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„átmeneti jelenségnek"
Hogyan kerültek Itáliába német tankcsapatok?

A ŐjAíG berlini 

tudómat cmak tele onjeienteee

Berlin, febr. 27.
Fanhaá-e már német csapatok Bul

gáriában, vagy nincsenek? Erre a kér
désre ma reggel Berlinben még nem 
lehetett választ kapni. Azt a sok kül
földi jelentést, amely már arról is szól, 
hogy német hadosztályok nemcsak 
hogy megérkeztek Bulgáriába, hanem 
a bolgár-görög határon felvonultak, 
hivatalosan megcáfolják. Ugyancsak 
hivatalos helyeken a bevonulás meg
cáfolásához hozzáfűzik, hogy „Német
ország semmi olyat nem tesz, ami a. 
'tele baráli viszonyban lévő bolgár 
kormánynak kellemetlen lehetne? A 
német hivatalos álláspont wilhelm- 
straasai szószólóinak közlései akként 
vannak megszerkesztve, hogy ezekből 
a következőket lehet feltenni:

Németország nem vonult be csa
pataival Bulgáriába és nem is fog 
bevonulni, mert a „bevonulás1 el
lenséges cselekedetet jelent. Bulgá
ria azonban o’yan ország, amely 
bárd i érzülettel viseltetett és visel

kedik Németországgal szemben.

A tegnapi olasz hadijelentés már 
közli, hogy az afrikai német hadtest 
osztagai Agedabiától délkeletre érint
kezésbe kerültek az ellenséggel és brit 
páncélos egységekkel való összeütkö
zésük során több ellenséges gépjármü
vet elpusztítottak és néhány foglyot 
is ejtettek. Ezzel tehát

hivatalosan is megerősítették az 
egy idő éta már forgalomba került 
híreket német csapatkötelékeknek 
az északafrikai harctéren való fel

bukkanásáról.

Ez a jele egyébként annak is, hogy 
Németország küzdelme Anglia ellen 
Valamennyi fronton megkezdődött.

Berlini külföldi diplomáciai és sajtó
törökben fölvetődött az a kérdés, hogy 
faiként jutottak el ezek a német mo
torizált és tankokkal is felszerelt csa
patok Afrikába? A feltevések szerint 
mintegy kát héttel ezelőtt, amikor né- 
Biet és olasz légi raj ok a legheveseb
ben bombázták az angolok máltai tá
maszpontját, ugyanakkor

Bél-Itáliából a tengeren át szálli- 
tetták az olasz gyarmatra a német 

osztagokat.

A birodalmi főváros jól értesült kö
reinek általános vélekedése szerint^ 
hogy

már legfeljebb csak napokról lehet 
szó, amíg nyugodt leik'.ismerettel 
el lehet mondani, hogy megindult 

a nagy tavaszi offenzlva.
Természetesen ezalatt nem egy, a brit 
szigetek ellen intézett közvetlen táma
dást kell érteni, hanem elsősorban 
annak a hadicélnak az elérését, hogy 
visszaszerezzék a, tengely Afrikában 
vesztett pozícióit és az olasz-görög 
konfliktust befejezzék’.

Berlinben hangsúlyozzák, hogy
a legnagyobb megelégedéssel üd- 
vözlik Cineár-Markovies jugoszláv 
külügyminiszter budapesti látoga

tását,
amely alkalmai szolgált, hogy német

A bolgár kérdés 
az angol aisőház előtt

London, febr. 27.
Az angol alsóház szerdán megtár

gyalta a balkáni helyzetet, különösen 
Bulgáriáét. Az angol kormány a 
szófiai brit követre bízta, hogy meg
tegye a rendszabályokat követsége 
személyzetének elutazása céljából, mi
helyt szükségesnek tartja. „A brit kö
vet már hozzá is látott ezekhez a rend
szabályokhoz", — mondotta végül 
Butler, — „de a kormány távirati je 
lentéstételt kért tőle.**

Cooks munkáspárti képviselő meg
kérdezte, vájjon tájékoztatták-e a bol
gár kormányt arról, hogy Bulgária 
ellenséges országnak számítana, köz

Jugoszláv lap 
a német-bolgár viszonyról

Belgrád, febr. 27.
(Búd. Tudj A „Politika**  berlini .

munkatársa a „Wilhelmstraese" cáfo- hogy ha Romániában és Észak-Dob- 
latával kapcsolatban, amely szerint rudzsában vannak is német csapatok,

illetékes helyről az alábbi nyilatkoza
tot tegyék:

— A birodalom szívesen fogad min
den olyan lépést, amelynek az a célja, 
hogy a szuverén . és önálló Balkán
államok között a kapcsolatokat' kimé
lyítse, vagy pozitív, stabil és állandó 
viszony felépítésére alkalmas.

Arra a kérdésre, vájjon ezzel a ki
jelentéssel valamennyi Balkánállamot 
értették-e. a Wilhelmstrasseban érté
sünkre adták, hogy valamennyit, ma
gától értetődően Görögország kivéte
lével, amely egy bizonyos időre ezek
ből a jó és tartós kapcsolatokból ki 
van zárva. Ebből az is érthető, hogy 

az olasz—görög viszály csak idő
leges, átmeneti ügy

és minden jel arra mutat, hogy rövi
desen véget vetnek ennek az „átme
neti jelenségnek***.

O. B.

épületeit pedig bombatámadások ér
hetnék, ha nem nyilatkozik hajlandó
nak függetlensége katonai védelmére. 
Erre a kérdésre az angol kormány 
részéről senki sem válaszolt a képvi
selőnek.

Egy másik kérdésre válaszolva, kö
zölte Butler, hogy a brit kormányt 
állandóan tájékoztatták a bolgár
török megállapodásra irányuló tár
gyalások menetéről.

Mander liberális képviselő azt kér
dezte, hogyan ítéli meg az angol kor
mány Törökország magatartását. 
Butler válaszában teljes megelégedé
sét fejezte ki afölött, hogyan teljesíti 
Törökország vállalt kötelezettségeit.

nem igazak a Bulgáriába való kato
nai bevonulásról szóló hirek, azt írja, 

— amint azt illetékes német helyen, 
elismerik — ebből még sem lehet arra 
következtetni, hogy német egységek 
már átlépték volna a román—bolgár 
határt. Kiemelik Berlinben, hogy Bul
gária olyan ország, amely a legszoro
sabb baráti együttműködésben áll ' 
Németországgal és ezért Németország 
soha sem fog olyat tenni, ami ellen
kezne Bulgária akaratával, vagy ami 
függetlenségét és szuverénitá.sát érin
tené.

A Wílhelmsfrasse 
cáfolata

Berlin, február 27.
(Magyar Távirati Iroda) 

Az utóbbi napokban — főleg ameri
kai hírügynökségek délkeleteurópai 
jelentései alapján — olyan hírek ter
jedtek el, hogy a német csapatok át
lépték a bolgár határt- Ezekkel a hí
rekkel kapcsolatban a Wilhelm-Stras- 
sén kijelentették, hogy nem lehet sző 
német csapatok bevonulásáról bolgár 
területre- Németország, — hangoz*  
tátják — sohasem kezdeményezné 
olyan akciót, amely alkalmas volna d 
balkáni béke és rend megzavarására. 
Németország egyébként Bulgáriával 
szoros barátságot tart fenn.

A német-görög diploiháeiai viszony
ban semmiféle változás sem állt be.

A legrövidebb 
időn belül megindul 

a döntő támadás 
az albán fronton

Belgrád, febr. 27.
(Búd. Tud-) A „Politika**  jelenti Ró

mából, hogy az olasz fővárosban ural
kodó felfogás szerint az albán had
színtéren a legrövidebb időn belül 
döntő jelentőségű események várha
tók. A rossz időjárásnak tulajdonít
ható, hogy már eddig is nem történt 
hadiesemény.

A lap egy májsik jelentése szerint 
Szalonikibe várnak egy olasz sebesült
szállító vonatot. A nemzetközi vörös
kereszt egylet közbenjárására ugyanis 
200 olasz sebesült katonát hazaszállí
tanak.



A 8 Oraí Újság tudósítása 
száznyolcvan francia 
fogolytábor életéről

ni.
Francia gondolatok a drótsövény mögött

Ma még cenzúra és konyhagondck, de holnap már a folytatandó munka 
és Európa...!

- Paris, febr. 27.
(A 8 órai Újság párisi tudósítójától) 
Az az erkölcsi válság, amelyen egy 

háborút vesztett nagyhatalom fog
lyainak szükségképpen át kell men
nie, még a legerősebb lelket is próbá
ra teszi.

A morált tartani — ez ma ezért 
Scapininek, a „foglyok nagyköveté- 
tnek" és vele együtt egész Francia- 
országnak jelszava.

Franciaországban a legnagyobb tár
sadalmi megmozdulások próbálnak a 
táborokban maradt 1-75 millió fo
golynak segítőkezet nyújtani. Pétain 
marsall például ruhagyűjtést indí
tott részükre, a polgár-ág egy api 
húsjegyének átadásával a foglyok 
élelmiszerpótlásához járult hozzá, az 
egyik legelőkelőbb párisi napilap, a 
„Petit Párisién", minden héten egy- 
egy olvasó számára rendezett színi
előadás jövedelmét ajánlotta fel, a 
diákok februárban könyveket gyűjte
nek a Stalagok és Oilagok számára 
stb., stb. Sőt. még maga a Szentalya 
is áldó kezét nyújtotta feléjük, ami
kor karácsonyra minden francia hadi
fogolynak eag kis. ajándék-csórna got 
küldetett a Vatikán.

A fogolyélet lelki terheit legjobban 
azonban mégis csak a család és az ott
hon szívdobbantó hírei rázzák le. Csak 
milyen kár, hogy nem lc-hct naponta 
írni! De hát még az annyira jól meg
szervezett német fogoly-adminisztrá
ciónak (amelynek nz 1.75 millió fran-i 
cia foglyon kívül még kerek félmillió
nyi angol, 
kell ellenőriznie) is csak végeserejü 
cenzorai vannak s ha -iaéggondojuk, 
hogy

egy 8—13.003 főnyi „Stalag" át'ag 
napi 2 vágón postái kap, akkor vá
lik csak érthetővé, hegy miért volt 
kény leien a német főparancs" c'.ág 
a foglyoknak küldhető postát havi 
egy-egy csomagra és levélre kor.á- 

fozni.
(A legújabb rendelet szerint mar 

csak akkor lehet postát küldeni a tá
borokba, ha előbb maga a fogoly küld 
e célból, egy címére szóló küldemény
engedélyt.)

