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AZ ANGOL NŐK ÉS GYERMEKEK 
MAELHAGYJÁK SZÓFIÁT

„Bulgária önszántából alkalmazkodni akar 
az új rendhez"— mondja egy bolgár miniszter

Szófia, febr. 24. J női
Mint hivatalosan jelentik, a bolgár I fői 

fővárosban letelepedett. brit alattvalók 1 ják

Siettetik Szófa légoltalmi
felkészülését

Szófia, febr. 24.
(NST) Szófia légoltalmi parancsnok

sága a légoltalmi őrszemélyzet kikép
zése során vasárnap gyakorlatra hívta 
b’’ a főváros h?zm stcr it. Sz'fia ég- 
oltalmi szervezete gyorsan fejlődik. Az 
erre irányuló munkálatokat siettetik,

„Bulgária önszántából 
alkalmazkodni akar az új rendhez"

Szófia, febr. 24.
tNST.) Zagoroff kereskedelmi mi

niszter vasárnap Szóimban beszédet 
torlott egy gyűlésen. Megállapította, 
“■ py a vlág figyelme ma Bulgáriára 

Ez ez ország tört éne’mének 
*?”i:kívüli jelentőségű percét éli át- 
Ez érezhető a gazdasági élet terén is, 
ölért a bolgár történelem egyetlen

A (WiíudG berlini 

tudőeitóiának tele ometentete

Berlin, febr. 24.
Mussolini beszéde, Oshima japán 

^a3ykövet fogadása Hibbentrop biro- 
^hni külügyminiszternél a fuschli 
'illában és az a jelentés, hogy Papén 

^■ükarai nagykövet török barátai kő
eben vacsorát adott Kirov ankarai 

. °lgár követ tiszteletére: jellemzik 
J&joibban a most kezdődő hét várható 
, ,eményeit és jelentősebb következte
lseket sejtetnek. Amint az elmúlt na- 
ok meghozták a német—-török vi- 
^y, javulását, ugyanúgy az a be- 
yomás Berlinben, hogy e jóviszony 

tovább fejlődik és a jelek szerint
Németországnak a legjobb esélyei 

a®nak arra, hegy a most folyó 
ttlPlomáciai küzdelemben győztes 

marad.
^mészetesen nem titok, hogy Ang

családtagjait és gyermekeit a hét
nap folyamán együttesen szálíít- 
el Törökországba. ' ' . ..

hogy felkészüljenek a szükség esetére.
.Egész Bulgáriában szere étadomá

nyokat gyűjtenek a behívott tartalé
kosok részére. A gyűjtést az iskolák 
végzik. Az eredmény, a lapok jelen
tése szerint, eddig minden várakozást 
meghaladóan kitűnő.

időszakában sem volt még olyan erős 
az állami beavatkozás a gazdasági élet 
irányában, mint ma. Uj Bulgária és új 
rendszer születik, mondotta végül a 
miniszter, Bulgária pedig a maga 
módján alkalmazkodni akar az új 
rendhez, örömmel állapíthatja meg, 
hogy ez az alkalmazkodás az ország 
önakaratából történik.

lia még roppant élénk tevékenységet 
fejt ki a Balkánon és a Közelkeleten, 
ha ez az aktivitás inkább a ku isszák 
mögött folyik is. Berlinben azonban 
nem tulajdonítanak annak túlzott je
lentőséget és német jólértesült körök
ben már kifejezést adnak annak a vé
lekedésnek. hogy

Anglia pozícióját Bulgáriában pil
lanatnyilag már össze lehet hason
lítani a Romániában vesztett pozí

ciójával.

A német-török kapcsolatokról a 
Wilhelmstrasse hivatalos helyein még 
nem nyilatkoznak, még pedig azzal a 
megokolással, hogy ennek még nem 
jött el az ideje. Kijelentéseikből azon 
bán kivehető, hogy

Papén nagykövet akitivitása ' 
a most következő napokban még 

némely meglepetést is hozhat.
A mai német sajtó Mussolini be

szédének hatása alatt ŐR.

A Duce beszédéből különösen azt eme
lik ki, hogy Olaszország vállvetve vé
gig küzdi a-háborút Németország mel
lett és. a végső döntést a. fegyverek, 
nem pedig egyes propaganda-sikerek 
hozzák meg. A. lapok azt is fejtegetik, 
hogy csak az érvényesíthet maga ré
szere jogigényeket, aki harcol.
. A német politikai körökben is igen 
JO benyomást keltett az Adriáim szín
házban elhangzott beszéd, amelyben 
annak bizonyítékát is látják, hogy

teljesen alaptalanok bizonyos hí
resztelések, mert Itália el van

Istanbul, febr. 24.
A török sajtó tartózkodó hangon ír 

a bulgáriai helyzetről. A Szófiából 
erkező híreket nyugodt rezignációval 
fogadjak. A néhányhetes optimista 
beállítottságot most az a tudat vál
totta fel, hogy Németországnak sike
rült Bulgáriát teljesen bekapcsolnia 
saját rendszerébe. Hogy ennek a be
kapcsolódásnak és a Bulgáriával kap
csolatban régóta előrelátott esemé
nyeknek milyen a formája és az idő-1 
pontja: azt a török sajtó már nem | 
tartja lényegesnek. A Bulgáriából ér-1

Utoljára leszögezte 
álláspontját a török sajtó

Szófia környékén 
korlátozták az autó> 

torjaimat
Szófia, febr. 24,

Vasárnaptól kezdve a bolgár fővá
ros közvetlen környékén korlátozták a 
gépkocsiforgalmat Az autótulajdono
soknak a Szófiából kiágazó országuta
kon nagyobb távolságra csakis rendőr
hatósági engedéllyel lehet menniük. 
Mind Szófiában, mind a nagyobb bol
gár városokban elrendelték a teljes 
elsötétítést. Keddtől kezdve Bulgária 
minden nagyobb városában este 7 órá
tól reggel 4 óráig nem szabad erős 
fényt gyújtani. A rendőr és csendőr 
őrjáratokat mindenütt megerősítették I 
és vasárnap még további politikai őri
zetbevételek történtek.■ ■ .

tökélve arra, hogy a győzelemig 
bátran küzd Németország oldalán.
A háborús hírek közül a legnagyobb 

helyet, a Swansea angol város bombá
zásáról szóló jelentések foglalják eh 
Azt írják, hogy

ugyanaz a sors érte Swanseat, 
Covent^t,^ Southamptent és

Erről tanúskodnak a bombázások 
amelyekből at á kép alakul ki, hogy 
egész városrészek romba dőltek és 
üszőkké, még hamuvá váltak.
'O. B.

kező hirek arra mutatnak, hogy Né
metország, mint mindig, most is gyor
san cselekszik.

A bulgáriai eseménnyel kapcsolat
ban, amelyet a tavaszi szokásos ese
mény-sorozat bevezetésének tekinte
nek, az istanbuli és ankarai sajtó 
újra és most már utoljára leszögezi a 
török álláspontot. Eszerint „Török
ország végleg eltökélte magát, hogy 
olyan katonai és diplomáciai straté
giához folyamodik, amely legjobban 
szolgálja az ország érdekeinek meg
védését."

A bolgár ellenzék 
vezetői kihallgatást 

kérnek Boris királytól
Szóxia, febr. 24

(Búd. Tud.) A bolgár ellenzék veze
tői, .Sztankov Sándor kivételével, leve
let intéztek Boris királyhoz, akit arra 
kérnek, hogy a külpolitikai helyzettel 
kapcsolatban fogadja őket kihallga
táson.

Az ellenzéki vezetők, hír szerint, ki 
akarják fejteni álláspontjukat a ki
rály előtt Bulgária külpolitikái maca
tar ása tekintetében, kiémc’v'' a to
vábbi sem’?-resség és a I é’-e >■ j 
kitartást. Még nem hitte". v i;or o 
király fogadja-e az e'ten-""- vez-’c 
ez a lépés azonban nagy figyelír t 
keltett a bolgár közvéleményben, mi
után alkalmas bizonyos kérdések Cisz- 
tázásárík



Leve!
egy felvidéki 
tanítónőhöz

Kedves Kisasszony!
Nem ismerem Magát, csak egy tör

ténetet Magáról s emiatt a történet 
miatt közeli ismerősömnek érzem.

Azt ha'lottam magáról, hogy vagy 
két évvel ezelőtt kinevezték tanítónő
nek egy felvidéki faluba. Szlovák 
gyerekeket bíztak a kezére, kinevezé
sének föltétele csak az volt, hogy rö
vid idő alatt megtanul szlovákul. Meg 
is tanult, úgy tudom, három hónap 
alatt tökéletesen s ettől kezdve a me- 
szeitfalú kis iskolában, amelynek ab
lakán bekéklettek a hegyek, mint egy 
festői díszlet Maga tanítgatta a gye
rekeket betűvetésre, egyszerű szlovák 
versikékre s mindarra a sok apró tu
dományra, amellyel ezek s gyerekek 
egyszer majd szétszélednek a világban, 
ki drótostótnak, ki tutajosnak a Vá
gón, ki favágónak, vagy fuvarosnak, 
ki meg papnak, orvosnak, vagy bába
asszonynak. Tanítgátta őket szlovák 
nyelven ennek a hazának, hogy felnőtt 
korukban hű és becsületes fiai és lá
nyai lehessenek. Maga megtette a kö
telességét, amit szűk kis sorsa kimért, 
ott, a hegyek és patakok közé csöp- 
pentett felvidéki faluban.

