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A TENGELYGYŐZELEM

PROGRAMPONTJA:

1. A görög háború likvidálása
2. Az angol ellentállás f előrlése
3. Invázió

Mit jelent az új német búvárh aj óháború?
A ŐjjMimsÁó berlini

tudósítójának teleíonielentése

Berlin, febr. 25.
A tengelyhatalmak vezéreinek be

szédével megkezdődött a. végső küzde
lem legújabb fejezete. Mind Rómá
ban, mind pedig a Münchenben el
hangzott kijelentésekből világosan ki
derül, hog’y

ennek a végső harcnak meg kell 
kezdődnie és meg is kezdődik.

Ebből a szempontból kell azután az 
egész politikai és katonai helyzetet, 
Valamint ennek további fejlődését te
kinteni.. Berlinben alig állapíthattak 
’peg valaha is olyan erős bizakodást 

szilárd hitet a német véderő tett- 
e,'e ében és a német diplomácia sike
reiben, mint ma a Hitler beszéd után, 
amelyet röviden és találóan a győze
lem felé való menetelésnek — Marsch 

Sieg — neveznek. A nép tömegek 
f!:szültségét ezzel a parolával a leg- 
aágasabbra fokozták és
valamennyien áhitozzák azt a pil- 
mnatot, amikor elhangzik Hitler 
Parancsa: indulj! — és az egész 

hadigépezetet mozgásba hozzák.
Ez a népbangnlat, amely, akáimieny- 

in^'\e ^eszi'Et is, nem döntő jelentőségű, 
té>'' e^V6dül a katonapolitikai sztra- 
j.'j'a határozza meg, hogy mikor és 

’ kezdődjék meg a, harc.
a jólértesült körök még mindig azon 

eleményen vannak, hogy
[■probléma, az olasz-görög 

, s és ennek fejszámolása 
Sja alkotni és annak kell alkot. 

la az előoffenzívának nevezhető 
támadást.

&Z7ni°Stani helyzetet összehasonlítják 
a]alri’l^m'e^y H muít április 10-én

6*  • Idei tavasszal is előbb egy 
ai‘Vegiájuk“ lesz a németeknek,

* Balkán 
^onf/iktu

mielőtt a brit szigeteket megtá
madnák,

így bölcsélkednek a birodalmi fővá
ros kávéházi Konrádjai akiket itt 
Berlinben „Westentaschnstrategen'‘ne\i 
neveznek. Noha csak többé-kevésbbé 
megokolt magánvéleményekről van 
szó, mégis, könnyen elképzelhető és 
lehetséges, hogy

előbb az utolsó angol támaszpont ot 
a kontinensen, amelyet Mussolini 
és Hitler is a beszédében említett, 
kell megsemmisíteni, azután a 
Földközi-tengeri térségben lévő 
brit haderőket rendszeresen fel
őrölni és majd csak akkor, ha a 
német buvárnaszádok által alko
tót blokád és a levegőből való 
bombázások az angol szigeteket 
ellentállásukban a végsőkig gyen
gítették, következik majd be az 

utolsó csapás: az invázió.

Ezzel Berlinben azt is kifejezésre 
akarják juttatni, hogy a döntő küzde
lemig még hosszabb idő telik el és még 
sok türelemre van szükség, amíg a 
döntés napja elérkezik.

A jelek arra vallanak, hogy a 
geralatt járó-harc február 20. óta lénye
gesen nagyobb méreteket öltött és 
Hitlernek abból a bejelentéséből, hogy 
,,az angol uraknak" fel kell készülniük 
arra, hogy március és április hóna 
pókban a brit hajók e’süllyesztoséről 
í.zóló számadatok jóval meg fogják 
haladni a kétnapi 215.000 tonnás el
süllyesztéseket. kétségtelenül kivilág
lik, hogy

a német buvárnaszádok szédítő 
arányú Imrei tevékenységet fog

nak kifejteni.

Ennek lehetőségeit nyújtja az a tény, 
hogy míg a tengeralattjárókat jé
szító hajógyár a múlt évben még csak 
havonta 3 búvárnaszádot gyártott, ad
dig most már tucatjával vannak az 
ilyen hajógyári üzemek. Elképzelhető 

és , kiszámítható, hogy hány búvárna
szádot helyezhetnek el most már a né
metek az Atlanti-óceáni, és Északi
tengeri flottabázisokon.

Most már csak az van hátra, hogy 
a világ megvárja a német haditenge
részet különjelentéseit és a Mackey- 
ügynökség rövid, de sokatmondó táv 
iratait az Atlanti Óceánon adott SOS.

Edén tárgyalásai 
Catroux francia tábornokkal

Kairó, febr. 25.

Anthony Edén, angol külügyminisz
ter, tegnap hosszabb tanácskozást 
folytatott Catroux tábornokkal, a kö- 
zelkeleti francia erők parancsnokával. 
Ezak a tanácskozások, kiszivárgott hí
rek szerint, a kirenaikai és a líbiai 
fronton közreműködő szabad francia 
csapatokra vonatkoznak. Ugyancsak 
megtárgyalták azokat a francia csa
paterősítéseket, amelyeket a gyar
mati hadseregből Északkelet-Afrikába,

Lassan vajúdik 
a sziám-indokínai béke

Tokió, febr. 25.
A tokiói diplomáciai körök nagy ér

deklődéssel figyelik a Sziám és Eran- 
cia-Indokína között folyó fegyverszü
neti tárgyalásokat, melyeknek szín
helye tudvalevőleg Tokio. A két kor
mány megbízottai hétfőn tartották 
negyedik „nem hivatalos" értekezletü- 

jelekről, amelyek segítséget kérnek a 
német tengeralattjárók által elsüllyesz
tett brit gőzösök számára. Annyi bi
zonyos, hogy legalább száz, de lehetsé
ges, hogy háromszáz német tenger
alattjáró dolgozik majd az óceánokon 
a birodalom végső győzelme érdeké
ben.

O. B.

a Kénén—Asmara—Massaua vonal irá
nyába küldtek.

Azokat a híreket, hogy Sir John Dili 
tábornok Törökországba utazna, — 
nem erősítették meg. Mértékadó helyen 
azonban nem cáfolták meg azt a je
lentést, hogy as angol vezérkar főnöke 
tárgyalni szeretne a török vezérkar 
tagjaival. Jólértesült politikai körök
ben ebből arra következtetnek, hogy a 
legrövidebb időn belül egy török kato
nai bizottság jön Kairóba, hogy Sár 
John Dili tábornokkal a legaktuáli
sabb kérdéseket letárgyalja.

*
két és a kiszivárgott hírek szerint ez 
a megbeszélés is gyenge eredménnyel 
végződött. A sziámi bizottság területi 
követeléseit a japáni kormány meg
bízottai erősen támogatják, de eddig 
kevés sikerrel. A franciák minden 
ilyen irányú előterjesztést eddig kö
vetkezetésén visszautasítottak.



A 8 Órai Újság tudósítása 
száznyolcvan francia 
fogolytábor életéről

Hadifoglyok, akiknek saját egyetemük yan, külön nagyköyetet tartanak, 
szabadságra utaznak es a drótsövény mögött egy új Európa jövőjen 

goad®ikodnak

I. A nürnbergi pártnapok mezején 
ma francia hadifoglyok dolgoznak

NAGY NAPOK, 
KIS HÍREK

Párig, febr. 25.
(A 8 Órai Újság párisi tudósítójától)
A Németországon járó utas kocsija 

időukiut egy-egy furcsa munkáscso 
port mellett húz el. Katonax-uhás fér
fiak utókat javítónak, hidakat építő
inek. vagy éppen téglát fuvaroznak el 
az egyik égetőtelepről. De a kopott 
uniformis mellől elveszett a sapka és 
most valami furcsa, zergetoilas tiroli 
kalap egészíti ki a mundért. Egy ten
gerész pepitanadrágot vett fel a kék 
zubbonyhoz, a hamadik pedig — Isten 
tudja honnan előteremtett — előkelő 
szmókingingbon feszít, amely a ki
tüntetéses őrmesteri blúz alatt tapad.

„Francia 
áll azon a sósrga 
férfiak kabátjuk 

Amikor tavaly 
bömöltek a nyugati fronton az ágyúk, 
kerek kétmillió francia hadifogoly 
mögött csukódott be a fogolytáborok 
ajtaja. Azóta alig múlt el olyan nap, 
hogy a párizsi sajtóban, akár vala
milyen javaslat, vagy körkérdés, ve
zércikk, vagy gyűjtés, levelezési pót- 
rendelet, vagy újabb kiszabadítás! 
előírás formájában ez a szó: prisen- 
nier újra, meg újra elő ne fordulna.

hadifogoly**
folton*  amit 
hátán hordanak■..
június 21-én utolsót

ezek a

A „Sfalag84 és az „Oilag* 8
Abban a Franciaországban, ahol 

máskor olyan gúnyosan szokták mon
dani, hogy a németek ccak azért talál
ják ki a „Vetbrauchsregelungőstrafsr 

J verordnúng“-hoz hasonló hcs:zú sza
vakat, hogy azután legyen mit újra le
rövidíteni, ma nincs olyan ember, ak. 
oe ismerné" és'ne hásználíiá éz-t; a "fut- 
esa két szót: „Stalag“ és „Oflag".

„Soldaténgcfapgniislager" és „Offi- 
zicrsgefangnislagerA E két szó körül 
forog 1941 telén a legtöbb francia csa
lád gondolata

Hogyan élnek a francia hadifoglyok, 
mik az örömeik és mik a gondjaik, er
ről számol be most a 8 Órai Újság 
nagy párisi riportja

A német hadsereg fogságába esett 
kerek kétmillió francia katona 

közel 180 táborban van összegyűjtve.
E táboroknak körülbelül egyharmada 
Franciaországban, másik kétharmada 
pedig Németországban áll fenn. A 
francia közvélemény sokat vitatkozik 
azon, hogy hol „jobb“ fogolynak lenni? 
Erre a kérdésre azonban csak azt le
het mondani: Németországban kétség
telenül ápoltabbak és kényelmesebbek 
a táborok, de Németországban érthe
tően fájdalmasabb a honvágy is. A 
volt francia hadseregtől átvett francia
országi táborok ugyanakkor helyen
ként hihetetlenül primitívek, viszont a 
foglyok mégis csak otthon, saját or
szágukban érzik magukat.

Hogyan lehet ezt a két, annyira más 
Jó oldalt" közös nevezőre hozni? i

A jó és á jobb fogolytábor
A különböző „jó" és „jobb" táborok

nak igy pontos rangsora van a fog
lyok körében. A sztár a nürnbergi 
Zeppelin-Wiese, az a hatalmas térség, 
ahol máskor minden szeptemberben

TÉVEDNI EMBERI DOLOG!
De nem léved, eki pzt állítja, 
hogy ideges fájdalmaié, fejfá
jás, női gyengélkedés stb. ide
jén kiiünő gyógyszer az 1, 3 
és 8 ostyát dobozoltban min
den gyágyszertá-ban kapható

M£OCPAT!NE;------------------!

