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nB balkáni helyzet egyik napról a másikra megváltozhatik"
A ÓBAiiuSaG berlini 

tudósítójának tele onteientese

Berlin, febr. 28.
liiika napnak jellemezhető a teg-, 

napi: a diplomáciai hadszíntéren fel- 
tu^o nyugalom uralkodott. A. német 
sajtó ma alig is foglalkozik politikai 
kérdésekkel, hanem főként a katonai 
szempontból jelentős Atlanti-óceáni 
és a l'Wközi-tengeri hajóélsüllyesz- 
tésekröl számol be. A legégetőbb kér- 
desskre még ma. sem kapható válasz 
es nem erősítik meg azokat a világ
sajtót bejáró híreket, amelyek arról 
szálnak, hogy német hadosztályok 
volnának Bulgáriában. A Wilhelm- 
sirasse szóvivője, miként eddig is, 
cáfolja ezeket a híreket, de azt a ta
nácsot adja, hogy minden nap isme 
teljék meg a kérdést, vájjon a helyzet I 
a Balkánon nem változott-e meg. Eb
ből a tanácsból az a következtetés 
vonható le, hogy

a szituáció valóban egyik napról a 
másikra megváltozhatik,

Valamint az is világos, hogy ezekben 
a körökben csak az esetleg teendő lé
pés közlését és a hivatalos indítóoko
kat várják meg, hogy a világnak új 
szenzációkat jelenthessenek be-

Mindenfelé a sajtóban, különösen 
Angliában és Amerikában, fölvetik a 
kérdést, hogy mit csinál majd Török
ország abban az esetben, ha német 
csapatok a bolgárok oldalán Szófiá
ban, vagy még délebbre hirtelen meg I 
fognak jelenni? Berlini politikai kö
bökben is felmerült ez a kérdés, de 
gyomban válaszolnak is reá és pedig 
azt, hogy — semmit, másszóval

Törökország passzív marad.
®zt a vélekedést meg is okolják, 
^menyiben kifejtik, hogy az utóbbi 
hetek politikai fejlődése, a Papén an
karai nagykövet által rendezett esté
jek és fogadása elég világosan meg
kutatták, hogy milyen irányt vett a 
géniét-török kapcsolatok fejlődése. A 
birodalmi főváros semleges megfigye
li Papén diszebédeit és vacsoráit 
győzelmi ünnepeknek minősítik. — 
?°ha a német hivatalos helyek mélyen 
hallgatnak az ankarai nagykövet te- 

ekenységéről, ennek a végeredménye 
kég sem iehet kétséges: Törökország 
ka fog megmozdulni.
Kövid jelentésekben beszámol a nő

ket sajtó
az amszterdami és rotterdami za- 

vargásokróL
v&zről nem titkolják, hogy 

. nh ellenséges propaganda idézte 
1 ®s megemlítik, hogy ebben angol és 

zsidó elemek játszottak szerepet. E 
rendzavarásoknak alighanem

súlyos következménye i vannak a 
holland polgári lakosságra, mert 
német részről kijei intet lék, hogy 
egészen erélyes eszközöket vesznék 
igénybe, hogy észre térítsék a né

pet

A mai politikai helyzetkép vázolá

(Eritrea Etiópia, 
Szomáli-föld)

Keletafrika

Tekintettel arra, 
hogy a korlátozott 
lapterjedelem miatt 

nagyobb méretű tér
képeket csak rit
kán közölhetünk, 
kérjük az olvasót, 
vágja ki és tegye 
el ezt a térképet. 

Cincár-Markovics Székesfehérvárott
Cincár-Markovics jugoszláv külügy

miniszter budapesti látogatásának hi
vatalos programja tegnap este véget 
ért de a miniszter, mint magánember 
még két napot tölt Magyarországon. 
Ma délelőtt Hóman Bálint kultuszmi-

sához hozzátartozik az új német állás
foglalás közlése a DarZan-kormánnyal 
színiben. Arra a kérdésre, vájjon ezzel 
a kormány alakítás sál a francia kor
mányválság megoldottnak tekint
hető-e, a Wilhelmstrasseban negatív 
választ adtak. Darlan kabinetalakítá
sával szemben igen tartózkodó állás
pontot foglalnak el és csupán annyit 
közölnek, hogy O. B.

niszter meghívására a miniszter tár
saságában autón Székesfehérvárra uta
zott, ahol megtekinti az igen nagyér
tékű ásatásokat és a város egyéb ne
vezetességeit Délben a polgármester 
ad a jugoszláv államférfi, tiszteletére 

csak az idő fogja megmutatni, 
hogy komolyan vehetők-e az új 

viehy-i kormány Ígéretei.