Fogűlyrekoxd: 
napi 14 szsrelmes levél

De egy fiáért aggódó anya, vagy vő
legénye után vágyódó menyasszony 
még a legszigorúbb előigáson is rést 
próbál ütni! A németországi fogoly
életnek már egész múzeumra menő 
kurizumai vannak. Csak két példát: 
volt egy olyan fiatal asszonyka,. aki 
naponta U (!) szerelmes levelet kül
dött a férjének. Egy másik hölgy 
ugyanakkor egy egész könyvet irt le 
napi folytatásokban szegény foglya 
szórakoztatására. Ezek a i.levelek per
sze sohasem érték el címzettjüket.,.

De a „fogoly-morál" kérdéséhez tar
tozik még a számos egészségügyi gon
don kívül a koszt kérdése is! Nem ti
tok, hiszen a megszállás alatti Paris 
sajtója is már nem .egy, ízben őszintén 
állapította meg, hogy miért oly nehe
zek a Németországban lévő foglyok 
táplálási problémái. Hangsúlyozni kell
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ugyanis, hogy nem is annyira súly
beli, mint inkább elkészítési kérdésről 
van szó! Mind az a sok kolbász, ká
poszta és azzal a legendás „generál
szósszal'' leöntött, poroszosán egyszerű 
étel, ami a német gyomornak kedves, 
a francia gyomor számára szinte meg
emészthetetlen valami. A sok, könnyű, 
■változatos és valóságos m ű vésze t- 
számbamenő gasztronómiai remekmű 
pótlására megindultak így tehát egész 
Franciaországból az élelmiszer csoma
gok millió. Igen ám, de persze a cso
magoknak is megvannak a maguk 
előírásai! Nem szabad sem konzervet, 
sem tubusos-élelmisze-zert küldeni, ti
losak a folyadékok és tilosak mind
azok a küldemények, amelyekben eset
leg valami titkos üzenet, vagy szabo- 
tálásra alkalmas, romboló anyag le
hetne elrejtve.

Újra
készülnek a fogolyujságok és újra 

feléledtek a fognlyszínházak is.
Szabadságukat vesztett felnőtt fér
fiak álszakállt ragasztva, vagy női 
ruhát öltve próbálják egy nyikorgó 
grammodon mellett a vidámság és az 
életöröm illúzióit maguk elé vará
zsolni.

Náthás szenegáliak 
Hamburgban

Érdekes, hogy a legnagyobb hon
vágya azonban a fogsagvaesett gyar- 

;máxb..:.-6ZLJie3 kato«ák®a ;4r<afea^u-:4acg-ii 
jobban a vadságukról ismert borzas 
W^ökkóiak és a .haialmaa .«rcji .sze-i. 
negált négerek búsu.nak, de ók szen
vednek legjobban a hűvös német kií
rnia alatt is. Mivel a hamburgi, stetti- 
ni Ó3 más táborok ezínesbőrü lakói 
így nemesah egész kedélybetegek, 
hanem állandóan náthások is voltak, 
a német főparancsnokság a közelmúlt
ban az enyhébb éghajlatú franciaor
szági táborokba helyezte át az összes 
sötétbőrű poilut.

S még néhány szót a fogságbaesett 
külföldi önkéntesekről. Magyarorszá- 
gon is hallani azt a kérdést, hogy mi 
történt a németek kezébe jutott ide
gen állampolgárságú katonákkal? Né
metország, mint emlékezetes ugyanis, 
még a háború elején kijelentette, 
hogy a francia zászlók alá bevonult 
idegenekkel szemben semmiféle kötöt- 
séget nem fog elismerni, ezek nem él
vezhetik a reguláris katonaságnak ki
járó jogokat s így ezeket az önkénte
seket elfogatásiik esetén a legszigo
rúbb szempontok szerint fog’ák ke- 
zelni. Nos. a leszegezés dacára is meg
állapítható, hogy

Németország ezideig egyetlenegy 
fogságba esett külföldi önkéntessel 
szemben sem alkalmazta ezeket a 
szankciókat. A külföldi önkéntesek
kel és idegenlégiósukkal ugyan- 
úgy bánnak, mint a franciákkal, 
amint megállapítható az is, hogy 
a német főparancsnokság e foglyok 
javára is — például a genfi vörös
kereszten keresztül — ugyanúgy 
alkalmat ad a levelezésre, mint 
bármelyik „legális fcgoly" számára, 
A francia közöneéget szíve mélyé

ből érdekli háború tvesztett nemzeté
nek fogolyproblémája. Lassanként 
egész irodalma is kezd a kérdésnek 
lenni. A legnépszerűbb könyv Mau- 
riea Betz, a német Rilke-versek finom- 
szavú fordítójának munkája „Fog
lyok beszélgetése". Betz maga ’s fo
goly. Könyvében drámai vitákban 
vetődik elénk a táborok nyugtalansá
gától, honvágyától és tépelődésétől
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terhes levegője s az a drőtsövény mö
götti francia gondolatokban is min
dig újra visszatérő kérdés: miért vesz
tette el Franciaország a háborút'?.,.

Ki nem emlékeznék vissza a néhány 
évvel azelőtt egész világot bejárt hí
res, francia fogoly-filmre, „A nagy 
ábrándra"? Újra visszatér a nagy áb
ránd?

Még magunk előtt látjuk Erié von 
Stroheim merev, de becsületes szóra 
építő, lovagias német ezredesét, Ga- 
bint, a megszökő francia tisztet és 
Heinr'.cket, a táborőrmestert, aki vi
szont legfeljebb csak a „Streng verbo- 
ten“ és „Stren^stens verboten" tőmon
datok variációjáig jutott el.

NAGY NAPOK, 
KIS _HIREK

Beszámoltunk már Mcgyery Ella, a ki
tűnő magyar utazó-riporter „Ejtőernyős 
villámháboru" című új könyvéről. A mű 
méltatásához pótlólag megjegyezzük itt. 
hogy a német hadsereg belgiumi, hollan
diai é3 dániai dicsőségét hirdető könyvet 
a német katonai főparancsnokság berlini 
illetékes szervei lefordíttatják dán és hol
land nyelvre, Itáliában pedig Treves-ki- 
adésban fog megjelenni a könyv.

Az Ojtdeutecher Beobaehter jelenti, hogy 
a liémct rendőri alakulatok eredményesen 
küzdik le a megszállt lengyel tcrü’e'.en a 
bűnözést: az elmúlt hónapokban 475 len
gyel banditát sikerült ártalmatlanná tenni 
a német lap Ezeiinit.

Chrlstie, angol ezredes Londonban elő
adást tartott. Szerinte nem va'ószinű, hogy 
az invázió légi utón következzék be, az 
angoloknak a tenger felöl érkező támadás
ra kell felkészülniük. Az ezredes szerint 
Anglia hét hónap óta minden erővel ki
építi honvédő szervezeteit.

I-ztar.buIi jelentések alapján már tegnap 
hírül adta a magyar sajtó, hogy Moga- 
discict, Olasz-Szomáliföld fővárosát, négy 
olasz hadosztály védi, mintegy 83.000 em- 
barrcl s hogy Mogadiscio igen fontos stra
tégiai hely, mert kikötője elsőrangú s az 
odavezető utak folytán igen -fontos keres
kedelmi központ. Ez a város, amelynek 
55.203 lakosa van, 1323 óta olasz birtok- 
Mcgadiseiotan (Makdosu, Magedestcj több 
mohamedán mcezot és égy régi várrom 
van, kereskedelmi forgalma a Vebi folyón 
érkező áruk és rz indiaióceáni hajóforga
lom, valamint az ország belsejébe vezető 
vasútvonal révén jelentős. A város sző 
nyegipara is híres. Mogadiseio 6'5 kilómé 
ternyire fekszik az angol Kenia határától.

Katonai cenzúrát léptettek életbe Bulgá
riában.

Egy belgrádi mozi üzletvezetőjét 20 napi 
elzárásra ítélték, mert az angol hetihiradók 
előadása alkalmával olyan tüntetéseket 
provokált, amelyek nincsenek összhangban 
a jugoszláv külpolitika irányvonalával.

Faclpőket fognak hordani a franciák 
áprilistól kezdve. A francia cipészek új 
divatot kreáltak: régi barna és fekete cipő
ket széjjel szednek és a széjjel szedett ép 
darabokból új cipőket varrnak össze.

A bolgár ellenzéki politikusokat azért 
tartóztatták le, közli a lakossággal Drago- 
lov szófiai rendőrfőnök, mert bizalmas hí
reket cé'.zatos szándékokkal terjesztettek. 
A rendőrfőnök felhívja az ország lakossá
gát, ne adjon hitelt efféle híresztelések
nek.

A Ilipper-tipusú német nehézelrkálók 
(Bluchcr, Admiral Ilipper és Prinz Eugen) 
1CÍ7—S8-ban épültek, egyenként 10.000 
toraatartalommal, nyolc 20.3 cm-es, tizen
két 10.5 cm-es cs 3.7 cm-es ágyúval, 12 
torpedóvetőcsővel, három katapultos hid- 
roplánnal.

Jumbo kikötőváros Olasz-Szomáliföldön 
von az Indiai-Óceán partján, mintegy 340 
kilométernyire a keniai határtól.

Amaud de Perriera német altengernagyot, 
a nyugateurópai megszállt területek tenge
részeti főparancsnokát, hétfőn halálos ki
menetelű baleset érte.

Mogrd'cclo ^szomáli főváros 55.000 lakosa 
közül 80C0 az olasz.

Builer államtitkár bejelentette az angol

Hirdessen a „PENGŐS HIRD>ETFS' 
hpn! Biztos eredmény!

Ma azonban még a filmszerű túlzá
sok is aligha lennének jogceu'tak. 
Mert amennyivel rettenetesebb lett 
ugyan a modern hadviselés, annyival ’ 
megértőbb is lett az a hang, amellyel 
a frontharcos a frontharcoshoz szól. 
Kétségtelen, hogy a mai német fogoly
táborokat is elektromos sövény és 
géppuskatorony szegélyezi. Ez így van 
mindenütt a világon. De bizonyos az 
is, hogy ez a háború sem fog örökké 
tartani és a későbbi Európa jövőjé
nek alapja csak az összefogás, a köl
csönös tisztelet és a volt ellenfelek 
megbecsülése lehet.. „

Ormos Ferenc

alsóházban, hogy az Associated Press ber
lini értesülése szerint szó sem lehet arról, 
hogy német csapatok bevonuljanak Bul
gáriába. Németország barátja Bulgáriának 
s nem vállal olyan szerepet, amely meg
zavarhatná a balkáni béke kibontakozását. 
Ugyancsak berlini értesülés számol be ar
ról, hogy angol ügynökök akarnak zava
rokat kelteni Bulgáriában s így például a 
szófiai vízművek elleni szabotázson törik 
a fejüket...