Nőlrnlra s-ábis.atra B rét. alatt 
la.réletaíeo magtaottnm. Telsioo;

RArpt'.os ?’ íéroiMObtoB
ŐJáttBllTO-ír s»at>4. Vinl»,utcs 8S. u 

Rá kelOgyelflaél. Wol'sí, TtBliöjy-út íOk

Németország a nemzeti szocialista 
pártnapokat rendezi s ahol e célból 
eredetileg 250.000 nemzeti szocialista 

I számára állítottak fel még a háború 
előtti években táborhelyeket. A Zeppe- 

| lin-Wieseit lévő francia fogolytábor
nak így ma nagyszerű vízvezetéke, 
villanyvilágítása és csatornázása van, 
majdnem minden havaknak társalgója, 
tussoló ja és saját konyhája is van, 
nem csoda tehát, ha minden német
országi hadifogoly szemében ez a „leg
előkelőbb hely**,  minden jókívánság 
álma. Csakhogy a nürnbergi . fogoly
tábor „Oflag“ s így legelsősorban is a 
tiszteknek szolgál gyűjtőhelyül.

A különböző táborokban összegyűj
tött foglyok jogait és kötelességeit a 
nemzetközileg bevett szokások egész 
során kívül közös egyezmények sza
bályozzák. A fogolyegyezmények be
tartását az európai hadviselők szá
mára a genfi nemzetközi Vöröskereszt 
ellenőrzi, ugyanúgy, amint ez az az 
egyetlen hely, ahol valamennyi, volt 
és aktív hadviselő állam a fogoly- és 
sebesültlistáit kicseréli « ahol majd 
egyszer a háború után minden fogoly- 
lyal pontosan elszámolni köteles leoz

Hogyan nyomoz a genfi 
Vöröskereszt? |

lyal

Hogyan folyik a nemzetközi Vörös
kereszt munkája, hogyan találja meg 
a Vöröskereszt az eitünt katonákat és 
hogyan történik a foglyok nyilván
tartása? ■■■ „ ■ i,-

Vegyünk csak egy egyszerű példát: 
Jean Dubois francia közkatonáról 
családja tavaJ^JjűifiusK'^'^e^-;^Mi 
hírt. Mivel a in&gszállt Fráhciaórszá"-- 
hói sem külföldre, sem, a szabad, zó
nába nem lehet levelezni, a Dubci-s- 
család az összes legutolsó adatok fel
sorolásával a német Vöröskereszt pá
risi kirendeltségén keresztül a genfi 
Vöröskereszthez fordult segítségért. 
A német hatóságok a levelet Genfbe 
juttatják. Ott megállapítják, hogy 
Jean Dubois nevét valóban még se
honnan nem jelezték. A Dubois-család- 
nak ezért következő szövegű, vala
mennyi hadviselő által elfogadott 
egysegnyomtatvány megy: „Megkere
sésüket megkaptuk. A kérdezettről nin
csenek adataink. A nyomozást megin
dítottuk- Felesleges újra írni. Mihelyt 
eredményre jutunk, magunktól jelent
kezünk." Jean Duboisról ezzel egyide
jűleg egy „kereső borítékot* 1 állítanak 
fel é.a ettől fogva minden vele kapcso
latos anyag most már ebbe a dosszié
ba kerül. Néhány héttel később
az egyik németországi tábor Genfbe 
küldött legújabb fogolykimutatás- 
bán Jean Dubois nevére bukkantak.
A táborparancsnokság nemcsak a 

nevet, hanetm az elfogatás helyét és a 
fogoly egészségi állapotát közölni szok
ta. A Dubois-családnak most már kö
vetkező szövegű értesítés megy: „Jean 
Dubois fogságba esett. Haslövéséből 
kigyógyult. Címe a következő. A nyo- 
nyomzást beszüntettük."

Ez — ismételjük — csak egyszerű 
példa. De előfordulnak a leghihetetle
nebbek is. Néha nem egy mesterdetek- 
tivnek is dicséretére válna, ahogy a 
Vöröskereszt egész világon szétszórt 
ügynökei és megbízottai, ha kell, ma
gával a rendőrséggel is karöltve, egy 
kis finn kórházban, vagy valahol 
Mandzsúriában bujkálva találják meg 
az egyik fogolytáborból elszökött és 
annyit keresett katonát...

Doros Ferenc I

IFJ, SZELECZKY & J.
• Kivál&m. F B $ T, T) S X TIT

Sjtst, ’spíiallá-x 28. Jfázhoz küldők. Telefon.

nem-

fenn-
egy

í A brit hadügyminisztérium felhívást in- 
I tázatt mindazokhoz az angolokhoz, akiknek 
I családtagjai a harctéren vannak. Felszó- 
| irtotta őket, hogy lakóhelyük megváltoz- 
| tatását azonnal közöljék a mini-sztérium- 
I mai, mert Angliáiban igon sok ember vál- 
I toztatja címét, úgy hc-gy lehetetlen az el- 
| esett brit katonák hozzátartozóit elég gyor- 
| san értesíteni halálukról.
I Olasz és külföldi állampolgárok között 
I kötendő házasság engedélyezéséért eddig 
8 1637 kérvény érkezett az olasz „balügymi- 

nisztériuinhoz. A minisztérium 10Ű2 ve- 
I gycsházasságot engedélyezett, 104 kérvényt 

elutasított, 511 kérvény még elintézés alatt 
áll. A legtöbb házasság németek és o’aszok 
között jött létre. Magyarok 20 olasz állam
polgárral kötöttek házasságot.

Az amerikai fegyverkezési bizottság 
tagjává nevezték ki Harry Hopkinst, aki 
mint Roosevelt személyi megbízottja, 
rég Londonban járt.

Elsőizben avatkozott be Amerika 
.állása óta. a washingtoni kormány
sztrájk ügyébe. A Dctroit közelében lévő 
Keton Manufacturing Co. üzemében kelet
kezett a sztrájk. A szövetségi kormány 
nyomban érintkezésbe lépett az illetékes 
szakszervezettel, hogy a repülőgépgyárban 
nyomban kezdjék meg újra a munkát.

Hatalmas meteor zuhant le Fiume köze
lében. A meteor nagy ragyogással szágul
dott végig az égbolton, majd hatalmas dör- 
dülírsel ért földet a város közelében az 
egyik dombon; A meteor o'.y mélyen fúró
dott a földbe, hogy csak nagyobb munka 
árán lehet majd onnan kiszabadítani.

Csodálatos asszony! áldozatról számol 
be egy kiinai távirat. Az eset hősnője egy 
fiatal ; kínai assaony, akinek férje tiszti: 
rangban szolgáit a kínai hadseregben. A 
férj feletteseinek tudtával hamis kémkor 
dóti ügybe keveredett s emiatt hadbíróság 
elé került. A tárgyaláson váratlanul meg-,, 
jelent az asszony is, aki magára vállalta 
a kémkedést.. A bíróságmák nem volt tudo
mása az ügy hátteréről. és így az asszonyt 
halálra Ítélték s azonnal kivégezték. Csak 
a kivégzés „u'.án derült ki,, .hagy >az asz- 
szonynak tudomása vclt; a:z íigy )ga?J' je
lentőségéről, de nem tűrhette, hogy férje 
akár látszatból is méltatlanul szenvedjen,

Sűrkoekát talált fej G. H. Eutler c®gol 
vegyész. A sörkooka, illetve sörkonzerv 
hasonlatos a gyorsfűzőkhöz használt szesz- 
kcekákhoz, megfelelő mennyiségű vízben 
feloldva, kifogástalan sört szolgáltat.

Enn ballon- 
£öö“ ragián 
lódon- és viharkaból

Márton és Szász
Bálv&ny«utca 3» Címre figyelni

keresztelt 
h frnevee zongoraterme 
Budapest, V., 
Vilmos cs.-út 86. 
legjobb zongorák 
legoIc só b bán, 
részletre is. 
Csalödás áfáséiníiinl

CA NTU Ll A
HARMONIKÁK KIRÁLYA
Rangban, árban ve^et

fflíNílíT
DALRA, ÍSKÜVÖPE 
divatos frakk eznokinn. ’-rilcsiln 5 P 
Viselt ruhák vétele RÍTH KÁROLY. 

-Vli . Akácfa-u. 8 T. 221-751.

Használtruháért ifindenf éléért 
legtöbbet fizetőnk Schmergel ruha*  
fiziét, ftottenbiller-u. 37. Telefoo 

422-263. Hívásra jövünk.

BRIEF KONYHA
FJsOrendö anyagukból hész.űli ebéd 
rrenüt házhoz szállít. Telefon 12l-O4fr 
Epy adag (2 szeletes) - ~ 1.78 P 
Nagy ada*r  (3 sze etes) — 2.50 P 
Családi adag (4 szeletes)... 3.80 P

Gál Alajosné
Guttmann Margit 

angol és francia dlvat-szalönlák most 
ÍV., Galamb-u. 8. II; 4.

VENDÉGLŐI 
kívihízi berendezések, aSsta:ö!r, szé
kek. sörkimérök, jégszekrények, 
e vtfesnk Uziik. tálak, tálcák, teás
kannák. kertthátorok nagy 
választékban HEXNER Királya £6

Antenna, rádió 
recsegést eltüntet 
garanciával, Marjai 127—485.

10 raktárban 
100 készítő 
1000 bútora

UNIVERSAL 
mübútorgyár irodabútorgyár.

VII, Wesselényi-utea 8.
Tel. 223-832, 223-6S8.

Mielőtt elválna
zálogjegyen levfl tárgyaitól, ruhájá
tól. stb. szenzációs áron megveszem. 
Andrássy-át 62. ír. 12/a. T. 115-129.

Nagy üvegcsillár, 
b'edermeyergarnituraíköoyvsíeliréuy 
olosón kapható R0S3NSTINGL ni- és 
régjséghereslíedÁsíbeu. Deák-tér 4.

kenyérárakat Svájcban. Az 
a közeli napokban m-egtör-

eredményekre jutott két

Állami gyógyszervegyészeti gyárak léte
sítésit tervezi a viohyi körniány^ az ország 
gyógyszerellátásának biztosítására. -

Gyorsjáratú' teherszállító hajókat épít 
; Japán. Az új hajótípust nagyértékű nyers

anyagok szállítására fogják felhasználni. 
315.08® ionná húst szállít Argentína 

Anglia számára.
Felemelik a

■áremojés már
ténik.

Fantasztikus
amerikai tudós az .illatok hatásának ta
nulmányozása terén. Megállapították, hogy 
a. rőzsaparfőm alkalmas arra, hogy meg
állásra kőnyszerítsen, egy -órát. Ha a-per
főm beszivárog az óra belsejébe, átalakítja 
a kenőolaj összetételét s az óra szerkezete 
nyomban megáll. A cédrus és a citrom ki
vonata erősíti a szóm' látó-erejét. A nár
ciszillat emeli a vérnyomást, az ammóniák 
hatására -pedig süllyed a- vérnyomás. A 
rózsaparfőm, valamint,- az ibolyaparfíim 
gyorsítja a szívműködést, . a nárciszillat 
ellenben, nyomasztóan hát a kedélyre.

