45: Hang- 

— 29: Hírek. — 20.10: Cigányzene. — 
.Feledés a megjavulta.knak.4* (A rehabi- 

) Auer György előadása. —

A Goldberger rt. közgyűlése 
— 4 pengő osztalékot fizet
A Goldberger Sám. F. és Fiai Rész

vénytársaság szombaton tartotta ren
des évi közgyűlését dr. Buday-Goldber- 
ger Leó elnöklete mellett A közgyűlés 
l pengő osztalék fizetését határozta el, 
amely március 3-tól kezdve kerül ki
fizetésre. a vállalat, vagy a Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank pénztáránál. 
A közgyűlés új igazgatósági tagúd 
megválasztotta Jekelfalussy Zoltán 
titkos tanácsost.

— U] tavaszi képes főárjegyzékünk meg
jelent és azt bárki kívánságára ingyen és 
bérmentve megküldjük I Magyar Magte- 
ny ész rési Rt. Monori Magkereskedése, Bu
dapest, VIIL, Rákóczi-út 7.

Bemutató a Vígszínházban
Szombaton, március 8-án először

A RÁC másodosztály ú női tőrversenyét 
Zsigmond Lili (HTVK) nyerte Gerevichné 
és Nyári Magda előtt.

A BÜE LOVASMÉRKÖZÉSEI soráu a 
földmívelésügyi miniszter díját Platthy Jó
zsef szda. nyerte Románé lován, a honvéd 
tüzérség díjában Máehánszky Gyula fhdgy 
győzött Pókos lován, Rakovszky Iván díját 
pedig az A) csoportban Kuehinka Emil 
fhdgy nyerte Jukkerlánya lován, a B) cso
portban pedig vitéz Nagy Béla hdgy nyerte 
Merész lován. A nehéz díjlovaglásban vitéz 
Bíró József szds győzött Ront lován s meg
nyerte a középosztályú díjlovaglást is.

RERRICH (BEAC) nyerte a BEAC pár
baj tő rver senyét. 2. Henhyei (HTVK), s‘ 
Gijzsi (HTVK).

Színmú 3 felvonásban. Irta: Emim Williams. Fordította: Innoceüt Vlncze Emő.. <
Tolnay Klári, Sulyok Mária, Ladomerszky Marsit. \-JLe.k.- _________ _====_«=
Pártos Erzsi, Somlay, Somié, Kőmlves, Bihary. IV. KÉR., PÁRISI-UTCA 3. SZ.

nagy



Német katonaság Szófiában
Szófia, márc. 3-

. . (NST) Vasárnap a reggeli órákban 
jelentek meg az első német katonai 
autók Szófiában. A német katonákat 
a lakós/ság mindenütt a legnagyobb 
szívélyességgel fogadta. Minden né
met katonai autó körül azonnal össze
gyűltek a járókelők és szolgálat
készen tájékoztatták a katonákat,

A vasárnapi nap folyamán néhány
szor repülőgépek jelentek meg Szófia 
fölött, de olyan nagy magasságban 
repültek, hogy nem. lehetett megálla
pítani, vájjon német vagy bolgár gé
pek voltak-e. Vasárnap délután több

Bulgária felszabadulásának 
évfordulója

(Búd. Tud.)

Bulgária felszabadulásának 63-ik év- 
fordulóját. Ez alkalommal a várost 

Vasárnap ünnepelték I fellobogózták.

Szófia, márc. 3.

Se

„A bevonuló csapatokat 
a bolgár nép örömmel 

üdvözli"
Berlin, márc. 3.

véderő főparancs- 
este a következő 

a német csapatok

A német 
vasárnap 
adta ki

(NST)
rioksága 
jelentést __ _____ ____
Bulgáriába való bevonulásáról:

—• A Délkeletcurópában ismeretessé

Az angol követ 
Borisz királynál?

Szófia, márc. {!.

(NST.) Vasárnap este az a hír terjedt 
el Szófiában, hogy Rendeli angol kö
vetet este félnyolckor Borisz király 
kihallgatáson fogadta. Rendeli a ki
hallgatás előtt kijelentette, hogy az

ROKONA

FERENCJŐZSEF
KESERUV1Z

£9# ke^yeíttM atszcnuj és
szimpatíizus stM&netoái. 3&e£SeJneó statikája

London, március 3. 

vasárnapról hétfőre vir- 
Anglia és Bulgária közt 
távbeszélő forgalom és

és Bobért Dickson hadügyminiszteriumi 
államtitkárok, valamint Wright, a 
kairói angol nagykövetség tisztvise
lője. Edén a hétfői napot, hír szerint, 
Athénben tölti.

