
OSZTÁLYSORSJÁTÉK járás március 5-én, szerdán
Időváltozás jön.
Eső, később lehűlés lényégét,

riiier

1941 március 4, Főszerkesztő: Bethlen András Főmunkatárs: Dr. Kertész Róbert XXVII. évf. 52. szám

Ml TÖRTÉNIK MOST A BALKÁNON?
Bulgária lezárta határait 

Edén odaígérte Szíriát Törökországnak
Félmillió kínai katona megy Szingapúrba?

Belgrád, márc. 4.

(Buti. Tud.) A „Politika** szófiai ér
tesülése szerint a hétfői nap folyamán 
folytatódott a Bulgáriába bevonuló 
német ősapa' oknak a görög határ felé 
való előrehaladása. A csapatok lét
számát 12—15 hadosztályra becsülik, 
amelyek gépkocsikon vonulnak át 
Bulgárián. Ezeknek a csapatoknak a 
feladata, hogy a német előőrsök által 
megszállt görög határmenti fontosabb 
pontokat megerősítsék.

Tengelykörökben kiemelik — írja a

A ŐiaiMsIQ berlini 
tudósítójának tele onjeieniese

Berlin, március 4.

A máricus első három napján leját
szódott lélegzetelállító események csak 
nyitányai a további politikai és ka
tonai természetű fordulatoknak, — ez 
az általános vélekedés berlini jólérte
sült körökben. Égiszen világos, 
mondják, — hogy Bulgária csatlako
zása a háromhatalmi egyezményhez és 
a n met csapatok bevonulása csak a 
kezdetét jelenti újabb akcióknak és 
nem a betetőzését valamely régebbi 
elgondolásnak.

Mi történik majd ezután?

Erre a kérdésre e pillanatban még le
hetetlen feleletet adni, mert az illeté
kes német tényezők mélyen hallgatnak 
és a Wilhelmstrasseban az érdeklődők 
kíváncsiságát legfeljebb olyan kiokta
tásokkal csillapítják, hogy

n szavak ideje most már elmúlt és 
elérkezett a cselekvés órája.

Sok jelből azonban következtetni le
ket arra, hogy milyen irányban ját
szódnak majd le a legközelebb várható 
események. A német sajtó plakátbetűs 
®ímek alatt közli a német csapatok 
bulgáriai bevonulásáról szóló jelenté
seket és beszámol arról a hatásról is, 
amelyet a bolgár csatlakozás Délkelct- 
Európában és továbbmenően a Közel- 
keleten is gyakorolt. Ezek közül a mél
tató cikkek közül a legnagyobb iigyel- 

a Völkiseher Beobachter-nek 
^London most megkísérli Szíria elal- 
uvását" cím alatt közölt cikke kel- 

. -A német nemzeti szocialista párt 
é^^etŐ^ lapja utal a Vreme ankarai je- 

ntesére, amely szerint Edén britkül- 
Syminiszter törökországi látogatási
ak egyik főcélja az volt, hogy 
Wteremt^© a politikai előfeltcte- 

továbbiakban a lap —, hogy nincs szó 
bolgár—török határmenti csomópontok 
megszállásáról is. Németország emel
lett különben mindent megtesz, hogy 
Törökországot irányában tanúsítandó 
békés magatartásáról meggyőzze.

A . „Vreme“ berlini lapvélemények 
alapján írja, hogy a német főváros
ban arra számítanak, hogy Török
ország megváltoztatja magatartását. 
Ami Görögországot illeti, a lap sza- 
loniki jelentés alapján azt írja, hogy 
a görögök angol támogatás fokozá
sára várnak.

leket Szíriának angol csapatok ré
széről való megszál ására,

hogy így közvetlen összeköttetést léte
sítsenek Szírián át Törökország és 
Egyiptom között. Edén ugyanakkor 

odaígérte Szíriát Törökországnak.
A Völkiseher Beobachter fejtegetései 
során emlékeztet Hitler vezér és kan
cellárnak már többizben idézett sza
vaira, amelyek szerint Németország 
mindenütt harcbaszáll Angliával, ahol 
a britek megjelennek.

Az ilyen sajtómegnyilatkozások után 
önkéntelenül felvetődik a kérdés, váj
jon a nemet csapatoknak Bulgáriába I 
való özönlése, amely az uj Dunahída- I 
kon át napokon keresztül tartott, való- O. B.

Edén bombázással 
fenyegette meg Görög
országot, ha békét mer 

kötni
„A hét vége előtt nem lesznefi 

szenzációs újdonságok"

A @utcáfi milánói 
tüdőn!ójának telejonjelentét

Milánó, március 4.
A múlt hét végi hanyatt-homlok 

vágtató események iramában tegnap 
mintha lassúbbodás állott volna be. 
Róma is higgadtabban figyeli — bár 
eddig sem volt nyugtalan, — a balkáni 
színjátékot- A tapasztalt szemlélők to
vábbra is úgy vélik, hogy

a hét vége előtt, amíg a német 

han csak azt a célt szolga7ja-e, hogy 
ennek a balkáni országnak biztonságot 
és védelmet nyújtson? Egyelőre csak 
föltevésekre lehet szorítkozni és eze
ket sem lehet mind nyilvánosságra 
hozni, hiszen a diszkréció a mai idők
ben a sajtó képviselőinek is első köte
lezettsége. Kombinációkba azonban 
lehet bocsátkozni, anélkül, hogy a po
litika sikamlós terén pontos, végső kö
vetkeztetéseket vonnánk le. Áz első 
Ily éri találgatás, amelynek ■megvan 
minden valószínűsége, az, hogy

Jugoszlávia rövidesen csatlakozik 
a háromhatalmi egyezményhez. 
Politikai körökben már az a hír 
is kering, hogy ez az esemény a 
legközelebbi nyolc napon belül 

megtörténik.
Ezekben a körökben rámutatnak arra, 
hogy Cvetkovics miniszterelnök láto
gatása Hitlernél a Berghofon már 
olyan szívélyes formák között történt, 
hogy Jugoszlávia csatlakozása már 
csak egyszerű alakiság volna.

Berlinben úgy tudják, hogy a bolgá
rok csatlakozása nemcsak Londónban, 
hanem Washingtonban is igen mély 
hatást keltett és Németország sikerét 
a, brit és az amerikai diplomácia vere
ségének érzik, amelyet Edén közel- 
keleti utazása már nem tudott ellen
súlyozni.

csapatok elfoglalják és berendezik 
bulgáriai pozíciójukat, nem igen 

lesznek szenzációs újdonságok.

Azután azonban, ahogy a Corriere 
della Sera is jelzi, ismét igen gyorsan 
következik majd a legközelebbi fordu
lat. Amikor a jövőről beszélnek, Olasz
országban rögtön a görög problémára 
terelődik a szó. A Corriere della Sera 
szerint ez a kérdés igen hamar meg 
fog oldódni, „miután a német csapa
tok felvonulása a görög határon gyö
keresen megváltoztatja ennek a sze

rencsétlen földközi-tengeri államnak 
a politikai és katonai helyzetét".

A Corriere Berlinből azt jelenti, 
hogy

Edén az angol csapatok szai- 
lonikii partraszállására akarta 
Athén hozzájárulását kicszközö ni, 
amit azonban görög részről vissza- 

utasítottak.
A vita ékkor viharossá, szenvedélyessé 
vált. Az angol külügyminiszter állító
lag azzal fenyegette meg a görög veze
tőket, hogy

ha Athén különbékéi köt, a Royal 
Air Force bombázni fogja a görög 
városokat és Anglia végleg birto. 

kába veszi Kréta szigetét.
Nem tudjuk azonban, hogy mennyiben 
hitelesek ezek az értesülések, — teszi 
hozzá az olasz újságíró.

Az itáliai közvélemény
nagy optimizmussal várja a Bul
gáriában történendőket és azoknak 
az albániai harcokra gyakorlandó 

hatását
A Resto dél Carlino szerint Bulgária 
hadászati előnyeit a tengelyhatalmak 
teljes mértékben ki fogják használni. 
A Gazzetta dél Popolo már tovább 
megy jóslatában: „Amint Görögorszá
got kiküszöböltük, a földközitengeri és 
az északafrikai háború eddigi menete 
is megváltozik".

A lap szerint az ellenség nemcsak a 
Balkánon és a Földközi-tengeren, ha
nem Afrikában is nagy túlerőben volt 
s ez a tény magyarázza meg az olasz 
taktikát

Györgyi Miklós

Diákfelvonulás 
Szófiában

Szófia, március 4.
(NST) A legnagyobb bolgár nemzeti 

ünnepet, az ország függetlenségének 
évfordulóját, hétfőn ülték meg Szó
fiában. Mint minden évben, az idén is 
nagy díszfelvonulást rendezett a nem
zeti diákság. A diákok katonás menet
ben vonultak végig a főváros útvona
lain. Útjuk során érintették a n'met és 
az olasz követséget i# és lelkesen tün
tettek Bulgária két nagy szövetségese 
mellett



Levelet vitt magával 
a Törökországba érkezett 

német kiküldött
Belgrád, március 4.

(Búd. Tud,) A „Politika" értesülése szerint az a német külön futár, aki 
hétfőn német katonai repülőgépen Törökországba érkezett, leve'et hozott 
magával. A levél tartalma természetesen ismeretlen, azonban sok találga
tást fűznek hozzá.

ulgárla
lezárta határait

Belgrád, március 4.
(NST.) Hétfőn este Szófiában hivatalosan közölték, hogy lezárták a bol

gár határt. Ennek következtében Bul páriában rekedtek azok az angol állam
polgárok, akik poggyászukat ugyan már teljesen elkészítették, de arra vár
tak, hogy a szófiai angol követség adja meg a jelt elutazásukra. Ezek az 
utrakész angolok most a bolgár fővárosban kénytelenek bevárni az angol
bolgár viszony további alakulását. Maga Rendeli angol követ is Szófiá
ban van még.

A bolgár határzárral kapcsolatban megállapítják, hogy hétfőn délelőtt 
még sikerült néhány angol állampol gámak átlépni a jugoszláv határt, 
azok az angolok azonban, akik Jugo szláviéból Bulgárián át Törökországba 
akartak utazni, már nem léphették át a jugoszláv-bolgár határt-

Angol ügynökök rémhírei 
Jugoszláviában
Hivatalos jugoszláv cáfolatok

Róma, március 4.
(Magyar Távirati Iroda)

A Popolo di Roma belgrádi tudósítója szerint az angol propaganda 
jugoszláviai ügynökei igyekeznek az országban nyugtalanságot szítani Bul* 
gáriának a háromhatalmi egyezményhez történt csatlakozása nyomán és 
olyan híreket terjesztenek, hogy a Bulgáriába bevonult német csapatok nagy* 
része a jugoszláv határra vonult fel.