A Portugáliával és Szovjctoroszországgr.! 
való gazdasági kapcsolatokról tárgyalt 
legutóbb a portugál minisztertanács Sala- 
zar miniszterelnök elnöki-ötével.

Magyar hetet rendez Zürich egyik nép
szerű vendéglője. A magyar hét étlapján 
csupa magyaros ételek szerepelnek.

Kiterjesztették a vasárnapi és ünnepnapi 
autóközlekedési tilalmat a metánnal és fa
gázzal hajtott gépkocsikra is Olaszország
ban.

Két nővért vizsgálnak jnost a bostoni tu
dósok. Mindkét nővér bal keze meglehető
sen crő3 ké&es fényt sugároz ki a sötétben. 
A sugárzás oly intenzív, hogy fényénél ol
vasni is lehet. Nappal, vagy ha lámpát 
gyújtanak, megszűnik ív sugárzási jelenség. 
A tudósok, eddig nem tudták megfejteni a 
különös jelenség okát, annyit azonban 
megállapítottak, hogy semmiféle csalásról, 
vagy szemfényvesztésről nincs szó.

— A Magyar'Bauxitbánya Részvénytár
saság február 24 én tartotta az 19-10. évi 
rendes közgyűlését. A közgyűlés,a-ltal jóvá
hagyott-.; ,1'949.‘ évi zárszámadás a vállalat 
erőteljes fejlődéséről számol, be. Az ig-JZ- 
getóság jelentése besziémóil az alaptőkének 
2.4CO.OCO pörgőről 7-COO.tCO pengőro va’ó 
.felemeléséről, a jimföld- és aluminlumgyór 
építéséhez! szükséged teke biztosításáról, 
valamint a gyárépítés megindításáról. A

6Ó0-nál több alknémazottat foglalkcstetnak. 
-Az l-MÖiteüzletiiícév.'BZ*  c-szkoíjöijt;i-.lsirc-sal< és 
' tartalékol ások - ..htte: 82,723 TÓhgő. 24’Sllér 
nyereséggé! zárult. A közgyül-c.s;.úz iitázíta- 
tóság javaslatára. részvéuy;n'-éút 3 peng5 
osztalék fizetését határozna el, amely lí'A 
március 1-től a Magyar Nemzeti Gazdasági 
Banknál "kerül kifizetésre.

TELKEK 
részletfizetésre is. kis-bérház 
és üzemi építkezés cé'j'íro: 
Dráva-. Csáky- és. Révész-ut
cákban 80 L ]-öÍtől.TJestkörnyéki 
Takarék, Érzsé’iet-körút 27. 

Telefon : 422-151.

Angoranyűl ketrecet 
rendeljen, szakértő él. 81n*  er p.s»- 
talosmester, Újpest, Nyárin. 73. T., 
4D4-29P. A'land’> raktár. Farmok 
teljes berendezését váHalcm 

aWát, Tkszebt
VESZEK. Taub, Thököl, -út 18

An p béranótín S _ T E b E F 0 1*

223-0C5
Múzeum környékén LeresOnk

5-ft szobás líslííi sí 
földszint v. ejsö emelet ..Múreum' 
jeligére Erdős hirdetőbe, Teréz-kit

Szák ndftlmazoit 

tatai palást 
vállalok. Boros, IV., Galambul.

Haszháítféifiésnöi"  ̂
legtöbbet rteetek. líltsserekért.s;öí>.Y,‘? 
varriPes írógépért eges -. I>á ttartáíóL'éJ’ 
Gerstl G.. Brzsébet-krr 32 T ■421-968

Egy pengőért áriaként IrófÁ' 
poroséi laicisra megyeit. Belő Ine?e Margit, S tant István-kia-út o.

■ 187-C4H. 
^ymn-üAi-fttmi .puli mán ■

s®.sr®s
•Bópréfc-n.' 74 beliöo; ÜtvW»»-



Utóhang a Mécs-ügyhöz
Méca László, a vasárnapi bal-sikerű 

rád iószereplésérő’ gyakorolt kritikánk
kal szemben két védelmezőre is tálált. 
Az egyik a nyilas Magyarság, 
amely most egyszerre védelmébe veszi 
a papi talárt, amit mi nem sértettünk 
meg, hiszen csak egy viselőjéről gya
koroltunk konkrét eset alapján jogos 
bírálatot. A nyilasközlöny ,1918. hang
ját emlegeti ájtatos szemforgatással, 
olyan ájtatossal, hogy még a maga szo
kott 1941-es hangját .is nagyrészt, el
felejti. Maga az a tény, hogy a Ma
gyarság csap fel az egyházi tekintély 
fógadatlan prókátorának, felment ben
nünket minden reflekszió alól.

Komolyabb és fajsúlyosabb a ma
gyar katolicizmus lapjának, a Nem
zeti Újsága cikke, amely nyilván
való félreértés alapján abból indul ki, 
hogy a. 8 Órai Újság megsértette a 
papi talárt. Megnyugtathatjuk a Nem
zeti Ujság-ot, ez nemcsak szándé
kunkban nem volt, de nem is történt 
meg. Mi egy nyilvánosan szereplő 
egyént bíráltunk, aiki égy lélegzetre 
említette Bethlen Istvánt és Kun Bé
lát és ezt neveztük ízléstelennek, pre- 
potensnek és destrukciónak. A „hecc
káplán" pedig csalt abban az össze
függésben fordult elő cikkünkben, 
hogy a premontrei rend sohasem tűrt 
tagjai sorában hecckáplánókat. Mécs 
Lászlóról különben is tudjuk, hogy jól 
dotált plébánosi stalluma van, sőt azt

„Népi**  cipők gyártását 
ajánlják a kormánynak

Önköltségi áron hoznák forgalomba a kereskedők
A közellátási' minisztériumhoz teg

nap és ma százával futottak be a gyá
rosok, iparosok és kereskedők bejelen
téséi bőrtalpú lábbeliikészletekről. A 
bejelentések feldolgozása és e kész
áruk lehetően pontos megállapítása 
természetszerűen csak napok múltán 
várható, de szakkörök a rendelkező 
síikre álló adatok alapján már .most 
általában megnyugtatónak tartják a 
helyzetet az országnak e fontos köz
szükségleti cikkel való ellátása szem
pontjából. '

A minisztériumot egyébként egy ér
dekes terv foglalkoztatja. A Magyar 
Cipőkercskedők. Országos Egyesülete 
legutóbbi beadványában azt ajánlotta,

rendelje el a kormány úgynevezett 
tipuscipő kötelező gyártását.

Ennek az olcsósága mellett is tar
tós minőségű cipőnek tömeges elkészí
téséhez a hazai tímár- és bőripar szol
gáltatná a nyersanyagot, a kereske
dők pedig önköltségi áron, minden 
baszonkulos felszámítása nélkül hoz
nák forgalomba, hogy a fogyasztók 
széles, legkevésbbé tehetős rétegei is 
niegvásárolihassák. Aruhalmözás, egyéb 
visszaélések elkerülése érdekeben e 
„népü' cipőket a vétel indokoltságá
nak igazolásához kötnék, míg

a drágább minőségű lábbelit to
vábbra is a szabad forgalomban 

árusítanák
68 az ebből eredő haszonból fedeznék 
? tipuscipő tartásából eredő rezsi- 
köitsegcket.

ilnák arra, hogy 
a múlt, év dere- 

-------... .íscipőnek, e kis- 
Szisz tenciák szükségletének kielégi- 

. 6Z°igáló olcsó tömegcikknek 
' ‘■óta jól kováit gyártását

_ A beadványban ut 
Jaszországban már 

*an bevezették a f.ín

S&2.UNGAR * GYÖRGY
O ssrsT.tsrrÁ^KtTstTtouHU 

is fel kell tételeznünk róla, hogy addig 
nem ül le asztalhoz, amíg hívei között 
nélkülöző van, hiszen vasárnap este ő 
követelte, hogy egy szolgabíró se ebé
deljen addig, amíg járásában szűköl
ködő iskolásgyermekek vannak.

Mi, ahogy a cikkben is megmondot
tuk, sokkal élesebben írtunk volna, ha 
a kritikára rászogált szereplő nem lett 
volna pap (mindegy, hogy szerzetes e, 
vagy világi) és éppen a reverenda te
kintélyét tiszteljük akkor, amikor 
nem írunk többet. Azt, hogy Mécs 
Lászlónak, mint papnak és költőnek 
joga van politizálni, egyáltalában 
nem. vonjuk kétségbe, a döntő csak 
az, hogy hol és hogyan politizál. A 
Nemzeti Újság cikkéből kitűnik, hogy 
Mécs előadását nem ismeri, mert kü
lönben nem írná azt, hogy azért ha
ragszunk, mert „Mécs László állítólag 
helytelenül idézett politikai vezérünk 
legutóbbi híres előadásából". Mécs 
László nem idézett. Az idézet, ha nincs 
meghamisítva, legalább bizonyos fokú 
tárgyilagosságot szokott biztosítani, 
ami a kifogásolt mondatból tökélete
sen hiányzott. A Nemzeti Újság beje
lenti, hogy az előadás dolgát az arra 
illetékes katolikus rádióbizo'tság ki 
fogja vizsgálni, amikor nyilván az 
egész szöveg a bizottság elé fog kerül
ni. Hát ezt a vizsgálatot mi is teljes 
bizalommal várjuk.

Egy másik fontos körülményre is 
felhívta a kereskedők érdekképviselete 
a kormányzat figyelmét. Az utóbbi 
években a cipőszakmában is alakultak 
nagykereskedelmi vállalatok, amelyek 
nemcsak a fővárosi és pestkörnyéki 
cipészeket, hanem távolabbi várme- 

■ gyék kisiparosait is állandóan foglal- 
\ koztatták s minden készítményüket át
vették. Ezzel egyfelől stabil keresethez 
jutottak a régebben csak az idényhó
napokban dolgozó iparosok, másfelől 
a nagykereskedők fennakadás nélkül 
elláthatják a detailkereskedelmet, 
amely az úgynevezett „villámrendelc- 
sek“ — sürgős igénylések esetén is 
— nyomban megkaphatta a szüksé
gelt árut, míg a gyáraknál való meg
rendelések esetében természetszerűen 
csak ezeknek sorrendjében történt a 
szállítás. A nagytermelők egyébként 
sem tudtak minden megrendelésnek 
eleget tenni- A fogyasztóközönség és 
az egész szakma érdekében —

körülbelül 2400 de tail kereskedő és 
35.000 lábbelikészítő van u ország

ban
—- e nagykereskedelmi üzletág további 
fenntartását ajánlják a közellátási mi
nisztérium figyelmébe.