Edén Athénben

A törökök megszigorították 
a Dardanellák ellenőrzését

Istanbul, márc. 3.
A török tengerészeti hatóságok erő

sen megszigorították a Dardanellákon 
átmenő hajóforgalom ellenőrzését. Az 
új rendelkezés szerint csak olyan hajó 
haladhat át a tenger szoroson, amely a

Bclgrád, márc. 3.

(NST.) Edén angol külügyminiszter 
vasárnap délután Ankarából jövet kü
lön repülőgépen megérkezett az athéni 
repültérre. A repülőtéren Palaret 
athéni angol követ fogadta. Megérke
zne után gépkocsin a brit követségre 
bujtatott, ahol Koricisz görög minisz
terelnök várt rá. Az angol külügymi
nisztert már este félhét órakor György 
görög király kihallgatáson fogadta. 
Hétfőn reggel a görög kormány reg
gelit ád Edén tiszteletére, amelyen 
Koricisz minis'zterelnök is résztvesz. 
Az esti órákban az angol követség ren
dez fogadóestet. Edén kíséretében van 
Sir John Dili angol vezérkari főnök, 
Elmhurst altábornagy, Mallaby dan
dártábornok, a brit hadügyminiszté
rium tagja, továbbá Ralph Stevenson 

német újságíró és haditudósító is a 
városba érkezett. A német újságírók 
■egyenruhában. gépkocsival érkeztek 
Szófiába s a szobranje előtt megállot
ták,nogy néhány diáktól megtuda
koljak az utat. Az autó körül azonnal 
nagy embertömeg verődött össze és 
élénk beszélgetésbe elegyedett a né
met Újságírókkal.

A bolgár főváros élete különben 
rendes mederben folyik. Nem rendel
tek el semmiféle elsötétítéei, vagy 
más különleges biztonsági intézkedé
seket. Meg lehet állapítani, hogy a 
bolgár, nép nagy többsége a kormány 
döntését helyesli és örömmel üdvözli.

vált angol intézkedésekkel szemben 
való biztosítás céljából a bolgár ki
rályi kormány hozzájárulásával már
cius másodika óta a német véderő kö
telékei bevonulóban vannak Bulgá
riába. A bevonuló csapatokat a bolgár 
nép örömmel üdvözli.

angol kormány még nem közölte ál
lásfoglalását a bulgáriai új helyzettel 
kapcsolatban és új utasításokat vár 
Londonból.

Az angol követ kihallgatásáról és 
nyilatkozatáról még nem adtak ki hi
vatalos jelentést.

valósághoz híven bejelenti nevét és 
nemzetiségét Minden áthaladni kí
vánó hajónak révkalauzt kell kérnie 
és csak a török révkalauz irányításá
val teheti meg az utat a Fekete-ten
ger kapuján át.

(NST.) A 
radó éjszaka 
szünetelt a 
csak dipomáciai beszélgetéseket lehe
tett folytatni. Az angol fővárosban 
ennek következtében senkinek sem 
voltak hiteles értesülései a bulgáriai 
helyzetről. Illetékes helyen még úgy 
nyilatkoztak vasárnap este, hogy nem 
tudják, vájjon olyan mértékű-e a né
met csapatok bevonulása, hogy Bulgá
ria teljes megszállását jelenti, vagy 
sem.

— Halálozás, Vass Mihály, a gégényi re
formátus egyház ny. lelki pásztora és a 
felsőezahoksi egyházmegye volt esperese, 
83 éves korában Budapesten elhunyt. Teme
tése n>4 délután négy órakor lesz a farkas
réti temető halcttasházából.

Nyírbátor legöregebb polgára, Grósz Mór, 
37 éves korában elhunyt.

a
Prémiumrendszer

sertések hizlalásánál
A földmívelésügyi. minisztérium rá

dió útján közölte a vidéki termelő- és 
gazdaérdekeltségekkel, hogy a zsírfel
hozatal megjavítása érdekében a kor
mány prémiumrendszert vezet be és 
nagyobb összegekkel jutalmazza azo
kat a gazdákat, akik sertéshízlalással 
foglalkoznak. Százhatvan kilogrammig 
15 pengő visszatérítést fizetnek dara
bonként, ha az eladó kisgazda, a 160 
kilogrammon felüli zsírsertések után 
pedig 20 pengő prémium jár, függet
lenül attól, hogy a sertést kisgazdá
tól, vagy uradalmi hizlalóból hajtot
ták fel.