Ugyanekkor egyesek azt suttogják Jugoszláviában, hogy a jugoszláv 
kormáuy titkos mozgósítást rendelt el és két hadtestet küldött a nis—sakopl- 
jel vonalra, hogy esetleges némát betörést megakadályozzon.

Ezekből a hírekből természetesen semmi sem igaz s ezt hivatalos körök
ben siettek is kijelenteni. A bolgár csatlakozás természetesen országszerte 
mély benyomást keltett és mindenki erről az eseményről beszél.

Az olasz lapok egyébként megelégedéssel írnak a bolgár csatlakozás tö
rökországi visszhangjáról is. A Pcpolo di Roma isztambuli tudósítója meg
állapítja, hogy a török lapok cikkeit határozott realizmus jellemzi. Különö
sen kiemelik Rómában a Són Telegraf cikkét, amely szerint Törökország
nak nincsen szándékában új háborús frontot létesítőid.

Görögország nem kért 
béke-tanácsot Roosevelttöl

Washington, márc. 4.
(NST) A Fehér Házhoz közelálló 

körökben hétfőn sokat foglalkoztak 
Görögország kérdésével. Ezt megelő
zően az a hír terjedt el a szövetségi 
fővárosban, hogy Görögország Roose-

Az e heti

HlD'OL,
■W ■ ■

Mogyorós Z. IZI
szelvényét dobja be bármelyik j
StUtimer fiók gytljtódobozába vagy 
küldje be a H.D kiadóhivatalának. Az 
öthetes pályázatban sorra, kerül minden 
Zizl cukorka és aki elsőnek eltalálja 
a cukorkák számát az

1.000 pengőt kap.
Akik pedig megközelítik a számot, azok 
között a beküldés sorrendjében kiosz
tásra kerül

1.000 kis díj 5.000 pengős 
értékben. Egy/etemély csak ®zy jutal
mat nyerhet! Részletes feltételek es pá
lyázati szél vény a HIÖ o heti számában. 

velttől kért tanácsot, vájjon kérjen-e 
békét, vagy folytassa-e a harcot. Az 
elnökhöz közelálló hely ezzel kapcso
latban közölte, hogy Görögország 
semmi ilyenfajta megkereséssel nem 
fordult Roosevelthez-

Róma, márc. 4.
(NST.) A Giomale d'ItaJia feltűnést 

keltő cikket közöl főszerkesztőjének, 
Virginio Gaydának tollából. Eszerint 
az elmúlt napok során jelentékeny an
gol csapatokat szállítottak a Földközi
tengeren át Szalonikibe. A kiváló ol&sz 
közíró ezzel kapcsolatban a következő
ket jegyzi meg:

— Természetes, hogy a tengely vá
laszolni fog erre és megfelelő erőket 
és terveket szegez szembe az angol ter
vekkel. Churchill ugyan azt állítja, 
hogy az olasz hajóhadat elűzték a 
Földközi-tengerről. Az olasz hajóhad 
ennek ellenére egyre inkább jeln van, 
szorgoskodik is a Földközi-tengeren és 
az Atlanti-Óceánon fenyegeti az ellen
séget.

BAROSS GRILU.
»».!■ Tánr 9 Aráin KALMÁR TIBOR
kőrút 45. I Cilii A UlOiy ÓsákyLola, Elekí é, fie’tó J.

NAGY NAPOK, 
KIS J1IREK

Uj, komzerű közlekedési eszköz jelent, 
meg a napokban Pária utcáin: a villany
kerékpár. A. járóművet villanytclep által 
táplált motor hajtja; ezt a nyereg mögé 
szerelik föl. Külsejére női kerékpárhoz ha
sonlít az új közlekedési eszköz.

Kormányozható vizitorpedót talált fel 
Gábris Géza nagyváradi lakos. A céíbavett 
hajó —- tekintet nélkül arra, hogy műsze
rei figyelmeztették a közeledő torpedóra, •— 
nem tud menekülni, mert a torpedó a hajó 
irányát mindenhova követi.

Banting, az inzulin szercncsétleii véget 
ért világhírű feltalálója, ottawai hírek Sze
rint halála előtt új módszert dolgozott ki, 
amelynek segítségével a mérges gázok ká
ros hatását ki lehet küszöbölni. Végzetes 
repülőútja előtt ezt a módszerét közö’te 
néhány tudóssal s így az új módszert nérii- 
sokára gyakorlatilag Is kipróbálhatják.

Ismét rendszeresen fog megjelenni a 
Deutecfhes Forsöhúhgen in Ungnrn című 
folyóirat, amely 1959 szeptembere óta nem 
jelent meg. A hírt örömmel üdvözli a 
Völkiseher Bcobachtér.

Joe Penner, a magyar származású ame
rikai filnxkomikus 36 éves korában hirte
len meghalt. Joe Penner, igazi nevén Pin
tér József, Nagybocsköreken született. 
Gyors karriert csinált Hollywoodban s leg
utóbb már heti 600Ó dollár fizetést kapott 
Tragikus halála egy philadelphiai szálló
ban következett be. A magyar származása 
filmszínész ebéd után lefeküdt aludni s 
amikor felesége fel akarta kelteni, már 
nem élt: álmában érte utol a halál.

1209 tanulón és tanáron próbálják ki a 
kanzaszi egyetemen az új influenza oltó
anyagot, amelyet nemrég fedezett fel a 
Rookefeller-intézet két tudós orvosa: dr. F, 
L. Horsfall és dr. E. H. Lennette.

A Dardanellák övezetében aknamezőket 
helyeztek el.

Északi fényt észleltek vasárnap délután 
Dánia fölött. Ugyanekkor Svájcban is lát
ható volt a különös égi jelenség, amely Vö
rös fénnyel árasztotta el az égboltozatot.

Uj típusú „törpe-terepjáróé* őrjárat! kocsi 
gyártását kezditek meg a Főid Művek. 
Ezekre a kocsikra légelhárító és könnyű 
tábori ágyút is szerelnek s a kissulyu ko
csikat az amerikai hadsereg nagy bornbő
vet ő gépöl könnyen szállíthatják egyik 
helyről a másikra. A kocáit negyvenöt íó- 
orőis, négyhengeres műtor hajtja e lógna- 
gyobb óránkénti sebességük 1ÖÓ kilométer.

8500 millió dollár értékű arany elszál
lítását fejezték be Newyorkból, eddig meg 
nem nevezett, biztos rejtekhelyre. Hír sze
rint a Kentuckyben levő páncélszekrények
ben most már 14 milliárd dollár értékű 
arany van. Az aranytömböket bombabiztos 
földalatti rejtekhelyeken őrzik, amelyek 
falai 60 centiméter vastag tiszta acélból 
készültek. Ezeket az arany-erődöket egy 
teljes hadosztály lovasság őrzi. Az USA 
páncéltermeiben a Világ aranykészletének 
további negyedrészét őrzi s összesen 22 m'l- 

’.iárd dollár értékű arany felett rendel
kezik. i

A newyorkí légvédelmi házparancsnokok 
részére rendezett kiképző tanfolyamokról i 
közzétett jelentés szerint Beek asszony, áz 
önvédelmi szervezetek titkárnője, a Hudson 
folyó mentén olyan motoros őrjáratokat 
szervez, amelyekét leányok látnak ól Ve
szély esetén.

Mint az olasz lapok jelentik, az utóbbi 
időben titkos nyomtatványt hoztak forga
lomba, amelynek szerzőiéként egy magas
rangú olasz katonai személyiséget tiintet
tek fel. A titkos rendőrség kinyomozta, 
hogy az iratot az olasz nemzeti bank brés- 
ciai fiókjának egyik tisztviselője szerkesz
tette és hozta forgalomba. A banktisztvise
lőt és társai az államvédelmi kü'Iönbíróróg 
elé állították.

A román olajtermelés helyzetéről közöl 
érdekes kimutatást a román kormány pro- 
pagandaosztálya a legújabb gazdasági és 
pénzügyi jelentésében. Eszerint 1940 első 
tizenegy hónapjában a néhány év óta 
amúgyis csökkenő olajtermelés újabb je- 

luntókony hanyatlást mutat fel. A terme
lés mindössze 5,500.000 tonna volt 1939 meg
felelő időszakának 5,719.000 tonnájával 
szemben. Az olajexport 3,282.504 tonna volt, 
az előző év 4,154.681 tonna kivitelével szem
ben. Az összki vitel bői a tengelyhatalmak 
az év első tíz hónapja alatt 44.90 százalé
kot vettek át, míg egyedüli november folya
mán a tengelyhatalmak a cseh-morva pro
tektorátussal együtt 272.862 tonna összkiví- 
telből 216.292 tonnányit vettek át. A föld- 
közieng’eri háború következtében a petró- 
íeumexport főleg a dunai kikötőkön át bo
nyolódott le, a flldrcngés által megrongált 
olajtelepek épületeinek helyreállítására kü
lön illetéket vetettek ki minden kiló olaj 
után.

A norvég püspökök és a Quislíng-párt 
között keletkezett ellentétre való tekintet 
tel, a norvég kultuszminiszter köritatbau 
figyelmeztette a lelkészeket, hogy ne tegye 
nek meggondolatlan kijelentéseket a nyil
vánosság előtt és magatartásukkal ne szít
sanak elégedetlenséget az állam ős a Quis- 
ling-rezsiim ellen.

.Felemelték heti 65 gramra a vaj fej
adagját március 10-től kezdve Angliában. 
A zSltadág továbbra iá heti 130 gram ma
rad, Hogy a teakészletek ki ne merülje
nek, a kormány 244 millió kiló teát vásá
rolt Indiában, Ceylonban, Holland-Indiá- 
ban és Brit-Kcletafrikába.n.

Farkasok garázdálkodnak Norvégiában.
A lakosság rendszeres vadászaitokat rendez 
most a garázdálkodó farkasokra, — jelenti 
a Beriltier Böreen-Zeitnng oslói tudósítója.

Metágás Özvegyének külön, rendkívüli, 
királyi rendelet 15.000 drachma havi nyug
díjat engedélyezett. A kormánynak ebbén 
az ügyben a király elé terjesztett javas
lata részletesen ismerteti Metaxas elhunyt 
miniszterelnök érdeméit e a király, alig, 
hogy az előterjesztést kézhez kaptá, már 
ki is bocsátotta rendeletét, amely Metaxás- 
ni számára az özvegyi nyugdíjat bizto
sítja.