— Megindultak a csavargőzösök Buda
pest és Fadd-Tolna között. A m. kir. Fo
lyam- és Tengerhajózási Bt. az árvíz súj
totta községek érdekében Budapest és 
Fadd-Tolna között csavargőzösükkel szűk- 
ségjáratokat indított Budapest Eskü-térről 
reggel 8 óraikor, Fadd-Tolnáról pedig dél
előtt 10 órakor indulnak naponként a já
ratok. A hajón Hl. osztályú jegyek érvé
nyesek. Kedvezmény nincs. Tekintettel a 
hajók korlátolt befogadóképességére, kérik 
az ntazdközönséget, hogy azokat csak a 
legszükségesebb esetben vegye igénybe.

Cincar-Markovics budapesti 
látogatása

Belgrád, febr. 25.

(Búd- Tud.) A. jugoszláv közvéle
mény rendkívül nagy érdeklődéssel 
fordul Cincar-Markovics Sándor jugo
szláv külügyminiszter budapesti láto
gatása felé. Cincar-Markovics külügy
miniszter ma este indul el Belgrádiból 
és szerdán reggel érkezik a magyar 
fővárosba, hogy visszaadja Csáky Ist
ván gróf belgrádi látogatását.

ítáliában vannak 
a legcsekélyebb 

korlátozások
— írja Appellius

Olasz intelem TöTökorsság felé

A milánói
tudósítójának telefonjelentés

Milánó, febr. 25.
Kómában és egész Itáliában ma is 

a Mussolini-beszéd nyílt őszinteségé
nek hatása alatt állnak. A. sajtó még 
a Duee beszédéhez fűzött saját és kül
földi kommentárokat adja első he
lyen, rögtön utána azonban a Hitler- 
proklamáció következik. Az előbbit 
illetően a legtöbb lap a magyar és 
német, visszhangról számol be, mint a 
legfontosabbról. A 8 Órai Újság teg
napi hozzászólását például nagy rész
letességgel, helyenként szó szerint 
idézve és csaknem teljes eredeti terje
delmében. hozza valamennyi újság.

Ami a Hitler-beszéd, itt kiváltott haj
tását illeti, egy nyolesoros Stefani- 
jelentés fekszik előttem, gmely a kö
vetkezőket mondja: „Hitler Adolfnak 
a nemzetiszocializmus huszonegyedik 
évfordulója alkalmából Münchenben 
tartott beszéde az olasz népnél a leg
élénkebb érdeklődésre és a legteljesebb 
helyeslésre talált." Ehhez még hozzá 
tehetjük, hogy

minden olasz megelégedést és 
hálát érez a német kancellár iránt, 

aki olyan hosszasan és olyan ritka 
melegséggel emlékezett meg a szövet
séges baráti nemzetről és annak vezé
réről. A semleges köröknek

a Führer és a Duee nyilatkozatai
ban észrevehető számos közös vonás 

tűnt fel, így például azt, hogy mindkét 
vezér erre a tavaszra Ígérte a döntő 
küzdelmet.

A Mussolini által alapított Popolo 
d‘ltalia„ amely tegnap a Dúcéval egy
ezerre kezdte hirdetni a „Gyűlöljük az 
ellenséget!" jelszót, ma az olasz hadi
felkészült séget ragadja ki az Adriano- 
szíuházban hallottak közül. A cikkíró 
Appellius szerint

„az olasz élelmiszerellátás egy
szerűen tökéletes. Az összes hadvi
selő államok közül nálunk vannak 
a legnagyobb tartalékok és a leg
csekélyebb korlátozások. Éppen 
most folyik a készletek, a szük
ségletek és az elosztás módjának 
gondos felülvizsgálása, s ennek a 
vizsgálatnak az eredménye alapján 
célszerű új intézkedések következ
nek majd. Az ország nyugodt le

het: mindig lesz mit ennie!“A borzalmak Hímjei

FR9RHEN5TEIH FII
Az óriási sikerű amerikai grandguignol folytatja diadalát ját;
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A külügyminisztert útjára igen sok 
jugoszláv újságíró elkíséri. Külön tu
dósítót küld valamennyi belgrádi és 
zágrábi lap. .A jugoszláv újságírókat 
Miloszavljevics Andra, a jugoszláv új
ságíró-egyesület elnöke, a Politika fő
szerkesztője vezeti.

A jugoszláv lapok meleg hangon 
méltatják a látogatás jelentőségét a 
két ország baráti viszonyának tovább 
fejlődése szempontjából.

Ami a hadsereg utánpótlását illeti, 
büszkén említi Mussolini lapja, hegy 
„német szövetségeseinktől eddig —■ 
óriási szükségleteink ellenére — egyet
len csepp benzint sem kértünk, sőt

többet nyújtottunk Németország
nak, mint amennyit főiünk várt."
Tegnap este — éppen a két vezért 

megnyilatkozás között — elterjedt ma
gán- és sajtóinformációk

újra a Balkánra terelték a figyel
met,

miután — ahogy a Slampa is jelen
tette — „Szófiában nőtt a feszültség, 
a hangulat ideges és a legközelebbi 
napokra döntő események várhatók". 
Később azonban, úgy látszik, némi 
enyhülés következett be, legalábbis ezt 
mutatja a Corrigredejlg Keni, belgrádi 
helyzetképe, amely csupa megnyug
tató kijelentést tartalmaz. „A leg
utóbbi események megtisztították a 
délkeleteürópai légkört és megerősí
tették az itteni diplomata köröket ab
ban a hitükben, hogy a balkáni nem
zetek úttal annyira óhajtott békét sem
mi sem fogja megzavarni. A látókör 
ma határozottan kedvezőnek tűnik." 
A .lap ezután nagy elismeréssel nyilat
kozik

a legközelebb sorra kerülő magyar*  
jugoszláv tanácskozásokról is.

Alig Jugoszláviával szemben tár
gyilagos és korrekt, Bulgária iránt 
pedig igen jóindulatú a fasiszta sajtó,

Ankarával kapcsolatban a múlt 
héten tapasztalt átmeneti enyhü

lés után újabb elhidegülés állott be.
Ez a fordulat alighanem Szaradzsoglu 
török külügyminiszter nyilatkozatá
nak a következményeó Ma a Ciánéi
hoz közelálló Gazzetta dél Popolo in
téz néhány józan figyelmeztető szót 
Ankara címére:

„Bulgária a tengely segítségével 
békésen hozzájut majd az égei- 
tengeri kijárathoz. Törökország, 
amelyet senki sem fenyeget, miért 
tenné ki Tráeiában csapatait a 
németekkel való összecsapásnak?

Nem számíthat a Szovjet támogatás 
sara, a hármas paktum értelmébeii 
török intervenció esetén Romániának 
is fegyvert kellene fognia, Jugo
szlávia pedig olyan hadviselőkkel 
lenne körülvéve, amelyek mind a tö
rök- és angolellenes blokkhoz tartoz
nak."

Györgyi Miklós
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PEER GyNT:
Apáthy Imre, 
Lehotay Árpád, 
Jávor Pál 

SOLVEJG:
?

A Nemzeti Színház május 3-án és 4-én 
kétféle szereposztásban nji.ja 
fel Ibiién hatalmas drámai kö.tcmí,nyót, 
a Peer Gynt-öt. A rzercposztásról a sajtó
ban a legkülönbözőbb találgatások láttak 
napvilágot s most a színház a Távirati 
Iroda utján hosszú tájékoztatót boecájtott 
ki a felújításról. E szerint a Peer Gy mi
nek egyszerre két felújítása 
is lesz: május 3-án a címszerepet ketté 
választják s a fiatal Pcer-t Apáthy 
Imre, az időset pedig Lehotay Árpád 
fogja játszani, május 4-én pedig az egész 
szerepet Jávor Pál alakítja. Tehát a fel
újításnak két nyilvános f ő p r ó b á j a 
lesz, az egyik május 2-án délelőtt, 
sik pedig mijua 3-án. Fgyelőrc 
címtzsripet osztotta ki a színház, 
kombináció tehát, hogy Solvejget
rényi Éva játssza, teljesen hamis, hiszen 
ez a szerep Solvcjg hírei dala miatt 
ének tudást is kíván és Szörényi Éva 
a Peer Gynt fe"újítása idejében különben 
is Goethe ösfaust. ’ának Gret. 
chenjére készül. Ennek a szerepnek 
és a darab többi szerepének kiosztására 
március végén kerül sor.

Ella jár az élén az európai 
uti-ríportázsnak ® legújabb 

a belgiumi, holland és dániai

„Ejtőernyős 
villámháború**

■Megyery Ella legújabb műve
A. csekélyszámú magyar utazó-riporter

utikönyv-írócsapat, kitűnő tollú élharcosa:
— nő.

Megyery 
színvonalú 
könyvében
német bevonulásnak állít emléket. A köny
vet Hitler kancellár Beichstag-beszédének 
idézetei díszítik s a fényképeket, amelyek 
a nőmet, dicsőséget hirdetik, a berlini 
Ordis-műterem készítette.

Előszavában így foglalja össze utazásá
nak eredményét az illusztris szerző:

„A felismerés. a helyszínen való 
meglátás, amelyet annyi vámon át 
sértetlenül hazahoztam, néhány egy
szerű mondat: nyugaton nemcsak a 
házak dőltek össze, hanem a régi élet
formák is. Nyugaton a helyzet nem 
változatlan. A nyugaton a bombák

alatt nemcsak fal, tető, párkány sem
misült meg’, hanem minden eszme, ál- 
gondolat, amelyre Nyugat eddig es
küdött.

Alapjában mást nem is tapasztal
tam.

Nézem a tengert, ezt a mindent el
simító végtelenséget s arra gondolok: 
érdemes volt ezért az egy megállapí
tásért útrakslní, lezárt határok, vesz
tett háborúk útvesztőjében, felrobban
tott hidak, felrobbantott éjetek inga
dozó pallóin, halott városok, halá’ből 
oesudo emberek szemébe meredve?

Érdemes."
Megállapíthatjuk, hogy a Stádium kiadá

sában megjelent 334 oldalas könyv avatott 
szemtanú tollából fakadt, lelkesedéssel szol
gálja a győztes német hadsereg hollandiai, 
belgiumi és dániai haditetteinek dicséretét. 
A. fényképanyagból a rotterdami képek is 
lekötik az olvasó érdeklődését.

Megyery Ella legújabb háborús riport
könyve még „Az első villámháborút“, a len- | 

gyelországi csatákról szóló beszámolót is 
fölülmúlja..

a mi- 
csak a 

az a
Sző-

FILM-HÍREK
AZ OLAJVÁROS című amerikai filmre 

bátran mondhatjuk, hogy a sztárok filmje. 
Ima a főszereplők névsora: Sp-ncer T r a c y, 
Clark Gabié, Ctaudetta C o 1 b e r t, Hedy 
Lamar t és Frank M « r g a n,

AZ IDEI nagy, egész estét betöltő rajz
film, Gulliver a törpék országú- 
b a » első kópiája megérkezett Budapestre, 
de a bemutató csak Husvét táján lesz.