Roosevelt elnök újságírókkal közölte, 
hogy John Wynant, az új londoni nagy
követ nem azért megy Angliába; hegy bár- 
mi'yen béketárgyalásokat folytasson, hanem 
azért, hogy segítsen megnyerni a háborút.

A bukaresti angol követ a román fővá
ros elhagyása előtt tiltakozott az ellen, 
hogy az Antonescu-kormány átengedte Né
metországnak a román földön internált 
lengyel katonákat.

Angol hadihajók vichyi Havas-j .lenlés 
szerint ismét fel tartóztattak és angol ki
kötőbe irányítottak két francia kereske
delmi hajót. Egyikük, a „Jean Louls Lrcy- 
fus", amely rakomány nélkül útban volt 
Madagaszkár fe’é, a másik a „Sompol", 
amely leszerelt katonákat és élelmiszert 
szállított Indokínaiból az anyaországba és 
kikötött Madagaszkárban.

Jaeques Vt'o. th, a francia női szabók szín, 
dikátusi kamarájának tb. elnöke, a párisi 
ismert divatcég egyik alapítója meghalt.

A mosszul-halfai csővezeték üzemében 
beduin bandák támadása következtében. 

TiároínArás szünet állott « be. A sivatagi 
rendőrség a támadókat, csakhamar kézre- 
kerítette, ■

A’-talá^os állatszámláláet rendelt el ai 
svájci kormány április I-re az ország to- 
rületén

Éden, brit külügyminiszter ankarai láto
gatása kapcsán a török sajtó kiemeli, hogy 
a miniszter, aki orientalista nyelvész. * 
perzsán kívül kitünően beszél törökül Is s 
így nyelvtudása is nagyban megkönnyíti 
tárgya'ásait. Egyébként Edén kora ifjú ű- 
gától kezdve Törökország angol barátai 
közé tartozott, — írja a török sajtó.

A Leszámítolóbank 
közgyűlése

A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbank 
tegnap tartott közgyűlésén egyhangú.ag 
elfogadta a mérleget és zárszámadásokat 
és az igazgatóságnak ezzel kapcsolatban 
tett javaslatait. Ebben az évben a más
félmillió pengőt kitevő tiszta nyereségből, 
mint a múlt évben is, ebben az évben rész
vényenként egy pengő osztalékot fizet a 
bank, emellett úgy a tartalékalapot, mint 
a nyugdíjtartalékot jelentősen dotálja. A 
közgyűlésen nagy tetszés közben szólott 
Sándor Béla, az erdélyi gazdasági tanács 
tagja, hogy a Leszámitolóbank kolozsvári 
afflliáeiója az erdélyi gazdasági életb'ii 
milyen közhasznú és eredményes tevékeny
séget fejt ki. A közgyűlés az igazgatóság
ba báró dr. Madarassy Beclt Marcell. Bún 
József, dr. Freund István, Huszár Károly, 
Léelerer Artúr, felsőeőri Nagy Gyula, őr
gróf PaV.avic.ini Alfonz Károly. Samarjay 
Tajcs, Szüllő Géza, vitéz ifjabb TtKnrldy- 
Szüts András , és dr, Walkó Lóránd urrkat 
választotta be. A felügyelőbizottság tagjai 
lettek: dr. Fodor Jenő, GyőrBssy-Cseprcghy 
István, ICörössy K. Albert, dr. szontmár- 
toni Tladó Lajos, Reichardt Emil, Walkó 
Károly és dr. Zslgmondy Kálmán.



Kicserélték I Ha Newyorkot
a magyar-jugoszlávszerzőcIÉs légitámadás érné

okmányait
Ürrneoi aktus a miniszterelnökségen

Középen Bárdossy László és Cincár-Markovics

Cincár-Markovics Sándor jugoszláv 
külügyminiszter a tegnapi hivatalos 
látogatások után este a királyi. vár-: 
ba.i a kormányzó úr őfőmáltóságáék 
szíikkörü vacsoráján vett részt, ame
lyen a magyar közéletnek néhány ki
válósága jelenhetett meg.

Ma délben került sor a legutóbb 
Belgrádban megkötött jugoszláv-nuv- 
gyar barátsági szerződés ratifikációs 
okmányainak kicserélésére. Pontban 
tizenegy órakor megérkezett C'.ncár- 
Markovics jugoszláv külügyminisz
ter, Illa, Jukics . külügypiimszter-he-  ̂
•lyottos. Milán, Stefanov'.cs miniszterij 
osztályfőnök, jugoszláv sajtófőnök, 
‘dóján Gavrllovics követségi taná
csos, a politikai osztály h. vezetője, 
Viikasin Secerovics követségi taná
csos, kabinetfőnök és Rasics buda
pesti délszláv követ kíséretében.

A jugoszláv külügyminisztert bár- 
ciházi Bárczy István államtitkár fo 
gadta, majd felvezette a miniszter
elnökség sárga szalonjába, ahol ezek
ben a percekben került sor a ratifiká
ciós okmányok kicserélésére.

A díszes albumba kötött okmányok 
kicserélése után alakilag is életbe 
lép a jugoszláv—magyar örök ba

rátsági szerződés.

Az ünnepélyes aktusnál jelen lesznek 
a Budapesten tartózkodó német, olasz, 
bolgár, amerikai és svájci újságírók, 
továbbá a jugoszláv külügyminisz
terrel ez alkalomból Budapestre érke
zett tizennégy jugoszláv újságíró.

Mint hírlik, az okmányok kicseré

lése után a jugoszláv külügyminiszter 
gróf Teleki Pál miniszterelnökkel és 
Bárdossy László külügyminiszterrel 
politikai jelentőségű megbeszélést 
folytat.

Délben fél kettőkor Rasics buda
pesti jugosz’áv követ és. felesége ebé
det ad a. külügyminiszter tiszteletére, 
délután a magyar-jugoszláv társaság 
Hungária szállóbeli teájára kerül sor, 
majd negyed bét órakor fogadja a 
Ritz szállóban Cincár-Markovics kül
ügyminiszter a nemzetközi és a ma
gyar Sajtó képviselőit. Este félkilenc- 

‘kor Bárdossy külügyminiszter ad va- 
ésorát a Park-klubban Cincár-Marko- 
vícs külügyminiszter tiszteletére, majd 
fél tizenegykor kerül sor a külügymi
niszter estélyére, melyen résztvesz 
Budapesten akreditált diplomáciai 
kar, társadalmi és politikai életünk 
számos vezető egyénisége és magas 
katonai méltóságok.

*

A mai Jugoszlávia életének egyik döntő 
fontosságú eseménye volt az 1939 nyarán 
létrejött szerb-horvát megegyezés. Dr. Ko- 
ráts Andor debreceni egyetemi tanár a 
mostani félévben heti kétórás kollégiumban 
éppen ezt a szerb-horvát megegyezést is
merteti hallgatóival. Kováts professzor 
ugyanis Jugoszláviának egyik legalaposabb 
ismerője s előadásait rendkívül nagy ér
deklődés előzi meg Debrecenben.

Elöntötte az árvíz 
a világhírű szegedi 

fűvészkertet
Súlyos árvízveszedelem érte a sze

gedi egyetem országos- hírű Fűvész- 
kértjét- Az árvíz elöntötte a felbecsül
hetetlen értékű sok ritkasággal ékes 
botanikus kertet, a melegházban 70 
centiméteres vízben állanak, az értékes 
növények és az a veszedelem fenye
geti a kertet, hogy legnagyobb érté
kei elpusztulnak. Egyébként a szegedi 
árvízi helyzet tovább súlyosodott. 
Most már a kiskunhalasi vadvizek zú
dulnak alá a szegedi földekre. A Tisza 
is tovább árad.

ÖRÖM
AZ EMBER ÉLETE. . )
HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE /

A tyf IWJ AZ ÉpY-pt^lzrGS ÉS
M‘Mr hashajtó

Newyork, febr. 27.
(NST) Wiliiam A. Smith. az Egye

sült Államok partvédelmi parancs
noka, szerdán bejelentette, hogy ki
dolgozták Newyork polgári lakossá
gának kiürítési tervét. A terv arra az

Német bombatámadások
Anglia ellen

Berlin, febr. 27.
A Német Távirati Iroda értesülése 

szerint német repülőgépkötelékek a 
február 26-áról 27-ére virradó éjszaka I

Erős légvédelmi tűz 
angol repülők ellen

Berlin, febr. 27.
Az angol légi haderő repülőgépei — 

mint a Német Távirati Irodával kö
zölték —- a csütörtökre virradó éjjel 
támadást kíséreltek meg nyugat- 
németorsgági iparvidékek ellen. Noha 
az időjárás nem. volt kedvezőtlen, a 
támadó angol rajok nem tudták meg
valósítani szándékukat. Az angol re
pülőgépeket az erős légvédelmi tűz 
arra kényszerítette, hogy időelőtt

Rendzavarások 
Amsterdamban
• (Német Távirati Iroda)

Amsterdamban kedden és szerdán 
rendőrségi rendszabályokat hajtottak 
végre, hogy kézrekerítsék az egyik 
rendőrőrjáratelleni éjszakai támadás 
tettesét valamint egy zsidó titkos klub 
tagjait. Eközben összeütközésre került 
a sor rendzavaró elemekkel. A rend 
helyreállítása közben a rendzavarok 
közül hat meghalt, több pedig súlyo
san és könnyebben megsebesült. Azok 
közül, akik a rendzavarásokat okoz
ták vagy azokban resztvettek, a rend
őrség többeket őrizetbe vett. (MTI)

Mágneses aknák 
a középamerikai 

partok előtt
Milánó, febr. 27.

Bogotából jelenti szerdán a Corriere 
della Sera, hogyha középamerikai par
tok mentén úszó mágneses aknákat ta
láltak, amelyeket a tenger áramlása 
hajtott el odáig az Északi-tenger felől.

Román diák 
csak írásbeli engedéllyel 

mehet moziba
Bukarest, febr. 27.

A közoktatásügyi minisztérium el
rendelte, hogy elemi- és középiskolai 
tanulók, akár állami, kisebbségi, vagy 
magániskolák tagjai legyenek is, 
mozgófényképszínházat csak az illető 
iskola igazgatójának írásbeli enge
délye alapján látogathatnak. Ha va
lamely mozgófényképezínházban elemi 
vagy középiskolai növendéket talál
nak, aki nem rendelkezik ezzel az 
írásbeli engedéllyel, az illető iskola 
igazgatóját vonják felelősségre.