Most is ismétlik, hogy a francia kor
mánykísérletezések miatt sokát szen
vedett a német-francia viszony és 
Franciaországnak nem szabad elfelej
tenie, hogy Németország legyőzte.

ebédet, délután a vendégek vissza
térnek Budapestre s az eredeti pro
gram szerint a jugoszláv külügymi
niszter feleségével és kíséretével esté 
az Operaház Fidelio előadását hall
gatja mette



Newyork, febr. 28.
Az amerikai sajtó újra több figyel

met szentel a kelet-afrikai karcoknak. 
A lapok mind megállapítják, hogy ez 
eritreai olasz erődítmények cs kikötő
városok, elsősorban Keren, Massaua és 
Asmara, milyen modern és erős vé
delmi művekkel rendelkeznek.

8©mbakár-csa!ők
Newyc-rk, febr. 28.

Az Associated Press londoni jelen
ese szerint az Anglia ellen viselt 
légiháború újfajta oszlást honosított 
meg- A kormány egész sereg egyén 
ellen emelt vádat, mert jogtalanul 
kártérítést követeltek a kormánytól a 
bombáktól elszenvedett állítólagos ká
rokért. Egy embert háromévi fagy
házra ítélték, mert ezen az úton 1130 
dollárt csalt, ki hat hét a'att. Négy 
embert 12—18 havi fogházbüntetéssel 
sújtottak. (MTI)

London:
„Nincs jelented

London, febr. 28.
(Reuter) A légügyi és belbiztonság

ügyi minisztérium jelenti:
Péntekre virradó éjjel semmi jelen- 

tcnivaló nem történt. (MTI) .
«i

Washmgton, feb?. 28.
(NST) Az Egyesült Államok és 

Anglia közt eszmecsere folyik arról, 
hogy légitámaszpontokat létesí.enek 
Grönlandon. Az ötlet az angoloké és 
az a brit kívánság adott rá alkalmat, 
hogy az Angliának szánt amerikai 
hadirepülőgépeket légiuton szállítsák 
Labradoron, Grönlandon és Izlandon 
át. Amerikai részről már meg is kezd- 
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Istrmbul, febr. 28.
Az esti lapok közük, hogy a dél- 

rhodéziai csapatok Olasz-Szomálibaii 
Habai városa ellen intéztek sikertelen 
támadást. A ITabait védő olasz csapa
tok Warseichből kaptak erősítést.

ték Grönlandon a szükséges mérnöki 
felméréseket, bár a dán gyarmat 
kopanhágai hatóságai erre nem adtak 
.engedélyt. Washington elhatározta, 
hogy az olvadás beálltával megkezdi 
a légitámaszpontok építését. Az ango
lok viszont a közeljövőben ki akarják 
’-ovileni az iz’andi légikikötőket.

Francia csapatszáliítás 
Indokínába

Milánó, febr- 28.
A Stampa tokiói tudósítója csü

törtökön azt jelenti, hogy a 10.000 ton
nás St. Pierre francia gőzös Saigonba 
érkezett, ahol Dakarból és Madagas- 
karból érkező gyarmati csapatokat 
szállított partra. A lap szerint Tokió
ban úgy tudják, hogy Indokína ve
zetői titokban érintkezésben állnak az 
angolokkal é-s azt is felteszik, hogy 
„Saigon kész Singapore, Manila vagy 
akár mindkettő karjaiba vetni ma
gát".

— Ötezer tenyészállat a mezőgazdasági 
kiállításén. A március 29-én megnyí ó or
szágos mezőgazdasági kiállításra nagy
számban jelentettek be tenyészállatokat. 
Lovakból körülbelül 200, tarkabikából mint
egy 800, borzderesbikából €0, magyar alföldi 
bikából száznál több, inangalicasertésbT 
kb. 1500, hússertésből 4—50Ö. juhból kb. 600 
kerül kiállításra, ezenkívül ezrnél több ba,- 
roinú, galamb és házinyul, többszáz faj
tiszta kutya és élő hal szerepel még a 
nagysikerűnek ígérkező kiállításon.