UJ MERLE OBERON-FILMET is lát
tunk, amelynek Egy visszanyert 
élet a címe. Az amerikai film egy része 
az ördögszigeten játszik és férfi-főszereplője 
John Garrick, az ismert énekes.

A BEMUTATÁSRA KARÓ filmujdonsá- 
gok közül többeknek már most megtartották 
a sajtóbemutatóját. így levetítették Szit
tyái Zoltán A kegye, me s úr rokona 
című filmvig játékát, amelynek Podmaniczky 
Félix rendezésében Csortos, Somlait, 
Simor Erzsi, M ezey Mária és S z i- 
lassy a főszereplői.

nyilas lap azért, mert „egyes 
\ g-'llberál.is újságokban" a kritiku- 
Irták az Elnémult harangokról,

Persze 
hanem 
p a k- 

hanem

SZÍNHÁZ
Négy asszonyt sze-

Csütörtökön látogatóit 
edzömérközés lesz 

a Kungária-úton 

Magyarország - ^Jugoszlávia s 
március 23

a hétfői 
" 'csák'.yás

sok azt
pá mrm-^ds^mondanivalája bizony

bizony ki oá elavult. Politikai okok miatt 
támadja meg a kritikusokat 6e azt ajánlja 
nekik, hogy szedjék a sátorfájukat, 
ezt nem ilyen magyarosan mondja, 
a neki kedvesebb idiómában, Így: 
ltoljanak. De néni ez a fontos,
az, hogy a nyilas lap a támadást az első 
oldalon intézi a „csáklyás és liberális" 
kritikusok ellen, a negyedik oldalon 
pedig saját szint bírálója szór ól
szóra így ír az Elnémult harangokról: 
„.. .s ha a darab kissé meg is fakult 
az évtizedek során, a szerzők mondanivalója 
ma is komolyan megszívlelendő". Tehát 
ugyanazt mondja zöldben, mint a 
„csáklyások és liberálisok". Mi ez? A nyi
las lapnál nem tudja a balkéz, mit csinál 
a másik? ...

lemmel (»/<81. - PöDiUM (a Pesti Színházban)! 
Tekintettél arra... (‘/«9). — ERZSÉBET
VÁROSI: Tessék beszállni ('/<5, 8). - JÓZSEF- 
VÁROSI: Dantei Pista nóta-fája (’/,6, 8). — 
KISFALUDY: Zsákbamacska (Víg, 8). —
KOMÉDIA ORFEUM: Kassner. a varázsló 
(>/<9). — KAMARA VARIETÉ: Tabáni álom 
(>/,9). — ROYAL ORFEUM: Royal Bál (9).

MOZI
ADMIRÁL (353-7OT): Az ifjú Edison. <‘M, 

V:ö, b»8, </:10, v. >/«2-kor is) — ALKOTÁS (355- 
v74): Oz, a csodák csodája. (>/<4. '/.fi, 'A8 ’/.lO
v. ‘Ó2 kor is) - ANDRÁSSY (134-127): óz, a 
csodák csodája. (3M. 3M, >/,8, »,'4p), v. :/ao, >/«12, 

‘.b ?’ f: ®’ ~’ ASTRA (154-422): Rózsafabot.
Űzd, '/,6, '/<8, ‘/«10, v. >/<2 kor is) — ÁTRIUM 
(153-C34): Tokaji aszú. (!/di, >/:8, ’hlX sz., v. 
‘/«l-kor is) — BELVÁROSI (384-563): Igen vagy 

í’1 6,- 8- W- ”• i°bb t- 2, 4. 6. 8. 10, bal t.
J7*? ’ /<7’ /t9) ~ BELVÁROSI HÍRADÓ

(131-M4): India ea Sa'ám. Rajzos Híradó Julián 
barát útjáról. Tisza Istvánt vitézzé nyllváui- 
tottak. Víg fiókák. Magyar, Tlfa ás Fox 
híradók. (Folyt. 10-24 óráig) - BÉKE (-291- 
C38): Igen vagy nem? (5, 7, 9, v. >62, >/:4, Vs6, 
>/«8, >/,W) — BODOGRAF (149-510): Vigyázat, 
kém! (’M. W,, >/^, V»l<), v. '/:1O, ’/.12, ’/á-kor 
is) - BROADWAY (422-722): Hazajáró lélek. 
CM, >/:(>, 'Ó3, >/:10 sv, v. :/s2-kor is) — BUDAI 
APOLLO (351-500): Az örömapa. (*/t5,  '/<7,
9, v. >/:2, ‘/t4, >/:6, V:8, V.10) — CÁRITÓL (124- 
337): Szerelem és vérpad. (V»4, ’/ki, '/»8, >M0, v. 
■/^-kor is) — CASINO (383-102): Árvíz Indiában. 
(‘A6, ’/,8, V40, ez, v. '/,4-kor is) — CITY (111- 
140): Tokaji aszú. ('/<6, >/<8, ’/UO, ez., v. ’/<4-kor 
is) - CORSO (18-23-18): Nem gyerekjáték. 
(Mickey Roonjy. Judy Garland) ('/,6, '/«8,
’/alO, ez., v. V.-4-kor is) — CORVIN (138-988): 
Gyáva bős. (‘ól, ‘tó, >/ilo, v. ‘/:2-.kor
is) — DAMJANICH (425-644): Irland zsarnoka. 
(Vsí, >/,8, W, ’AIO, v. 2, 4, 6, 8, 10) — I)F,CSi 
(125-952): Allpang. («/»6. ‘Ó8. >A10, sz„ v. >/:4-kor 
is) - ELDORÁÜó (133-171): Az elcserélt em
ber. (4, 6, 8, 10. v. 2-kor i3) — ELIT (114-502): 
Ismeretlen ellenfél. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) -4- 
FLÓRA (Kispest, 146-7(0): A Rotschlld-csaláfl. 
(3, 5, 7, 9, v. Vtó, V»4, ’/rf, ‘/»8, Vilfl) — FÓRUM (189- 
543): Vissza az utón. (V<6, ’/«8, ’AlO, ez., V: 
'/«4-kor is) - GLÓRIA (47D5&): Igen vagy 
rt ('hí. ‘hl, 9, «». >Ó4. Vrf </rf, W.0, V. Vű-kof

■— HÍRADÓ (232-tOfl): Kulturtiím a> ame- 
rlkM ^üáerdoknnL Rajzó*  Híradó Julián, barát ! 

M.

Március 23-án & magyar labdarugó csa
pat Belgrádiéin méri össze erejét a jugo
szláv válogatottal. Fábián József, az új 
szövetségi kapitány, már most megkezdte 
a mérkőzés előkészületeit, Vasárnap sok 
játékost figyelt meg és a megfigyelések 
alapján csütörtökre 25 játékost hívott meg 
válogatott edzésre. A huszonötös keretet; 
korántsem lehet véglegesnek tartani, mert 
abból még több olyan, nagynevű játéko
sunk hiányzik, aki jelenleg még nincs jó 
formában, de március 23-ig a magyar vá
logatott rendelkezésére állhat. Csütörtökön 
délután a Hungária-úti 
kező két csapat játszik 
bamérkőzést: A csapat: 
Kisspéter — Pizmándy,
— Kincses, dr. Sárosi, Marosvárí, Bodola, 
Gyeivai. EJ. csapat: Bakon — Kallói Olaj
kár II. — Négyest, Tóth, Szalai — Mészá
ros, Zsengellér, Fűzi, Szusza, Tóth III.

Március 23-án magyar—jugoszláv ifjú
sági mérkőzésre is sor kerül és Tamássy 
István ifjúsági kapitány a Jugoszlávok el
len kiálló válogatott keretet már össze is 
állította.

pályán 
egymás

Csífcós-
Pőlgár,

a követ
ellen pró-- 
— Szűcs. 
Sárosi III.

már is hatalmas sikerük 
eddig 35 nagy újpesti gyár- 
meg inunkásesoportck, ame- 
testületileg óhajtanak riszt*

ÜNNEPÉLYESEN VISSZA ÁLLÍTJÁK 
holnapután, a nagyváradi színház bejárata 
elé Szigligeti Edének a szobrát, amelyet a 
román unalom alatt a hatóságok a város 
egyik eldugott terére, majd a múzeumba 
helyeztek.

HETVENÖTÖDSZÖR játsszak vasárnap 
este a Magyar Színházban a nagysikerű 
Gyérgyói bált Fedők Sárival a fő
szerepben.

OTELLÓT ÉS RADAMEST énekli legkö
zelebb a luzerni operaházban Szem ere 
László, a fiatal magyar operaénekes, aki
nek minden egyes fellépésekor lelkes 
magyarbarát tüntetést rendez a 
svájci közönség.

RÁDIÓ
Ott FEBRUÁR 25, KEDD 

BUDAPEST I.:
lt.lt: űyermekdélntán. — 16.45: Időjelzés,

idojárásjelentés, hírek. — 17: Hírek szlovák és 
ruszin nyelven. — 1745: Magyar Revü Táne- 
zsnekar. Közben Weygand Tibor énekel. — 
1845:, ,.Mindnyájunk gondjai.“ A közellátási 
szolgalat közleménye. — 18 30: Jancsiin Ferenc 
hegedül, zongorán kísér Földes László. — 19: 
Hírek magyar, német és román nyelven. — 
19.20: „Boka Rozália lakodalma." Spur Endre 
dr. előadása. — 2945: „Magyar önismeret.1* — 
26 24: „Farsangi lexikon.**  Szerkesztő Harsánvl 
Zsolt. —■ 21.44; Hírek, idöjárásjolentée. — 22: 
„AU a bál?*  Farsangi tánczene. — 221#: A 
Rádió Szalonzenekara. — 22.40: Tánclemezek. — 
23: Hírek német, olasz, angol é« francia nyel
ven. — Utána kb. 23.25: Pertie Pali cigányzene
kara osárdáeokat játszik. — 23.35: A R'.'ló
Szalonzenekara. — 24: Cigányzene. — M.10: 
Tánclemezek. — 40.25: A Rádió Szalonzene
kara. — 40.45: Mecseki Rudolf és Polgár Ti
bor kétzongorás jazz-számai. — M55: Pertis
Pali cigányzenekara záróesárdást játszik.

BUDAPEST II.:
1741: Ruszin hallgatónknak. — 18: Francia 

nyelvoktatás. — 18 30: A földmívelésügyi mi
nisztérium mezőgazdasági félórája. — 19: Or
szágos Postászenekar. — 24: Hírek. — 20.10: 
Hanglemezek. — 21: „Renoir emlékezete." Szü
letése 100. évfordulóján. Hoffmann Edit dr. 
előadása. — 21.30: Idöjárásjelentés.

Ma este lesz az Artista-bál a Vigadóban.

■Meghűléses betegségednél, 
rheunmtikus és köszvénycs fájdalmaknál, 
ídz’jfájda'maknál, fejfájásnál, valamint 
izületi és tagfájdalmaknál, gyorsan és 
b zlosan hatnak a Togal tabletták. Orvo
sok ezrei ajánlják, tehát Ön is bizalom
mal vasát elhatja. Tegyen még ma egy 
kitor’etet. Kérje yfcjezeUen a kiváló 
hatású Togal-L Teljesen ártalmatlan 
Míndaa gyógyszertárban. P. 1.60.