Két éven át dolgozott így, csöndben 
és magányban, mint a gyarmati hitté
rítők, mikor egyszer valaki, akinek 
nyilván nem volt olyan lelkes tanító
nője, mint Maga, izgatni kezdett Maga 
ellen. Kifogásolta azt a tanítási szel
lemet, amit szlovák nyelven hirdetett, 
sőt beadványt intézett a felettes ható- 
sógokhoz Budapestre,- 
»rt3ssz irányba tereli a gyerékek háj’ 
Ifiható gondolkodását", *ö'***“**-•  *■  *‘ 

Vizsgálat Indült Maga elten- Már- 
már úgy volt, hogy az alattomos árul- 
kodás célt ér és magát elhelyezik va
lahová az Alföldre, ahol „tanítási szel
lemé t“ senki sem kifogásolhatja. Ekkor 
azonban közbeléptek a szlovák anyák, 
akiket nem szédítettek meg férfi-érde
kek és férfi-álmodozások s csak azt lát
ták Magában, ami: anyjuk helyett 
anyja a gyerekeiknek. Aki, addig, amíg 
ők görnyedve krumplit kapálnak oda- 
kinn a hegyoldalakon s ellátják a há- 
zuktáját, foglalkozik a gyerekükkel, 
imára és dalra tanítja őket, meghúzza 
a fülüket ha rosszak, megsímogatja a 
fejüket s tisztántartja a körmüket és 
a nyakukat. Ezek az anyák összeültek 
egy este s gyakorlatlan ákombákomok- 
kal ellenbeadványt szerkesztettek, 
amelynek az volt a lényege, hogy meg 
vannak Magával elégedve s ne szakít
sák el Magát a gyerekeiktől, mert sze
retik, becsülik és ragaszkodnak Magá
hoz.

így maradt Maga mégis felvidéki 
tanítónő. Gyerekek és anyák, akik 
tiszta szivükkel gondolkodnak, ott tar
tották Magát.

Mit írjak én most Magának! Mond
jam azt, nagyképűen és fellengzősen, 
hogy Maga „őrszem" és „rettenthetet
len pompéji katona", aki lávában és 
hamuesőben is kitart kijelölt helyén! 

Mondjam Magára, arra a bizonyára 
törékeny és fiatal derekára, hogy „vég
vár"! Ezeken a nagy szavakon elmo
solyodnék s ahogy én ebből a történet
ből megismertem a Maga nyílt és be
csületes, egyszerű lelkét, gúnyosan 
kinyújtaná a tükörben önmagára a 
nyelvét: „Te bástyafok. mi lesz ma 
ebédre 1“

Inkább nem mondok semmit, mert 
kinevet, abbahagyja fezt a levelet s 
kuncogva megy ki a gyerekek közé 
megtanítani nekik az aznapi leckét, 
szlovák nyelven, abban a bizonyos 
kifogásolt tanítási szellemben. Meg

TeleM Pál ai ápvhpöl, 
a nehéz ufságipáspól 
és az összefogásnál

Szeged, febr. 24.
A Magyar Élet Pártja szegedi nagy

választmánya vasárnap ülést tartott, 
amelyen megjelent gróf Teleki Pál 
miniszterelnök és Varga ámjs>üt keres
kedelmi miniszter, aki ez alkalommal 
búcsúzott el szegedi választóitól. Az 
Ülésen gróf Teleki Pál miniszterelnök 
beszédet mondott s bevezetőszavaiban 
az árvízről emlékezett meg. Hangoz
tatta, hogy ezt a kérdést országosan 
oldják meg és az öntözés problémáját 
is országosan rendezik a termelés 
emelése érdekében.

Méltatta azokat az erőfeszítéseket, 
amiket Magyarország tett a had

sereg felszerelése érdekében.
— Ma harc folyik létünkért, — 

mondotta a miniszterelnök, — noha 
mi nem vagyunk háborúban. Nem 
fegyverrel folytatunk harcot, hála 
Istennek, s ezért is élünk ebben az or
szágban ma jobban, mint Európa or-

nenek. mmt nálunk.
Adjuúfk hálát az Úristennek, hogy sze
rencsénk és a kedvező körülmények 
ezt lehetővé tették. Azonban ezek a 
körülmények rövid idő alatt meg is 
változhatnak, mert Európa mai há
borgó tengerén senki sem tudja, hogy 
a hullámok milyen irányban és mi
lyen magasan fognak felcsapni. Eddig 
megúsztak. Másképp ússzuk meg azon
ban, ha tudjuk, milyen veszedelmek 
között állunk, ha tudjuk, hogy össze 
kell fognunk, hogy megvédjük és fenn
tartsuk az ország anyagi, politikai,

NHGY NAPOK, 
KIS HÍREK

Székely stílusban épül fel a hargrtafürdői 
„Ua Bence" menedékház. Az építési költ
ségeket emlékbélyogekböl fedezik.

Német nyelven is megjelenik újabban a 
Popolo di Sicilia című olasz lap. A szicí
liai lap az olaszon kívül német nyelven 
is közöl híreket az ott állomásozó német 
repülök számára.

Kizárták Lrtvinov külügyi népbiztost a 
kommunista pártvezetöségből.

Kényszer utján adják el a szlovákiai zsi
dó fogorvosok és fogtechnikusok felszere
lését

Lublinba szállítják a bécsi zsidókat Leg
utóbb 1100 asidót szállítottak Lublinba. A

Otaeaqá 
eitík.

SAVOY 
PÁTRIA 

teheti. Anyák és gyerekek a szívükkel 
védik Magát, mert szeretik, mert jó 
tudott lenni hozzájuk abban a felvi
déki faluban, ahol köröskörül még hó 
ül a réteken s a gyerekek reggelenkint 
neki-neki iramodva egy hosszabb 
csuszkának járnak iskolába.

Azt azonban engedje meg, hogy is
meretlenül és messziről, melegen meg
szorítsam a kezét s valamennyiünk 
nevében megköszönjem, hogy vigyáz 
odafönn a mi gyerekeinkre.

Őszinte szeretettel ás hálával kö
szönti

Máfrai-Betegh Béla

katonai és erkölcsi erejét. Ezekről 
azonban nem kell sokat beszélni. A 
magyar ember nem sokbeszádü és csak 
újabban harapózott el rajtunk is an
nak a divatja, hogy

mindent elbeszélünk és hírek után 
vágyunk.

Pedig, ami a híreket illeti, az újsá
gokban alig találunk egyetlen hírt is.

A nagy tapssal fogadott beszéd után 
Varga József kereskedelmi miniszter 
elbúcsúzott volt választóitól. Arról 
beszélt, hogy súlyos gondot okoz a 
kormánynak az ipar minden ágának 
foglalkoztatása, a nyersanyaggal való 
ellátás és a termékek értékesítése 
Hangoztatta, hogy

a magyar ipar*  semmiféle, a jövő
ben kialakuló gazdasági rendtől, 
az abba való bekapcsolódástól nem 
kell félteni, mert a magyar ipar 
csak erősödhet é$ tevábMejlődítet. ~ 

Ezután a nyersanyagellátás kérdéseit 
ismertette*.  A bőrtalpú cipőkészletek 
felvételezésével kapcsolatban rámuta
tott arra, hogy fokozottabb mértékben 
folyik a sertésbőr felhasználása és re
mélhető, hogy megfe’elő eljárásra! na
gyon jóminőségű cipőtalpat állítunk 
elő sertésbőrből. Műtalp készítéséről 
is történt gondoskodás. De hozzá kell 
szokni majd ahhoz, hogy nyáron, kü
lönösen a gyermekek és a hölgyek fa
talpú cipőkben is járjanak, amint azt 
egyes külföldi államokban már beve
zették.

Végül kijelentette, hogy az ország 
textilellátása biztosítva van.

jövőben havonta tizenkét vonat fog Lub
linba indulni, mindaddig, amíg Becs 50.000 
zsidó lakosát el nem szállították.

C# USA-buvárhajó érkezett a Fülöp-szi- 
getekre, Manila kikötőjébe.

A keletafrikai harctéren tartózkodó ame
rikai laptudósítók jelentései beszámolnak 
arról a hírről, hogy Francia-Egyenlítői- 
Afrikából érkezett csapatkötelékek is részt- 
vesznek az eritreai harcokban. Ezeket a 
csapatokat felszerelésükkel együtt teher
autókon szállították a sivatagon keresztül 
és néhány nappal ezelőtt szálltak partra 
Mersa Tahli vöröstengeri kikötőjében, hogy 
az angol csapatok hadműveleteit táimogas 
sák. Magukról a brit csapatokról a leg
utolsó jelentések úgy tudják, hogy azok
nak zöme még mindig Keren ostromának 
előkészítésével van elfoglalva és ugyanazt 
a taktikát igyekszik alkalmazni, mint a 
ljbiai hadjárat folyamán. A harctéri je
lentések hangsúlyozzák, hogy a Keren kö
rüli terep jelentős előnyöket biztosít a vé
delem részére és nem kétséges, hogy az 
aostai herceg a legvégsőkig tartani fogja 
az „afrikai Vardunt".

A farsangi bálokat és álarcos mulatsá
gokat betiltották Görögországban. Mania-

Teniszpályák 
bépeiheiök!! 