NAGY NAPOK,
KIS JfilREK

Tragikus módon vesztette életét Rouen 
egyik legismertebb búvára. A búvár le
szállt a Szajna fenekére, hogy előkészítse 
a háború alatt felrobbantott híd felszínre- 
hozatalát. Közben egy kiálló vasdarab fel
szakította búváröltönyét és a szerencsétlen 
búvár megfulladt.

Casteliosso sziget megszállásának az 
olasz főváros vezető köreiben nem tulaj
donítanak különösebb jelentőséget. A szi
get a klsázsiai patt közvetlen közelében 
fekszik s több mint 100 km távolságra van 
Rhodos szigetétől. Teljesen elszigetelt hely
zeténél fogva a legcsekélyebb jelentősége 
sincs harcászati szempontból, hangoztat
ják Rómában.

Harmincezer eigányt számoltak össze 
Németországban. A népszámlálás azzal az 
eredménnyel végződött, hogy a német bi
rodalomban lakó cigányok nem az indiai 
származású nomád cigányság leszárma
zottjai, hanem már teljesen elkeveredett 
elemek, amelyeknek faji meghatározása 
csak hosszas vizsgálat alapján lehetséges. 
Maguk a cigányok 20,000-en vannak, de 
még körülbelül 10.060 főnyi keveréket lehet 
hozzájuk számítani. Ebbe a számba nin
csenek beleszámítva azok a keleti cigányok, 
akik a varsói kormányzóság és Danzig vi
dékén élnek.

Kiutasították Olaszországból Whytaekert, 
a Chicago Daily News római tudósítóját. 
Kiutasítására, hír szerint, nem egy elszi
getelt közlés© adott okot, hanem ■általában 
kifogásolták tudósításainak hangját. Why- 
tackcr elutazása előtt búesúkihallgatásra 
jelentkezett a Duóénál és a fasiszta biro
dalom néhány más vezető egyéniségénél, 
akik azonban nem fogadták, mint ahogy 
az utóbbi időben olasz hivatalos vezető
férfiak általában nem fogadnak már ame
rikai állampolgárokat.

Merész repülőgép és naszádkonstrukeiói- 
val tűnt fel néhány évvel ezelőtt Húbert 
Scott-Paine montreali gépkonstruktűr. Kü
lönösen nagysebességű búvárhajó-üidöző 
naszádjaival vonta magára a szakkörök 
érdeklődését.- Vállalata, melyet két évvel 
ezelőtt 200.000 fonfcsterling tekével alapí
tott, m.a már három ország haditengeré
szetét számítja vevői közé: az amerikait, 
a kanadait és a hollandindiait. Az ameri
kai haditengerészet szakértői a legnagyobb 
megelégedés hangján nyilatkoznak Soott- 
Painő gyorsnaszádjairól, amelyek közfii 
huszonhármat már szolgálatba is állítot
tak. A feltaláló vállalata nagypaponként 
bocsát vízre egy ilyen gyorsnaszádot. A 
naszád gyártását Scott-Paine szabadalma 
alapján most több amerikai üzem is fel
vette gyártási programjába.

Isztanbuli katonai megfigyelők szerint az 
eritreai harcokból világosan kiderül a 
tény, hog-y Olaszország milyen komolyan 
biztosította ezt a legfontosabb afrikai 
gyarmatát. Eritrea, amely éghajlati viszo
nyainál fogva gazdasági szempontból, föld
rajzi helyzeténél fogva pedig katonai szem
pontból Afrika egyik legelőnyösebb terü
lete, olyan kitűnő, modern és elsőrangúan 
felszerelt erődítményekkel, illetve megerő
sített kikötőkkel rendelkezik, mint Kerenf 
Massaua és Asmara.