— Ne tűrje tovább a fejbőre viszketé
sét, korpázását, a hajhullást. Holnaptól 
kezdve mindegy varázsütésre ezen tűnitek 
megszűnnek a Leton borkinos újszerű haj
víz használata által. Fogjon még ma hozzá 
a Leton borkinos hajvíz hajápoláshoz. Még 
ma este. A csekély befektetés százszorosán 
visszatérni a rögtön mutatkozó eredmény
ben. Kapható mindenütt. Főraktár: Hunnia 
gyógyszertár Budapest, VII., Erzsóbet-körút 
53. ez.

.lkai üserdökráL Rajzó*  Híradó .lüll__ _____
ótjártl. Tleaa Istvánt vitézzé nyilvánítottók. 
..Ie-eálom. Magyar. Uf» és Fos hír
adók. (Folyt. 9-24 óráig) - HOLLYWOOD 
(225 0(3); Menekülő asszony. (!/,4. >/t6, l/»8. V:10, 
v. ‘/,2-kor is) — HOMEROS (296-178): Stanley, 
a riporterek királya, (’ös, 7. Viio, ez. ’ALtőI, 
v. Vű tői) — IPOLY (292-626): IIulló csillagok. (>/:4, 
*/:5, >/»3, </el0, V. >/:2 kor is) — JÓZSEFVÁROSI 
(134-544): Igen vagy nemi (>64, :/,C, >/s8, >/,lo. 
V. '/s2-kor is) — KAMARA (423-901): Tóparti 
látomás. (11. 2, 4. 6 8, 10) - KORONA (353- 
318): Maradi. (Vrf, >/»S. Vég, */»10,  v. >/«2-kor 
is) — KULTUR (386-193): Kismama. Í5, >/<8, 
‘/<10, v. >Ó2, '1,4, >/<6. >/<8. »/«10) - LLOYD (111 
994): Schnbert-szerenád. (V:4, '/:6. >/:8, VelO, v. 
'/ál-kor is) - NYUGAT (121 022): Hyppollt a 
lakáj. (</:5. 7. ’MO, ez. 4, 6. 8. 10. v. 2. 4. 6, 8. 
10) - ODEON (422-785): Igen vagy nemi (V.5, 
Yi7. sz 'ól, ‘/rf, '/»8. ‘/»10. v. '/:2-kor is) -
OLYMPIA (433-188): Igen vagy nem? 
4, 6, 8, 10) — OMNIA (130-125): Toka’I 
(5, V<8, ’/slO, ra.. v. 4, 6. 8. 10) Z~.____
<114-936): Rózsafabot. (>/<5. J/<7. '/<10 v. >/t2, V:4, 
*/:6. ‘/>S */»10)  — OTTHON (146-447): Vigyázat, 
kém! (V<4 Vaj. V.8, */*10,  v. ’/ű kor is) —
PALACE (3J1-22S): Frankenstein fia. Hit, 2. 
4, 6, 8, 10) — PÁTRIA (145-67.3): Kacagó 
esték. (4, 8, 8, 10. v. 2-kor is) — PHÖNIX 
(223 242): Vigyázat, kém! (II. 1, 3, 5 '/<8, V.lű)
— RADIUS (122-098): Egy asszony bárom é’ete.
Í’/»S, 7. VóO. n., v. 2-kor is) - PEX (228 020): 
Maradj. ('/A, */<7,  9, sz. ’/rf, ‘/A, V.8. >/»10. v. */í2  
is) — RTALTO (234-443): Igen vagy nem? (11. 
1. 3, 5, V.8, */»10,  v. 10. 12, 2. 4, 6. 8, 10) - 
ROTÁL APOLLO (322-002): Hatosfogat. (’/«6. 
>/,8. «/.l0, sz.. v. 3-kor is) - SAVOY (146-040): 
Kacagó estek, (‘/rf. ’tó, 'h&. 'taO. v. >/:10, ‘ÁlS, 
Vs2 is) — SCALA (114-411): A Manderley-ltóz asszo
nya. (*/:5,  7, sz.. v. 2-kor is) — SIMPLON 
(268-299): A gyáva h^s. (V:4. */:6.  Vt8, V«10. v 
’/:Akor is) — STEFÁNIA (Kispest. 319 338): 
A csata. (5. 7 9. vasárnap ’/ű, ’M, */:6,  ’/ag, 
VP0) — STÚDIÓ (225-276): Csata. (11. */:2,  V,4 
‘/A, V:1O) — TIVOLI (225-602): Vigyázat,
kém! (11. '-'A, V.4. ’/<6. '/,8,' V.10, v. V<2, «/<4, 
’/<6. ’/:8, ’/ilO) — TUBÁN (120-063): Igen va<-y 
nem? (11. Vi2, 4, 6, 8, 10, v. 10. 12, 2. 4, 6 8. 10)
— URÁNIA (146-046): Jvd Süss. (5. ‘/i8. */»10  
sz., v. ’/<3-kor is) — VFSTA (2B2-401): Tln-Ton 
FoUiea. (‘Ml, </<2. *h4.  V»6 ’/=«. *M0.  v„ fi. 11. 2. 
4. 6. 8. 10) — ZUGLÓI (296-ta9): Tgen vagy 
nem? (5, V<8, ’MO, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2-kor is)

I DICSÉRETREMÉLTÓ AKCIÓT indított 
az Újpest futbal’klub vezetősége. Negyven*  
filléres munkásjegyeket hoz forgalomba, a. 
leventéket As diákokat pedig 20 fillérért, 
engedi be az újpesti stadionba. Az olcsó 
jegyakeiőknak 
van, úgy hogy 
bán alakultak 
’yek s JövJben
venni az újpesti mérkőzéseken. Ha a többi 
budapesti nagy sportegyesüket is követné 
az Újpest példáját, nem fordulna elő, hogy 
500—f00 néző előtt bonyolítsanak le komoly, 
nívós futballmérkőzéseket.

A FŐISKOLAI JÉGKORONGBAJNOK- 
SÁG nagy érdeklődést keltett budapesti 
sportkörökben.. A bajnokságbáu négy egye- 
tara csapata indult és első napén Je-j-b- 
ban a budapestiek és a kolozsváriak szora- 
peltak Ma a Budaprst—-Kolozsvár mérkő
zésre keTiiJt sor. A látottak alapján nem 
tartjuk kizártnak, hogy a kolozsvári egye
tem jégkorongesapata nyeri a magyar fő
iskolai jégkorongbajnokságot. Különösen 
kapusának,, Strenznek az egykori román 
válogatottnak játéka emelkedett ki.

nem? (11, 2
— ———I ÍLSZUf,
- ORIENT

X A galoppszezon megnyitó napja fő
versenyének, a Rákóczi díjnak teheiközlése 
megjelent: Nepila 78, Addio Mase 68, All.ula. 
65, Tájfun 64, Tramontána 64, F'atóbo'ond 
63, Hali Gani 63, Dobverő 62, Dicséret 62, 
Siber 61, Bogáncs 61, Ringató 58, Aratás 
57, Ary 56, Ba'.ance 55. A fogadópiacon, 
egyelőre csak A’bula és Siber iránt nyil
vánult meg érdeklődés.

„Csík-Rend"

SZABÓ ADORIANi Nasymesfi>utca 1©

A háború óta több magyar pusz
tul el tuberkulózisb an, mint 
a négyéves világháború alatt a 
harctereken. A tuberkulózis 
emb^rpusztitása mzssze felülmu'ja 
a háborúét.

Az orosz ipar fejlődése 
Nagy Pétertől Sztálinig
A könyv címe nem fejezi ki pontosán 

mindazt, amit Markos Györgynek ez a kö
zelmúltban megjelent jeles tanulmánya fel
ölel. Az időszerű mű ugyanis oz orosz táv
latok és végletek méreteinek, a cári is a 
Szovjetbiroda’om mindenkor legközpontibb 
kérdésének, az ipari fejlődésnek hű és ta
nulságos ismertetésénél jóval többet ad. 
Belőle nemcsak az emberiség egyik leg
hatalmasabb kísérletébe, a helyenként csú
csokat érő orosz iparba kapunk betekintést, 
dB gazdasági, társadalmi, földrajzi és tör
ténelmi vonatkozásokban is szerte ágazó 
fénnyel mutat a legsötétebb zugokba és 
pontokra. Markos György mindezt színese’1 
és egy regény érdekességével tárja az ol
vasó elé, mely könyvének sikerét és értékét 
csak emeli. éCserdptólfjf kiadás)

s*. Amié alsxih 
a Darmol dolgozik. Nyugodt 
alvását nem zavatja, msglc 
meghozza reggelre az enyhe 
ás fájdalmatlan klOrüláit 
Kellemes' ■M'iV1 tu 
hzshaitó: VjíJJAmaAS

file:///.fi


/Vem les« tiszai 
ájrviszvGSssély

A földmívelésügyi minisztérium víz- 
rajzi osztályának jelentess szerint a 
Tisza rendkívül magas vízállású, azon
ban összefüggő jégréteg nem borítja 
és remélhető, hogyha a mellékfolyók 
■nem okoznak nagyobb áradásokat, 
akkor a felduzzadt víz szabálysze
rűen levonul, Tiszafüreden 684 <ún-es 
a víz, 9 cni-rel marad az eddig észlelt 
maximum alatt, Szolnoknál 716 cm, 
Szegednél 638 cm- A Tiszán végig egy 
méterrel emelték a gátak magasságát 
és így például Szegeden még négy 
méternyi gát teljesen szabadon van. 
A tiszafüredi áradás körülbelül 10—12 
nap múlva kerül le Szegedre, de a je
lek szerint, különösebb zavart nem 
okozhat.

ItilL Alfonz állapota
Róma. febr. 25.

(Német Távirat i Iroda)
XIII. Alfonz volt spanyol király a 

hétfői napot nyugodtan töltötte. Álla
potában általában — mint a hétfőn 
este kiadott orvosi jelentés mondja — 
nem történt különösebb változás. (MTI)

Diplomáciai 
sürgésforgás 

Londonban
London, febr. 25.

(NST) Itteni semleges megfigyelők 
köreiben nagy feltűnést keltett a Lon
donban hétfőn megnyilvánult diplo
máciai sürgés-forgás. Különös figyel
met szenteltek annak, hogy Churchill 
személyesen fogadta előbb a török 
nagykövetet, majd pedig a görög kö
vetet is. A kormányfőnek ezzel a két 
külföldi diplomatával folytatott tár
gyalásait kapcsolatba hozzák a bal
káni helyzet újabb alakulásával.

Öttnilliárdon 
felüli forgalom 

a MOKTÁR-nál 
A M. OKTÁR kitűnő mérlege

A Magyar Országos Központi Takarék
pénztár fejlődését, a közönség bizalma foly
tán üzleti tevékenységének állandó növe
kedését igazolja az elmúlt üzletévről most 
kiadott mérleg. Az intézet számadásai min
den irányban tanúságot, tesznek a kitűnő 
Vezetés eredményes munkája mellett.