A* egységes kenyeret bevezették Török
országban la. A kiadott rendelet szerint 
csakis ilyen egységes tlpusu kenyeret sza
bad forgalomba hozni az ankarai, feten- 
búlí és szmlraal vilajettekboft.

Anglia az év folyamán összesen 4Í7 
millió font teát váróról. Indiában 272 mil
lió, Ceylonban 183 millió. Holland Indiában 
46 millió és angol KeletafrlkAban 27 millió 
font teát kötöttek le.

Messzire vetődött hazánkfia, Kunos Jenő 
tólsszioúúriué, aki messze Kínában igyek
szik protestáns hittérítő feladatát te jesf- 
teni, az Evangélikus Missiló Egyesület út
ján kéri magyar barátait, hogy keressék 
fol néha egy-egy levéllel, mert valóságos 
árömünnepet jelent számára egy-égy ha
ssal levét A magyar misszionárius címe: . 
ílev. JÍ. Kunos, China, Hankow, Lutheran 
Miásion Horné. Via Sibéria.

London modern újjáépítéséről, ami azon
ban természetesen majd csak a háború után 
lesz esedékes, már is megindultak a tanács
kozások és terveztetések az építészeti szak
körökben. London eavult város volt, épít
kezése, utcáinak rendszere már egyáltalán 
nem felelt meg a modern követeimén sexnek. 
Eddig gondolni sem lehotétt arra, hogy le
bontsák azokat a töftéú&liíiileg nevei tes 
épületéket, amelyek leginkább akadályozták 
á váfosréndeaóát. A rombolás munkáját 
azonban most a bömbatómudások a’aposah 
elvégezték a így nincs többé akadálya Lon
don modern újjáépítésének. Coveníry, a 
jobban lerombolt város, szintén az újjáépí
tésre gondol. A városi tanács már ügy nagy- I 
szabású újjáépítési tervet cl Is fogadott.

Uj „ttáíádali*4 énekelnek Aug’iábáti, 
amely Boosevelt segítségét dicsőíti.

Nagyszabású közegészségügyi szolgálat 
tervét dolgozta ki a görög kormány á hád- 
bavonultak esaládtagjninak és a polgári la
kosság egészségügyi gondozása tárgyában. 
A segítségre szoruló egyének ingyenes or
vosi kezelésben részesülnek és ingyen kap
nák gyógyszereket Megszervezik az egész-. 
ségügyl felügyelő nők intézményét is. Egy 
újonnan felállított iskola képezi ki azokat 
a nőket, eleik aa egészségügy! támogatást 
Igénylő családokat rendszeresen látogatják.

A svájci hadsereg fllmosztálya filmet 
készített a magas hegyek közt dolgozó te
lefonos osztagok nehéz munkájáról. A fil
met most mutatlak bo a svájci városokban-

A finn hadjáratról készült finn filmet most 
mutatták be Svájcban. A film nagy hatást 
váltott ki a svájci közönség körében.

TöHevhelte gyomrát?
Vegyen be

Huny <idi forrássót!



Emil testvérről
SANTANDER PUSZTULÁSA

Aü óriási spanyolországi tűzvész során Santanderbon 300 ház égett le, 35.000 
ember hajléktalan, a kár 250 millió pezeta

Sgyszet volt, hol nem volt.,, így kez
dődtek régento a gyermékmesók.

Mai dojkamesém így kezdődik:
„Alkotmányos eszközökkel harcolunk, 

törvényes alapon állunk" — zetigodczte a 
legszebb lovaglócsizmája magyar újság
író, Hubay testvér, nyilasék eárevicsc, 
úgyis, mint bíil-bülszavú aíkotmányvédő 
bájdalár, miközben képviselő-testvérek és 
párttag-testvérek, cszmoharcosok és moz
galmi stúk Szaporán Váltogatták egymást 
bíróságaink előtt a vádlottak padján.

Főbenjáró bűnökkel vádöltón került sor
ra égy szép napon Kovarcz Emil nagyta- 
nácstag-téstvér is S az ő Védelmében ör
vénylett és harsogott tavaly novemberben 
& Házban a nyilasvihar, a zöldingések szá
mumja, a testvéri kórus ghiblijc, mely 
r.emes egyszerűséggel dajkamosének minő
sítette az Emil testvér ellen emelt vádakat.

Süvített az ólszónok hangjai — Saját 
személyünkben, politikái mandátumunkkal 
garantáljuk, hogy Kovarcz Emil nem fog 
megszökni!

Maróthy-Melzlor testvér, a nagy koszt
hely;. szervezetlátogató pedig megtoldotta: 
— Itöhögnivaló!

Mély délikát aperszii! Mely gúny-fölény, 
■ógy-et

Emil testvér büszke lehetett pártjának , 
szenvedelmes kiállására...

Valószínűleg büszke is volt Aztán férfin- I 
San megszökött „a 178 cm magas, szőke, 
baloldalt választott hajú, mélyen ülő kék- 
szemü,. borotvált arcú" ftagytanáestag. 
(Lásd: dl'amrenMrségi körözőlevél.)

Nyilasók Emilje ugyanis egyszerre csak 
„téridegennek" érezte magát lakácsán és I 
törzskávéházában, amikor súlyos ítéletéről I 
értesült. I

„Röhögntvaló", — mondja M. (M.) képvi- I 
Kelő úr, — mégis megtörtént... I

Nyílaséknál most újra életre kel a régi! 
film, amelynek —■ emlék cafték t — eí vélt •tt j 
®hae: „Emil és a detektivek)'.. , „ I

De túl minden ponyva-romantikám, fel-1 
ttittülhet a komoly kérdés is: állást fogiaí-o I 
8lMd most is a zöldinges párt, levonja-e a 
82ógyenteljes szökés következményeit, jár-o I 
útkjd koMékvenűiákkai a „törvényes alap-1 
•ú, alkotmányos eszközökre** oly szívesen I 
hivatkozó zöldházi beléletben Is Emil fu
tásai

Mert ma talán már ú t. Ház szélsőbal- I 
Szárnyán ülő képviáolő-osoport sem találja I 
olyan nagyon röhögnivalónak Emil testvér I 
keséjét.

A sofort-pártfegyelml döntést várva,

maradok
Vasinacskakováesy Szvetozár, 

modern meseanondó - 
és gyutouzóki vádbiztos.

&áró Atzél Ede előadása

A román uralom alatt hosszú hóna- 
®°kön át kihozták á Mezőségnek fia- 

földbirtokosát, báró Atzél Edét, 
most, mintegy húszmillió lelnyi 

'Agyonát otthagyva, négy kis gyer
mekévei együtt menekült át Magyar- 
j-Tszágra., Fogsága történetével a fő- 
■jérosi sajtó is foglalkozott Báró Atzél 

március 8-án, szombaton estó %8 
«fákor a budai Vigadóban több társa- 
ií i óKyesÜlet meghívására előadást 

„Erdély Útja Nagy-Romániától 
i.My‘Magyárors»ág fölé** címmel. Be-

Pódij nincs.

Féfencs Ellesett párbeszédek. \ 
«« “ágy író kisebb katcotatait gyűjti egybe 
írt3, könyv, azokat a párbeszéd alakjában 
alaki *S Okikat, amelyeknek az egyik 

fűidig ugyanazs a pergőnyelvű, 
dVelö> nem mindig a leghelyesebb 

valló dlvatdánnu Egyik-másik 
1faUk?^!tA6“ tóUü mát idejútmúltó, dó a 
jra. awa* 

Tag *« ''SŐIt birbMzédar* Üinet Gjtoíá 
S'hffér és Wolfner ■ kiadásúban

Elvágják a görögöket 

az angol segítségtől
Róma, március 4.

Az olasz fővárosból azt jelentik a 
külföldi laptudósítók, hogy Róma a 
legközelebbi két-liárom napon belül, 
amíg a nemet hadsereg délfelé Való 
felvonulása befejezést nem nyert, nőin 
vár új fordulatot. Nemzetközi, sajtó
körökben azt sem tartják kizártnak, 
hogy a tenge’y legközelebbi lépése 
újra, diplomáciai jellegű lesz. A talál-

Ij

Ij
I!

''Hágyah: váhtílf  öft be ' 
a németek Bulgáriába?

Berlin, március 4.
(NST) A keddi némát lapok élsőiz- 

béii közölnék részletesebb beszámoló
kat a német csapatok bulgáriai bevo
nulásáról. Megírják, milyen impbnáló 
teljesítmény volt a Dunán át vezető 
poíltonhidak .felépítése és fényképekét 
is közölnek ayhídverésről. A hídverés 
Után következtek a bevonulás műve
letei. A bevonulásnak tulajdonképoa 
két szakasza volt. Az elsőben megva
lósították a Dunán való átkelést, a 
másodikban pedig elindultak a bolgár 
területen. Az egyik német haditudó
sító színes riportja a következő képet 
festi a nagy délkel etéurópai esemény
től:

*— A német csapatok mindenekelőtt 
a Dunáig vonultak ée eokszáz kilo
méter hosszúságú ménetoszlopban fel
állották az északról délre vezető min
dén útvonalön. Ezred ezred mögött, 
hadosztály hadosztály mögött sorako
zott Végeláthatatlan tömegben. Min
dén niellékútvonalat is elfoglaltak a 
német hadoszlopok, hogy adott időben 
csatlakozzanak az általános nagy me
neteléshez A sok Útvonal csomópontja 
közvetlenül a Duna mellett van s 
ezeknél a csomópontoknál vertek hidat 
a német utászok- Minthogy a Duna 
pártja a legutóbbi áradások miatt 
HÜppódékes, a serény német utászok 
fáradhatatlan munkával összekötőket 
teremtettek az utak száraz része és a 
Rontonhidak között. Maguk a ponton- 
hidak olyan szélesek, hogy két ine- 
netoszlop egymás mellett' is elfér 
rajtuk. Az utászok és hidászok mun
kája természetesen nemcsak a híd- 
verésre szorítkozott. Egyes helyeken 
a parthoz közelítő utakat i« meg kel
lett erősíteni, tart-lék-hídalkatrésze- 
kot kellett készenlétbe helyezni és

, U\GAR* GYÖRGY
itcuTtsTvÁnKP.r a »téti iriiis 

gatások Jugoszlávia és — főleg — Gö
rögország körül forognak.

Róma, • március 4.
Az összes olasz újságok a kínai, spa

nyol. finn és francia hadszíntereket 
megjárt, legjobb haditudósítóikat küld
ték a bulgár fővárosba. Ezeknek első 
tudósítása közeli új eseményekre céloz.