Az angol polgári védősereg, a Homo 
Guard egyik tagja, azzal a váddal került 
a bíróság elé, hogy egy kényszerleszállást 
végzett német pilótától eltulajdonított egy 
pisztolyt, s egy repülősisakot. A bíróság a 
vádlottat felmentette azon az alapon, hegy 
még 1748-ban, III. Vilmos király uralko
dása idején elvileg'kimondották, hogy an
gol állampolgár jogos tulajdonát alkotja 
minden olyan ingóság, amelyet a király 
ellenségeitől el tud vemmij.

A világ matematikusaihoz intézett felhí
vást a görög' matematikai társaság és eb
ben az összes matematikusok rokonszenvét, 
támogatását kéri Görögország, mint Pita- 
gorasz. Pláto, Euklidesz, Arhimedesz és 
Apóllóniusz hazája számára.

Légiriadó idején Angliában a vonalok
nak fokozni kell sebességüket egy most ki
bocsátott rendelet szerint. A személyvona-

és olcsó
a Darmol. Beváltja, ámít ígér.

[flíMe <?2> HNincs vele bajlódás,teafózés, 
™ fossz Iá.- Jóízű hashajtó a

Mr 14 tIMrfrt li fjórrtMrUnM. 

tok maximális sebessége így elérheti as 
óránkénti negyven kilométert. Egyébként, 
a háború kitörése óta a személyvonatok 
csak 24 kilomóteres sebességgel közleked
hettek.

A. zsidók elszállítása Bécsitől megkezdő
dött, s havanként több vonat szállítja őket 
a lublini körzetbe. Egyébként még ma is 
csaknem minden üzlet, kávéház és szálloda 
bejáratánál zsidóellenes felíratok olvasha
tók. A zsidók nem látogathatják a mozi
kat, színházakat, nem sétálhatlak a par
kokban, nem ülhetnek le az utcai padokra 
s gyermekeik .nem játszhatnak a kijelölt 
játszótereken. Nem mehetnek öl nyilvános 
fürdőkbe, s az utcákon nyáron este nyolc, 
télen pedig este hét óra után nem mutat
kozhatnak. Igazolólapjaikat és élelmiszer
jegyeiket J-betű jelöli. Szükség’eteik be
szerzésére csak délután 2 és 3 óra között 
jelenhetnek meg az üzletekben..

Közeledik az a pillanat, amikor Anglia 
kénytelen lesz megszakítani diplomáciai 
kapcsolatait Bulgáriával, — mondotta teg
nap George Rendeli szófiai angol követ 
angol és amerikai újságíróknak. Hozzá
tette még: ez esetben Bulgáriát az a ve
szély fenyegeti, hogy hadszíntér lesz.

Ausztrália megszakította Romániával 
kereskedelmi összeköttetését. Ezzel a do
mínium követte Anglia példáját, amely 
már junius óta beszüntetett minden ex
portot Románia felé.

Sangháj japán lakóit állandó rettegésben 
tartja a japánellenes kínai titkos szerve
zetek terrorista tevékenysége. A japán la
kosok kérésére most elhatározták, hogy a 
terror leküzdése céljából japán tengerész
csapat állomásozik ezentúl a városban. A 
legtöbb japáne’lcncs terrorszervezetet már 
sikerült szét ugrasztani, számos tágjukat 
pedig letartóztatni, de azért még mindig 
működnek kínai terroristák.

Montevldcoban szervezet alakult az an
golszász hírverés leküzdésére. A szervezet 
neve: „Olaszeredetű uruguayiak és Olasz
ország barátainak szövetsége". A szövet
ség szembe akar szállni a fasiszta Olasz
ország rágalmazóival.

Tizenöt mérges kígyót loptak el az újvi
déki pályaudvaron. A kígyók egy kígyó
bűvölő tulajdonai voltak. A rendőrség 
most keresi a tolvajokat, hogy magakadá
lyozza a tömeges szerencsétlenséget.

Cigánymuzsika mellett töltötte 8Ö-ik szü
letésnapját' E'crdinánd -volt bolgár..király 
Föstyénben. A pöotyéni nagyszálló nagy
termében Galbayy Jojo cigánybandája ját
szotta neki a Szebbnél-Bnjbb magyar nótá
kat. Az agg ox-uralkodó maga is együtt 
dúdolt a cigánnyal: „Minek a síőke én
nekem ..majd kérte, hogy játssza él » 
banda a „Ritka bura, ritka árpa, titka 
rozs“-L Koburg Ferdinánd magává! vitto 
elválliatatlan kísérőjét is a Dúnesi nevű 
kutyát, ame’y minden útjára elkíséri a 
volt uralkodót.