Ügynököfi, utazók 
bejelentésére én lerováséra szol

gáló kész nyomtatványok és nyugták kaphatók: 
MINERVA 'AUS-Wí. 

eseire szó], ha légitámadás érné a vá
rost. Légitámadás esetén a newyorki 
földalatti vasúthálózat szolgálna leg
főbb óvóhelyül. Smith ezután meg
jegyezte, hogy Amerika a háború kü
szöbén áll „és ezt mindnyájan tud
juk".

sikeres támadást intéztek két délkelct- 
és délnyugatangliai város hadicéljai 
ellen. Mint megfigyelték, a bombázá
sok nyomán kisebb nagyobb tüzek és 
robbanások keletkeztek. (MTI) 

megforduljanak vagy a tüzelés elől 
nagy magasságba szálljanak s így a 
repülők nem tudták bombáik zuhaná
sát szabályozni. A nagyobbszámú rob
banó- és gyujtóbomba javarésze nyílt 
mezőségre hullott Megint csak a lakó
házakban esett némi kár, míg hadi
gazdálkodási vagy katonai célpontot 
néni találtak el- Több polgári személy 
életét vesztette, többen pedig megsebe
sültek. (MTI.)

Kiíiféses lífusx!
Belgrád, febr 27.

Gáláéból és Brailából azt jelentik, 
hogy a két helységben néhány kiütései? 
tifuszeset fordult elő.

HIRDESSEN A JPENGÖS“-BEN! 
BIZTOS EREDMÉNY!

Búcsúzzon el 
lábbántalmaitól és 
tyúkszemeitől

Gyógyhatású 
oxygén 

iábfürdő
Egy egyszerű és ol-

esó eljárást ajánlunk, 
amely által odahaza és 
mindörökre megszaba-
dúlhat leggyötrőbb lábfájdalmaitól. Áz
tassa meg lábait meleg vízben, amelybe 
Saltrat Rodell-t szór mindaddig, amíg az. 
tejszerűvé válik. Ez az enyhítő lábfürdő 
3 perc alatt megszünteti a bántalmakat 
A püffedesek eltűnnek. A felrepedezések 
és viszketés gyorsan megszűnnek. Tyúk
szemei annyira megpuhulnak, hogy gyö
kerestül könnyen eltávolíthatja őket. A 
Saltrat Rodell 6 különböző gyógysót tar
talmaz, amelyeket világhírű rádióaküv 
forrásokban találtak. Gyógyszertárak, 
drogériák és illatszertárak árusítják a 
Saltrat Rodell-t, a költség csekély.

PERC 
LMUUVA

Gazdaságosabb csomagok P #.81, 1.41 és
P. S.M nagy családi csomag.

FORGALOMBA HOZZA:
MIHÁLY OTTÓ GYÓGYSZERARUGYÁR

BUDAPEST, VI.
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Egy magyar asszony 
lefele

a Himnuszról
Kedves 8 Órai Újság!
Engedjék meg, hogy a lapjukban a 

közönség neveletlenségéről irt cikkük
kel kapcsa.atban még egy nagyon 
szomorú és neveletlen do
logra hívjam fel figyelmüket. A 
balatonkenesei fővárosi üdülőben ta
pasztaltam, hogy a rádióban elhang
zott Himnusz alatt a hiábavaló fe
csegés nemhogy elhallgatott volna, 
hanem mind hangosabb lett, 
ahelyett, hogy magyar asszonyok, ha 
már a Nemzeti Imádságra nem áll
nak. fel, legalább lehajtott fővel hall
gatnák a Himnuszt, bárhol jtásszák 
is azt. Tanú' janak a magyar asszo
nyok attól a kisfiútól, akit a múltkor 
megfigyeltem, aki menetközben hallva 
a Himnuszt, tisztelettel megállt és 
feszes vigyázzban várta végig. .A fő
városi üdülőnek pedig azt ajdn'cm, 
hogy, ha már másként nem megy 
hirdetményben figyelmez
tesse a társalgóban közönségét arra 
a magatartásra, amit a Himnusz alatt 
minden magyar embernek 
tanúsítania illik.

Őszinte szeretettel üdvözli lapjukat
egy magyar asszony

rendeznek a szegedi 
festőművészek. Ma ál-ÉLŐ
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T Á P T A ’T'Pl’T*  lapították meg az ün- 
1/11x1^/11 V 1 np.nÁlv (láinmáb már.inneniül nepély dátumát: már- 

' cius 4-én lesz a sze
gedi színházban. Az előkészületek E r dó I y i 
Mihály neves szegedi festőművész vez.té- 
sjvel már javában folynak. Az élőtárlaton 
űzőnkét hírős festményt fog
nak bemutatni, köztük két Mun, 
kacs y-k épet i s. A festmények zenei 
aláfestésére a szegedi Filharmonikus Egye
sület vállalkozott.

MA ISMÉT MEGJELENT A ..KEJJVENC" 
PRöjJÁJAN « Nemzeti Színházban T. 
M át ray Erzsi, akiről a múlt héten meg
ír Luk, hogy baleset érte és ínsza'.agszaktP 
dúst szenvedett. Ma délelőtt — egyelőre 
még ülve — már próbálta Eudoxia csá
szárné szerepét a felújításra kerülő Teleki- 
d. ima rendezője, dr. Galamb Sándor irá
nyítása melleit. 1

A KEDDI FŐPRÓBA TAPASZTALA
TAIN OKULVA, a Don Juan tegnap esti 
reprizán a közönség észrevette, hogy a 
rendezői kéz simított « hibá
kon és néhány helyen jobban összefogta 
a főpróbán bizony .még kissé széthulló mü
vet. így például a híres pezsgőária már 
nőm külön színpadi kép kereté
ben került a publikum elé.

KÉT FIATAL TÁNCTEHETSÉG mutatko
zott be a Művészbarátok legutóbbi estjén: 
Sugár Anna és Gróf Edit. Nádasy Fe
renc rendezésében legnagyobb sikerüket a 
„Tánc 1960-ban és 1911 ben" című számuk
kal aratták.

UJ VEZETŐJE VAN a SZÍNI KAMARA 
SZERZŐDTETÉSI OSZTÁLYÁNAK; a leg
utóbbi választmányi ülés Lázár Tiha- 
mérra bízta ezt a kényes és felelősségtel
jes posztot. Lázár Tihamér maga ie színész, 
úgyhogy működése elé örömmel és bi
zalommal tekintenek kollégái.

RELLE GABRIELLA, a kiváló operaéne
kesnő nagysikerű ária- és da.estet rende
zett a Zeneakadémia nagytermében. Mély 
áté.zéssel és kiforrott művészettel előadott 
áriáit és dalait igen nagy tetszéssel fo
gadta a közönség. Vége-hossza nem volt az 
ünneplésnek, amelyből méltán reszt kérhe
tett a népszerű 
tas Konstantin, 
Aladár is.

— Kölcsön is
P a 1 u g y a i

művésznő partnere, Lion- 
valamint kísérője, Dankó

ad szőrmebeiépőt, 
szűcs, IV., Váei-Hiea

boierót
15.

Hors-Qűs
Tokió, febr. 27.

(NST) A borz-hús Japánban, ismét 
inyenc-csemege számba megy, mint régebbi 
korokban. Már a klasszikus japán hősköi- 
temények is diesérőleg emlékeznek meg a 
borzhús-leves kiválóságáról. A modern 
korban azonban Japánbatn leszoktak a 
borzhusevésröl, ellenben annál nagyobb 
mértékben tenyésztették ezeket az állato
kat a prémjükért. A borzprémei Ameriká
ba szállították. A múlt év végén a fény
űzési cikkek között a borzprém árusítását 
is megtiltották Japánban s ezért a borz
tenyésztők most 
kát, hogy húsát 
ismét divatba a 
ják, hogy íze a

Finn-magyar est 
a Baross Szövetség 

székhazában

levágják állatállományu- 
bocsássák áruba. így jött 
borz pecsenye. Azt mOnd- 
kaesahúséhoz hasonló.

A 
kön. 
vétség székházában finn-magyar estei 
rendez, amelyen. Németh Antal, a 
Nemzeti Színház igazgatója tart elő
adást. Magyarra fordított verseket 
szaval Bakay Lajos, Eyssen Irén pe
dig finn dalokat énekel. Sárközy Éva 
előadóművésznő szavalata után Ispá- 
novits Sándor igazgató-háznagy han
gosfilmet mutat be Finnországról.

Baross Női Tábor ma, osütörtö- 
este fél hét órakor a Baross Sző-

szerdán 
beosztás 
Bajnok

csapat

MOZI
ADMIRÁL (353-70D: Az Ifjú Edison, ('/rí, 

Vs6, ‘/tó, ‘/*10,  v. ‘/tó-kor is) — ALKOTÁS (355- 
T,;;.-;,------— w™™- — ;7íL 1í«n vagy nemt ('/rí, ‘/tó, '/tó, >/410, v.
Xé«té’í?nye^í? (•'tazdete ’/tó). — ’/*2-kor  is) — ANDRASSY (124-127): Igen vagy
ELŐDÉÉ HÁZA: Ifjúsági elő- nemi (’lrí, ’/tó, ’/tó, ’/»10, v. a/<10, ’/42, 2, 4, 6, V 1 DriC'T LS IP flTF'll ríni i Cl II A CifriTN a mei *-<  . . . .v

SZÍNHÁZ
OPERAHAZ: Trubadúr J‘/tó). — NEMZETI- 

Négy asszonyt szeretek (btó). — KAMARA- 
Kaland (’/tó). — MADÁCH: Nincs előadás. — 
vígszínház: riitR 
MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZÁ: Ifjúsági 
adás (8). — FŐVÁROSI OPERETT: Gül Baba 
(’/tó). — ANDRÁSSY: Ne játssz a szere
lemmel (’/tó). - PÓDIUM (a Pesti Színházban): 
?ak'at®‘tel„ arra-- (ú>9). - ERZSÉBET
VÁROSI: Tessék beszállni ('/tó, 8). — JÓZSEF
VÁROSI: Dankó Pista nótafája (‘/tó, 8). _ 
KISFALUDY: Zsákbamacska ('/tó, 8). _
KOMÉDIA ORFEUM: Kassner. a varázsló 
(’/tó). - KAMARA VARIETÉ: Tabáni álom 
(’/tó). - ROYAL ORFEUM: Royal Bál (9).