A Stampa ezerint 
rövidesen" elvágják 
angol segítségtől.

a németek „igen 
a görögöket az

mindent meg kellett ténai a csapatok 
felvonulásának biztosítására, út- 
ölzárók kiépítésére és légvédelmi üte
gek elhelyezésére. A balkáni német 
hadsereg mo'orósított előőrsei a haj
nali ködben érték él a bolgár terü
letre vezető hidakat. Szakadatlan sor
ban követték őket teherautók ezrein 
katonák tízezrei, akik géppuskától a 
legnehezicbb lövegig a legkorszerűbb 
fegyverekkel rendelkeztek, 
német légvédelmi tüzérség 
gár területre.

Elsőnek a 
lépett bol-

Rendeli még nem 
választ a szófiai 

konzulátus! tisztviselő 
eltűnésére

Szófia, március 4.
(Búd. Tud.) Rendeli angol 

hétfő estig nem kapott választ 
miniszterelnöktől Grenovics 
konzulátusi tisztviselő eltűnése 
ben. Grenovics tudvalévőén Törökor
szág felé utaztában tűnt el a vonatról. 
Az eddigi nyomozás nem hozott ered
ményt. Azt hiszik, hogy Rendeli a mai 
nap folyamán kap választ ebben a kér
désben.

Kapott 
angol

követ 
Filpv 
angol 
ügyé-

Lemondott a londoni 
bolgár követ

London, máro. 4.
(NST) A londoni hírszolgálat közli, 

hogy a bolgár kormány elfogadta ed
digi londoni követének lemondását. 
Mint ismeretes, Nicola Momosilov kö
vet azzal nyújtotta be lemondását, 
hogy nem ért többé egyet a szófiai 
kormány politikájával.

Egy angol 
páncélkocslt fogtak 
a németek Líbiában

Berlin, máre. 4.
A Német Távirati Iroda értesülése 

szerint egy felderítésre kiküldött né
met csapat a líbiai partvidéken ellen
séges erőikre bukkant. A németek ezút
tal ismét foglyokat ejtettek és egy 
brit páncélos kocsit zsákmányoltak. 
(MTI.)

Arzenálok román 
kolostorokban

Bukarest, márc. 4.
(Magyar Távirati Iroda)

A közoktatásügyi minisztérium el
rendelte, hogy azok ellen a kolostorok 
ellen, ahol a hatóságok rejtett fegy
vereket találtak, a vizsgálatot vezessék 
le s az illetőket kerületi főnök része
sítse megfelelő büntetésben a bűnösö
ket.

Tűzvész az első 
bolgár hangosfilm 

bemutatóján
Szófia, márc. 4.

(NST.) Hétfőn délután mutattak be. a ha
tósági filmvizsgáló bizottságnak az első 
nagy bolgár hangosfilmét. A film címe 
„Aranyos Dobrudzsa". Alighogy elkezdték 
a film forgatását, a cClluioidtckeros tüzet 
fogott és alégatt. Szerencsére nem történt 
súlyosabb baleset, de az „Aranyos Dobrud
zsa" fiimtekercsén kívül elpusztult az 
ugyancsak nemrég elkészült „Bolgár sasok** 
című hangosfilm tekercse és elégtek az ál
lami vizsgálóbizottság tagjainak téllkabát- 
jai is. Eddig még nem tudták megállapítani, 
mi okozta a tüzet, mart a bemutatás éléit 
megtettek minden szokásos óvintézkedést.

Román gimnazista 
fegyverraktára

Bukareai, márc. 4 
(Magyar Távirati Iroda)

A lázadá.8 ügyében tovább folytat
ták a vizsgálatot. Vidéken eddig össze
sen 4992 személyt Vettek őrizetbe. A 
hadbíróság lu58 esetben hozott mér 
ítéletét és 733 személyt e ítélt, 325-öt 
pedig felmentett-

Az újabban letartóztatottak között 
sok tanár, tanító, gyógyszerész, lel
kész van, továbbá egy VII. Osztályos 
gimnazista, a brassói román gimná
zium tanulója, akiinek lakásán a padló 
alatt az alábbi fegyvereket találták el
rejtve: egy nehéz géppuska, két golyó
szóró, három katonai karabély. Öt 
könnyű golyószótó, egy német fegy
ver, négy revolver, 494 fegyvertöltóny, 
tizenkét dum dutn töltény és 64 vadás»- 
f egy vértől ténv

— Faultol Béla előadás a Turáni VadA 
szoknál. A Turáni Vadászok hazafias szer
vezetének IV., Ferenc Józwf rakpart 23. I. 
2. szám alatti központi helyiségében már
cius 6-áíi, csütörtökön délután 7 órai kee- 
dettel Pauiini Béla néprajzi író, a ...Magyar 
Népmíivészet körül** címen tart átadást. AZ 
előadáson Paulini Béla néprajzi tárgyakat 
és kézimunkákat is bemutat.

— Lótehyésstésitok, lovassportunk jelentős 
eseményé lesz a mezőgazdasági kiállításnak. 
Évék óta egyik légnugyobb látványos^, gá 
a mezőgazdasági kiáUítósnák á ló-csópaft. 
A lókiállításnak szerves kiegészítői Icszúék 
az idén is a kiállítás egyes napjainak dél
utánjain lezajló lovusbomutatók és kocsi
versenyek. A fogatversenyck&n sók kisgazda 
Vesz részt az Ország mindén részéből. A lo
vasnapok délutáni programját ugrató, díj
lovagló és egyéb látványos lovasb-íritítatók 
fogják élénkíteni.

... ,

IFJ. SZELECZKY A. K
Kiválóan FEST, TISZTIT

Bpést, Izabolla-u. 38. Házhoz küldök. Telefon.



a Nemzeti Színház

1. Mátray
Erzsi

a „Kegyenc
felújításáról

A ^ódió nyilatkozata a Mécs-ügyben
Felkértek a 

közlésére:
Néhány nap 

közvetítésével 
hasábjain pro 
miután rádión elhangzott beszédről 
van szó, ebbe a rádiót is belekeverik. 
E kérdésben a rádió mindezideig nem 
nyilatkozott, mivel azonban úgy lát
szik, hogy az ügy nem akar elaludni, 
a rádió igazgatósága a rádió szerepé
vel kapcsolatban megállapítja a kö
vetkezőket:

A rádió engedélyokirata értelmében 
minden előadás előzetesen írásban be
terjesztendő s amennyiben a felolvasó, 
vagy előadó a mikrofonba mást mon
dana, vagy olvasna be, mint az előze-

következő nyilatkozat

óta Mécs László rádió
kapcsolatban a. sajtó 

és Kontra vita folyik s

Szombaton újítja fel
dr. Galamb Sándor átdolgozásában és ren
dezésében Teleki László klasszikus drámáját, . . , -
a „Kegyenc"-cl, amelynek felújítása elé I tesen beterjesztett és elfogadott szö- 
m él tán néz érdeklődéssel a színházi és iro- | vég, a rádió az előadást köteles meg- 

* dalmi világ. Az irodalmi repriz női fősze
replője T. Mátray Erzsi. A kiváló művésznő 
a következőket mondta a „Kegyenc" új elő
adásáról:

— Valamennyien a tragikus sorsú, nagy 
magyar szellemnek kijáró kegyelettel és 
lelkes szeretettel készülünk Teleki László 
darabjának felújítására Az egykorú kritika , MAGYARSÁG NÉPRAJZA
a,,,Bank bán melle, sót a „Bank bán föle I 
helyezte ezt a drámát, hogy mégsem tudta | Címmel Kovács Lasz.o kolozsvári in
teljesen meghódítani a közönséget, annak 
pusztán darabtechnikai okai voltak. Ezeket 
az okokat kegyeletes kézzel elsimította az 
új előadás sikerének út jóból dr. Galamb 
Sándor, Az ő kitűnő átdolgozásában teljesen 
érvényesül a darab drámai ereje; az elő
adás kiállítása pedig sem korhüség, sem 
áldozatkészség szempontjából nem hagy 
hátra kívánnivalót.

Caesar feleségét személyesítem a darabban; I < 
elődeim a szerepben Jászai Mari és Heltyey j amely C isco, 
Aranka voltak. Hettyey Aranka játszotta a 
szerepet a legutóbbi reprizen is, amikor 
Petronius Maximust, Tímár József mai sze
repet — egykor Pethes Imre játszotta — 
Ód. y Árpád alakította. A szombati repri
zen Lukács Margit, Szörényi Éva, Abonyi 
Géza lesznek még a főszerepekben szereplő
társaim.

viselő megállapította, hogy Mées 
László mást mond a mikrofonba, mint 
az előzetesen bemutatott szöveg s ezért 
kötelességszerüen megszakította a rá
dióelőadást- Ez minden hasonló eset
ben mással is megtörténnék, tekintet 
nélkül arra, hogy az előre beadott szö
vegtől milyen irányban történik az el
térés. Mivel Mécs László nem elősíz- 
ben adott elő a rádióban, az előzetes 
szövegtől való eltérés következmé
nyeiről tudomással kellett bírnia.

A rádió magatartása egyszerű köte
lességteljesítés és adminisztratív cse
lekedet volt, amely a jövőben és min- 
den hasonló esetben meg fog történni.

♦

Tárgyilagosan adjuk a Magyar Rádlió nyi
latkozatát, amelyhez a magunk részéről 
csak annyit teszünk hozzá, hogy a rádió
ban elhangzott szabadelőadás azzal a szö
veggel sem egyezett, amely Mécs László ne
vével egy reggeli ’ap február 28-í számá
ban megjelent.

Két csapatot próbál ki 
a szövetségi kapitány

A magyar—jugoszláv válogatott mérkő- 
zésre már megkezdte előkészületeit a ma
gyar válogatott keret. Fábián József szö
vetségi kapitány ezen a héten két csapatra 
való játékost próbál ki, még pedig szerdán 
a Beszkárt sporttelepén a B) csapat játszik 
az ifjúsági válogatottal, csütörtökön pedig 
az A) csapat a Hungária sporttelepen az 
MTK csapatával mérkőzik. A Bj 
tréningjére a következő játékosokat 
meg: Körmendi (Haladás) kapus, 
(WMFC), Bíró (Beszkárt), Pófcoscii 
tromos) hátvéd, Hidasi (Kispest), 
(Gamma), Szadi (Beszkárt) fedezet, 
(DMávag), Fűzi (Gázművek), 
(WMFC), Tóth III. (Újpest), 
(WMFC),

A csütörtöki tréningre meghívott játéko
sok: Csikós (Ferencváros) kapus, Szűcs, Kis- 
páter (Szolnoiki Máv), Pákozdi (Elektromos) 
hátvéd, Sárost III., Polgár (Ferencváros), 
Szálai (WMFC), Pázmándy (Elektromos) 
fedezet, Kincses (Kispest), lukács (Nagy
bánya), Zsengellér (Újpest), Marosvári 
(WMFC), Bodola (Nagyvárad), Gyetvai (Fe
rencváros) csatárok.