A MOKTÁR igazgatóságának legutóbb 
tartott ülésén megállapított mérleg
eredményszámla

az intézet összforgalma 5.237,”00.000 
pengő volt, közel egy millióval több, 

mint az elmúlt esztendőben.
A leszámítolt váltók összege 186 millió, 
millió pengővel több, mint az elmúlt év
ben. Az intézet betétjeinél nagy emelkedés 
mutatkozott. Túlhaladja a betétek összege 
a 12 millió pengőt, közel 6 millióval több 
a-z emelkedés, mint a múlt évben.

Az előző évi nyereséget meghaladta az 
íf-oi Í’IO.COO pengő nyereség és' az igazga
tóság javasolja a közgyűlésnek, hogy réss- 
‘öónyrnktnf 1.20 pengő osztalékot flzossenek.

és
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— Gróf C.áky István emlékezetére. A 
íéSi jurátus sze lein kővetői, a bírósági fo
sa mazók, bírák és ügyészek gróf Csáky 
István emlékezetére — kinek temetésén is 
resztvettek — koszorűmegváltáskónt 40 pen- 

adtak össze, mely összegből dr. Tarezai 
Tivadar ny. kír. járaábíró 20 P-t egy-egy 
Elváló szorgalmú, nehéz sorban lévő jog- 
e2igorlőhoz, Horváth Pálhoz, 20 P-t pedig 
®rdAyi kisgyermekeknek juttatott el.

VESTA filmszínház I
szerda v,tO-től Tyzone Pawer és 
•anla Mennie pazar zööós vlg.átáka 

tünemény 
‘•Inc, ritmus, vírtámW Előadások 11, 

■Á A' gV.V/.lft Jegj-rendóhs: 232-íül t

Londonban meglepetést |Két nagy beszéd
keltett a Duee beszédének 

mérsékelt hangja
Londoni tudósítónk 

távirati felentése
™
London, febr. 25.

Hitler és Mussolini beszéde, Sza- 
radzsoglu török külügyminiszter nyi
latkozata s Edén külügyminiszter kö
zelkeleti útja foglalkoztatja ma leg
inkább az angol politikai köröket. A 
vezér és kancellár beszédét illetően 
még nem történt hivatalos állásfogla
lás, a Duee nagy szónoklata azonban 
Londonban bizonyos meglepetést kel
tett. mert — mint mondják — hangja 
ezúttal nem volt olyan támadó, mint 
máskor szokott lenni. A török külügy
miniszter nyilatkozatából főképpen 
azt a részt emeli ki a brit sajtó, 
amelyben Szaradzsoglu kijelentette, 
hogy Törökország hü marad minden 
eddigi kötelezettségéhez, továbbá, hogy 
nem nézheti közömböse rí, ha más kül
földi hatalmak Törökország érdek
szférájában tevékenykednének, ha pe
dig megtámadják, úgy védekezni fog. 
A Times szerint

Törökország a Bulgáriával kötött

„Alávaló" szellemtelenség
A mai postával kaptuk az alábbi

levelet:
„Szives figyelmükbe ajánlom a 

„Virradat" című újság mai számá
ban megjelent, gróf Bethlen István
ról szóló képet. Ezen általuk „szel- 
lemes“-nek talált képhez kérnek 
„alávaló" megjegyzést.

Szeretném megpályázni, csak 
nem vagyok tisztában, hogy nem 
forditva-e, — az alávaló képhez

bioról fogott a rendőr 
a lakásában

Tegnap késő éjjel tért haza szolgá
latából Köszeghi János pestujlietyi 
rendőrőrmeste-r, aki meglepetve látta 
hogy lakásában ég a lámpa, s gyanús 
neszre lett figyelmes. Rövid kutatá
sok után az ágy alatt betörőt talált. 
Kiderült, hogy Takács István, a fegy- 
házból csak nemrégen szabadult 
törő járt a rendőrnél, aki azonnal 
kísérte a kapitányságra Takácsot 
azután a betörőt letartóztatták.

Két másik betörőt is elfogtak
éjszaka a Tavaszmező-utca 10. számú 
házban, ahol a házfelügyelő kapu
zárás előtt gyanús zajt hallott a pince 
felől. Bezárta a kaput és rendőrt hí
vott. A pincében két embert találtak. 
Torma Lajos és Réti József napszá
mosokat, akik falbontésos betörést 
akartak elkövetni. Mindkettőt letar
tóztatták.

bá
be
lit 

ma

A Nemzeti Takarékpénztár 
közgyűlése

Dr. Verseghy Nagy Elek ny. rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter elnök
lete alatt megtartott szókházavató ünnepi 
közgyűlésén, amelyen a Pesti Magyar Ban
kot dr. Chorin Ferenc, dr. Hegedűs Ló- 
ránd m. kir. titkos tanácsosok, Conrád 
Ottó ügyvezető igazgató ás Csegő János 
aligazgató képviselték, a dr. Hitel Dénes 
ügyvezető igazgató által előterjesztett 
igazgatósági jelentést és az 1844). évi zár
számadásokat, amelyek az intézet összes 
üzletállományainaík erögyarapodásáról tesz
nek tanúságot, a közgyűlés egyhangúlag 
tudomásul vette és 5 százalék osztalék ki
fizetését határozta el, Az igazgatóság új

w lakOnyilvAntartAsi Könyv
Villák k|f h4;a|t utmftra B 134 

.-étiére Minden veuagUrbau

MINERVA 'AME’Jí

egyezményben csak arra vállalt 
kötelezettséget, hogy Bulgáriát 
nem támadja meg, ez a kötelezett
ség azonban nem zárja ki, hogy 
más csapatokat ne támadjanak, 

akár bolgár területen is.
A legnagyobb érdeklődéssel természe

tesen
Edén afrikai utazását 

kisérik. Úgy vélik, hogy miként ré
gebbi hasonló látogatása alkalmával 
a líbiai és keletafrikai offenzívat be
szélte meg és készítette elő Wavell, tá
bornok főparancsnokkal, úgy

most is határozott tervekről tár
gyal Edén a közelkeleti brit főpa

rancsnokkal.
A Hestia című görög lap Londonba 

érkezett jelentések szerint azt írja, 
hogy a görögök nem kérték az angol 
garanciát, azt maga Anglia ajánlotta 
fel és bár döntő súlya volt már eddig 
is a görög—olasz háborúban az Anglia 
részéről nyújtott segítségnek, mégsem 
főleg erre támaszkodik Görögország, 
hanem a maga erejére.

Mikes György.

kellene netalán egy szellemes meg
jegyzés.

Az esetleges tévedések elkerülése 
végett talán kérdést kellene intézni 
b. lapjukban eme agymunkára ser
kentő, pályázatot hirdető laphoz, 
hogy a szorgalmas pályázók még 
idejében tájékozódva legyenek.

Kiváló tisztelettel
egy újságolvasó."

tagjaivá Baasay Vilmost, Harvdioviáh Fe- 
renéat és gráf Tiszt? Lajojs Kánaánt vá
lasztották meg. Az igazgatóság Guth ká
roly föllsflviselöt helyettes igazgatóvá és 
Pelrovits Győző fűtisztviselőt cégjegyzővé 
novezto ki.

iyrailráo 

siavatoltan Wl földi anyagból, hyge- 
n'kus, garantált vi.katlan és saválló 

kapható.
Postai saétkfiidés utánvéttel, i-es és 
2-es nagyság P 2.S0, S-as P
4-es és 5-öa P 3.10.— A mennyiség 
korlátozásának jogát fenntai tjük. 

DR. BLITZ 
drogéria

Bpest, Vilmos <S.-úí 23

B P ti két'éve taeSi®1®? '

Használt férílrahákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel. Teréz-körét 8. I 9.

Telefon- 224-812.

tfÁiKpaflata eüadá
Marciimnál, egyréeze adómentes, 600 
ölön. 30000 nettó jöv . kedv. felt.. 
S3OOOO. Budapesti Házke*  

*eld r. t. 421-889.

MA C H 

taxigépíró 
vállalat óránkéul P 1’30. Tel.

423-601. 823-388.

U A C 7IIÁ IT ruhákért, minden- nHO&nNLI nemé tárgyakért 
legtöbbet fizet. la. szövetre becserél

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket ég egyéb 
tisda könyveket bevélhívásw 
há;bot megyek

VÖRÖS PÁL 
üJiAg&ru*Ki vln>:er kO^QpAn. 

awtói’SíáSf s 
tou. Radpií-tér e._n,.to.

W’aAi

fFv
udvorlogn

Bélyeget, bétyeggyüjtemébyt, 
magyar sorosatokat vásárol

„wrBÉLYEG non
V,, Mária Váléria-u. 10. Telefon: 
882-473 Hiányjegyzék-kiegésaítés

Töltfiképes príma, amerikai 

vashordó 
nagyobb mennyiségben eladó. 
M B18 N R R vas'-eroskedelmi rt. 
Vád-bt Se. sz. Telefon: 291-691

VESZ E K
férfiruhát.fehérneműt stb. Sommer 
Márton, Lónyay-u. 28. (Nagyzálog- 

háznál.) T.: 182-151.

BRILLIÁNST, 
aruny.it, togwanyat legdrágábban 
vesz Baross Ekssterház, Baross- 

n. 83. T.: 131-770.

ÖllpótvAr -sbnn elegánsan berr s. 
«'»•«sjaba. alkat, i>ÜWd ffiríS^oba, 
olte-oba tő r« kiadó. t»). 123-834.

Két napon belül két nagyjelentő
ségű államférfiúi megnyilatkozás 
hangzott el. Rómában a Duee beszélt 
a fasció vezetői előtt, Münchenben 
pedig Hitler mondotta el nagyjelen
tőségű beszédét a párt megalapításá
nak huszonegyedik évfordulóján. 
Mindkét államférfiül beszéd a szú 
lárd hitnek, a magabiztosságnak, az 
ügy győzelmébe vetett hitnek klasz- 
szikus megnyilatkozása volt. Osztat
lan he’yeslés kísérte országukban a 
Duee és a német nép vezérének meg
dönthetetlen megállapításait és a 
hadbanálló népek bizalma még job
ban megszilárdult abban, hogy ez a 
háború az ő győzelmükkel ér véget. 
A két beszéd Magyarországon is ál
talános rokonszenvet keltett. Mert 
bárhogyan is forduljon az idő ke
reke, Magyarország soha el nem fe
lejti, hogy Mussolini Olaszországa 
volt az, amely először kiállott a ma
gyar igazság mellé és nem felejti el, 
hogy amikor Hitler a versaillesi 
békeszerződés ellen olyan eredményes 
küzdelmet folytatott, ennek a küzde
lemnek a győzelme meghozta a tria
noni rabbilincs szétpattanását is.