A, földmívelésügyi miniszter intéz
kedése elé nagy reménnyel tekintenek 
a szakkörök, mert a prémium rendszer

Ztorisssrö/ 
elpussztílolla 
a földrengés

Bclgrád, márc. 3.
(NST) A Vreme szaloniki jelentése 

szerint a szombati földrengés Larisz- 
szát, Thesszália fővárosát földig le
rombolta. Larissza feleúton van Sza
loniki és Athén között. A földrengés 
halálos áldozatainak számát többszáz
ra becsülik s a kár olyan nagy, hogy 
még megközelítőleg sem tudják meg
mondani. A telefon- és táviróösszeköt- 
tetés a várossal megszakadt, mivel a 
postaépület is összeomlott A város 
csaknem valamennyi lakója, körülbe
lül 10.000 ember, hajléktalanná vált. 
Az utcák romokkal vannak tele. Egyes 
megrongált házak még most is egy
másután omlanak össze.

A város lakossága a vasárnapot a 
szabadban töltötte, az újabb földlöké
sektől való félelmében.

A földrengés után a városban bor
zalmas jelenetek jáaszódtak le. A la

KEGYELMES UR

Szitnyay Zoltán regényéből filmre írta: Asztalos 
Miklós dr. Zene: Fényes Szabolcs. Rendezte: 
Podmaniczky Félix. MF1—Sláger-film.

Mezey * Simor * Szilassy 
Csortos * Rózsahegyi 
Somlay * Greguss 

Premier holnapi

CORSOOMMIH

bevezetése alkalmasnak látszik arra, 
hogy a főváros zsírellátásában mutat
kozó kisebb-nagyobb zökkenőket meg
szüntesse. A napok óta tapasztalható 
budapesti zsírhiánynak egyik oka 
ugyanis az, hogy február végével el
maradt a parasztsertések felhajtása, a 
nagytétényi fővárosi sertéshizlalda pe
dig az árvíz következtében végzett 
kényszervágások miatt nem tudott in
tervenciós eladásokkal segíteni a bu
dapesti zsírpiac helyzetén.

A miniszteri rendelkezés következté
ben remélik, hogy egy-két napon belül 
megindul a zsirsertések felhajtása és 
ennek következtében a budapesti pia
con is újból elegendő zsírkészlet lesz.

A i;

kosok hálóruhában ugrottak le a má
sodik és harmadik emeletről az utcára.

Kétévi és nyolchónapi 
fegyházbüntetés 
a Röser IL-ügyben

r b

bűnűgyé- 
több mint 
polgári is
hamisított

(

Dr- Pálffy Elek tanácselnök tanácsa 
ma tartott folytatólagos főtárgyalást 
Lakos-Lőwi István foglalkozásnélküli 
magántisztviselő és társai 
ben. A vád szerint Lakos 
60 esetben legnagyobbrészt 
kólái IV osztályról szóló 
bizonyítványokat állított ki és ezek
kel megtévesztve a szülőket^ tőlük ki
sebb-nagyobb összegeiket csalt ki. 
Ilyenformán körülbelül 20.000 pengőt 
vett fel jogtatamnil.

Ma már az ítélethirdetésre is sor ke
rült. A törvényszék bűnösnek mon
dotta ki Lakost többrendbeli köz
okirathamisítás és csalás bűntettében 
és ezért kétévi és nyolchónapi fegyház
büntetéssel sújtotta.
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Csomagol a szófiai görög 
követség

Szófia, márc. S.
(Búd. Tud.) A bolgár fővárosban 

vasárnap rendkívül élénk diplomáciai 
tevékenység folyt; Rendeli angol kö
vet a délutáni órákban hosszabb meg
beszélést folytatott a görög követtel. 
Ebbe a megbeszélésbe később belevon
ták a török követet is.

Csongráditól
Csongrád, március 3.

CsongTádnál a Tisza egy hét alatt 
közel két métert áradt. Kétezer hold 
árterület víz alá került. A folyómenti 
sző’lök nagyrészét is elárasztotta a 
vadvíz. A várost egyelőre nem fenye
geti árvízveszedelem. (MTI.)