Megcáfolja az Ofeserva'oré Romano azt a 
hírt, mintha a pápa Faulhabar bíboros 
müncheni érseknek üdülés céljából rendel
kezésére bocsátotta volna Castelgandolfot, 
a pápák nyári rezidenciáját.

Tétedé bői letartóztatták a norvég trón
örököst Angliában. Mint a „Ya“ című mad
ridi lap levelezője jelenti, a trónörökös 
egy hadgyakorlat színhelyére indult, de el
késett, vagy nem az előírt útvonalon ha
ladt gépkocsijával, mert egyszerre repülő
gép tartott felé, a gépből angol ejtőernyős 
vadász ugrott ki, megállította a gépgccsit 
s a tsrónrököst elfogta és egy olyan he'yl- 
séffbo szállította, amelyet „inváziós bör
tönnek" rendeztek be jód őre, az esetleges 
német be őz ön! és idejére. Több óra hossza4 
tartott, amíg a norvég trón várományosá
nak sikerült igazolnia magát, mire sűr& 
boesánatkéréBok közt szabadon bocsátották.

Izniót kötelező a hitoktatás a francia 
állami és magániskolákban.

Tclefoftcénznrát akarnák bevezetni Atfe- 
rikában külföldiek és o'yan személyek te' 
lefonbcszélgétéseinek ellenőrzésére, akikről 
feltehető, hogy kémkedést vagy síabotúzst 
készítenek elő. .

özv. Hanák Lipótné a ínaga éa 
gyermekei nevében megtört szívvel 
jelenti, hogy szeretett fia 

Hanák Árpád 
zenetanár, zongoraművész

52 éves korában rövid szenvedés 
utáii elhunyt.

Temetése f. hó 28-án, pénteken 
d. u. 3 órakor lesz a rákoskeresztúri 
temetőben.

Életének záróakkordja a magyar 
föld muzsik 'ja volt, amely az óceánon 
túlról hazahozta. ■ ..Jy



Edén és ai ankarai 
orosz és jugoszláv 

követek
London, febr. 28-

(NST) Az angol rádió jelentése 
szerint Edén angol külügyminiszter 
csütörtökön délután egy luneh kere
tében találkozott az ankarai szovet- 
orosz nagykövetettel és a jugoszláv 
követtel.

Rooseveit
q demokrácia meg

védéséről
Washington, febr. 2S.

.. ..óúdvelt cincik az elm.ult év leg
jobb amerikai filmművészeinek jutal
mazása alkalmából rádióbeszédet 
mondott a Fehér Házból. Beszédében 
az Anglia megsegítéséről szóló tör
vényt igen fontos tényezőnek mon
dotta a nyugati félteke védelme 
szempontjából. Kijelentette, hogy az 
Egyesült Államoknak egyúttal a nyu
gati félteke valamennyi demokráciá
ját s egyáltalán a demokrácia jövőjét 
kell megvédenie. Kifejezést adott to
vábbá annak a nézetének, hogy a 
nyugati félteke ma az a.meriikáközi 
együttműködés fényes példája.

Az Egyesült Államok kormánya gé
pezetet létesített, hogy az amerika- 
közi együttműködés és a földrész, 
megvédése szellemében előmozdítsa a 
fokozódó gazdasági és kulturális 
kapcsolatokat az Egyesült Államok 
és a többi amerikai köztársaság kö
zött Rooseveit az amerikai filmmű
vészek főfelaidatának minősítette, 
hogy művészetük segítségével köze
lebb hozzák egymáshoz a nyugati 
fáitoké népeit. (MTI)

Cipót szereztek 
jegy nélkül

A cipőrendelet óta a. betörők a 
Utóbb a cipő- és bőrkereskedők ki
rakataira vetettók magukat. Sok ilyen 
betörés történt az utóbbi időben. Teg
nap a Wosselényi-utca 53. számú ház
ban Grosszmann Miklós cipőksreske- 
dő kirakatát törték be s annak egész 
tartalmát elvitték a betörők.