Egy visszatért élet
Egy nagytehetségű mu- 

________ ____ zsikus végzetes szerelme 
es tragikus sorsa elevenedik sn:g ebben a 
régi filmben, amely gyönyörű dalaival 
mégis teljesen kárpótolja a hallgatóságot. 
Különösen Merle Óboron és John Ga.rick 
„A múlt dala" tetszett a közönségnek, de 
igen kedvesek voltak azok az apró jelene
tek, amelyek színesebbé tették a mesét. 
Az ördögsziget keservei, kínjai igen nagy- 
hatásúak és élethűek, A filmnek szép sikere 
lesz a Cityben,

| Angol film

FILM-HÍREK
KÉT MOZI úgynevezett kacagó esté

ket tűzött műsoiára. Az öt.et nagyszerűen 
bevált; a két mozi, a Sav oy és a Pút ri a, 
kénytelen volt második hétre is prolongálni 
a kacagó műsort. A közönség, úgy látszik, 
szereti a vidámságot.

ÖT FILMHtRESSÉG játszik aMetro rövl- 
^esen bemutatásra kerips fihuUéhen.
as Olajváro».lw#: ciatjt Gabié, Spw-

és Frank
eset 5 sztár együttes szereplése.

NAGY ISTVÁN, as „Elnémult haran
gok" Simándy tiszteletese, két nagyon régi 
és igen szép székely nótát énekel a fi ra
bén, a Floricát játszó Lukács Margit 
pedig egy hangulatos román dalt.

RÁDIÓ
1941 FEBRUÁR 27, CSÜTÖRTÖK

BUDAPEST I.t
1615: Ruszin hallgatóinknak. —- 18.45: 

jelzés, időjárásjelentés, hirek. — 17: 1_
szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: Hangi
lemez — 17.39: A földmíve’.ésiigyi minisztérium 
radioelöadassorozata. — 18: „Jugoszláv zene
müvek." Steudy Nándorné zongorázik, Diinitrie- 
vics Milán hegedül. - 18 29: „Vadlibavadáezat 
a Hortobágyon." Hangfelvétel. — 19: Hírek 
magyar, német és román nyelven. — 19.29: 
Tancleniözek., — 19.45: „Magyar önismeret.* 4 — 
19.58: Közvetítés a Fővárosi Óperettszínházból. 
, Giil Baba." — Az I. felvonás után kb. 29 55: 
Hirek. — A második felvonás után kb. 22: 
Hirek, időjárásielentée. — Utána kb. 22 49; 
.Tugo'zláv művek hanglemezről. — Közben. 23: 
HiTek német, olasz, angol, francia és eszpe
rantó nyelven. — 24: Hírek:

: Idő- 
Hírek

— Gyászmise Griger Miklós és dr. 
Bársony János lelkiüdvéért. Az Egye
temi templomban február 28-án, pén
teken délelőtt 10 órakor a keresztény 
párt Griger Miklós halálának harma
dik évfordulóján gyászmisét tartanak. 
Ugyanekkor lesz gyászmise az Egye
temi templomban dr. Bársony János
nak, az egyetemi ifjúság nagy barát
jának lelkiüdvéért is. A gyászmisékre 
ezúton is meghívják azokat, akik Gri
ger Miklós és dr. Bársony János baráti 
körébe tartoztak.

Bulla 
Csortos 
Greguss

* 
ELIT

CORVIN 
SIMPLOH

• ,,,,, v. -<uv 2, 4, ö,
8, 10) - ASTRA (104-422): Cserebere, (’lrí, '/A, 
'/A, */»10,  v. ‘/tó-kor is) — ÁTRIUM (153-034): 
T?kaJI (’/tó, ’/tó, ’/tl9, sz., v. ‘fa-kor is) -

(384-563)- Óz, a csodák csodája. 
(Jobb t. 4, 6, 8, 10, bal t. 3, 5, v. jobb t. 2, 4, 
Sirlí .I£taba,LJ-jy?’ */<5’ */,9) - BELVÁROSI
HÍRADÓ (181-244): A modern Távo’kelet. Érté
kes rongyok. Farsangi szemle IMi. A Cortlna 
d Ampezzo-t Biversenyek. Színes rajzóim. Ma
gyar, Ufa, Luce és Fox Híradók. (Folyt 10—24 
óráig) - BEKE (291-0.18): Rózsafabot. (5, 7, 9, 

*/,W) ~ BODOGRÁF (149- 
510): Mindenki máét szeret. (*/t4,  VrS V28, 

,/"12’ '/,2;k<>r is) — BROADWAY (422 
?,.D Esy !:sók is más semmi, (‘/rí, '/A, *«,  

L. ‘/J'2'k.°,r i8K- BUDAI APOLLO 
(351-500): Mindenki mást szeret. ('/>5, «/<7, ».

’/»6- ’ólO) - CAPITOL (101-33-): 
Kék Madar. (la, Vű, '/rí, ’/rf, ‘/tó, ‘/,I0) —

Két erdélyi csapat Kerül 
jövőre

a Nemzeti Bajnokságba
Gidófalvy Pál miniszteri biztos 

megállapította a jövőévi. bajnoki 
rendjét. 1941—42-ben a Nemzeti 
súg első csoportjában tizennégy
kap helyet. A Nemzeti Bajnokság másod
osztályában három csoportot alakítanak s 
minden csoportban tizennégy egyesület 
lesz. A harmadosztály hat csoportból fog 
állni, csoportonként tizenkét egyesülettel.

Az idei bajnoki év végén a Nemzeti Baj
nokság első osztályából mégy csapat esik 
ki s helyükre a Nemzeti Bajnokság Duna— 
Tisza csoportjának győztese, a Nemzeti 
Bajnokság második osztályának élcsapata, 
valamint két erdélyi együttes kerül. A mi
niszteri biztos döntése lehetővé teszi, hogy 
jövőre már Erdély kitűnő együttesei is 
összemérhessék erejüket a Nemzeti Baj
nokság keretében az ország legjobb futball
csapataival.

CASINO ÍSS3-10Ő); Dankó Pista, ('/tó, ’/tó, ’/.IO, 
?■’ -T- l isi — CITY (111-140): Egy vlssza-

SZ-, V. ’/ii-kOr is) _
CORSO (18-23-18): Nem gyerekjáték. (Miekey 
Eoo.iey, Judy Garland.) (‘/tó,-‘/tó, '/:10, sz, v.

fessük egy- 
/1S’ v- ’/ö-kor is) — DAM-

Mindenki mást szeret. (‘/»4. 
ówi Víh /,1°’ VZ,?’ ®> 8> 10) - DÉCSI (125-
®): Allpang. (‘/tó. ‘/tó. ‘/»10, sz.. v. ‘/tó-kor is) 
— ELDORÁDó (133-171): A PotsehDd család. 
(4, 6. 8, 10, v.t,3-kor is) — ELIT (1,14-506): Szó- 

. egymást. (4, «. 8, 10, v. 2-kor is) — 
FLÓRA (Kispest. 146-702): Rohanó élet. (>/<5. 7,

X*?!. . FOBVM (189-
U) — __ __ ....
HÍRADÓ1' (M í/’ügeteí ’életa ’ 

szemle 1941. A Córtlpa d'Ampezzo I
Magyar. Ufa.

STVDÍÓ
AKACfAU-4.
-<■2 A léi 's. lm

tartson előadást. Hagyják futbal- 
játékosokat, ők lega'ább úgy i;mc- 
futballjáték minden cslnját-hinját, 
pálya szilén áldogáló vezetők.

513).- Vissza m nton. (‘/tó. ‘/tó, ’/aö, sz., v. 'fajkor ’ 
ié) - ODÓRJA (427-ÖD: Az ErBmapa. ('/A, -------- ... .... ,/űk0J.

Forsapgi 
ííverso. 

ésÍT34 ó/á’ie' ~
WOOD (22MW:., Zárt tárprvn’Ás. fi/r4 i/^ i/^

la' — HOMEROS (IóÁ 178)Sebubert^u: ren-of. í’/<5. 7. ‘/OO, fz ‘/tó tői v ’/tó-tőh - IPOLY (292-06): Iceu v»gv n-Jj 
('/rí. ‘/tó. ’/tó '/slO, v. ’/tó-kor Is) _  Józsv’F.
,Y^R9?r (134-644': Az ifjú Ed'son. (’/st. ‘/tó, 
'/18, WO. v. '/s2-kor is) — KAMARA (423 991): 
Tokért: la+omas. (11, 2, 4 6, 8. 1(0 — KORONA 
(353-318): Igen vegy nem? ('/rí. ‘/tó, ‘/tó, ‘/tóO. 
v. ‘AS-kot is) — KULTUR (386-193); Jgen vagy 
nem? (5. ‘/tó, !/.10, v. »/<2, ’/rí, ’/<6, ’/tó, ’/<10) —

I n CSODÁK CSODÁID
I BELVÁROS!
LLOYD (111-991): Szökevények, (‘fa. ’/tó, ‘/tó, 
’/T-O, v. ’/ű-kor ie) — NYUGAT (121-002): Hyp- 
pollt a lakáj. (‘/tó 7, ’/tó.O, ez. 4, 6, 8. 10, v. 2, 
4, 6, 8, 10) — ODEON (432-7E5): Nápoly a cső- 
kok (őzében. (’/tó, ’/<7 ’őlO, sz. ‘fa, ‘/tó, ‘/tó, ’/'sIO 
v. WJ-kor'ie) - OLYMPIA (423-188): Az Ifjú 
Ed'son. (11, 2, 4, 6. 8, 10) — OMNIA (130-125): 
Tokaif aszú, (5, ’/tó, !/:10, sz , v. 4, 6, 8, 10) — 
ORIENT (914-936): Tlp-Top Follles. (*/<5  ’/,7 
*/»10, v. ’/tó. '/rí, ‘/tó, '/A, ’/tlO) — OTTHON 
(146 447): -Mindenki mást szeret ('/rí, '■/<(/, ‘/tó, 
VilO, v. ’,'<2-kor .is) — PALACE (221-222): 
Frankenstein fia. (11. 2, 4, 6. 8, 10) — PATRIA 
(145-678): Kacagó esték. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is)