Százezer pengőt 
kártyázott el 

a betörő
ér
ije

Az utóbbi hetekben sorozatosan 
keztek feljelentések egy agyafúrt 
törő ellen, aki rendszerint OTI tiszt
viselőnek adta ki magát Ebben a mi
nőségben beállított egy-egy lakásba, a 
szobalánnyal beszélgetésbe elegyedett 
és egy óvatlan pillanatban mastix- 
szal lenyomatott készített a zárról. 
Később, mikor már elkészítette az ál
kulcsot, felhívta a szobalányt és kö
zölte vele, hogy gazdáját baleset érte. 
Amikor a leány rémülten elsietett ha
zulról, felment az őrizet’enül hagyott 
lakásba és összeszedte, elvitte, ami 
ltezeügyébe került. A rendőrség most 
elfogta a vakmerő betörőt Török Jó
zsef többszörösen büntetett villany
szereié személyében. Éppen nők társa
ságában mulatott, amikor a rendőrök

Az Osztálysorsjáték 
mai nyerőszámai

20-008 pengőt
10.000 pengőt
5.000 pengőt
4.030
3.000
2.G00

pengőt 
pengőt 
pengőt

nyert: 5352 
nyertek: 3474 40907 
nyert: 13557
nyert; 23621
nyert: 16835
nyert: 4199

300

1.C00 pengőt nyertek:
32637

10044 30903 31250

800 pengőt nyertek: 8979 16258 63818
600 psngőt nyertek: 15649 36754 71703
500 pengőt nyertek: 2899 32282 33142

44946 51033 57682
pengőt nyertek: 3457 3910 11490 13264

13746 14020 28382 29570 29928 29973
42755 42930 44760 45324 51880 52220
58312 59438 59554 60267 63321 65016 
69808 70489 74086 81785 86689 87196

175 pengőt nyertek: 94 167 179 181
498 567 583 594 690 809 817 952 1138
237 447 454 548 909 974 980 2166 252
403 750 782 854 860 862 3112 301 441

30636 35876 
56106 56456 
68877 69635 
87244

359
275
339

341
170
320
647

+ S° Enyhe, esős idő

A Kárpátmedeneétől északnyugatra ural
kodó viharciklo-n hatására délnyugati szél
lel erőteljes m:legbeáramlás.indu't meg ha
zánkba. Tegnap a meleg levegő és a nap
sugárzás hatására országszerte 10 fok fölé 
emelkedett a hőmérséklet, sőt a Dunántúli 
megyékben 15—18 fokos enyheség volt. Ez 
volt az idai tél egyik legmelegebb napja. 
Csapadék sehol sem hullott.

A meleg levegő további beáramlása egyre 
fokozódó felhősödést hoz és már sok he
lyen lesz eső. Az enyheség uralma egy
előre tovább tart, de rövidesen számítani 
kell arra, hogy északnyugati eszél jön és 
lehűlés, Z. I. A.

•i.' s ;:.í

_A szófiai görög követség, hír sze
rint, csomagol és távozásra készül.

Boris király az esti órákban kihall
gatáson fogadta Riehthofen német kö
vetet és Magisz'.rati olasz követet. 
Kihallgatáson jelent 
Rendeli angol követ

in eg a királynál 
is.

kihallgatásakorrajtaütöttek. Első 
mindjárt tizennégy betörést ismert be 
és saját becslése szerint mintegy száz
ezer pengő értéket 
mondotta, hogy a 
sodorta a bűnbe és 
zett pénz nagyrésze 
eh

zsákmányolt, El- 
kártyaszenvedély 

a betörésen szer- 
is kártyán úszott

Árpád-sínautó
Budapest és Belgrád 

között
Belgrád, márc. 3,

(Búd. Tud.) A magyar ée jugoszláv 
államvasutak között tárgyalások in
dultak az Arpád-sínautóbusz forga
lomba helyezése ügyében. Valószínű, 
hogy már a tavaszi budapesti és bel
grádi vásárok alkalmából, március 
végén ideiglenesen megindítják Buda
pest és Belgrád között az Árpád
rendszerű sínautóbuszok forgalmát. A 
sínautóbusz állandó közlekedése ügyé
ben később történik döntés.

jFol<llöltésel£ 
Ttorrtóitóiban

Bukarest, március
(NST.) A bukaresti földrengésjelző

állomás szombaton a már jelentett há
rom földrengésen kívül este 7 óráig" 
további öt földlökést észlelt.