„Lipótvárost" v.. PoMonyi-át »7. 
„Faser" VII.. TtsaJsiHeh-Btes í*.

«.AbOnyl" XIV., Abonyi-utc» S. sarok..
ÉtásfrJMÍB * ielyrainen v»gy 427-4O2 telefonó® 

dákis belügyi államtitkár, aki ® íendeleteí 
kibocsátotta, a sajtónak adott nyilatkoza
tában hangoztatta, hogy akkor, amikor a 
görög ifjúság színe-java a harctéren ontja 
a vérét, a mögöttes országrész népének is 
méltónak kell lennie áldozatkészségben és 
lemondásban a fronton harcoló katonák- 
hoz. A rendeletet, mint mondotta, ez a 
meggondolás tette szükségessé.

London utcáin titokzatos nagy vörös
betűs plakátok jelentek meg ezzel a fel
hívással: „Bombázzátok Berlint!"

Kereken százezer holland munkás dolgo
zik Németországban, mint a Hét Vader- 
land című hágai lap berlini tudósítója je
lenti. A legtöbb hollandot a német gyár
ipar foglalkoztatja.

Washingtoni diplomata körök értesülése 
szerint egy prágai gyár megbízást kapott 
a német had vezetőségtől, hogy épí’sen 1(0 
nagy vitorlás repülőgépet. Az óriás vitor
lásrepülőgépek 50—50 katonát tudnak szál
lítani. Washingtoni katonai körökben azt 
hiszik, hogy ez a megbízatás összefüggés
ben van a németek ang’iai invázió® ter
veivel. A vitorlás repülőgépet, úgy látsrik, 
megbízhatóbb szállítóeszköznek tekintik, 
mint az ejtőernyőket. Ezen a módon a né
metek mintegy 30.000 főnyi katonaságot 
tudnának Angliába szállítani.

Cámplnchi, volt francia tengerészeti mi- 
nisztor vasárnap Marseill-eben meghalt,

Bernát herceg, Julian.a holland trónörö
kösnő férje, repülővé képezi ki magát, 
mint a Völkisdher Beobaehter a Newyork 
Times nyomán közli. A herceg azonban 
nem akar hadipilóta lenni, csak sportszo-. 
retetből tanu’ja meg a repülőgépvezetést.'

A „He’.mud" című lap oslói tudósítója 
jelenti, hogy Norvégia partvidékén a ha
lászok albatroszokat és varjukat szállíta
nak a piacokra. Idézi a lap a stockholmi 
sajtó híreit, amely szerint a délsvódországi 
parasztok helyzete is katasztrofális. Ta- 
karmányhiány miatt az ősszel kénytelenek 
voltak az állatállomány egy ré-zét levágni. 
Mivel ebben az irányban csak állandó rcsz- 
szabbodás várható, valószínű, hogy a meg
maradt állatokat is le kell majd vágni. A 
délsvédországi és a norvégjai halászok, 
egyrészt a kemény tél miaitt, más.ré'zt az 
aknáktól való fé’elmükben nem tudtak ele
gendő halat gyűjteni és szín tép kétségbe-

A francia főváros világhírű parkját, »; 
ffofá' de Boúlnguét mstőg-azdasági célokra 
fogják felhasználni. A párisi íako&ság el
látásának biztosítását így próbálják nö
velni. A Bois-ban gyümölcsöt, főzelé&fajtá. 
kát, burgonyát és répát fognak termelni.

Nemcsak ejtőernyős, de „supershock- 
csapatai" is vannak Angliának jelenti a, 
londoni Star cí mű lap. Ezek a ,,rém-csap a
tok", mint a Völkischer Beobaehter a Star 
nyomán közli, a rendesnél nagyobb távol
ságokra tudnak menetelni, a csapatok min
den tagja tud úszni és kevesebb alvásra 
van szüksége, mint a rendes csapatoknak. 
A Völkischer Beobaehter gúnyos hangon 
foglalkozik a londoni lapjelentéssel s azt 
írja, hogy a németek máris oda vannak a 
rémülettől ezektől a merész úszóktól és ál
matlan marathoni futóktól s már most is 
„supersokkot" kapnak, ha elgondolják, 
hogy ezek a csapatok még különbek mint 
a „diadalmas" brit ejtőernyősök.

Az amerikai haditengerészeti miniszté
rium megrendelte az első 200 „szárazföldi 
és vízi tankot". Ezek az „alligátorok“-nak 
nevezett tankok szárazföldén 48 kilométe
res és vizen 17 kilométeres órasebeeséggcl 
mozognak. A száirazföldön 55 fokos emel
kedésekre tudnak feljutni. Az „alligátoro
kat" automobilgyárak készítik szériákban.

Romániában minden guromiké zletet le
foglaltak. Gumiárukat feldolgozni és for- 
galombaJhozni csak hatósági engedélyei 
szabad.

Könnyfakasztó gáz öntötte el a minap 
Brlghton egyik városré-zét. A gázfelhőket 
azonban nem támadó német gépek okozták, 
hanem az angol légvédelmi alakulatok fej
lesztették gyakorlat céljából. A gázriadó 
másfél óráig tartott. Már néhány nappal 
ezelőtt figyelmeztették ugyanis az illetéked 
angol hatóságok a közönséged, hogy gáiz- 
riadókat rendelnek el előre meg nem ál’a*  
pított időpontban. Figyelmeztették a kö
zönséget arra is. hogy állandóan hordja, 
magával a gázálarcát.

1 jr.v.V % '>
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Bepülőtómadás a Tower A papköltő politizál

egy részel is etpuszHtoUák a német renülóbombák

Szerdán reggel érkezik 
a jugoszláv külügyminiszter

ünnepélyeséh fo^ádjÁfe 
Miniszter szerdán reggel kilenc, órakor " ...... '''
érkezik Budapestre.- A Keleti pálys-|

Kiállítás Bukarestben
az összerabolt értékekből

(NTI) A bukaresti katonai parancs- árukból, hogy a meglopottak 
nokság közölte, hogy kiállítást rendez merhessék és visszakaphassák 
® januári zavargások alkalmával a donukat. A kiállítást az egyik kaszár- 
felkelők által ellopott tárgyakból és nyában rendezik. (MTI)

felis- 
tulaj'

Elárvereztek 
egy Rothschild- 
versenyislállót

Páris, febr. 24.
(NST) Mauriee de Rothsehild báró 

'orsenyístállóját Poiticrsben dárve- 
czték. A bárót, mint Ismeretes, meg
osztották francia állampolgárságától 
?? híres versenyistállójára árverést 
űztek ki. Az árverésen hat nemes pa- 

riPa 390.000 frankért kelt ek

***^*̂*»**RRR«RR*99««RR»W*«9****IA  
Vöröslapot kapnak 
a bulgáriai zsidók

Szófia, febr. 24.
&®mzetvédelmi törvény ér- 

án?e‘)en *■  bolgár zsidók számára új
^Polgári igazolólapot adnak ki. A

FEPENCJÓZSEf
KESERÜVIZ

pdt’Mi'oii ünnepélyeséh tög’sOjt
|gQ5aJ4v..'kUlügyminls.ate«^; 3

rendes zöld igazolólaptól eltérően, a 
zsidók igazolólapjai vörösszínüek lesz
nek. A minisztertanács egyúttal meg
hosszabbította a zsidók részére elren
delt származási nyilatkozat megtéte
lére kiszabott február 23-ikj határ
időt, Az új határidő március 17-ike.

Vitamin-pasztillák 
Franciaországban

Páris, febr. 24,
(Havas.) A „nemzet-segély" Szervezet M 

millió frank értékben A-vitamin-egységet 
tartalmazó pasztilla szállítására kötött mag- 
állapodáist Minden ilyen pasztilla 4 gram 
súlyú lesz és 3.500 egységet tartalmaz. A 
vitamint hajmájból, főleg a tonhalból sze
dik. Ezenfelül 160 millió frank összegért 
B- és C-vitamint tartalmazó pasztillákat 
rendeltek. (MTI.)

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS", 
ben! Biztos eredmény!

Töitötoii 
MINERVA

Szokatlan rádióbotrány játszódott le 
tegnap este annál a helyszíni közvetí
tésnél, amelyet a magyar rádió egy 
irodalmi éa művészeti estről adott. Az 
eet ünnepi szónoka Mécs László, a 
papköltő volt, aki láthatólag sokkal 
otthonosabb a rímfaragásban, mint a 
szabadelőadásbau, mert első néhány 
szava után úgy belekeveredett bonyo
lult mondataiba, hogy maga is meg
ijedt tőlük és így végleg elvesztette a 
beszéd nyilván előre elképzelt fonalát.

Ami pedig még nagyobb baj, vég
képpen belekeveredett politikai frázi
sokba. Megemlékezett „egy politikus
ról, aki egy irodalmi társaságban azt 
mondotta, hogy vissza kell térni ah
hoz a demokráciához, amelynek ki vi
rágzása volt Kun Béla vörös király
sága és a liberális naplenyugta". Az 
új magyar szívet hívta, amely legyen 
telítve vad, titokzatos, keletről hozott 
pogány magyar erőkkel, a keresztény
séget követelte, amely annyi, mint 
megcsinálni a legnehezebb forradal
mat, a magunk forradalmát.