Míckey Rooney • AZ IFJÚ EDISON 
ADMIAAL^X*  TUBÁN

Kismama. (11, 1, 3, 5, */<8,  ,M) — RADIUS (122-096): Égy asszony három 
elete. (Vu. 7, ’/»!<), sz., v, 2-kor is) — REX 
(228-030): Vigyázat, kém! (*/«5,  »/<7, 9. sz. '/rí, 
’/tó. -/.tó, -'/»10. v. ’/e-kor is) — RIALTO (224- 
443): Mindenki mást szeret. (11, 1. 3, 5, ‘/tó, ‘/rlO. 
X™1?’ J2- 2’ 4- 6' * w> - ROYAL APOLLO 
(222-0C2): Hatosfogat, (‘/tó, ‘/tó, '/M «z., y. 3-kor 
Í91 Kő SAVOY (146-040): Kacagó esték, ('/rí, 
‘/tó, !/tó, ‘AlO, v. VrfO, '1113 t/ű-hor is) — SCALA 
(114-411): A Manderley-ház asszonya. (‘/i5. 7, 
«/.I0, sz. v. 2-kor is) - SIMPLON (268-999): 
Szeressük egymást, ('/rí, ’/tó. ‘/tó, ‘AlO, v. ’/:2-kor 
is) r- STEFÁNIA (Kispest, 349-338): A csata. 
(5, 7, 9, v. ‘/á, '/rí, ’/tó, ‘/tó. >/,10) — STÚDIÓ 
(225-276): Hatodik emelet. (Ili, ’/a2, ’lrí, '/tS, '/i8, 
’/elÖ) — TIVOLI (2S5-602): Mindenki mást sze
ret. (11. ‘112, ‘/<4. '/<6, ’/tó. ’/<10, v. ’/tó. ’/<4. ’/tó, 
’/tó, ’/rlO) — TUHAN (120-003): Az Ifjú Edison. 
(11. ’/tó. 4. 6, 8. 10, V. 10. 12, 2, 4, 6, 8. 10) — 
URÁNIA (146-046): .tad Süss. (5, ‘/tó ’/iIO. sz., 
v. ’/tó-kor is) — VESTA (222-4OT): Tünemény. 
ÍM, ’/tó. '/rí. ’/tó. ’/tó, VslO, v. 11, 2, 4, 6, 8, 10) — 
ZUGLÓI (296-8419): örömapa. (5, ‘/tó, >/.10, sz. 4, 
6. 8, 10, V. 2, 4, 6, 8. 10)

MA DÉLUTÁN 3 órakor rendezi Fábián 
József szövetségi kapitány az első idei vá
logatott edzést. Az edzésen a keret tagjai 
két kapus Játékban mérik össze erejüket. 
Helyes volna, ha a futballkapiíány a jövő
ben is megtartaná mai programmját: » já
tékosok kétkapus edzését nem állítaná meg, 
hogy taktikai utasításokról és új sziszté
mákról 
lozni a 
rik a 
mint a

A NÉMET FUTBALLSZÖVETSÉG meg
kezdte előkészületeit az április 6-iki ma
gyar-német válogatott mérkőzésre. A néme
tek ezt is nagyvonalúan csinálják: edző
táborokat létesítenek és az edzőtáborok le
génységét hetenként cserélik. Helyet kap
nak a legismertebb ■ német futballistákon 
kívül itt a teiieséges fiatalok, sőt ifjúsági 
játékosok ia. A magyarok elleni keret ér
dekessége, hogy Herberger futbállkapitány 

( pi edzőtáborba rendelte WWmovszkit, a 
veit lengyel válogatott kitűnő tágját.

TEGNAP DÉLUTÁN a Gan>páiyán az 
ifjúsági vá'ogatott keret tagjai Játszottak, 
próbaméikőzéet. A pirosok és fehírrk c a- 
pata 2:2 arányban döntetlenül mérkőzött.

FERENCVÁROS—PATE 6:2 (3:1). A Fe
rencváros tegnapi edzőmérkőzesén Igen jól 
mozgott a csapat. Különösen Kalocsai volt 
elemében, aki vérbeli „Kohut-bombákkal" 
örvendeztette meg a párszázfőnyi közönsé
get.

TEGNAP még úgy volt, hogy válogatott 
tenniszcsapatunk hamarosan spanyol és 
portugál túrára utazik. A tennisz-szövet- 

, s’gbcn ma éjszaka várták a poriugá’ok te- 
j lefonhívását, — de az sajnos, elmaradt. 
I Egyelőre tehát kétséges, hogy a magyar 
I csapat mikor Indulhat el az ibériai túrára. 

I A MAGYAR SISZÖVETSÉG tegnap esti 
ülésén Belloni Gyula szövetségi kapitány 
be.Bámolt a villachi nemzetközi álverse
nyem is résztvett magyar versenyzők sze
repléséről. Különös jelentőséget érdemel 
Szathmáry Abának, a BEAC kiváló ugró
jának teljesítménye, aki 61 méteres ugrá
sával új magyar rekordot ért el. Az eddigi 
rekord 60 méter volt.

A TISZABORKUTI MENCSULON ren- 
dezi 7-én és 8-án a Magyar Síszövetség e’ső 
idei kárpátaljai síversenyét. A verseny le
siklásból és műlesiklá.ból áll.

MA DÉLELŐTT kezdődött Garmisch-— 
Partenkirchenben & Hitler-Jugand által 
rendezett téli ifjúsági olimpiász. Ma a 
futóversenyt bonyolítják le, míg a lesikló- 
versenyekre és a jégkorong-tornára holnap 
kerül sor. A magyar színek képviseleté
ben ma Agárdy, Mazány, Mayer, Béták és 
Bánk indulnak.

A MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZÁBAN 
újra profi bokszmeccs lesz. 28-án este » 
Budapesten tartózkodó néger Moreyn méri 
össze erejét a jónevíi német Wiruballal. A 
műsoron még több külföldi: német, Jugo
szláv ökölvívó szerepel.

I VÉGRE KIKACAGHATJA NAGAT! I
ja PATRIA és SAVOY rekordsikerű kacagó estéinlj

• •



Vajh ki a másik ?
A mai postával ismét levelet kaptunk 

egyik olvasónktól, aki úgy látszik, most 
xnár egyre gyakrabban kíván véleményt 
suyilvánít.a.ni az eseményekről. A levelet 
koszét esszük:

Tekintetes Szerkesztőség!
Dgy lá.tom, begy újra nyilatkoznom kell 

ujságírás.1 ügyben. Olvastam a reggeli nyi- 
foslapban egy párbeszédből, amely Hubay 
Kálmán trónörökös-testvér körül keletke
zett, hogy „Magyarországon még csak egy 
újságíró van, aki ezzel a szuggesztiv te
hetséggel és újságírói képességgel rendel
kezik" ...

Hogy moggondolkoztatják az embert az 
ilyen kinyilatkozások!

Ugyan, ugyan. — vájjon ki lehel a má
sik? Na, ki? Na, ki?

Én nem, — mert nem vagyok újságíró. 
Dekát a kiváló kamarai - gárdában akad 
hatnak egynéhányon, akik igényt tarta
nak erre a megtisztelő megállapításra... 
Gyanítom, hogy valami elhamarkodott és 
felületes megjegyzésből született ez a pa- 
tentirozás, d-ehát, eb aki bánja: talál
gassunk csak kissé.., Óvatosan, nehogy 
észrevegyék... Biztos valami ükszülőig, 
vagy azon is túl csmagyar lesz az illető. 
De — kicsoda? Tán csak nem Ráttkay-Ra- 
dics Kálmán? Esetleg: Mattyasovszky-La- 
tes Kornál? És ha már itt tartunk, akikor 
éppen az „efef*  Fialó. Ferenc lenne? Sőt, 
urambátyám, hogy erre nem gondoltam 
mindjárt: maga valóságosságában a Nagy
vezér Szálast Ferenc?? De, milyen feledé
keny az ©mbar, nem gondoltam azonnal 
Ma ró thymeizlerká ro lyr a ? ? 7

Ki lehet! Ki lehet! Ebbe a szörnyű fon- 
tcss'gú kérdésbe könnyen bele lehet őrülni, 
mert senkit sem akar megsérteni az ember. 
Megvan a kiindulópont, de nincs tovább... 
Bizonyosság kell ide! Ki a másik?

Pályázatot kéne kiírni, jöjjenek elő a je
löltek. Ez a nagy tetemrehívás nem végződ 
het eredmény leien ül! A zsűribe előre jelen t- 
kez:m!

Teljes tisztelettel:
Csodálkozó János

az angol anyakirályné 
és a koronaékszerek meneküléséről

Róma, febr. 27.
(NST.) A Popolo di Roma azt a fel

tűnést keltő értesülést közli, hogy 
Mary anyakirálynő és a királyi pár 
két leánya a koronaékszerekkel együtt 
Amerikába menekült. A lap szerint 
Halifax amerikai útjával kapcsolat
ban számos titokzatos körülmény me
rült fel, s ez az értesülés most meg
oldja a rejtélyeket. A királyi család

J1 magyar
szívekhez

említett tagjait és a koronaékszereket 
a George V. nevű csatahajó szállította 
az újvilágba. A lap megjegyzi, hogy 
nem akar megjegyzéseket fűzni ehhez 
az „óvatossági rendszabályhoz", ame
lyet szükségesnek tartottak az anya
királynő személyével kapcsolatban, de 
a koronaékszerek elszállítása nem 
más, mint Nagybritűnnia sorsának 
komor és vésztjósló előjele.

Ankarából Athénbe megy
Edén/

LONDONI TUDÓSÍTÓNK TÁVIRATÁBÓL

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

Uj norvég lobogó
London, febr. 27.

(NST.) A jelenleg angol parancsnok
súg alatt ál ó norvég kereskedelmi 
hajók új lobogót kaptak. A régi nor
vég lobogót megváltoztatják, úgyhogy 
többek között egyik felső négyszögé 
be horgonyt festettek. Ez az új lobo
gót csak a régivel együtt vonhatják 
fe’.

London, febr. 27.
Edén ankarai útja óriási meglepe

tést, sőt szenzációt ke tett Londonban. 
Az út céljairól éa a tárgyalások lé
nyegéről azonban egyelőre nagyon ke
veset lehet megtudni. Londoni jólérto- 
fiült körök minden lényegbevágó in
formációt megtagadnak. Még azt sem 
lehet megállapítani, hogy vájjon az 
utazást már Edennek Londonból való 
eltávozása előtt határozták-e cl, vagy 
pedig csak Wavell tábornokkal való 
egyiptomi tanácskozása után? A fi
gyelemreméltó tények, amelyekhez 
jelentős kombinációkat lehet íüzni, a 
következők:

1. Edén Sir John Dili birodalmi ve
zérkari főnök kíséretében érkezett 
meg Ankarába és nemcsak yoli.ikai 
megbeszélések folynak, hanem á tár
gyalásokon résztyesz a török, vezér? 
kari főnök, valamint több angol és 
töj-ök tábornok is.

2. A? a tüntető mód, ahogy a? angol 
és tőrök sajtó közölte fűden és Sir 
John Dili érkezését a vilúg-gal, szintén 
kétségtelenné teszi, hogy az angol
török együttműködés zavartalanságát 
óhaj' ották h ingsúlyozni.