3.

831 980 4045 078 094 222 230 427 470 514
909
880
938
538
673

5(175 122 125 247 365 420 640 641
962 982 994
7148 416 431
622 635 778
731 735 877

S98
472
799
922

6038 384 394 405
887 909 964) 8155
848 863 941 9045

760
633
260
213

817
785
800
749
516
509

10157 219 £96 447 511 572 583 668 841 864 921
11055 060 069 360 414 870 948 12057 068 126 221
361 606 699 779 834 954 13039 056 229 333 342

As új első osztályú húzásokra sorsjegyek már kaphatók 
vagy telefonon megrendelhetők a

Benkő Bank
részvénytársaságnál. Budapest, Andrássy-út 56 T. 12-86-47

375 390 445 453 699 773 787 799 806 816 859 897
975 14001 006 096 290 330 365 380 515 536 545
962 969 994 15039 077 139 191 192 458 578 662
16020 218 261 270 417 464 471 479 494 599 616
687 714 748 753 804 942 17028 257 352 418 446
612 965 18036 120 116 598 650 693 19003 150 153
200 204 265 364 432 443 517 704 871 935 952

20062 169 189 445 463 533 874 891 895 904
21183 249 275 301 541 789 868 989 22243 303 320 
830 23055 073 099 192 301 396 4"6 697 769 808
829 913 933 972 24140 232 248 255 257 287 389

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénk délnyugti-nyugati szét Több 
helyen eső, az enyheség ma tovább tart, a 
hőmérséklet további alakulása bizonytalan.

■ i
Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HAL ASZ SÁNDOR

Alapította?
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 órai üjság Lapkiadó Et. Szer 
kosztüaég: Honvéd u. 10 Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrá*sy-ót 47 Telefon: 22 43 32. 23-42 33. 22 42 34

517 523 649 717 719'786 820'856 888 25129 293
349 744 747 814 855 907 951 980 26164 258 367
403 406 4 i6 643 629 641 730 972 987 27001 017
060 096 219 231 297 378 431 482 744 869 947 999
23033 128 288 454 488 512 634 880 945 29089
263 355 372 448 760 832 969

30964
393
538
489
190
3’9
349
920
258

269
493
692
592

527 773 867 970 58000 160 315 413 517 73í 786
843 912 963 590tö 404 413 892

60062 247 483 547 668 682 7® 802 865 878
61500 5S7 623_808 972 62052 190 353 357X66 
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904
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495
048

- . ... ... — ... 51®
849 936 990 69028 156 400 580

976
465
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913
733
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591 615 618 786 63041 088 090 160 235
667
979
739
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703
718

70024
571
126 366
459
764 774
845 75174 187 209 212
971 932
500
360
855 950 78255 502 517 548 570 637 775 8OT 
72007 011 (i22 075 389 407 562 640 9’6 9'9 

80010 130 254 272 472 509 518 623 689 848 
81005 036 387 503 723 747 749 391 905 828 82052 
163 236 252 409 522 772 960 901 83005 154 
231 284 379 414 418 561 6'2 651 951 -972 
84040 026 129 218 735 786 978 8516 364 421 
632 945 954 958 
316 436 478 515 
192 268 304 381

756 794 64067 254
65105 1 47 191 205
781 822 873 66609

260 321 845
220 320 560
026 126 232

880
628
425

265
668
721
715
555
523 629

764
771
751
719
573

773 779 95S 31066 068
831 912 998 32164 213
33072 625 184 341 370

800 910 955 939 34141
926 35945 054 196 242
847 902 36051 137 322 
37077 335 181 707 818

220
227
464

396
615
493
303 470

414 .
417.555 651
944 38187 249 434 737 792 969 3SO68 119
516 655 670 912 919
089 114 155 453 555 622 874 89S 963

883
702
769
874

392
343
938
412

49064
4'105 351 392 415 443 449 456 586 615614 686 753

847 957 42ö'3O 406 466 509 541 563 576 617 707
770 843 888 43006 259 323 524 538 530 592 687
£96 44068 170 156 232 395 446 593 547 669 8 Í6
956 978 45003 005 076 297 408 513 625 745 999

845
769
824
933
46039 175 192 268 274 299 706 878 951 47025 177 
209 230 288 347 402 433 422 658 675 691 715 716 
893 48035 037 061 110 283 350 460 528 792 863 
877 880 917 993 49155 247 326 386 536 582 678 
745 941