Pétain nem beteg
Vichy, febr. 24-

(NST) Külföldön olyan hírek terjed
tek el, hogy Pétain tábornagy meg
betegedett. Ezek a hírek teljesen lég
ből kapottak. A francia államfő 
vasárnap délelőtt megtekintette annak 
a filmriporinak bemutatását, ame
lyet Franco tábornokkal való találko
zásáról vettek fel. Azután Pétain tá
bornagy hosszabb sétát tett a viehyi 
parkban.

felvette
utolsó Icenetet

Róma, febr. 24.
t Német Távirati Iroda)

XIIL Alfonz állapota mint közük 
— továbbra is rendkívül súlyos, A 
beteg mégis teljesen öntudatánál van 
és szombaton délután is, amikor az 
olasz király és királyné meglátogatta, 
élénken társalgóit velük. Aggasztó ál
lapota ellenére is segítség nélkül kelt 
'el karosszékéből.

Röviddel éjfél előtt saját kívánsá
gára Lopez jezsuita atya, a pápai 
gregorián-egyetem tanára, feladta neki 
az utolsó kenetet. (MTI)

teg- 
' tömött 
romezer

3000 pengő 
gazdát keres

A fővárosi Operettszinházban 
nap az egyik yuhatárosnő egy 
pénztárcát talált, amelyben hát 
■pengő volt. Átadta a rendőrnek és ke
resni kezdték a pénztárca tulajdonosát, 
de nem akadt jelentkező, Érdekes, hogy 
még ma délelőtt sem adott magáról 
életjelt a 3000 pengő tulajdonosa.

a

A Tisza István Társaskör 
közgyűlése

A Ti.saa István Társaskör tegnap 
tartotta báró Skerlecz Iván titkos ta
nácsos alnöklésével rendes évi köz
gyűlését Aa elnök megnyitója után 
nagyszámban megjelent klubtagok el- 
fogadták a zárószámadápt, á költség- , 
előirányzatot, maid megválasztották 
választmányi tagokul a következőket; 
gróf Bethlen András, gróf fójMi 
Iván, Dobozy Kálmán, dr. gróf Beth
len Pál, Hercseg Ferenc, Jekc-lfolussy 
Zoltán, Kiülay Tibor, báró Korányi 
Sándor, Kruchina Manó altábornagy, 
dr. Bukást György, Vermet Gyula*

Ennél tovább azután nem is jutott, 
mert a rádió ügyeletes ellenőre egy= 
szerűen kikapcsolta a mikrofont és 
így további prófétálása elveszett, leg
alábbis a rádióhallgatóság számára.

Tudtunkkal a magyar rádió kétév- 
tizedes történetében egyetlenegy fca- 
eonló eset fordult elő, amikor egy 
nyolcvanegynéhány éves agg publi
cista a felolvasóasztalnál összekeverte 
kéziratainak lapjait és zavarában sza
badon kezdett fantáziáim, ami persze 
szintén a mikrofon kikapcsolásával 
és a szpíkernek azzal a bejelentésével 
ért gyors véget, hogy az előadó rosz- 
szul lett.

Hát a Mécs László ©setében a rádió’ 
hallgatóság nagy része jelenthetett 
volna rosszullétet, mert ennél az elő
adásnál ízléstelenebbet, prepotens eb
bet es destruálóbbat még aligha hall’ 
hatlak.

Hogy ennyi és ilyen enyhe kritiká
val beérjük, azt Mécs László köszönje 
meg a rendjének, amelyet eddig arról 
ismertünk, hogy soraiban nem tűr 
meg hecckáplánokat 

őr. Rakovszky Iván, dr. Ravasz László, 
Ripka Ferenc, báró Skerl:cz Iván, 
vitéz Somkuthy József, dr. Hlatky 
Endre, vitéz Tótvárady István és dr. 
Barabási Kun József.

Számvizsgálókul dr. Auer György, 
dr. Gerő Géza, György Lajos', dr. jfi- 
halovlts István és Zsolnay Andor ta
gokat választotta meg a közgyűlés.

Ne tűrje tovább a 
fejbőrviszketését 
korpázását a haj Mását!

Ro’naptál kezdve ezek a tOnetek megszűnnek
A fejbőr viszketése és a korpaképződés 

nem c^upÁu többé-kevé^bbé vissf&ataszító && 
ápolatlanság benyomását kelti, hanem meg
indítója a hajhullásnak. Ezen segít gyökere- 
sen é« azonnal a Laton borkinos hajvíz. Meg
mossa a haját shamponnal. Utána bedör
zsöli a Laton borkinos hajvízzel. Mintegy 
varázsütésre eltűnik a korpa és a tejbár 
viszketése ie megszűnik! Ilendszeres hasz
nálatnál, utasítás szerint, ezek a jelensé
gek többé nem térnek vissza, a hajhullás*  
pedig megáll. Más előnyei is vannak a 
Letöri borkinos hajvíznek. A. korpa és 
a hajszálak elcsenovészesedése a hajbőr 
elégtelen táplálkozásával függ össze. 
Amikor Leton borkinos haivizzel dör
zsöljük a fejbőrt, ugyanakkor megfelelő 
tápláló erősítéseket szállítunk a ha jgyüké- 
reknek. Ezáltal a gyökerek visszanyerik 
életerejükét és egészségüket, A káros kipá
rolgások megszűnnek, a zsenge hajszáink 
megerősödnek; az egész hajzat visszanyeri 
dós sűrűségét és rugalmasságát, természe
tei fényét Megakadályozza a haj idő 
előtti őszülését Fogjon még ma hozzá a 
Laton borkinos hajápoláshoz. Még ma estei 
A csekély befektetés százszorosán vissza^ 
térül az eredményben, m«'.y azonnal mu
tatkozik. Minden egyes napi késéssel hely- 
nehozlhatatlan kárt okoz hajzatának!

Beszerezhető gyógyszertárakban, drogé
riákban és illatszeré széknél. Ki® üveg P. 
3.86, nagy üveg ■ P 444. , Ha valahol nem 
volna, töltse ki ezt a szelvényt, vágja.kió*  
ragassza egy teváíezőlapra és tegye postára.

-.o..................... ,T*t  lóvégandó . .
T. Uaboratérimn,

8. ü. ■ UUDAPm.
Erzsébet körút 36.
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Röpke sorok 
efef" testvérnek

írástudó 
sajtófő- 
szolgáil-

szívesein

Három új képpel, 
igen sok újítással 
kerüi színre

a Don Juan
.Szerdán újítja fel az 

dalművét, a „Don Juan“-t, amelynek utolsó 
reprize több mint harminc esztendővel ez
előtt volt, még a Bánffy—Hevesi-rezsim 
idején. Az előadást Rékai András vezeti. 

A kiváló rendező a következőket mondja 
a felújítás rendezői és színpadi újításairól:

— A „Don Juan“-<t nálunk is, külföldön 
is legtöbb helyen kamara-operának fogták 
fel s leszűkített színpadon játszották. Az 
én felfogásom szerint a „Don Juan" bizo
nyos értelemben sorsdráma, hiszen a hős 
földnötúli hatalommal kerüi szembe. Ki
emeltem a darabot a kis miliőből, teljesen I 
kinyitott nagyszínpadon játsszuk most, I 
végtelen horizonttal. i

— A darabba három képet, illetve I 
szint is beiktattunk. Az első felvonásban I 
külön színen énekli Don Juan a híres j 
pezsgőáriát, egy másik kép pedig Don Juan j 
palotája előtt játszódik. A második felvo- I 
násban ugyancsak külön kép keretében I 
hangzik el a levélária. Ezúttal különben I 
az opera utójátéka is szinrekerül, amelyet I 
eddig rendszerint elhagytak. Uj megoldást I 
találtam a temetői képre is, amely volta- I 
képen a darab és az előadás csúcspontja. I

— Don Jüant gyakran afféle spanyol Ca- I 
sanovának fogták fel rendezők és énekesek. | 
Pedig Don Juan nem pusztán könnyűvérű I 
kis csóktolvaj, neki életeleme, végzete a I 
szerelem és a nő, lénye démoni a épp ezért I 
úgy érzem, szerencsés választása volt az | 
Ope-ah áznak, hogy a szerepre Losonczy I 
Györgyöt választotta ki. i

s erdán

Operaház Mozart

Hűha, de bejött az utcámba gróf Bethlen 
I István lapjának legszorgalmasabb olvasója. 
I nyílásúk sajtófőnöke: (f—f.) jelzésű ujság- 
I író kar- és kortárs. Aki ugyanis nagy dér- 
I rel-durral, pennája teljes felkészültségével 

rontott bele a — csapdába.
Legutóbb ugyanis „Dalbosváry Imre, 

' VIII., Nap utca 23“ aláírású levetet ad
tunk közzé. Az aláírásra a zöldházi esti
lap ihletett meg, ahol is sűrűn szerepel 
Dalbosfaivy Illés, a nyilasok Nap-utca 23. 
sz. alatti szakmai székházénak csoportve
zetője.

Áz imigyen kifundált név-csalétekre 
prompt rácsapott f—f, fonetikusan efef 
kolléga s irtóztató haraggal — hogy ked
venc nyilas kifejezéssel éljek: lerohanás- 
szerűen támadta lapunkat, nyilván
amiatt, hogy nem létező személlyé változ
tattuk a nyilasok szakmaführerjét.

Fehér inget viselő újságíró számára re-

mek mulatság az ilyen zöldinges 
villámoffenzivája. Pláne, ha efef 
nők úr személyesen szíveskedik 
tatni, a villámlást, mennydörgést!