Remélhetően, mire a válogatott csapat 
összeállítására kerül a sor, több ferencvá
rosi és újpesti játékost vesz figyelembe a 
szövetségi kapitány.

csapat 
hívták 
Kállai 
(Elek- 
Tóth

Füzér 
Pintér

Tihanyi II.

FILM-HÍREK
pá-

v.

16.45:
Várhelyi

Rend-

17.3*:

tés. — 
német, 
U tana

— A rehabilitációs törvény és végrehaj
tási rendeletéi, jegyzetekkel ellátva, a 
Magyar Törvénykezés kiadásában mg je
lent. Ára 60 fillér. Kapható a 8 órai Vjság 
kiadóhivatalában.

— Eszperantó tanfolyam. Hűszórás esti 
eszperantó tanfolyam kezdődik március 4-én 
este 8 órakor az Eszperantó Egyesület Vil
mos császár-út 61. sz. alatti helyiségében.

*/:2-től) 
(*/d, */s6, 
VÁROSI 
*/:8, *.

Peilr Dönti" ruhá!t egyedon 
„b&m’íWIISI készítője 
SZABÓ AóOA/AN, Nagymexő-utia 19

tézeti tanár az Egyesületközi Együtt
működés sorozatában csütörtökön, 
március 6-án. este 7 órai kezdettel elő
adást tart a mérnökegylet dísztermé
ben (Reáltanoda-utca 13.)

A kegyelmes
*/«6, ’/í-S. */:10, szomb., vas. 

CORVIN (138-988): Szeressük egy-
JANICH (435-644): Mindenki mást szeret. (*/i4,-................ ) _ PÉCSI (125-

:.) A Rotschlld család. 
ELIT (114-502): Sze- 

2-kor is) —

952): AÍlpani

I

vég, a rádió az előadást köteles meg
szakítani és kikapcsolni. Erre a rádiót 
az engedélyokiratban súlyos szankció 
kötelezi.

Mécs László előadásával kapcsolat
ban az előadást ellenőrző rádiótiszt-

A „CUCARACHA** című, nálunk is
—- Eudoxia császárnét, III. Valentinianus | ratlanul népszerű spanyol táncdal tízszer 

csendül fel az első vadnyugati vígjátékban, 
, a száguldó lovas" 

címmel rövidesen bemutatóra kerül.
A BELSÓLIPÓTVÁROSI ''KERESZTÉNY 

TÁRSASKÖR (Vilmos császár-út 50.) ma 
este fél 8 órakor kultúrest keretében bemu
tatja a világhírű ,,H e r e n d ‘ gyárban ké
szült „Porcellán" című filmet. Ezt 
megelőzőleg a nagymultú gyár száz eszten
dejéről dr. Ruzitska Ilona, a kitűnő mű
történész tart ismertetőt.

LJ FBI7UBA-DIVAT indult hóditó útra 
Amerikában. „Irene-frizurá“-nak keresztel
ték el a newyorki dámák, mert szakasztott 
mása annak, amelyet Anna N e'a p l e visel 
új filmjében, az „Irene“-ben.

MÁRAI SÁNDOR nagysikerű színműve, 
„K a 1 a n d“, pénteken kerül bemutatóra 

Kolozsváron. A női főszerepet Fényes 
Alice játssza.

WILLY FORST, a híres filmszínész és ren
dező Belgrádban, ahová egyik filmje 
bemutatójára utazott, váratlanul meg- 
b e te g e d e 11.

TEADÉLUTÁNT ADOTT tegnap a Ma
gyar-Svéd Társaság Svanholm Set svéd ki
rályi kamaraénekes tiszteletére az Országos 
Kaszinó sárgatermében.

KODÁLY ZOLTÁN „Psalmus Hungari- 
cus“-át most mutatták be nagy sikerrel 
Bőseiben. Kodály világhírű müvének Z ü- 
r ichb en volt a svájci premierje még 
1926-ban a zürichi nemzetközi zenei ünnep
ségek keretében.

SZÍNHÁZ
A nürnbergi mesterdalnokok j h7). — NEMZETI: Niekavuori asszonyok(V.3). — KAMARA: Kaland (‘/c8). — MADÁCH: 

Négy asszonyt 6zeroíek P/«8). — VÍG: Félté
kenység (*ó8). — MAGYAR: Gyergyói bál (3/«8). 
— MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: Filmelőadás 
(5 és '!<&). — FŐVÁROSI OPERETT: Nincs elő
adás. — ANDRÁSSY: Ne játssz a szerelemmel 
(!/<8). — PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekin
tettel arra... (*/.9). - ERZSÉBETVÁROSI: 
Zsákbamacska (>/<6, 8). — JÓZSEFVÁROST-
Tessék beszállni í*/«6, 8). KISFALUDY: Dankó 
Pista nótafája (','46, 8). — KOMÉDIA ORFEUM: 
Kassner, a varázsló U/i9). — KAMARA VA
RIETÉ: Tabáni álom (A9), - ROYAL
VARIETÉ: Royal Bál (9).

— Az idén is segélyt kap négy 32 es le
génységi hadirokkant. A volt es. és kir. 
„Mária Terézia'* 32. gyalogezred emlékmű- 
és sportbizottsága a honvédelmi miniszter 
fennhatósága alatt segélyezési alapítványt 
létesített a világháborúban rokkanttá vált 
hős katonái részére. Az alapítványból, mint 
minden évben, úgy ezidén is májusban, az 
ezrednapon segélyben részesítenek négy ér 
demcs, szegénysorsú,' volt 32-es legénységi 
hadirokkantat, akik a világháborúban, a 
harctéren teljesített szolgálatban rokkanttá 
váltak. A bizottság ezúton hívja fal a pá
lyázók figyelmét, hogy kérvényüket, az ösz- 
szes vonatkozó iratokkal, legkésőbb április 
1-ig juttassák él a bizottság ügyészéhez, dr. 
Fehér András budapesti (V.. Honvéd-utca 
1. sz.) ügyvédhez.

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

RÁDIÓ
IMI MÁRCIÜS 4, KEDD

16.18: Gyermek'd'élután. — 16.45: 
idő járás jelentés, hírek. — 17: Hírek ruszin nyelven. —- 17.15:

1^*40: „Mindnyájunk közellátási szolgálat közleménye. Rádió Szalonzenekara. — - ___  ____
b ad kereskedelem, vagy gazdasági elzárkózást 
Irta vitéz Gouthfalvy Dorner Zoltán dr. 
tsftii magántanár, miniszteri tanácsos. 
Hírek magyar, német és román nyelven. 
1120: ,,A magyar Balkán-kutatás apja.“ (Thal- 
lóczy Lajos emlékezete.). Irta Tóth László dr. 
egyetemi tanár. — 19.40: Tánelemezek. — 20.05: 
„Magyar önismeret.*4 — 20.10: „Szép kócsag
madarak.“ Simonffy Margit régi magyar ver
seket mond- —- 20.40: „Csipkerózsa-kisasszony.4* 
Zenés hangjáték. — 21.40: Hírek, időjárásjelen- 

22: Melles Béla zenekar. — 22: Hírek 
olasz, angoT és francia nyelven. — 
kb. 23.25: Cigányzene. — 24: Hírek.

BUDAPEST IL:
. . Ruszin hallgatóinknak. — 18: A föld

mi vetés ügyi minisztérium mezőgazdasági fél
órája. — 18.30: Francia nyelvoktatás. — 19: 
Tánelemezek. — 19.35: „Erdélyi nők.4* (Szi
lágyi Erzsébet) Gárdonyi Klára dr. előadása. 
— 20: Hírek. — 20.10: Magyar Optikai Müvek 
Részvény társaságának Dalköre. — 20.43: Hang
lemezek. — 21 33: Időjárásjelenté>3.

Időjelzés, 
szlovák és 
Antal or

gonája! “ A 
— 17.55: A

Közben 18.33: , Sza-
egye- 
- 15:

FEL A FEJJEL, 
ha fái is! Fejfájás, ideges 
fájdalmak, női gyengélke
dés stb. idején kitűnt 
gyógyszer az I, 3 és 8 
ostyás dobozokban minden 
gyógyszertárban kapható 

AtSOCRATINE

Tisztítsa
meg szervezetét a belekben 
felhalmozódott salaktól, ha 
nincs is éppen székrekedése 
Jó tisztító 
hashajtó a

MOZI
áDMIRAL (353-707): ?4úpo1y a csókok tüzűben. 

(*/t4, */í6, </,8, >/«10, v. */s2 is) - ALKOTÁS (355- 
3<4): Vigyázat, kém! (*/.4, *06, */<8. ’/dO, v.
*/*2-kor is) — ANDRÁSSY (124-127): Igen vagy 
nem? (*/<4, ‘ItS, !/-8, ’/dö, v. ‘/.ló, «/d2, 2, 4, 6, 

-é-SIK-Á (154-432): Vigyázat, kém! ('/<4, */<6, */-8, V.10) - ÁTRIUM (153-034): Elnémult 
harangok, (‘őfi, 7^. >/«10, Sz., v. i/H-kor is) — 
BELVÁ.ROSI (38«-573)- óz, a csodák csodája. 
(Jobb t. 4. 6, 8, P>, hol t. 3, 5. v. jobb t. 2, 4, 
6, 8, 10, bal t. ’/i3, *'<5, '/<7, *7.9) — BELVÁROSI 
HÍRADÓ (181-244): A modern Távolkelet. Érté
kes rongyok. Farsangi szemle IMI. A Cortina 
d‘Ampezzo-t álversenyek. Színes rajzfilm. Ma
gyar, Ufa, Luce és Fox Híradók. (Folyt. 10—24 
óráig) — BÉKE (291-038): A postamester. (5, 7, 
9, v. 'lű, >/rf, */£, VrlO) - BODOGRÁF (149-
510): Az Ifjú Edison, (’/wl, Vtfi, */i8, */>10, 
v. */d0, */.12, V:2-kor is) — BROADWAY (422 
722): Egy csók és más semmi. (Ví4, */>6, */>8, 
*/tlO, sz, V. >A2-kor is) — BUDÁI APOLLO 
(351-500): A Rotschlld-esalád. (*/.5, ’/d, 9,
v. >/i2, */,4. */«G, */»8. VílOl — CAPITOL (1M-3S7): 
Kék Madár. (11, V»2, ‘/^ ‘/»C, */i8, */d0) —