.1

Semmelweis-múzeumét 
állít fel a főváros

Az Apród-utcai Semmelweiss-házAt 
a közeljövőben rasíau.rálják és egyik 
részéből <S'emme2weis-miweuniol, a 
másikból pedig csecsemőbölcsődéi épí
tenek. Eemmelweis dr. szobáját i.z 
eredeti állapotba helyezik vissza és itt 
gyűjtik össze a múzeum számára a 
hátramaradt Semmelweis-relikviá- 
kát. Ebben az ügyben illetékes ható
ságok helyszíni szemlét tartanak az 
Apród-utcai házban, majd az átalakí
tási 'munkálatok- ' ■ hamarosan megin
dulnak.

— Váltptátiaa cilnűtógban ktrü! fo gqt- 
Icrnbt) az ztutamanlh fogkrómpor. Dúccn 
habzó, korszerű kószítmóny. Fogat psgyeg- 
tat, szájszagot eltűntét, fogkövet Issscá. 
A 98 filléres aluminiumszóró 6 bóra e’ég.

Esőkabát
ballon, lisztikakát, ra gldn
Salamcnovíís Manó
esSktpenyiy’r, V„ Sas-irteo 25.

1

térít vissza ügy- 
feíPlITl ,eIem ’ostisi-rt. « WllArl MltöJiöd.s.rt,

lakását CX”
lenti és a?.t kiadjuk. Express. Er.síbet, 
körút IC. ss., f. 3. T. 422—HG.

VESZEK
jóáron, hibás, hiányosan is poreel«> 
lia és Uvegkésxletet, asztal*  
és ágyneműt, lUggtnyüket, 
szőnyeget. ezUstüt, etb. Bandi, 
Irányi-utoa 81. Telefen 882-178,

TRIUMPH Í5S
Bpest. VII Akácfa-u i3. T 222-P3*.

ZONGORÁT, 
pianmot venaek priváttól ' ész- 
pénzért. Pajor. Telefon: lcetiös.án- 

buszon négy-ötszáiűtvennyole

Kalapja phzkos, fornUlün?
Szakszerűen tisztítja, formágzs 
Lumpért kalaposmester. JJkei-tír & 
Udvarban. Vidékre postán, utánvét.

Női kalapalak.tás is.

kitűnő autómi.t, 6 hibátlan gumivala!, IXA a .. er •
ó. 1. 1, d. u. 8-3 fcö.ött.

Két évtizedes gyakorlott.-:! báni

ADLER 2 LITERES
ó. 1. 1. d, U-8—3 fcii.ött.

Két évtizedes gyakorlattal bank.

..Ki HbalBMW, PtoMéba.

SSFSFOiS
pengőért. Telefon I2O-2I7.

aruny.it
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Barcsay főispán 
az árvízkárokról

_ Pestvármegye kisgyűlésén Barcsay 
Ákos főispán ma beszámolt a dunai 
árvízkárokról. .Elmondotta, hogy az 
emberfeletti munka ellenére nem sike
rült megakadályozni a szomorú tragé
diát. A károkat egyelőre még fel sem 
lehet beesülni, annyi bizonyos azon
ban, hogy igen nagy csapás érte Pest 
Túrmegyének ezt a legszegényebb ré
szét. Gondoskodni kell ezekről az em 
berekről, de ez nemcsak a hatóságok 
feladata, hanem a társadalmat is ter
heli. Kalocsától délre még mindig 
pusztít az árvíz és a bajok napról- 
napra növekednek. Ma bizottság szállt 
ki a dunai alsó folyásra, hogy megál
lapítsa, hol kell átvágni a főgátat, 
amelyen keresztül a víz az elöntött 
területekről visszatérhet a Dunába.

A dunai árvíznél is talán nagyobb 
bajt okoz — folytatta a főiispán — a 
megyeszerte pusztító vadvíz. Ennek 
meggátlására még intézkedés nem tör
tént, mint ahogy nem -is történhetett- 

Beszéde végén közölte a főispán, 
hogy a kormány átfogó vízszabályo- 
fcási programot ■ dolgozott ki, amely a 
belvizek kérdése mellett az öntözés 
problémáját is megoldja. Arra min
denesötre jó volt ez a katasztrófa, — 
fejezte be beszédét a főispán, — hogy 
az illetékesek végre belátták — vala
mit tenni kell.

— Március 7-ére halasztották gróf Bánflfy 
Miklós előadását. Gróf Bánffy Miklós nyu
galmazott külügyminiszter, felsőházi tag 
„Az Erdély külpolitika hagyományai" című 
előadását a jugoszláv külügyminiszter lá
togatása miatt nem február 27-én, csütör
tökön a Külügyi Szemle vacsoráján, ha
nem március 7-én, pénteken este 8 órakor 
tartja meg. A mgehivottakat ezúton is ké
rik, hogy részvételi szándékukat sürgősen 
jelentsék be.

L A P Z A R TA
Hazug hírek 

németellenes
Belgrád, febr. 25.

(NST.) A Vreme szófiai levelezője 
részletesen fejtegeti, hogy a német
bolgár viszony nem változott meg, sőt 
megállapítható, hogy ez a viszony

A Hitler-beszéd 
a szovjetsajtóban

Moszkva, febr. 25.
(NST) Hitler müncheni beszéde nagy 

figyelmet keltett a Szovjetunió közvé
leményében. N. Tass félhivatalos hír
ügynökség, a rádió és a sajtó részle
tes kivonatát adta a beszédnek. Kész
ben szószerint közölték a beszédnek 
azokat a részeit, amelyek az Anglia 
tengerzárával kapcsolatos tengeri és 
légi háborúra vonatkoztak.

Ma éjjel is bombázták 
Angliát

Berlin, febr. 25.
A német légihaderő repülői — mint 

a Nemeit Távirati Iroda értesült — a 
keddre virradó éjjel egyéni bombstá
madásokat intéztek Délkeíet-Angiia 
hadicélpontjai ellen. A találatokról 
tüzek és robbanások tanúskodtak.

Angol repülőgépek az éjszaka nem 
hatoltak be sem Németország, sem a 
megszállt területek fölé. (MTI.)

a bulgáriai 
tüntetésekről
olyan baráti, mint talán még soha. A 
bulgáriai németellenes tüntetésekről 
szóló hír merő kitalálás és minden bi
zonnyal feltehető, hogy bizonyos érde
kelt oldalról ered, írja a jugoszláv kor
mányhoz közelálló lap.

Keletafrik ában 
csak hadikészülődés 

folyik
Isztanbul, febr. 25.

Az afrikai frontról befutó jelenté
sek nagyobb része arról ad hírt, hogy 
a Szomáliföld kivételével valamennyi 
szakaszon csupán hadikészülődések 
folynak. Szomáliföldön a Dzsuba fo
lyótól északra délafrikai csapatok 
nyomultak előre a mogadisciói part
menti országúton. A Keren—Asmara— 
Massaua frontszakaszon az aostai her
ceg főparancsnoksága alatt álló olasz 
csapatok szintén erősítéseket kapnak, 
főleg Abesszíniából és Szomáliföldről. 
A brit csapatok, szintén erősen meg
növelték utánpótlási forgalmukat. Ren
geteg fegyver, lőszer és élelmiszer ér
kezik. Közben ágyúkat visznek fel a 
magasabb pontokra. Minden jel arra 
mutat, hogy egy nagyvonalú támadás 
utolsó előkészületeit hajtják végre. A 
szakértők rámutatnak arra, hogy a 
brit támadásoknak már a napokban 
meg kell kezdődniük, mert március 
közepén beáll az esős időjárás.

16.500 pilótát keres 
az USA

, Washington, febr. 25,
Az Egyesüli. Államok liadvezetőségö 

felhívást intézett az amerikai fiatal
tághoz, amelyben arra kéri őket, hogy 
jelentkezzenek önkéntesen repülőszol- 
gá’atra. Az Egyesült Államoknak je
lenleg 16,500 önkéntes pilótanöven- 
dókre van szüksége.

Két gyermek 
az összedőlt ház 

romjai alatt
Ma éjfél felé hangos robajjal össze

omlott Rákospalotán, a Zápolya.-utca 
117. számú földszintes házacska, amely
ben Mezei Istvánná napszámosnő la
kott négy gyermekével. A szomszédok 
lettelv figyelmesek a zajra s a romok 
alól kihallatszó segélykiáltásokra. A 
rendőrséget és az újpesti tűzoltóságot, 
hívták s reflektorok fénye mel’ett 
nagy készültséggel megkezdték a men
tést. Szerencsére a gyermekek közül 
egyiknek sem. történt baja. Anyjuk az 
összeomlást megelőzően észrevette, 
hogy a ház falazata recseg-ropog, siető
ve felkapta, két gyermekét és az ud
varra rohant velük. Másik két gyere
két már nem tudta kihozni, mert köz
ben a ház összedőlt,' de a lakásban 
maradt gyermekeket sem érte komo
lyabb sérülés. A tűzoltók kimentették 
a gyerekeket, a vizsgálat megállapí
totta, hogy a ház összeomlását az egy
re erősebben' felszivárgott talajvíz 
okozta. A romok eltakarítását meg
kezdték.

Az Osztálysorsjáték 
mai nyerőszámai 
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Változékony idő

Az utóbbi napok gyors változásai rend
kívül változékony jelleget kölcsönöznek 
hazánk időjárásának. A gyorsan vonuló 
felhőrendszerekiből sokfelé hullott záporeeő 
vagy hózápor. A hőmérséklet azonban már 
harmadik hete állandóan az évszaknak 
megfelelő értékek fölött mozog, habár a 
muilthefti nagy enyheség erősen visszaesett.

A változékonyság fogja továbbra is jel
lemezni időjárásunkat. Megélénkülő szél 
mellett , sokfelé lesz újabb eső vagy hózá
por. A hőmérsékletben sem lesz lényege
sebb vá’tozás, sőt átmenetileg újból né- 
hányfokos hőmérsékleteméi,kedés várható 
Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Mérsékelt szél, változó felhőzet Né
hány helyen kisebb eső, vagy kisebb hava
zás. A hőnrrsékht alig változik.
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Alapította:
DR. NADANYI EMIL

f
íiadja a . s Órai Újság Lapkiadó' Rt. Szer 
entöuég: Honvéd-u- W Tel-: 11-53-SO. Kiadó: 
Andrásey-út 47. Telefon: 25-43-32. 23-42-33. 22-42-84.
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Felelősség ______  „
zéket Demblnsky B. bankház sor8.jegvf«árusí'tó 
í’Tsiffmond kir-n. 8) adja ki. - Az ötödik osz
tály húzásai folytatólag február 27. és 28-án, 
március 3., 4. és 7-én lesznek.

nélkül. A húzásról a gyorsjegy*

Vz ötödik o«ztálvra sorslegvcit n-ő™

BENKO BANK R.T.
Budapest Andrássy-út SS. Telefon: 128-M7.

—Nyomatott a Paliaa Irodalmi éa Nyomdai körforgógépein. (Felelős: Győr? Aladár igazgató^