50181 194 311 S9 493 818 852 943 937 51021 
071 239 241 279 322 386 466 514 559 605 690791 
837 52900 016 038 073 103 269 341 384 528 545 
605 631 675 818 822 -867 53140 143 286 313 351
354 373 378 426 442 516 517 624 785 910 914 945
54074 081 376 429 525 680 731 806 923 55'09171 
200 254 432 545 760 883 982 56083 129 154 182
321 338 496 503 865 957 57082 302 355 401 467

527
031
441
706
713
877
491
345
727
983

821 826
932 959
120 134
575

965

518
431

220 263 270 280 336 ÍÍZ6 394
678 730 782 858 882 71015 025 
86672158164168

73016 026 151
801 74123 3G2

643
642

289
478
214
221

336
498
648
255

240
419
559
680
279

256
461
560
709
301

262
525
618-
875 
464.760'55 100 111 ... .........

543 681 856 858 891 954 77009 084
472 499 540 541 569 576 631 698

165
984
531
326
177

981 £89. 86013 044 OSI 211
571 628 9?8 985 87025 160 
382 510 573 625 729 788

sfc
Felelőeeóg nélkül. A húzásról a gyorejegy- 

zéket Dembinsky B. bankház; sorsjsgyfőárusífó 
(Zsigmond kir -u. 8) adja .ki. — Az ötödik osz
tály húzásai folytatólag márc. 4. és 7-én lesz.

ÜBZ ballon-1 keresztéit 
SöO'raslán JF-S&
I ó d e n- és viKf-rkaből eS&jHB legjobb zongorákI ó dl e n- és vih'-rkabál

Márton és Szász
Bálvúny-utca 3. Cmre ügyelői.

Elegáns fiúk
Ruhásboltja

EDELMANN
ÍV. kér., Kamermayer Károly-utca 3»

C A M T U LI A 
fjjiMi) HMMOHiKÓK KIRAlYA 

jTTi Sff? Hangban, árban vezet 
H REMÉNYI :r-
Használt férfiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
Eketek Spiegel. Teréz-körút 2. I 9.

Telefon - 224-842.

ÜZLET-, NAGYLAKÁS- és 

üzemhelyiség. 
KIADÓ bérlemények 
bejelentését jól díjazom. 
F E I. t N E K 120 — 124

MA C H

TAXIGÉPIRÖ
vállalat óránként P 1*20. Tel 

423—501. 223-338.

„IVORY"
ÍÖLTÖTOLL 
CSAVARIRÓN

Használtruháért Sn“éUéH 
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha* 
üzlet. Rottenbiller-u. 37. Telefon 

422—269e Hívásra jövünk.

„1VORY"-Bz*m Klr/lgu. *4Javítások. T. 224—804

KULTÚRA 
Középiskolai IHagántrn- 
lolyam. Olcsó, biztos. 'Válasz
bélyeg.) Budapest. Mester-utea i

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket. Levélhívásra hásboz megyek
VÖRÖS PÁL 
ujság&rus

Ká vin<ér köaaptn.
NŐI szabászaira e hét alatt töké
letesen megtanítom. Tassy szalon

Veres Pálné-u. 8. T. 387-045.

öskere ztény fötisztviselő, kép- 
zet kereskedő elhelyezkedne komoly 
vállalatnál. , Megbízható“ jeligére 

főkiadóba.
KórpKos bá akhos logolcsobban 
ajánlkodk Bsabó. Viola-utca 36 sz 

Házfelügyelőnél

OKMÁNY
b --er;:éso (nemcsak nemesi) Orréban 
f rdtliona Heraldika neines- 

irodához, Budapest IV, Gróf
Kúrolyi-Utoa 14. tel. 381-1S9. 184-644.

Fiú- és leányka

’l 1 *

legjobb zongorák 
legolcsóbban, 

I 11 “részletre Is. 
-I ín!ódí s suliseB Érleli.

A Roslta 
güccerinei 

kézfinomító 
finomít 
puhít, 
fehérít,

azonnal felszívódik, 
gazdaságos, 
használja Ön is.

A ggB ősit a** kéífinomító üvegje 
P 1*40, 2*50. Kapható saaküzleteír- 
ben és a forgalombahozónál, Mar- 
kovltfi drogéria, Andrássy-út 7SO

Xm nŰi térít vissza ügy. 
Hw íhW (ektesér^
M WalAll költöiködésért, 
kiaado lakását Cej*^ 
lenti és azt kiadjuk. Express. Erzsébet- 
körút te. SS.,, f. 3. T.: 422- 1C6.

AHÁNYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thőköl,'-üt 18

Keresek azonnalra

4szobás lakást
Nagyméretű 3 szoba hallos is meg
felel. Értesítést kérek sTágas szobáké 
jeligére Andrássy-át 4*. fökiadóba, 
vagy délelőtt telefonon 115—360.

Ansoranyúl 
ketrecet 

rendeljen srakértö él. Singer as&j 
talosmcst?r, Újpest, Nyár-u’ 73. T» 494-299. ÁHandi raktár. Farmolt 
teljes berendezését vállalom

VllKunosltansszeieí
LAULY JÓZSEF

rádió- 0s villanyszerelömester
Hangszórók, hangerősítők. 
mozibangosberendezések 

és rádiók szakUzemé
SZcGuD.Széchenyi-tér 9. T. Erem: 26-40

Mérték utáni 
costume-öt 

Forda Manyitól
Ezüstrókák, ;;»*
bandák olcsón Szem ere szűcsnéL 
törzsébe t-körút 26. Második emeleten,

BRILIÁNST
aranyat, e.üstöt, lejmaqasabb nap 
árban veszek. Rózsa, Doh ’nv-ntca l-b <ój ház) Telefon 228-159.

TRIUMPH « 
őrs ági ve érkepviselete. Kedvező:rak 
Díjtalan bemutatás. ÉDES és DECsY, 
Bpest. VII Akáefa-n 13. T. 222-624.

10 raktárban
1OO készítő 
1OOO bútora

UNIVERSAL 
múbútorgyár irodabútorgyár. 

VII, Wesselényi-utoa 8.
Tel.: 228-0E2, 228-808.

An p bérautó
223-086

HIIC7ÍIÁIT dákért, minden- ■ I M O ÁL IIII Ll nemű tárgyaltért 
legtöbbet fizet, la. szövetre becseréli

BRIEF-KONYHA
Elsőrendű anyagokból kdssüll ebód 
menüt házhoz szállít. Telelőn lál-Otb 
Egy adag (2 szeletes) . _ 1.78 P 
Nagy adag (3 see.etes) _ 2.59 P 
Családi adag U seeletes) _ 2.80 P 

Jótéüalma Törökbálint és Batul 
te P, vegyes fajtákból 14 P, II ren<fi 
10P abfeladó, postán szállítva utánvét
tel. Harmann Jakab Irhoc, Kárpátalja.
Német, francia nyelvoktat'e. levelezés gy«rs. olcsó. 421-010.

Bllouterl s akmában képzett eláru
sítónk alkelmasást találhat. Eddigi 
alkalmaztatásait fe tflntetö ajánlatokat írásban „Üveggyöngy/ jeligíre 
Blocknerhez, Vilmos császár-át 33
Nagyméretű udvari szoba üresen, 
fürd- s o.:a hasinálattal azonnalra 
vagy március 15-re kiadó. Aradl- 

otaa 22. in 1.

Jfyoníatot* a Pallaa Irodalmi és Nyomdai r.-t körforgógépein. (Felelősi Győry Aladár IgugatA)

Amatörfényképezést
tanít csoportosan a világ egyik lég. 
ismertebb fénykepész-lapillnsztrátors 

Telefon: 1S1-S7S.

Minden belBMégáböl mBflgyÓBjiít 
megfelelő diétával. Vegetárius és 
Diétás étterem. Baross-a 1. (Ho.Iandi 

bank épület.)
Je^yzetmósolóa 12 tlllér<«l
100 8o’d83orosítás 1 ő0 TaxigépiráSg 
fordítások Nagy Ibolyánál Térés

ért 20. 326-513.

Londoni angol tanár speciális 
gyors rendszerrel tökéletes kiejtés

sel tanít. 421-016.

Szttletett birodalmi Hímet, tis ta 
német kiejtéssel órákat ad felnőttek* nek és tanulóknak. Hézhoz jlln. Stern, 

Izabeila-u 19. n 11.

ki fe»res Irodai munkát isire:®, 
magyar liánét g; őrs- és -épíró v.-gy 
n0 ajánlitát kéijfik. „fskeresrtény- 

pontos" jeligére W iadóba.