■ CITY (111-140): Egy vissza-

Edison. 
Vs2-kor is) 

is L.Z.
'/sí-kor is) _____  _______

Rotscblld-esalád. (!/>5, ’/<7, 2,
V>4. >/á>, V«8, ‘/iWl — CAPITOL (1M-3S7): 

Madár. (11, >/ü, 'M, >/»G, 0.8, »/d0) — 
CASINO (383-102): Dankó Pista. (>/r6, «/<8, ‘/.lO, 
sz., v. '/44-kor is) — city ;:i:____
nyert élet. (V46. ‘/18, ’/ilO. sz., v. ’/il-kor is) — 
CORSO (18-23-18): A kegyelmes úr rokona. 
(Előadások hétk.: 1/t6, Va8, ’/ilO, szomb., 
V.-4-kor is) - ™™;. Z___ .ÁZZ
mést. (Va4, */j6, 1'iS, VbIO, v. 012-kor is) — DAM- 

‘JAN1CH (425-644): Mindenki mást szeret. (1Ó4, 
'/«6, */iS. >/»10, v. 2, 4, 6, 8, 10) — DÉCSI (125- 
952): Allpang. (Váj, V»8, V«1O, sz., v. Ví4-kor is)— ELDORADÓ (133-171): ’ .........................
(4, 6. .8, 10, v. 2-kor is) - rcssiik egymást. (4, 6, 8, 10, v. ----- ,
FLÓRA (Kispest, 146-702): Tokaji aszú. (’/.5, 7, 
9, v. hí, ‘(<6, V.8, ...... ...... .............513): Kilenc agglegény.
*/<6, '/>8, ’IM, SBomb..
— GLÓRIA (427-521): 
VA, 9. sz. ■/■4, l/í6, Vs8. 
HÍRADÓ (222-499): Ügetflk 
szemle 1941. A Cortina d‘Ampezzo-1 
nyek. Színes rajzíllm. Magyar, Ufa, 
Fox Híradók. (Folvt. 9—24 óráig) — 
WOOD (225-003): Zárt tárgyalás. (</.4, 
</s10. v. >/í2-kor is) — HOMEROS 
Sehubert-sz renád. í’/<5, 7, VJO, sz. ‘

IPOLY (292-626): Irland zsarnoka. 
'/>8. */tl0, v. !/i2-kor is) - JÓZSEF- 

(134-644): Aa örömapa. (l/«4, Ví6,
. '/ílO. v. Ví2-kor is) — KAMARA (423-901): 

Tóparti látomás. (11, 2, 4. 6, 8, 10) — KORONA 
(353-318): Hulló csillagok. (V>4, V»6, V--8, »/«10, 
v. b'42-kor is) — KU.LTUR (386-193): Igen vagy 
nem? (5 '/<S. '/Ú0, v. •Ő2, ’M, !/<6, ’hS, >/.10) - 
LLOYD (111-994): Szökevények. (*/.4, >/rf, >/«8, 
»/í10, v. VŰ-kor is) - NYUGAT (121-022): Hyp- 
pollt a lakáj. í‘/í5, 7, ’/=10, sz. 4. 6, 8, 10, v. 2, 
4, 6, 8, 10) — ODEON (422-785): Hulló csil
lagok. (0*5, ’/íT, ’.őlO, szomb. 1bi, Vs6, Vb8, ’/slO. 
V. ’/tf-kor is) - OLYMPIA (423-188): Az Ifjú 
Edison. (11, 2, 4. 6, 8, 10) — OMNIA (130-125): A kegyelmes úr rokona. (Előadások 
hétk : 5, ‘'<8, ‘/>10, szoinb., vas. 4, 6, 
ORIENT (114-926): Tlp-Top Follies. 
‘/dO, v. ‘Ii2. lhi, lhS, ’/b8. OjIO) — 
(146 447): Mindenki mást szeret. (*/<4, 
’/íIO, v. */<2-kor is) — PALACE 
Frankenstein fia. (11. 2, 4, 6. 8. 10) - 
(145 673): Kacagó esték. (4. 6, 8, 10. v.
— PHŐNIX (223-242): Kismama. (11, 1. .. .
*/zlO) — RADIUS (122-098): Egy asszony bárom 
élete. (*/». 7. */»l<>. sz., v. 2-kor is) — REX 
(228-030): Hulló csillagok. (*/>5, ’/.7, 9. sz. *'.4, 
■/•6, */s8. *A10, v. »/i2-kor is) — RIALTO (224 
443): Mindenki mást szeret. (11. 1, 3, 5, */«8, *010. 
v. 10, 12, 2. 4. 6, 8, 10) ■ - ---------
(222-002): Hatosfogat. ('/.6, V.-R, V.10. ez., 
is) - SAVOY (146-040): U___ í ...............
•/«6, */b8, */»10, V. ’/ílO, 'illa ,‘/í2-kor is) — SCALA (114-411): ..................... .....
*/il0, sz , 
Szeressük ......
STEFÁNIA (Kispest. 319-338)- Frankenstein fia. 
(5, 7, 9, ........ .............. ...........
(225-276): 
<hlO) — 
(U. 'lű. 3/<8. ’MO) 
(11. */t2. 4. fi, 8, 10,.............................URÁNIA (146-046): Elnémnjt_ harangok. (5. 
VslO, sz., v */<3-kor is) 
l.„. ú....  " Z. —(5. 8. 10) — ZUGLÓI (296-309): Nánoly a esókok

*/<10) - FÓRUM (189-
(Előadások kezd. hétk. 
vas, ünn. '/<4-kor is)

Az örömapa. ('' ~ 
’/:10, v. */:2-kor is)

' "ú élete.
(>/>5, 

-1 — Farsangi 
síverse- 

Luce és 
HOLLY- 
V«6, x/t8, 
(296-178): Vti-től, v.

kezd. 
8, 10) — 
PA 5 ’/h.
OTTHON ’/tG, l/t8,
(221-222): 
PÁTRIA 
2-kor is) 
3, 5, «/«8,

ROYAL APOLLO 
,8, -„ív. oz., v. 3-kor 
Kacagó esték. (’/H,

A Manderley-ház asszonya. (V,5. 7, 
v. 2-kor is) - SIMPLON (268-999): 

egymást. (*/i4,~_‘7«6, 1/tS. J'#10) —
7. ‘/á/'/tú’Vrf' V«8, '.óíoi — STÚDIÓ 
Hatodik emelet. (11, ’/éi, VG, Vr6, ‘/tS.
TIVOLI (2B5-602): Schubert-szerenád. 

•/d, »/.8. 7.10, vas. V<2, ’/d, */.6,
— TORÁN (120-003): Az ifjú Edison, 

v. 10, 12, 2, 4, 6. 8, 10) - ” ’>mnlt hnrnnirnk Í5, l/<8, 
■ )"_ VESTÁ '(222-401): Tii- 

neménv. (11, V<2. ’.':4, ’M. ’M, 'MO. v. 11. 21. 4 
(5. 8. 10) — ZUGLÓI (296-309): Nánoly a esókok 
tiiziben. (5, ‘/,8. ’/ilfl, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2-kor is)

GERING NAGYOT UGROTT a planicaí 
mammutsáncon, eredménye 118 méter. Négy 
ugrása közül ez volt a legnagyobb, a többi: 
168, SM,’t>8 m. Nagyot ugrott a többi német 
is. Krauss 112, 105, 101, 94 m-t, Lehr 111, 
107, 95, 91 m-t, Klopfer 103, 101, 90, 87 m-t, 
Schneidenbaoh 101, 100, Sí, 84 m-t, Mayr 
109, 99, 100, 87 m-t. A jugoszláv Novsak 
legnagyobb ugrása 103 m volt.

HVEGER DÁN HÖLGYÚSZÓ világrekor
dét a legutóbb a 400 m-es hátúszás világ
rekordját javította meg 5 p 39.2 mp-re. A 
régi rekordot van Feggelcn tartotta 5 P 
41.4 mp-cel.

A MAGYAR DOLGOZÓK KOSZORÚI 
'zsinórlabda mérkőzéseket rendeznek vasár
nap délelőtt a Lajos-utca 1—3. sz., a Váci- 
út 21. sz. és a Dohány-utca 32. sz. alatti is
kolák tornatermében. A mérkőzésekbeo 
több, mint 50 csapat vesz részt.

BUDAPEST ÖKÖLVÍVÓ BAJNOKSÁGAI 
során tegnap este Kass (Mávag) legyőzte 
Jákicsot (Beszkárt), Somogyi (Beszkáit) Há
morit (FTC) verte, Kocsis (BTI<) Mittcreri 
(BVSC) győzte le, Torma II. (BTK) Csontos 
(FTC) fölött aratott győzelmet, Ősze (Rá* 
kóczl LE) legyőzte Jászait (WMTK), akit 
a második menet elején szabálytalan nyak- 
szlrtütés miatt leléptettek. Még több érde
kes mérkőzés volt. A versenyt ma este foly
tatják a Máv-kolónia 1200 személyt befogadó 
nagytermében.

III. KÉR. ÁRPÁD SE néven folytatja 
működését a régi III. kér. TVE, a főváros 
egyik legrégibb sportegyesülete. Az egye
sület most tartotta 54. évi közgyűlését, 
amely elfogadta a címváltozást és az alap
szabálymódosításokat.

A Sí SZÖVETSÉG március 7-re és 8-r<* 
tervezett lesik’ásból és mülesík’ásból álló 
összetett bajnokságát in’rclus 9 én és 10 é» 
rendezi a tiszaborknti Mencsulon.

— Tanos Ferenc: Belhajózástan.
kívül érdekes és értékes, valóban hézag' 
pótló szakmunka jelent' meg ezzel a címmel 
Tanos Ferenc hajóskapitány, a kiváló szak
író tollából. A vaskos, minden részletre 
gondosan ki terjeszkedő könyv, melyhez ha
sonló tárgyú nemcsak nálunk, de még kül
földön sem jelent meg eddig folyamhajózás} 
viszonylatban, —■ a hajó irányításának, v®' 
zetésének és vezénylésének teljes eliriélet^ 
tartalmazza. Ma, amikor a magyar teng*’ 
rész és hajós szellemet újjá akarjuk é\esV 
teni, kétszeresen aktuális ez a kitűnő köny^ 
s külön érdeme a szerzőnek, hogy lexikon* 
függelékben Összegyűjtötte a már-már fed
désbe ment jó magyar hajós szakkifejezf' 
seket, hogy a magyar hajós nép mellől' 
hess® az idegen szavak használatai műk0' 
dósé közben. Tancs Ferenc nagyszabá6*1 
müvét az első és legnagyobb magyar W 
jósnak, vitéz nagybányai Horthy M'kl^ 
nak, Magyarország kormányzójának aján, 
fe1; a könyv előszavát Wu’T Olaf m. k>r' 
titkos tanácsos, ny. m. kir. folyaműrve'1-"1’” 
főkapitány írta. A mű, amely a keret’'* 
delmi és közlekedésügyi minisz*értem 1" 
mosatásával jelent meg, a szerzőnél 
pest, XI.. Ulászló-utca tó.) rendelhető 
15 pengőért.