Ami a Dalbosfaivy ügyet illeti,
szolgálhatunk további nevekkel is, ezúttal 
létező személyekével is. Jó? írhatunk a 
tőrzsökös nyilas sajtófőnökről, — ha efef 
úr így kívánja., — megemlékezhetünk Dal
bosfaivy testvérről is, aki tudomásunk sze
rint korábban eredeti és washechten dal
lamos román névre hallgatott, — a nyíl.is 
norsT Prímtől tanul' név és ősanalizis alap
ján sok mindenről elmélkedhetünk míg 
kettocskén, ha efef kamarai tagtárs óhajtja.

így is aláírhatnám soraimat :

Fülpösmaróthy Schwáb Franci, 
de nem akarok újabb kis rejtvényleckéket 
feladni nagy nyilas főnököknek, maradok 
inkább:

nyilasék (x—1) rendszámú köz
kedvence

Vasmacskakovácsy Szvetozár, 

létező személy, fehérneiműkedvelő 
és műegyetemi zárószigorlati 

üzembiztos

után a játékosok nem mozog- 
min.t a futballszezon derekán

és legnívósabb mérkőzés a Fe-

1 TELEFONBETYÁR
I 
í♦ », • - - - W-- _______ . r-._ __ __ _
Itódrámairó$ - s\ el ín o ndat t <t v'jelé:.
• készülő darabja meséjét.
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garázdálkodik újabban a színpadi 
írók között. Legutóbb például C sat hó 

~ Kálmán, a Magyar- Színház igaz
gatója nevében fölhívott egy ismert

Mikor az író az előadása végére ért, 
a te'.efonbetyár csak ennyit mondott:

— Na, nekem elég! — s köszönés 
nélkül letette a kagylót.

Nem lehet tudni, vájjon t é m ar áb
rásról van-e szó, vagy csak éretlen 
telefonviccről. A színpadi írók 
mindenesetre jól teszik, ha az ilyen 
gyanús telefonálgatáskor tájékozód
nak, hogy valóban azzal beszélnek-e, 
ki a drót túlsó végén a nevét meg
mondta. Ha nem, tegyenek jelentést 
a rendőrségen, mert az ilyen tele
tő n g e n g s z t er t sürgősen le 
kell fülelni.

[• ’•'
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Vizsgáztak az akadémisták 
tegnap délelőtt a Nemzetiben. Harsányi 
Zsolt Zenélő óráját adták elő felkészül
ten és tehetségesen, Leho t ay Árpád ren 
dezésében. A hosszú szinlapról elsősorban 
a szépen beszélő Lányi Ágnes, a kitünően 
karakterizáló Horváth Tivadar, Bédei 
Katalin, Turgonyi Pál, a nemes pátoszú 
Szakács Miklós, a jó komikát ígérő V á- 
radi Györgyi, Sípos Ilona, Csákányi 
László és Bodor Tibor neve maradt meg 
emlékezetünkben, de kitettek magukért a 
többiek is, akikkel néhány év múlva bizo
nyára találkozunk majd színpadainkon.

JEGYÜZÉREKET CSÍPETT EL A REND
ŐRSÉG tegnap este az Andrássy Színház 
előtt. Három fickó összevásárolta a „Ne 
játssz a szerelemmel" című nagysikerű víg
játék jegyeinek egy részét s felárral 
árusította, A fogadatlan közvetítők 
mesterkedései ellenére is táblás ház volt a 
színházban, a közönség még a megdrágult 
jegyeket is megvette. A tegnapesti rendőri 
razzia mindhárom jegyüzért a főkapitány
ságra vitte.

SZONÁTAESTET tart pénteken este há
romnegyed nyolckor a Zeneakadémián 
Kálmán Mária hegedümüvésznő és vitéz 
Pongrác? István zongoraművész. Mű
sorukat Hándel, Mozart, Dohnányi ás 
Brahms szonátáiból állították össze.

— Zene terén nagy eredmény & kézlorgs*  
na, mely tangóharmon ihászéra. Vezérkép. 
viselet Sternberg haagszerpatotábn. Bá> 
Wwi-At CQ.

Sfe^SÍU’.O

FILM-HÍREK
A NEMZETI SZÍNHÁZ felújításával 

egyidejűén filmen is megjelenik Rákosi Vik
tor híres színműve, az Elnémult ka
ra n g o k. A dráma fl.mváltozatának Kiss 
Ferenc, Lukács Margit és N a g y István 
a főszereplői.

BÜNHÖDÉS címmel kerül a közönség elé 
egy másik amerikai film, amelynek Dorothy 
Lamour és Tyrone Power a sztárjai.

SACHA GUITRY új filmje dr. Fedák 
Ágota magyar szövegével Kilenc agg
legény címmel kerül a közönség elé.

A KÖZELI BEMUTATÓK sorába tartozik 
az Iréné című amerikai film is, amelynek 
főszereplője a Viktória klrálynj-beli a’akí- 
tásából ismert Anna Neagle, aki ezúttal 
táncol is, míg pedig az „AUce Blue Gown“ 
című híres angol kerlngőre.

“ Karin Borg a külföldön jólismert éne
kesnő Budapesten először lép fel március 
2-án, Szabó Kálmán jazz-estjén, a Zeneaka
démiám

SZÍNHÁZ
OPEEAHÁZ: Nincs előadás. — NEMZETI: 

Elnémult (*/tó)  - KAMARA: Kaland
—,, Négy asszonyt szeretek

P/i8). — VrG: leltekenység (»/<8). — MAGYAR: 
Gyergyói bal (’/tó). — MAGYAR MŰVELŐDIG 
HÁZA (Városi Színház): Honvéd-est (7). — 
FŐVÁROSI OPERETT SZÍNHÁZ: Gül Baba 
(•/«8). — ANDRÁSSY: Ne játssz a szere
lemmel (’/tó). — PÓD1UM (a Pesti Színházban): 
Tekintettel arra... (*/a0).  — ERZSÉBET
VÁROSI: Tessék beszállni ('/tó, 8). — JÓZSEF
VÁROSI: Dankó Pista nótafája (‘/-S, 8). — 
KISFALUDY: Zsákbamacska ('/tó, 8). _
KOMÉDIA ORFEUM: Kassner. a varázsló 
(■/<9). - KAMARA VARIETÉ: Tabáni álom 
(‘/tó). — ROYAL ORFEUM: Royal Bál (9).
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BUDAPEST I.:
16.15: Diákfélóra. — 16.45: Időjelzés, idő- 

járásjolent4e, hírek. — 17; Hírek cz-lovák és 
ruszin nyelven. — 17.15; Hanglemezek. —
Közben 17.55: .Magyar önismeret.**  — 18: „A 
villanyfényos Budapest.**  Tolnai Gábor dr. 
előadása. — 18.39: Cigányzene. — 15: Hírek 
magyar, német és román nyelvem — 19.20: 
Kiss Lajos zenekara keringőket játszik. — 
19.40: „Szrnésztréfák.**  Túri Elemér előadása. 
— 24.14: Az Operához Zenekara — 21.40: Hí
rek, időjárásjelontés. — 22: Cigányzene. — 23: 
Hírek német, olasz, angol, francia és eszpe
rantó nyelven. — Utána kb. 23.38: Olasz tánc
lemezek. — 24: Hírek.

BUDAPEST II.:
18.38: Német nyelvoktatás. — 19: Galánffy 

Lajos és Erdélyi Mihály zongora-gordonka 
szonátákat adnak elő. — 1944: ,.Az Ezeregyéj 
meséi**  Germanus Gyula dr. egyetemi tanár 
előadása. — 24: Hírek. — 2014: Székesfővárosi 
Tüzoltózenekar. — 21.14: „A völgy lilioma.**  
(Balzac szerelme.) Dávidné Angyal Paula elő
adása. — 21 40; Időjárásjelentés.

— Bérleti jogszabályok és bírói gyakor
lat. Most jelent meg új kiadásban dr. Pon- 
grácz Jenő Bérleti jogszabályok és bírói 
gyakorlat című könyve. Tartalmazza Buda
pest lakásbérleti szabályrendeletét, szak
szerű magyarázatokkal ellátva és a szabály
rendelet alkalmazása körül kifejlődött tel
jes bírói gyakorlatot. Tartalmazza továbbá 
az összes lakásügyi kormányrendeleteket, 
ugyancsak a teljes bírói gyakorlattal. Ára 
3 P 60 fillér, kapható a órai Újság könyv
osztályán.

MOZI
ALKfe g'í 

„ o : ’ a ■ “Odak csodája. ('/,4. :/,6, '/.8, ‘/d0, 
v. ’/;2_kor is) - ANDRÁSSY (124-127): óz, i csodák csodája. («/,4. >1.6, »/<8, »/.10, v. >/110, V.12 
e/u’ '/tó®’'/tó’ :7inAST?Ai<154-122): Róxsafahot.’ 
nístnn’ 4i* 8l i'.10, V* /*2 kor “> — ÁTRIUM 
(153-034): Tokaji asxu. ('/tó, '/tó, '/.10, sz., v. 
'/:4-kor is) - BELVÁROSI (384-563): Igen vagy 
^“Ví4, S.t_8« W, v. jobb t. 2, 4, 6, 8. 10, bal t. 
1SÍ Teli. /f9) c.7- BELVÁROSI HÍRADÓ 

(181-244). India es Szlam. Rajzos Hiradó Julián 
uti®.r°L Tl»za Istvánt vitézzé nyliváni- 

1®“ akA*t  ^‘5, f’okak* Mw«r, Ufa és Fox 
mL d*̂  (Fo!yt 10-24 órdte) - BÉKE (®1- 
CK): Igen vagy nemi (5, 7, 9, v. lh2, •!t4. ’/rs 
V-8’ t 7*}??,  T, BODOGRAF (149 MO): Vigyázat 
kém! (‘/rf, >/i6, */tó,  ‘/.10, v. VilO, >/il2, ‘/tó-kor 
O u ~/u:B hOoA¥^’,AY <422-72a’: Hazajáró lélek.