3. A harmadik 
erősítettek meg 
lehet elfogadni, 
napos ankarai 
Athénbe megy.

Az utóbbi napok számos politikai 
beszéde közül London a legnagyobb 
érdeklődéssel Sir Arehibald Sinclair 
légügyi miniszter beszédeit kísérte. A 
miniszter kijelentette, hogy az éjsza
kai német támadók ellen az ország 
nem tud olyan immunitást biztos'tani, 
mint amilyen a nappaH támadások el
len megnyilvánult- El kell készülni 
mindenkinek arra, hogy a jobb idő 
beálltával a németek újult erővel ve
szik fel a légi küzdelmet és sokkal 
súlyosabb támadások is 
nek, mint amilyenek a 
tak.

Londonban egyébként 
támadásné’küli időszak 
tották a város megrongált részeit. 
Számcs házat rendbehoztak. A romo
kat majdnem teljesen eltakarították, 
úgyhogy a város ismét majdnem nor
mális képet mutat, bár termé-zetesen 
sok helyütt nincs mi ott semm1, ahol 
ezelőtt házak ál’ ottak.

Az invázió veszedelme nem nagyon 
foglalkoztatja az embereket. Indokolt, 
vagy inodokolatlzm optimizmuauk azt 
súgja, hogy a szigetet nem lehet el
foglalni.

Többen foglalkoznak a gáztámadás 
lehetőségével.

A londoni utakon egyre több ember 
hordja gázmaszkját s a gyűléseken, 
értekezleteken ismét felvilágosítják a 
lakosságot, mit kell tenni gáztámadás 
esetén, hogyan kell feltenni a gáz
maszkot, mikor lehet ismét szabadon 
lélegzeni és mit kell. cs’nálni sebesü
lés esetén, vaajy hogyan kell segíteni 
a gázsebesüiteken?

Lord Woolton élelmezési miniszter 
tegnap rendeletet adott ki, amely 
megtiltotta, hogy a vendéglőkben pa
zarló étkezés folyhasson- Ez a rendel
kezés nem annyira ételmegtakarítást 
kíván elérni, mint inkább azt, hogy a 
vendéglőkben a gazdagok ne vehessék 
meg azt, ami a szegényebb osztály
beliek számára lehetetlen.

A multiheti angol hajóveszteségek, 
a hivatalos jelentenek szerint, 32.431 
tonnára rúgnak. Az angolok hívataln- 
Isan-nyilatkoznak,., arról a nőmet állí
tásról, mely szerint az azori szigetek 
mellett egy tizennégy hajúból álló 
karavánt elsüllyesztettek. Angol ver
zió szerint a hajókaraván 19 és nem 
14 hatóból állt, ezek közül öt el*  
süllyedt

A legfelsőbb szó, 
amikor nagy, közös, 
forog kockán, 
kis magyar i 
házait, földjeit, 
ménységét elvitte a víz, földönfutók 
kétségbeesésétől lett hangos a más
kor oly békés és nyugodt alföldi táj, 
S ebben a zűrzavarban . egyszerre 
megszólalt a családfő, Horthy Mik
lós kormányzó s szavára ismét bi
zalom költözött a megriadt és ki
fosztott szivekbe. Mindenki tudja és 
érzi, hogy kormányzónk szava, 
amely annyiszor tett már csodát itt 
s annyiszor mutatott kiutat a ve
szélyből. ezúttal is hatásos lesz. Szó
zata visszhangot ver a magyar tár-, 
sadalomban, hívására összegyűlik 
az egész magyarság, mint egy csa
lád, ha veszély fenyeget, megmu
tatja, hogy ha kell, tud egymásért 
dolgozni és áldozatot hozni. Isten 
rendeléséből meglátogatta a sors az 
idén is hazánkat, sötét lábanycmán 
rombadőltek tűzhelyek, de kor
mányzónk szavára, közös akarattal 
és Isten segítségével ismét felépít
jük romjaiból, letöröljük a pusztítás 
nyomait f alvóinkról. mezőinkről és 
a kétségbeesett homlokokról.

♦

herceg tábornagy rz 
javára ISOO pengőt

mint mindig, 
nemzeti ügy 

. ismét elhangzott. A 
családot csapás értes 

termését, egész re-

József királyi 
árvízkárosultak 
adományozott.

A Kormányzó Ür Öfőméitcsága fel- 
hívásának megfelelően, Albrecht kiró, 
lyi herceg az árvíakárrpultak javára 
1090 pengőt adományozott. (MTI.)

Ferdinánd ex-cár
80 éves

Mikes György.

tény, amelyet nem 
ugyan, de igaznak 
hogy Edén három

tartózkodás után

f\ Finn-Magyar Társaság 
társasvacsorája

a finn kövat tiszteletére
A Magyar-Finn Társaság .nagy érdeklő

déssel várt ezldei rendes évi közgyűlését 
íolyó hó 28-án, Kalevala napján délután 7 
érakor a Szent Gellért-szál'ó elsűenie'eti 
hangversenytermében tartja. Történelmi 
eseményakbcn gazdag esztendő munkássá
gáról számol bo tagjainak a vezetőség. A 
közgyűlés tárgysorozatának egyik kiemel
kedő pontja dr. Nagy Emllné, Gö.lner Mária 

Kalevala és á mai ember" című elő
adása.

A közgyűlés Aarne Wuorimaa budapesti 
finn követet díszzlnökévé választja. Este 
íélkilenc óraker a szálloda márványtermé
ben társasvacsora lesz, n»ly alkalommal 
a finn követnek a Társaság díszoklevelét 
Mják át.

tökéletes magyar filmi

ZÁRT
TÁRGYALÁS

Mária * * Tímár
Budapesten eítycdúJ’

Hollywood

következhet- 
múltban vol-

a hosszú téli 
alatt kijaví-

Vigyázat!
A Darmol hashajtót utánoz
zák. Ügyeljen, mert minden 
tablettán a „DARMOL" 
szónak ésT alakú bevágás
nak kell lenni, Kimondottan 
eredeti csomagban kérje.

— A Turini Vadászok hazafias szervezete 
(IV., Ferenc JózsM-rakpart 23) központi 
hely is égé ben február 27-én, csütörtökön 
délután 7 órakor dr. Gáspár Gyula tanár, 
szerkesztő „Szent István és koráról" címen 
tart előadást. A vezetésig ezúton kéri tag
jait és az érdeklődőket az előadáson való 
megjelenésre.

I? ti ft bálion- 
Dűli'ragián 
lódért’ és viharkábát 

Márton és Szász 
Bálvány-utca 3» Címre figyelni

’.Ú—- “ A’7 Szófia, febr. 27. . ...
Bulgária egykori uralkodójának- 

Ferdinánd excárnak 8ű-ik születésnap
ja a’kalmából Bulgáriától is sokan 
küldtek üdvözlő táviratokat Borifi ki
rály atyjához. Bulgáriában igen jó 
hatást keltett, hogy az exkiiá'y szüle
tésnapja alka’mából Hitler vezér ée> 
kancellár és Ribbentrop külügyminisz
ter is táviratilag fejezte ki szerencse- 
kívánatait.

Tóth Lajos
fest — tisztít

V., fírsef N.'dor-tér 9. 181—337.

Használt fértiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel. Teréz-körűt 2- I » 

Telefon 224—842

MACI!

TAXIGÉPIRÖ
vólklnt orAulént P Tel

423—501. 228-338

BALBA, tSKiíOnt 
divatos frakk eznokin-’. 1-BlcsBu 5 P 
Viselt ruhtk vétele RÓTrt KAROLY 
VII . Akácfau. e T 224-751.

Használtruháért mindenféléért 
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha
üzlet. Rottcnblller-u »7 Telefon 

422-2B3. Hívásra JBvfink.

VESZEK
Pesti Ririap regényeket és egyéb 
tls.ta könyveket Levélhívásru 
hiihoi megyek

VÖRÖS PÁL 
újságárus
Ká vln- tr kö»«B*n

mi-

Perfekt majjar-német gyorsfrónyt 

önálló 
levelezői

!ri levelezésben is ért. keres nagy*  
vállalat aronnali belépésre. Aján
latok elldisme.-etes1, jeligére 
a lap kiadóhivatalába küldendők.

Gál Alajosné 
é# Guttmain Margit 
angol és francia divat-szálon luk most 

IV.o Galamb-u. 8. II. 4.

0g> f*  bérautóIra »- TÉLÉ FŐN

223-086Figyelem! Téli almát, minden 
leg.obb fajtát sréllítok 20 kg-os ládá
ban. Tissta loaathín. Ranetb P 1H.“0, 
köz'inséges vegyes faitáj i p 14.no, «a. 
alma 10.80. 20 kg-os ládában ab itt 
utánvét. Fuchs Ferenc gyüinillcske- 

reskedfi. Máramarossriget.
Egy pengőért óránként Írógé
pemmel lakásra megyek. Este is 
Ino-ie Margit, Bent Ntváü-körút 5.

127'11.
liá akho .pgolosobban 

MŰM Vloiááuw se t, 
®T&’S'war«K 
ffleshet srérkeaáíságben.

I>e;sc«rrj--a,oa ári. Hatkor.
I—

Esőkabát
ballon, tisztikabát, ragián

Salamonovils Manó
esíikípeny-fy'r. V., Sas-utca 25.

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

K U £T U R A 
Középiskolai sVíajüntm- 
lolyaiu. Olcsó, bi .tos. Válasa- 
bétyee'.) Budapest. M, ster-utca 4

Füstölt libamell 
kiváló há-i föstölés 2.60 P. 
Libacomb 8.— P. ft l'g. 
frankó. Dellné. Debrecen. Hall»z4

TRIÜMPH megyar- 
őrs ágive érkepv.selete. Kedveiéi rab 
tifjtalair bemutatás. ÉD-S és DcCSY, 
Bpest. VII Akácfu-u 13 T 822-024.

A lm AB f1 dunatbán szállt etr Mlillai 1 20 hr.-os trllcsomcgo- 
lásu láilábsn 20 P-ért Jó miníísérfi 
Jonatbán. Batul. Sóvári stb vegyesen 
15 P. II o. 11 P-ért, ah Kökényes 
utánvéttel. Smilovics Antal, gyümölcs*  <

kereskedő, Kökényes. Kárpátalja. J
NŐI SBnbásAgra e hét alatt töké- 
IcV'sen méltatnom. Tassy sra'oa.