Romániáin zár alá vették 
az idegen vagyonokat

lek felett a tulajdonos csak a nemzet
gazdasági minisztérium engedélyével 
rendelkezhet. Az idegenek kötelesek 
ii,z napon belül a nemzet gazdásági mi
nisztériumnak bejelenteni: az összes 
tulajdonukban levő részvényeket, köte
lezvényeket stb. Azok az idegenek, 
akik nem laknak Romániában, de érté
keik Romániában vannak, az illetékes 
román követségeknél kötelesek a be
jelentést megtenni, még pedig húsz na
pon belül. A bankoknál elfekvő és ide
genek tulajdonát képező letéteket a tu
lajdonosoknak csak a nemzetgazdásági 
minisztérium engedélye alapján lehet 
kiadni.

Bukarest, máre. 4.
(Magyar Távirati Iroda)

Antonescu tábornok törvény rend lilé
éi tat adott ki, amelynek értelmében az 

idegenek Romániában levő javait zár
lat alá veszik. Az idegenek Romániá

ban levő javai fölött csak a nemzet
gazdasági minisztérium, előzetes enge
délyének birtokában rendelkezhetnek. 
.A nemzetgazdasági, minisztérium ren
delkezhet ahdől, hogy az idegenek tu
lajdonában levő pénzt, részvényeket, 
kötelezmínyeket, értékeket stb. ,a Ro
mán Nemzeti Banknál az illető idegen 
javára letétbe helyezzék. Az ilyen lété-

A. Kővár cz-féle mentelmi 
vita következményei

Holttest a Lipótmező 
iáskamrájában

Kovarcz Emil, a szökésben levő nyi
las képviselő ügyében további fejlemé
nyek várhatók a képviselőházban is. 
Politikai körökben elterjedt hírek sze
rint kormánypárti oldalról interpellá
cióra készülnek és szóvá akarják tenni 
a Ház egyik legutóbbi ülésén lefolyt 
vitát, amikor Kovarcz Emil menteinti

Pest vármegye közigazgatási bizott- 
.. ^ágának mai ülésén . .Bgrcsc^. Akp? ,f<i- 
' ispán kegyeletos szavakkal émlekezét’t 

... meg Báji-Patay Tibor.volt főispán el- 
í( hunytéról. Vitéz^icZrg László,alispán 
..jelentésáben.nagy helyet szentel a du
nai áradás által .okozott károknak. A 
.kárösszeírás jelenleg folyik, de már 
eddig is t öbbezer ház pusztulásával 
kell számolni. Ha az időjárás nem lesz 
rendkívül kedvező,' úgy a talajvizek 
következtében a Duna—Tisza közén a 
tanyai épületek 50-—G0 százaléka össze
dűlhet a. tavasz folyamán.

Az alispán jelentésében rámutat még 
arra, hogy nem elég az árvizek meg-

Többezer házat 

pusztított el az árvíz 
2-4 százalékos pótadót kér Endre László alispán

Stuka 3,
botríbavető 5 pengőért
„ A Magyar Aero Szövetség legutóbbi 
üiv'Sjji ismerte Ae a szövetség ezévi 
teug/amjat- llizék szerint az ALI. ev- 
tj.i a Magyar Aero Szövetség hurom- 
s-ordnnyi nauerőn kívüli pilótát képez 
ui, mint tava.y. továbbá nagy súlyt 
háiyaa az ifjúsági repÜlÖokia-ásra és 
a rapüiőmodallek készítésére.

Gróf Zichy Nándor, a Corvin Áru
ház ügyvezető elnöke, aki egyben a 
Magyar Aero Szövetség aleínöke is, 
most a Corvin Áruház játékosztályán 
i'A.üiőgépmcdell-kiállítást, illetve vá- 
6~rt renuezett. A kiállítási tegnap nyi
tották meg ünnepélyes külsőségek kö
zött és azon megjelant vitéz nagybá
nyai Horthy István, a MÁV clnök- 
toazgitója, a Horthy Miklós Nemzeti 
atopuloaiap elnöke vezetésével a ma
Syar repülésügy számos kiválósága.

A harmadikeraeleti játékcsztályban 
laböszáz repülőg&pmodéU került a 
ü’í 'vánasság elé. A miniatűr , játék- 
f.-Tah pontosan a legújabb, modern 

■ P’^sú haregépok formáit utánozzák, 
kezdVo a villámgyors strkák'ól a leg- 
néhezőbb bombavetökig. A vásár szsn-

ügyében a nyilas és az imrédlsta kép
viselők mandátumukkal kezeskedtek 
azért, hogy Kovarcz Emil nem. fog 
megszökni., Hír szerint a Ház erélyes 
állásfoglalásra készül és egyszersmin- 
denkorra, lehetetlenné akarják tenni, 
hogy a bíróságoktól érkező megkeresé
sek ügyében egyes pártok ilyen ma
gatartást tanúsítsanak.

előzése végett a Dunameder kotrása 
éft, a . g£tűk-építése, hanem olyan jég- 
törőlíajójáratokat is be kelltene vezet
ni, amilyenek Németország és Orosz
ország folyóin sikerrel akadályozzák 
meg a jég gátképződést. A jövőben a 
mélyebb fekvésű dunamenti részeken 
eltiltják a tanyarendszerű építkezése
ket. Az árvízkáruk ellensúlyozására 
Pest vármegye alispánja á—4 százaié* 
kos országos pótadó kivetését java
solja.

A vármegye területén az élelmiszer
ellátásban különösebb események nem 
történtek, mindössze a zsír- és liszt
forgalomban voltak kisebb zökkenők.

Jzációja azonban az a kis motoros re
pülőgép, melynek szárnyfelülete alig 
egy méter széles és a miniatűr motor 
segítségével óránként 70 kilométer se
bességgel repül. A kis motorosgépet 
legutóbb a repülőtéren is kipróbálták 
és az többszáz méter magasságra 
emelkedett, majd simán földet ért. A 
többi modellben a benzinmotort gumi
szalag helyettesíti é3 az emeli magas
ba a hárempengős stukákat és az öt 
pengős bombavetőket.

Jogtalanul 
igényeltek cukorjegyet 
— egyhónapi fogház
A pestvidéki törvényszék vitéz So- 

mody-tanáesa ma vonta felelősségre 
Tarjányi Sándor rákosszentmihályi 

■ offőrt és feleségét közokirathamisitás 
Liliitc-ite miatt. A -vád szerint a soffőr 
az élelmiszerjegykioeztóhivatalban be
jelentette, hogy feleségének első házas
ságából származott leánya is velük 
lakik és így három személyre igényel
nek cukor jegyet. Aztán a meghamisí
tott, közokiratot képező igazolószel
vénnyel, az asszony elment az élelmi- 
szerjegyeiosztóhivatalba és heteken 
keresztül felvette a nemlétező harma
dik személyre is a kiutalt cukrot. A 
törvényszék a vádtól éltérőleg közok
irathamisítás vétségében mondotta ki 
bűnösnek Tarjányit ég feleségét és 
ezért őket fejenként nem jogerősen 
egy hónapi fogházra ítélte el.

Még tegnap este a lipótmezei elme
gyógyintézet alagsorának egyik ál
landóan zárva tartott kamrájában osz
lásnak induló női holttestre bukkan
tak. Megállapították, hogy a, halott 
Bakos Jenöné, az intézet egyik ápolt
ja, aki még a nyáron nyomtalanul .el

Cardiff és Newcastle 
bombázása

Berlin, máre. 4.
A keddre virradó éjszaka erősebb 

német harcikötelékek megtámadták 
Cardiff és Newcastle hadifontosságú 
célpontjait és közlekedési berendezé
seit. A támadás rendkívül előnyös 
időjárási viszonyok között történt. A 
német repülők pontosan célozhattak 
és sikerült eltalálni ok a kiszemelt cé

Kevés bombát dobtak le 
angol gépek német földre

Berlin, március 4.
A Német Távirati Iroda értesülése 

szerint március 3-án a késő esti órák
ban több angol repülőgép repült be 
Nyugat-Németország fölé. Az angol 
gépek csak kevés, romboló bombát 
dobtak le. Az okozott károk jelenték 
telenek s csak polgári magántulajdo
nokat érintenek. A támadás áldozatai
nak száma három. A légvédelmi tüzér
ség lelőtt két ellenséges gépet. (MTI.)

, Newyork, máre. 4.
(Német Távirati Iroda)

Mint az Associated Press Londonból 

A francia 1 on/ha legjze»ebb hars d'oeuvre-je, 
félve finom fűszerrel borssal ás csípő* kaviárral!

a,FORUM

tűnt az elmegyógyintézetből. Figyelőre 
még nem tudják megállapítani, hogy 
mi történt a szerencsétlen nővel: hogy 
került a fáskamrába és mi volt halá
lának az oka. A törvényszéki boncolás 
eredménye után lehet esak megállapí
tani azt, hogy Bakosné bűntény áldo
zata-e, avagy sem- 

lokat. Robbanásokat és nagyszám® 
tüzet figyeltek meg a bombázás nyo
mán. Ugyancsak a keddre virradó éj
szaka sikerült egy harcigépnek teli
találattal elsüllyesztenie egy három
ezer tonnás kereskedelmi hajót. Né
met gépek bombáztak egy délangliai 
repülőteret is és felgyújtották a han
gárokat és a személyzet lakóépületeit.

jelenti, Lady Carlisle, az angol női szá
razföldi segélyszolgálat vezetője, kije
lentette, hogy nemsokára a légelhárító 
ágyuk mellett tevékenykednk az angol 
nők. A kormány azt a javaslatot, hogy 
a légelhárító ágyuknál nők is teljesít
hessenek szolgálatot, kedvezően fo
gadta. (Ulti.)

Washington, március 4.

(NST) A külügyminisztérium hétfőn 
este hivatalos közleményben nyilvá
nosságra hozta azt az elhatározását, 
hogy az Egyesült Államokban talál
ható minden bolgár követelést zár alá 
vesz.
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Német csapatok gyakorlatai

Félmillió kínai katona 
Szingapúrba?

Róma, március. 4.
(Magyar Távirati Iroda)

A Messaggero sangháji jelentése 
szerint jólértesült körökben híre ter
jedt, hogy Anglia csungkingi katonai 
attaséja útján felkérte Csangkaisek 
tábornagyot, hogy Singapur védelmé
re bocsásson 500.080 kínai katonát 
Nagybritannia rendelkezésére.