/’,8, /,10> sz" v- t'fi-kor is) — BUDAI 
AJ OLLO (351-500): Az örömapa. (*/r5,  !/,7

ó/!2’ :7’4* ‘?S* ''*•  ,/,WI - CAPITOL (134- 
3-17): Szerelem es vérpad, p/rf, V«6, '/,3. V,10. v 

% CASIN0 (3»3-102): Arviz Indiában.
«10, ez ’ Yí '<4;kor is) - CITY (111- 

140): Tokaji azzu. (■/««, >/.S, ‘l.w, sz., v. */<4-kor  
CORSO (18-28-18): Nem gyerekjáték. 

(Mlekey Eooney Jady Garland.) (»/»6. '/tó, 
e e2-V.v- /i4-kor i«) - CORVIN (138-988): 
Gyava hős. (>/«l, Vtó, >/tó, '/»10, v. ‘/.2-kor

G25-644): Irland zsarnoka.
(■/tó, >/tó, '/tó, '/alO, v. 3, 4, 6, 8, 10) — DÉCSI 

. (W. .'/tó, '/alO, ez.. V. V<*or
r; /ELDORÁDó (133-171): Az eleaeréit em- 

I bar,^(4^6,. .«,-l(v V.. 2-kor is) — ELIT (114-502) : 
IAn.er»Uen ellenfél. (4. -S, 8, 10. v. 2-kor-w> — 
FLÓRA (Kispest. 14S-7O0): A Rotsehild-eaalíd. 
(3, 5, 7. 9. v. >/:3. '/a4, '/tó, '/,8. */.10)  — FÓRUM (189- 
543): Vissza, az utón, ('/tó, '/tó, ’/.lO, sz., v. 
■/tó-kor is) — GLÓRIA (437-521): Igen vagy 
nem! (V.5. */.7,  9, sz. '/tó. '/tó. '/tó, >/«l0. v. '/tó-kof 

r,HI5ADrt (222-«9): Kulturfilm az ame- 
íM?lz.ÍBe5.?ökr61; Boltos Hiradó Julián barát 
útjáról. Tisza Istvánt vitézzé nyilvánították. 
Mesealom. Magyar, Ufa és Fox hir- 

(F<dyt- . ?z,2‘ 6ráifr) - HOLLYWOOD
(M) 003): Meneküld asszony, (‘/tó, '/tó, '/tó, '/.10, 
v. '/.2-kor is) — HOMEROS (296-178): Stanley, 

v.’/ű-toD _ IPOLY (292-626): Hulló csillagok, ('/tó, 
/,í; ‘7!?*  7i’°*  v* 1/0 kor is> - józsefvárosi 
(134-644): Igen vagy nemi ("tó. '/tó, ‘/tó, '/.10, 
v ‘/tó-kor is) — KAMARA (423-901): Tóparti 
latomrs. (11. 2, 4. S. 8, 10) - KORONA (.353- 
3‘8): Maradj, ('/tó, '/tó. '/tó, '/.10, v. !/tó-kor 
is) —- KULTUR (386-193): Kismama. (5, '/tó. 
Ül?*  X,*̂ ‘?*  ’?4, ,/‘6-.,/*8i *010)  - LLOYD (111 
SWlji Schubert-szerenad. (V»4, Vt6, */«8,  VtlO v.

„‘s> -.NYUGAT (121 022): Hyppolít a 
lakaj. ('/tó. 7. '/»1Q, sz. 4. 6. 8. 10. v. 2. 4. 6, 8. 
JP1 Ti ODEON (422-785): Igen vagy nem! ('/tó, 
•hl, '/,10. sz </tó, ‘/tó, '/tó. '/elO. v. ‘/.2-kor is) — 
OLYMPIA (423-188): Igen vagy nem? (11. •> 
4, 6. 8. 10) - OMNIA (130-125): Tokai! aszn. 
(5. '/tó. '/.!0, sz.. v. 4. 6, 8. 10) — ORIENT 
(114-926): Rózsafabot. ('/<5, */<7  '/<10 v. '/.2. ‘/.4, 
'/tó, '/tó '/elO) — OTTHON (146-447): Vigyázat, 
kém! ('/.4, '/tó. >/:8. ’/40, v. '/tókor is) —
PAX»ACK (281 2T2): A notredamef toronyCr. 
(11. 2, 4. 6. 8, 10) — PÁTRIA (145-673): Kacagó 
esték. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) — PHŐNIX 
(223-242): Vigyázat, kém! (11, 1, 3, 5 '/tó, V.10)
— RADIUS (122-098): Egy asszony három é’ete.
('/tó, 7, '/.ló, «z„ v. 2-kor is) — REX (228 020): 
Maradj, (‘/tó, >hl, 9. sz. '/tó, '/tó, ’/tó, '/elO, v. '/tó 
is) — RTALTO (224-443): Igen vagy nem? (11, 
I. 3. 5, '/tó, '/tlO. v. 10. la, 2. 4, 6. 8, 10) — 
ROYAL APOLLO (222-002): Hatosfogat, ('/tó, 
'/tó. ’/<10, sz.. v. S-kor is) — SAVOY (146-040): 
Kacagó esték, ('/tó. ‘/tó, ‘/tó. '/elO, v. ’/tlO, '/>12, 
'/tó is) — SCALA (114-411): A Mánderléy-ház asszo
nya. í'/tó. 7, '/tlO. sz.. v. 2-kor is) — SIMPLON 
(268-999): A gyáva M®. ('/tó, ’/tó, */tó,  '/:10. v. 
■/ű-kor is) STEFÁNIA (Kispest. 319 33S).
A csata. (5. 7 9. vasárnap ’/tó, ’/tó, ’/tó, ‘/tó,
•/tóO) _ STÚDIÓ (2’5*T6':  Csata, dl. '/tó. >/:4 
'/tó, '/tó. '/alO) — TIVOLI (225-6®): Vigyázat, 
kém! (11. '/tó, */<4.  */tó.  «/tó, */*l«.  v. */tó,  ’/<4. 
•/tó. ’/tó, «/<10) _ TIJRIN (120-003): Igen vagy 
nem? (11, '/tó, 4, 8, 8. 10, v. 10. 12, 3. 4, 6 8. 10)
- URÁNIA (146-046): Jrd SOM. (5 '/tó. "»10
M., v. «/<3-kor is) - VFSTA (222-401): Tln-Ton 
Follles. (•/<11. '/tó, */tó,  '/tó '/tó, */:I0.  v., ü. 11. 2. 
4. 6, 8, 10)

Érdekes 
nívó; mérkőzések 
»z fersíúiiőn

Győzött a Ferencv.aos, döntetlent 
ért ei az Újpest

Hideg, szeles időben játszottak te va
sárnap a Nemzeti Bajnokság első forduló
ját. Különösebb meglepetést nem hozlak a 
a mérkőzések és az eredmények az erővi
szonyoknak megfelelően alakultak. Sok 
mérkőzésen látszott, hogy a csapaok még 
nem érték el igazi formájukat és a hosszú 
téli pihenő 
tak úgy, 
szoktak.

Legszebb

I renváros—Elektromos küzdelem volt a La
torca-utcai pályán. Közel ÍO.COO néző jelent 
meg az KZeZcfromos-sporttelepen és a. mér
kőzés után azzal az érzéssel távozhatott: a 
Nemzeti Bajnokság két legjobb formában 
lévő és legkomolyabb tudással rendelkező 
csapatának összecsapásában gyönyörítö'dhe- 
tett. Félidőben 1:1 volt az eredmény, de a 
mérkőzés második részében fölénybe ke
rült a Ferencváros és két ritkaszép góllal 
3:2 arányban nyerte a mérkőzést. A Ferenc
városnak, úgylátszik, jót tett a múlt va
sárnapi vereség, mert tökéletesen eltűntek 
azok a hibák, amelyek még egy héttel ez
előtt kirívóan látszottak. Az Elelítromos 
is minden dicséretet megérdemel: kemény, 

gyors, technikás és lelkesen játszó együttes.
Kispesten az Újpest—Kispest mérkőzés 

4:4 arányban eldöntetlenül végződött. Eirő 
félidőben 3:l-re vezetett az Újpest, maj.l 
4:l-re növelte előnyét, az utolsó negyedórá
ban azonban előretörtek a Kispestiek és 
döntetlent csikartak kj a lila-fehérektől. 
A mérkőzés egyenlő erők küzdelmét mu
tatta s ha a Kispestnek szerencséje van., 
megnyerhette volna a mérkőzést.