Veres Pálné-u. K, T. 8S7-O4Ü.
gtfzpontl fútéses melegvize*  kfl iin- 
beláratfi Fl’ebb *eol>a  kiténS ellátás
sal Kaik Mjlisa-Utoa ót 8. T. 123 Kél. . 
UrlCMII&dpfil kilönbejérart azé? 5 
raoba tírdöa abáv.r! Mail Amdi-u.

es. in 32.
aww liriiit.iiHi .............  -■



g rssri L A P ZÁ R TA
Lux Elek meghalt
Nagy veszteség érte a magyar mű

vészetet: Lux Elek szobrászművész, az 
Országos Magyar Iparművészeti Is
kola, tanára február 26-án hosszas szen
vedés után 58 éves korában, elhúnyt. 
Lux Elek kivételes művészi egyéniség 
volt és munkássága úgy itthon, mint 
külföldön jelentékenyen hozzájárult a 
magyar művészet jó hírének emelésé
hez. Szubtilis művészete á nagy és kis 
plasztikában és kiváló pedagógiai ké
pességei maradandó emléket állítanak 
az elhunytnak iparművészetünk és 
képzőművészetünk történetében. Teme
tése iránt még nem történt intézke
dés. Az Országos Magyar Iparművé
szeti Társulat díszsírhelyet kért szá
mára a fővárostól a kerepest temető
ben. *

Líráért lei,
— leiért letartóztatás
Zemeka István székelyzsombori sző

nyegkereskedőt ma délelőtt a királyi 
ügyészség valutaosztálya előzetes le
tartóztatásba helyezte fizetési eszkö
zökkel elkövetett visszaélés büntette 
miatt Zemeka ugyanis az ellene fel
merült adatok alapján körülbelül 39 
ezer lírát az országból kicsempészett, 
ezt az összeget Romániában zúgárfo- 
lyamon leiérmékre beváltotta, aztán a 
leit Magyarországba becsempészva, itt 
tovább üzérkedett a valutával. Zemeka 
a letartóztatás ellen felfolyamodást 
jelentett be. A valutaügyészség detek- 
tivcsoportja dr. Tóth Sándor detektív
felügyelő vezetésével tovább folytatja 
a nyomozást Zemeka bűntársai kézre- 
kerítése érdekében.

A magyar-román 
optálási megegyezés véget vet 

a bizonytalanságnak
Nem jár le február 28-án az optálási határidő

Bárdossy László külügyminiszter és 
Crutzesco Georges budapesti román 
követ tegnap délelőtt a külügyminisz
tériumban az optálásra- vonatkozó 
fontos megállapodást írt alá. A ma
gyar kormánynak kezdettől fogva az 
volt az álláspontja, hogy amíg a ma
gyar és a román kormány az optálás 
módszereire nézve nem állapodott 
meg egymással, addig nem lehet op
tálási haláridőről beszélni, még ke
vésbé ennek időpontját kitűzni.

A magyar kormány az e kérdésben 
való minden bizonytalanság kiküszö
bölése érdedében javaslatot is tett a 
román kormánynak, amely azonban 
ennek az egyedül logikus tervezetnek 
a félretételével február 22-én saját ha
táskörében olyan intézkedést tett.

Tilos a pánik!
Bukarest, febr. 27.

Bukarest lakosságát felszólították, 
hogy légiriadó vagy légitámadás ese
tén a vendéglőkben, kávéházakban, 
színházakban tartózkodók ne hagyják 
el a helyiséget s tartózkodjanak a 
pánikszerű meneküléstől. 

mintha február 28-ával végleg lejárna 
az opciós határidő. nézeteltérést a 
két kormány között sikerült tisztázni 
és most Budapesten olyan jegyzőköny
vet írtak alá a két állam képviselői, 
amely a magyar kormány eredeti ja
vaslatának megfelel.

E jegyzőkönyv közzététele után 
most már minden bizonnyal meg fog
nak nyugodni a február 22-ikí egyol
dalú román közlés következtében az 
érdekeltek, akiket a most már hatá
lyát vesztő román intézkedés a legna
gyobb mértékben nyugtalanított. Az 
optálás határideje tehát február 28-án 
nem jár le és e határidőre nézve a két 
kormány csak ezután fog megálla
podni.

Olás a Házban
Egyheti szünet után a képviselőház 

ma délben formális ülést tartott, 
amelynek napirendjén egyetlen pont 
szerepelt: a további teendőkről való 
határozathozatal. A Ház ülése előtt a 
mentelmi, majd a zárszámadási bizott
ság tartott értekezletet.

Edén
Ciprus szigetén is járt

Ankara, febr. 37.
Mint most ismeretessé vált, Ede® 

angol külügyminiszter Törökország 
Jelé tartva, rövid látogatást tett Cip
rus-szigetén. (MTI.)

A japánok elhagyják
Singaporét

Moszkva, febr, 27.
Singaporét jelentés szerint az Ott

lakó japánok elhagyják Singaporét, 
Már február 23-án 130 japán sze
mély indult útnak.

Német színészegyOttes 
megy Romániába 

a tancsapatok 
szórakoztatására

Bukarest, febr. 27.
(Búd. Tud.) A német csapatok szel

lemi szükségeleteinek kielégítését céizó 
szolgálat keretei között -- mint Ben 
linből jelentik -—a német propaganda
minisztérium utasítására a berlini 
színészek egyik együttese Romániába 
indul, hogy az ott állomásozó tancsa
patokat szórakoztassa. Az elmúlt na
pokban már elutazott Olaszországba 
egy nemet front színházi együttes# 
hogy az ott állomásozó légihaderő ka
tonái számára előadásokat tartson.

Az Osztálysorsjáték 
mai nyerőszámai

20.009 pengőt nyert: 76032
19.039 pengőt nyertek; 7169 60155

5.(500 pengőt nyertek; 10808 14094 49869
54230

4.000 pengőt nyertek: 20217 43792
3.000 pengőt nyertek: 10106 23088
2.000 pengőt nyertek: 8468 12340 35692

50323
1.090 pengőt nyertek: 4425 10441 58728

33989
800 pengőt nyertek: 40467 71036
600 pengőt nyertek: 9740 11708 14590

23695 80634
500 pengőt nyertek: 9153 14624 17381

19140 26855 29821 35799 37948 41642 45231 46322 
5J542 69813 72273 83899

£09 pengőt nyertek: 955 1215 2145 2336 
2881 4028 6060 751.9 11017 14370 18145 19043 
19777 21825 23117 24427 27366 27792 28095 29369 
32960 33041 33171 41104 41905 43839 44743 50365 
51232 52777 53503 54654 54803 57058 62034 65833 
72226 73670 74051 75213 80248 81726 81949 82450 
82876 84720 86110 86788

175 pengőt nyertek: 17 25 103 124 143 
158 235 í®8 £28 377 4..9 474 480 539 523 535
537 755 890 893 955 959 976 977 1041 059 197
232 255 501 517 682 690 709 753 797 818 844
877 894 964 2045 062 €92 154 156 325 350 395
415 443 479 485 506 563 575 578 602 607 663
677 684 717 721 738 783 869 882 929 3001 012
101 167 197 3C6 315 328 351 401 496 541 552
613 6 2 742 767 849 892 895 900 936 4011 034
076 161 165 204 208 254 258 310 339 463 484
659 632 757 805 823 825 859 867 873 915 917
S>60 985 5009 0 7 0’1 0’3 070 179 286 314 338
417 438 464 496 647 667 697 715 727 780 995 1

Nem változik 
az idő

Lényegesebb változás időjárásunkban 
egyelőre nem várható. Átmenetileg száraz

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANVJ EMIL

Kiadja a S Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer 
ko ztőség: Honvéd n. 10 Tel.: 11-53-60, Kiadó: 
áudrásey-út 47. Telefon: 22-42-32. 33-42-33. 22-42-34. 

6018 067 090 126 169 198 228 233 346 411 485 
5S9 624 668 691 703 716 725 764 772 782 7049 
078 160 186 222 307 331 384 401 404 418 461 
511 562 647 766 934 915 956 8002 137 172 183 
309 349 356 423 430 446 515 537 547 559 599 
682 684 727 753 801 890 934 973 938 988 9140 
156 159 202 259 270 437 464 494 525 545 585 
594 604 784 800 816 8‘2£ 875 916 S64

10003 029 0S3 142 200 216 300 367 368 400 
494 547 596 618 672 759 793 955 11056 038 093 
126157 231 249 277 331 347 352 370 391 477 48-3 
497 547 560 574 666 678 707 740 745 858 937 960 
12130 235 237 310 334 352 365 366 442 603 633 
693 880 955 13125 133 148 234 235 378 £85 442 
470 473 476 485 538 584 604 643 644 646 782 
794 496 821 885 978 990 14007 110 140 190 226 
278 392 434 444 470 437 522 533 544 572 573 593 
650 676 662 743 781 941 15197 293 364 388 399 
424 439 482 646 684 751 757 792 793 £08 878 887 
897 961 16000 063 084 091 112 116 239 248 297 
325 374 382 395 504 565 570 604 660 695 737 746 
763 767 841 889 919 930 948 17007 011 094 158 
198 209 246 258 358 689 698 707 732 852 907 
955 974 18039 048 058 110 138 164 184 185 233 
270 342 521 545 552 556 663 715 723 741 745 779 
824 835 896 19040 041 076 084 326 365 503 521 
562 571 608 612 634 662 740 801 899 937 957 
960 971 976

20002 040 042 056 066 104 209 223 233 304 
433 447 478 489 633 694 745 766 882 933 958 991 
21052 061 087 184 185 246 364 334 466 479 481 
482 527 550 594 682 711 732 896 926 979 22003 
082 099 110 134 156 166 246 264 281 291 312 317 
334 364 420 436 472 477 482 493 507 532 686 811 
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marad az idő, de sokfelé lesz köd. Az éj
szakák hűvösek maradnak, de a nappali 
fe'me'egedés kissé fokozódik. Z. I, A

A Meteorológiai Intézet hivatalos je’en- 
iése: Mérsékelt szél, egyes helyeken köd, 
egyébként kevés felhő. Éjjel még elég erős 
fagy. A nappali felmelegdés erősödik.
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*
Felelneeég nélkül. A húzásról a gyorsjeíry; 

zéket Demb’nsky B. bankhAz sorsíe«ryf"árusító 
(Zeigmonl kir-n. 8> adja ki. — Az ötölik osz
tály húzásai folytatólag február 28-án. márciue 
3., 4 és 7-én leezn.ek.

Az új első osztályú húzásokra sorsjegye'' már kaphatók, 
vagy telefonon merreniieilietök a

Benkő Bank
részvénytársaságnál. Budapest, An4rássy-útő«. T.

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-t körforgógépein. (Felelős: Győry Aladár igazgató.)