DETEKTÍVTÖRTÉNET:
Mi volt a triciklin 

és kik ültek 
a motorbiciklin

Tegnap délelőtt a Külső Váci-úton 
Tessenyi detektívcsoportvezető észre
vett egy triciklit, amelyen több zsák 
voit. A detektívcsoportvezetőnek fel
tűnt. hogy egy motorbicikli megállt a 
járda mellett, várakozik, aztán két 
gyanús külsejű ember lépett a tricikli 
vezetőjéhez. A tricikli tovább indult, 
miután annak vezetője suttogva meg
beszélt valamit a két férfivel. A cso
portvezető nyomonkövetette és meg
figyelte, hogy Újpesten egy házba vit
ték be a zsákokat és azokat az egyik 
lakásban elrejtették Jelentette az ese
tet s még a délután detektívek men
tek ki a házba, ahol megállapították, 
hogy lopott holmit rejtegetnek a la
kásban, amelyet rendszeresen orgaz
dák kerestek fel.

Rövid nyomozás után megtudtak, 
hogy a Szilasi és Darvas-ie\e hajós
utcai gyarmatárunagykereskedésből 
származik az áru. Folytatták a nyomo
zást és csakhamar kiderült, hogy a cég 
kifutója, Betz József, hónapok óta

, jöo ESŐS, 
+ O hűvösebb idő
Középeurópában eddig változatlanul tart 

a meleg levegőt szállító délnyugati légáram
lás. A 0 fokoe hőmérsékleti szánt hazánk 
felett 3500 méter magasban van, ami csak 
jnyáron szokott előfordulni. Tegnap a hő
mérséklet ismét országszerte 10—15 fokig 
emelkedett. Északeurópában ugyanakkor 
rendkívül hideg van; Finnország egyes ré
szein y-30, —40 fokot mérnek.

A délnyugati légáramlást lassan nyugati 
szél váltja fel, ami friss óceáni eredetű le
vegőt hoz. Változó felhőzettel most már 
többfetó len eső, a hőmérséklet egyelőre

Ugyanez a sangháji jelentés beszámol 
arról is, hogy a Thaiföld és Franeia- 
Indokína között folyó tárgyalásokkal 
kapcsolatban a viharfelhők még nem 
oszlottak el teljesen. Az Indokínában 
állomásozó francia csapatok körében, 
úgy látszik, nagyon erős az ellenállás 
szelleme a. Japán által javasolt béke
feltételekkel szemben.

rendszeressn dézsmálgatja a raktárt. 
Korán reggel ő nyitotta ki az üzletet, 
kilopta az íróa'ztalűókból a raktár
kulcsot és zsákszámra vitte el a gyar
matárut az üzletből. Az árut az utcá
ban várakozó triciklire .rakta, amelyen 
barátja ült és az vitte cl Újpestre a 
zsákokat. Betz Józsefet letartóztatták.

Zsebtolvaj ment 
a csalétekre!

Ma délelőtt a Szent István-téri, 53. 
számú postahivatalban volt dolga Spo- 
larich Aladár postatakarékpénztári ta
nácsosnak. A tanácsos észrevette, 
hogy a hivatalos helyiségben egy férfi 
feltűnő módon tolakszik a tömegben. 
Melléje állt és 70 pengőt tüntetőleg a 
külső zsebébe tett. A gyanús viselke
désű ember látván ezt, a tanácsos mellé 
húzódott és ki akarta emelni a 70 pen
gőt annak zsebéből. Spolarich Aladár 
elkapta a zsebtolvaj kezét, de az ki
tépte magát a tanácsos kezéből és el
menekült. A hivatal közönsége üldö
zőbe vette és a Szent István-téren 
kézre is került a zsebtolvaj KZeinGéza 
kereskedősegéd, akit letartóztattak.

nem változik, rövidesen azonban lehűlésre 
kell számítani. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénkebb szél. Sok helyen (kivált nyu
gaton és északon) eső. Egyes helyeken köd. 
Az enyhe idő egyelőre még tovább fart.
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Fp • _ ballon- 
U u U ragián 
lódén- és v'hcrkabáf

Márton és Szász
BAivány-utca 3. Címre figyelni

Gál Alajosáé 
éS Guttmann Margit 
angol és francia divat-sralonfuk most 

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

Használt férfiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
tizetek Spiegel. Teréz-körát 2. I 9

Te’efon- 224-842.

Könyvelését, adóügyét 
lelkiismeretesen és jutányosán vég

zem. Telefon: 366—677.

BRILLIÁNST,
ékszert, főirányát leqdrágí bban veszez

Nagy Imre S. 69.

VESZEK
szép tisita Színházi Életet. Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket. 

Levélhívásra háshoz megyek.
Vörös Pái

Újságárus,
Ká!vin-tér kbzepén.

' i’l ’ l I 1OO arany tanácstO’-tal etel a
Kapható a 8 Órai LJsÁg könyv

os ;tá!yán VI., Andrássy-ut 47

Autóvezetést
tanuljon a

órve-etö tanfo'yamon. IV., Petőfi 
Sándor-n. 3. Telefon 18-97-01.

Keresek azonnalra

4szobás lakást
Nagyméretű 3 szoba hallos is meg
felel. Értesítést kérek oTágas s .obákjo 
jeligére Andrássy-út 4 . földadóba, 
vagy délelőtt telefonon 115—860.

Mérték utáni 
kabátot 

Ferda Manyitól

VESZEKffifó 
féríiruliát,fehérneműt stb. Sommer 
Márton, Lónyay-u.28,(Sagyzálog- 

háznál.) T.: 182-151.

írógépemmel magyarul-németfil 
leveletek fordítok órán ént 1 pengő, 

bármikor. 120-217.
Német, francia nyelvoktatás. le

velezés gyors, ölesó. 421-018. 

859 842 42152 365 £94 431 518 598 086 869 927 
43004 154 162 275 366 496 610 737 859 957 980 
999 44134 323 438 450 629 631 958 964 45053 481 
519 563 621 724 787 788 877 939 995 46131 250 
475 528 562 6:3 682 705 742 777 804 845 47036
129 137 224 251 259 377 563 583 600 662 719 725
759 810 837 48208 234 534 6M 753 861 866 49021 
054 279 355 511 546 639 700 730 847

50016 024 056 071 127 227 352 410 528 529 653 
916 51065 0-99 1 60 280 296 379 400 999 52112 204 
412 466 481 531 706 727 953 53103 103 317 422 
54-8 657 841 873 925 989 54011 109 133 176 188 
239 274 275 384 452 622 647 715 7’8 921 995 
55020 043 184 313 556 658 769 794 56164 189 £62 
444 525 697 803 841 570-09 079 318 337 367 386 
412 538 564 569 575 664 760 811 830 870 58621 
027 051 €54 087 1 95 1 96 424 465 650 660 7’6 8’5 
844 855 893 59030 128 132 151 199 252 393 437 
509 563 665 87.3

60083 372 592 603 711 732 784 822 984 61071 
085 112 175 219 224 264 465 499 501 502 877 
62639 040 098 147 4443 451. 580 602 631 639 706 
734 801 813 63005 058 356 392 412 428 465 483

Az új első osztályú húzásokra sorsjegyek már kaphatók, 
vagy telefonon megrendelhetők a

Benkő Bank
részvénytársaságnál. Budapest, Andrássy-űt B6 T. 1Z-E6-47

616 712 821 823 64001 521 53.3 562 625 744 758
767 936 941 65917 057 230 249 422 496 534 702
717 786 66059 227 328 602 639 676 678 696 834
836 854 892 943 67263 273 343 394 892 997 68504
705 852 880 891 950 69034 303 396 567 610 712 
866 873 944 989

7CC37 067 070 191 303 421 6.32 703 705 808 900 
71024 074 270 293 408 439 455 829 72109 230 
278 398 429 613 879 946 953 968 73051 073 150 
237 238 270 319 455 680 717 839 841 860 873 
5'00 74018 029 632 068 168 19-4 224 237 339 594 
699 715 765 975 75112 123 180 249 384 520 509
711 755 882 899 76029 1 28 197 212 24-3 605 652
651 726 942 978 77014 023 117 139 188 470 5’5
547 558 655 732 779 783 804 7S215 444 479 520
797 79146 154 205 250 410 528 605 779 783 8-24 
845 871 887 892 911

80079 145 433 622 682 685 748 818 920 81068
027 080 152 384 395 454 535 648 82202 262 294
3t» 324 349 433 547 560 619 716 877 8r3’5 864
440 443 956 84160 187 235 S32 363 642 690 770
965 85055 376 883 467 512 546 592 597 831 8’3
971 982 86039 1 8-9 362 380 577 58-9 606 722 783
858 87077 143 317 389 401 404 584 632 643 782
799 972

*

,Felelősség nélkül. A húzásról a gyorsjegy
zéket Den’b’nsky B. bankház sorsjegyfí'árusífó 
(Zsigmond kir -u. 8) adta ki. — Az ötödik osz
tály utolsó húzási napja március 7-én lesz.

4-é- + 44 4 4 444-4-4-4-4444 444-444444’444-44 44-4-4H

EsöknMt 
ballonkabát, raglán 
Salamcnovíts Manó 
esőklpenyqy'r. V., Sas-atca 25..

Kutyagazdák 
figyelmébe! 
Fajtiszta, pedigrés hím komondorom 
részére hasonló fajtiszta párt tere
sek. Kérem az érdeklődőket, hogy megbeszélés végett forduljanak 
163-168 telefonszámra.

Ezüst rókák,
bandák olcsón Szemére szűcsnél, 
Brzsébet-körát 26. Második emeleten.

BRILIÁNST
aranyat, e ifistíit, lepnbqa.abb nap> 
árban veszek. Rózsa. Doh nv-utcal'h 

<ÚJ háu Telefon 226-15. .

Eladó Praga Alfa
kis autó, y9 tonna teherbírással új 
gumikkal P1500. Weisz Líszljné, NÉna

KŐ ROMI-
játék már kap hat ó. FKlbD 

esztergályos, Király-u. 44.

Csornao ópapír
nagyban, Vattai Tibor paPírnag.v- 
kereskedő. IV., Kecskeméti-u. 14. 
Mujfum-kö.úti oidal. T.: 18O-2

Londoni angol tanár speciális 
gyors rendszerrel tökéletes kiejtés

sel tanít. 421-016.

Nyomatott a Pallas Irodalmi éa Nyomdai r.-t. körforgőgépein. (Felelőm Győry Aladár igazgatói
-