A nemzeti bajnokság többi mérkőzésének 
eredménye: Szolnok—Szeged 3:0 (0:0), Tö
rekvés—WMFC 1:1 (ldl), Gamma—Haladás 
3?3 :(2:0),~"DÍMÁVAG—Beszkárt 3:1 (1:0),
Tgff^dr-SBTQ 1:3 (3:2),;

4»

Csorioj Gyula:!

— Elveszett 4 drb. három hónapra szóló 
oukorjegy, kérném a becses megtalálót, le
gyen szives visszaküldeni és a VIII. kerü
leti kereskedőket kérem, ha valaki ■ jelent
keznék vele, szíveskedjenek a jegyeket visz- 
szatartani. , Nuhercz József. VIII., Mag- 
dolna-u. 3L szám.

A GARMISCH-FARTENKIRCHENI jég. 
korongtornát Ncmcto.szág csapata nyerte. 
A döntőben a német—svéd mérkőzés 1:1 a. á- 
nyű német győzelmet hozott. Irtózatos ira
mú, kemény küzdelem volt. Második h lyen 
Svédország végzett, a harmadik Svájc lett, 
negyedik Magyarország. Svájc ellen nem 
volt szerencsénk, a mérkőzést 4:2 arányban 
elvesztettük, így a magyar csapat a har
madik hely helyett a negyedikre került. Ab 
eredménnyel így Is meg lehetünk elégedve, 
mert a garmlsch-partenkircheni mezőnyben 
negyediknek lenni igen előkelő helyezést 
jelent.

ELUTAZTAK A LEVENTÉK Garmlsch- 
Partenkirchenbe. Húsz síelő és tizenöt jég
korongjátékos utazott el szombaton a bécsi 
gyorssal. Velük utazott Kari Russ, a szö
vetség német edzője, aki Ga-Pa-ban is le
ventéink rendelkezésére ál .

A MELEG IDŐJÁRÁS miatt e ha asztják 
a hét végére tervezett kárpátaljai si verse
nyeket. A Kárpát kupa időpontját később 
határozzák meg.

AZ AUTÓKONGBESSZUS sok érdekes és 
időszerű problémát tárgyalt le vasárnap 
délelőtt a Budai Vigadóban. Megnyitóbeszé
det gróf Andrássy Mihály mondott, majd 
a különböző kikü döttek autós és motoros 
problémákkal foglalkoztak.

KUDARCCAL VÉGZŐDÖTT a Magyar 
Ökölvívó Szövetség va árnapi válcgal ver
senye. A nagy reklámmal hirdetett mérkő
zések közül a legérdekesebbek elma.aötak, 
mert Torma IL, Frigyes, Oláh és Német 
nem jelent meg a mérkőzés színhelyén. Ér
tesülésünk szerint az ököivivószövetség el
járást indít a távolmaradt versenyzők el
len és ha azok nem tudják igazolni elma
radásukat, súlyosan megbüntetik őket.

A SIKET SPORT KLUB 1912 szombaton 
esto a festők palotájának helyiségében ki
tünően sikerült jelmezes tánccstélyt ren
dezett. A bálkirálynőválasztást hajnalig 
tartó vidám mulatság követte.



Repülőkatasztrófa érte 
az inzulin feltalálóját?

Newyork, febr. 24.
(Német Távirati Iroda)

Mint Montrealból jelentik, egy ka
nadai katonai repülőgép, amely Sir 
Frederic Bantingot, az inzulin egyik 
feltalálóját szállította, három más

utassal együtt, péntek reggel óta el
tűnt. Minthogy a repülőgép nem érke
zett .meg rendeltetési helyére és rádió- 
jelentés.t sem fogtak fel a gépről, félő, 
hogy lezuhant A kanadai hatóságok 
elrendelték a. felkutatását. (MTI)

0*

Szerdán megindul Romániában 
a rendes vasúti személyforgalom

Bukarest, febr- 24.
(NST) A lapok feltűnő tálalásban 

közük azt a hírt, hogy február 26-án, 
szerdán újból megindul a rendes 
vasúti személyforgalom a fő- és a

Antonescu megcáfolta a kőolaj vidéken 
elterjedt híreket

mellékovnalakon. A hír szerint szer
dától kezdve ismét indítanak nemzet
közi, gyors- és személy vonatokat. A 
lapok ezuián közlik a részletes új 
menetrendet.

Bukarest, febr. 24
(NST) Az államvezető — mint hiva

talosan közlik, — arról értesült, hogy 
a kőolajvidék lakosságának körében 
nagy nyugtalanság kapott lábra.. A

nyugtalanságot az az utóbbi időben 
terjesztett híresztelés váltotta ki, hogy 
áliíólagos angol légitámadások miatt 
más vidékre telepítik át a lakosságot 
Ezt a híresztelést most a kormány a 
legerélyesebben megcáfolja.

galom mielőbb' meginduljon. A rend
szeres járat hétfőn indult meg. A ki
rendelt katonai csapatok és a közerő 
továbbra is végzi a mentés és a hely
reállítás munkáját 
. A Tisza Szolnoknál már szombaton 
éjjel

kilépett medréből.
Elborította az egész árterületet, a 
Szende-rétet, a Móric-ligetet és a 
törökszentmiklósi műutat rooüsa, „A 
-Zagyva is rohamosai nfa 
^űgyHeyezett Málé-ér,

..mi w ' i u------ -kisttaradf árok,, must'
adott ki, amelyben részletesen vázolta víziéi, sőt egyes helyeken már H is 

ontott. A belvízzel együtt kőzet
3000 katasztrális holdat öntött el,

A. megáradt Zagyva a Málé-ér vizét 
nem tudja felvenni és így a veszély 
állandóan növekszik. A Tisza vízállása 
vasárnap este 654 cm, hétfőn reggel 
pedig 664 cm volt, tovább emelkedik.

Mint Szegedről jelentik, a Tisza ve
szedelmesen árad, ma' délben már el
érte a 6.16 métert Néhány nap alatt 
tehát 3 metert aradt. Szeged környé
kén mintegy 200.000 holdat borítottak 
el a vadvizek és a legnagyobb baj az, 
hogy a Tisza magas vízállása miatta 
zsilipeket nem lehet megnyitni.

. Kétszázmillió 
köbméter váz 

ömlött a Dana—Tisza 
közére

Veszedelmesen árad a -Tisza J 
és a Zagyva.

Vitéz Bonczos Miklós-béltife^-áiiata- j; 
titkár, a dunai áhvítvédélení' '-'kór-" 
mánybiztosa, őiszefogláló ;“JeléÉtést il 
r -1 ' ■ - - - - - -
azt a. munkásságot, amelyet a dunai 
árvízzel kapcsolatban kifejtett Ki
emelte, hogy

a Duna— Tisza közére 200,000-000 
köbméter víz ömlött ki 

és ezt a nagy vízmennyiséget több vé
delmi vonallal kellett felfogni. Min
den előkészület megtörtént arra, hogy 
a keddi, vagy a szerdai napon Baja- 
sz.entisvánnál és szükség esetén Sü- 
kösdnél töltésátvágással visszavezes
sék a kiáradt vizet ,a Duna medrébe.

A kormánybiztos intézkedett '“az
iránt, hogy Budapestről délre a Duna 
•vonalán végig, az ideiglenes hajófor-

Jelentős betétszaporodás a Magyar 
Bank és Kereskedelmi r.-t.-nál

Száztizenhatmillió betét, százhúszmillió váltótársa állomány
A Magyar Bank és Kereskedelmi Bt. 

szombaton tartotta Schobcf Béla titkos ta- 
Bucsos élnöklésévci móriegülósét, amelyen 
a Magyar Bank és Kereskedelmi részvény- 
tarsaság ötvenedik üzletévéinek mérlegét ál- 
Jí'-Eítottúk meg. Ebben az évben l,661.0C0 
Veitgö nyereséget mutat fel az elmúlt év-, 

a Magyar Bank és Kereskedelmi Rész- 
^nytársaség, amely részvényenként 1 pengő 
sztaiékot fizet. Ez évben ismét visszatért 

osztalékfizetésre ez a nagy bizalomnak 
fyendö pénzintézet s ez mutatja,- hogy az' 
‘orelátó, meggondolt- vezetés az ügyfelek 

km^a- í°'yt,ín a Magyar Bank és Keres- 
Részvénytársaság üzleti eredmé-. 

a mvit évihez képest jelentékenyen 
A boilíc igen aa^ tevékenységet 

nett ki az ország nyersanyagellátása 
zwnpontjából a különböző importtevé-

í feenységék finanszírozásában és általában 
a gazdasági élet hitelellátása tekintetében 
régi tekintélyének és mustjának megfele
lően az ötvenedik üzletévben is nagy és ered
ményes tevékenységet fejtett ki. A bank 
szolid és körültekintő ügyvezetését igazol
ja, hegy a betétállomány közel 18%-kal nö
vekedett az elmúlt üzletévben és több, mint 
116 millió pengő betétet kezel a Magyar 
Bank és Kereskedelmi Részvényársaság, 
Igen népszerű az. intézet az értékpapír in
gatlan és árufedezetre nyújtott hitelek el
látásában, de ezenfelül az állami hiteligé
nyek kielégítésénél is megfelelő szerepet 
töltött be és az elmúlt év végéig 55 millió 
pengő követelése állt fenn közvetlenül az 
államkincstárral szemben.

— Halálozás. Dr. Forgách Aladár egész
ségügyi főtanácsos, fogorvos, a Hunnia 
Evezős Egylet gazdája, 71 éves korában 
Budapesten elhunyt. Temetése február 
25-én, kedden délután 4 órakor lesz a rá
kos-keresztúri köztemető halottasházából. 
Lelkiüdvéért az engesztelő 6zentmiseáldozar 
tót ugyancsak február 25-én, kedden reggel 
nyolc órakor mutatják be a belvárosi fő- 
plébániatemplomban.

Bádoglemezből ké
szült kdvétlarAló, 
legegyszerűbb íor- 
mrtja az tHtalánosan 
használt kávédará- 
lóknak. A háziasszo
nyok széles köre 
használja, mert őrlő
készüléke jó s mégis 
olcsón beszerezhető.

kelt a fcávéfözésÜez. Az egyik az, amelyí 

lyéi a«;Myét JJiegfeálh^,, A legsze, 
gényebbhág(asszony  nakis .nÉtüfózKeí 

tlen segítőtársa ez.

A másik az a kávédaráló/ amely 
—Franck- cikóriakávé jólismert kék# 

barna dobozán láthatói Ez is ajánlatos, 
mégpedig minden kávéitalhoz! Ez adja 
szép, sötétbarna színét, tökéletes ízét és 
azt a kiváló zamatét, amely mindennapi 
kávénkat előttünk olyan kívánatossá 
teszi. Ha csak rágondolunk; máris érez# 
zük. pompás illatát

Amejbizhatásag 
ismerte töjels!



, LA P Z Á R TA 3

Málta a Muce-beszáá
’íf W»

A
tudósító. ónak

■ Milánó, febr. 24.
Hosszú, komoly és mindenekfeleit 

őszinte, beszéd, — ez volt első benyo
másuk azoknak, akik tegnap szemé
lyesen vagy rádión hailga'.halták vé
gig Mussolini beszédéi. ..Abszolút bi
zalom a végső győzelemben, kVa. t'.s 
a német bajtársak melleit" — ez le
hetett viszont mindazoknak a véle
ménye, akik csak ma délben, az rjsé.g- 
közleményekből ’ értesülhettek a na^y 
eseményről és a fasiszta sajtó nyomán 
alkotnak ítéletet maguknak.

Meglehetősen vár állóéval jött Mrs~o- 
lini megnyilatkozása, ame’y ig-n 
meglopta a római kül’öl'',i hö-ö’mt is, 
ahol a hír hallatára rögtön feltéts’cz- 
ték. hogy

ha a Duee megtöri a csendet, úgy 
ez komoly események behr.ran~o» 

zása kell hegy legyen.
Ez a vélemény uralkodik most a szem
lélők között is az Adrianoczínházran 
elhangzott beható tanulmányozása 
után is. Maga Mussolini mondta is, 
hogy mind a négy főfronton, — amely 
amely alatt érthette az anyaor~zágot. 
Líbiát, a Dodekanezoszt és E'iopiát in, 
vagy akár a Földközi-tengert, az At
lanti-Óceánt, Afrikát Ó3 a Távolkele
tet, — nagy cs rövendet.es fordulat fog 
nemsokára bekövetkezni.

Miután

Dacé mini az otesz nép politikai
f jo és katonai ve:
problamációját is 

osztani: a hadihelyzet 
és egyes diplomáciai, 
szociális vonatkozásokra. Éz utóbbiak 
közül a legfontosabb

a tengely háborús céljának vázo
lása.

— Újra és igazságosabban felosztani 
világ értékeit, méltányosabb társa-

tere szólt, 
kétfelé Ishet 
ismertetésére 

belpolitikai és

a
dal ni rendet terem leni. A Németország
gal való szolidaritás kiemelése, „az 
olasz nemzet nem akar elválni a né
met bajtársiól, még ha elnyúlik és 
megnehezült is a konfliktus". Az Egye
sült Államok címére intézett kitételek.

A Mu’^ini által személyesen közzé
tett

megindulására, amikor nem volt igán, 
hogy a vezérkar akkori feje, Badoglio 
tábornagy, ellenezte volna ezt a lé
pést, csak legfeljebb két napi haladé
kot hírt.

A Cyrenaikában történteket illetően 
elég átolvasni az erre vontokozó be- 
sz' Ir'szletet. Bizonyára a külföldöm 
is meg-"n.ga'lta a f; gyeimet az a beje- 
te-lte. hogy

az angolok mindössze 5 10 nappal 
előzték meg Szidj cl Barraninál 
Graxia«i tábornagyot, 1 ülö-bcn 
bizonyára egészen máskép-n ala- 

ku’tak volna a dolgok.
Az ezzel kapcsolatban most megtudott 
számadatok a szélesebb közvélemény
ben is a legnagyobb érdeklődést kel
tették.

Az olasz nemzetnek különben Mus
solini ezt a parancsot adta:

győ’ölni hidegen és cngcsztelhctef. 
az ellenséget.
A dri ano-színház- 
a fasiszta párt

lenül gyűlölni
Néhány órával ez 

bán tartott gyűlés.

funkcionáriusok adunata-jónak, meg-> 
kezdése előtt első oldalán ezzel a cím
mel „Gyűlölni az ellenséget" meg
jelent a Popolo Itália, a fasiszta for
radalom első újságja, amelyet Musso
lini még ma is a maga lapjának te
kint.

„Minden egyéb mentalitás helyte
len. — figyelmezteti az olasz nemze
tet a lap, -— élet-halál harcot vállal
tunk, amelyben a gyűlölet lehet az 
egyedüli érdem.

Az angolok lenéznek bennünket, 
mert gazdagabbak nálunknál, mi 
mégvetjük az angolokat, mert 

civilizáltabbak, nriabbak, erkölcsi
leg és szelleml’eg magasabbak va

gyunk.
Gyűlöljük az ellenséget, az Isten ha
ramia sújtsa az angolokat.*'

Nincs kétség afelől, hogy a Popolo 
d'Italla tulajdonképpen nyílt kanu’ at 
dönget: a fasizmus alatt megkemé
nyedett olasz Vén nem érez és rmn 
érezhet ma másként az angolok iránt.

Györgyi Miklós

’mtonai ada'ou

•niulán javarészük
Fehánc öí

O«asz-Szórnál óban
Kairó, febr. 24.

A lég-utóbbi jelentések arról számol
nak be, hogy az olasz Szomálijöldön a 
Juba folyótól északra újból fellángol
tak a harcok. Az angolok, úgy látszik, 
ugyanazt a hadászati rendszert köve
tik, mint Líbiában. Gépesített osztagok 
a tengerpart mentén igyekeznek előre-

ci Mb <*  i Croppant érdekesek,
idáig, rejtve volt a nyilvánosság előtt.
Tavaly ősszel például még csak egy
millió behívott olasz katonát említett 
a Capo dél Governo. most pedig már

kétmilliós fegyveresről beszélt, 
akiknek a száma 1912. ben c érheti

a 4 milliót is.
Hí százszázalékosan készen lettünk 
volna, -- mondotta előzőcn, — már 
lS37-bzn megkezdtük volna a /toreof. | jutni s közben kisebb támadásokat in- 
— majd külöi-külön szólt a jelen’eg 
folyamatban lövő egvoS váílalkceá’ok

téznek a belső fronton, a szárazföldi
.-----.—----- „ _______________. J csapatok mozdulatai pedig crŐ3 ös'ze-

körijlmányeiről is. Kijárt a taraitól 1 függésben vannak a haditengerészeti 
epizódra, továbbá a görög hadjámt és a légihaderő támadásaival. f

H’tíer .ma de.H i 
négykor beszédet 

mond
Berlin, febr. 24.

(Német Távirati Iroda)
Hit,.r vezér ős kancel.-lr a nemzeti*  

szociális .'apáit megalapítása évlcrdu- 
lójának ünnepén hétfőn dliu ún 5 ér: - 
licr német idő.szerint besztdet mond. 
A bcszéd-t valamennyi rémet rádió
lead'áTcmás közvetíti. (MTI.)
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mai nyerőszámai
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781 926 934 1018 122 209 219 £62 313 408 419
502 523 527 543 592 671 6’6 786 938 939 954
969 972 988 2002 025 048 056 072 109 175 224
254 372 393 436 458 484 489 497 588 637 615
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,/SfO keveiebb lesz 
az eső

A ma délelőtti élénk szél a Legközelebbi 
órákban le fog csillapodni és a futó esők 
és futó havazások is elvonulnak. A nappali 
hőmérséklet némi javulása remé'hető, az éj
szakai fagy azonban megismétlődik. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos előze
tes jelentése: A szél gyengülése, néhány he
lyen futó eső, vagy futó havazás, a nappali 
hőmérséklet kissé emelkedik, az éjszakai 
fagy valamivel erősebb lesz.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DB. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL» . . . ------------

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer 
kjwtóség: Honyéd a- 1«. Teli
-jAdrássy-út 47. Telefon: 2W-33. aM2-33. 22-42-34.
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Felelősség nélkül. A húzásról a gyorsjegy
zéket Demblnsky B. bankház sorsjegyf"árufító 
(Zsigmbnd kir.-u. 8) adja ki. — Az ötödik osz
tály húzásai folytatólag február 25.. 27. é? 
26-án, március 3.. < ás 7-én lesznek.

Az ötödik osztályra sorsjegyek méa kayb-^H

BEHKÓ BANK R.T.
Budapest. Andrá-sy út 56 Telefon 128 647

____________  _____ __ ----------
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