Bűntény, vagy halálos 
szerencsétlenség ?

Ma hajnalban a csepeli híd alatt egy 
férfi összeroncsolt holttestére bukkan
tak a járókelők. Kiderült, hogy Hückl 
Köbért gyári munkással azonos. Le
het, hogy lezuhant a hídról, de az is 
tehet, hogy letaszították. A rendőrség 
Nyomozást indított az ügyen.

Elfogták a „feledékeny**  
áltatermelőt

vakmerő 
iováros- 
adta ki

Megírtuk, hogy heteken át 
Bzuiianios garázdálkodott a 
bán. Erdélyi fatermelőnek 
álagát, végigjárta a minisztériumo- 
"■it, a különböző kereskedelmi szerve- 
2“tekct. faipari vállalatokat, bankokat 
8 ió fellépésével sikerült egész sereg 
Embertől 20—153 pengőig terjedő ösz- 
s&egeket kicsalnia, azzal az egyszerű 
fűkkel, hogy otthon felejtette a pénz- 
/ű’cáját- A szélhámos ezután eltűnt. 
Á föndőrség körözőlevele alapján teg- 

űp Békésgyulán elfogták a csalót, 
ott. is hasonló fogással próbálko- 

,8>t. Kiderült, hogy Dezső Gergely 
‘msnélküli tisztviselő az illető.

Cd"-A'-

FERENCJŐZ
KESERÜVIZ
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Rendfenntartó osztagok
/Amszterdamban

Nagy, parádés felvonulást rendeztek a német rendfenntartó osztagok pán
célkocsikkal Amszterdam utcáin

'ukarest vezetőségét is 
vádolják a Carlton-palóta 

összeomlása miatt
Bukarest, febr. 28-

(Búd. Tud.) Csütörtökön ült Össze a 
bíróság, hogy megkezdje a múlt évi 
földrengés alkalmából összedőlt Carl- 
ton-palota építőinek bűnperét. A pa- 
lata összeomlása során tudvalévőén 
1ÍQ ember vesztette életét. A tárgyalás 
megnyitásán igen nagyszámban jelen
tek meg a szerencsétlenül jártak hoz
zátartozói, továbbá a két életben ma
radt ember, egy cselédlány, aki ágyá
val együtt a negyedik emeletről kizu
hant az utcára és egy Holcer nevű 
munkás, aki a XI. emeleten lakott és 
mégis könnyebb sérüléssel úszta meg 
a házösszeomlást.

Budapesten keresik dr.Csányi Mátyás 
szegedi ügyvéd és édesanyja rabló

gyilkosát
Szeged, febr. 28.

Szeged városa még ma is a csütörtö
kön elkövetett kettős rablógyilkosság 
hatása alatt áll. Mint ismeretes, teg
nap délután ismeretlen tettes megölte 
dr. Csányi Mátyás ügyvédet és annak 
71 éves édesanyját. A férfi behatolt a 
lakásba és a magával hozott francia 
kulccsal ütötte agyon az ügyvédet és 
édesanyját. Az ügyben a budapesti 
rendőrség is nyomoz, mert feltehető, 
hogy a gyilkos Budapestre szökött.

A rablógyilkosról pontos személy
leírás van a szegedi rendőrség birto
kában: .180 centiméter magas, drapp
kabátos, szőke, iparos külsejű férfi. 
Napokon át ólálkodott az ügyvéd háza 
körül. A vizsgálóbíró ma délelőtt rész
letesen kihallgatta az ügyvéd házve
zetőnőjét, J^oviczki Máriát. Az asz- 
szony elmondotta, hogy ez az iparos 
külsejű ember már délelőtt is kereste 
az ügyvédet s amikor délután egy 
órai távoliét után éppen hazatérőben 
Volt, a kapuban újra találkozott vele. 
Rövid drapp-kabát volt rajta- A pá- 
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A vádlottak padján ültek: Schindl 
Lipót, Schindl Károly, Schattenberg 
Ottó, Schneider- Káro.y, Can/acu.sino 
György és Akim Tivadar.

A per érdemleges tárgyalására nem 
kerülhetett sor. mert az ügyész beje
lentette, hogy a vádat Bukarest város 
vezetőségére is kiterjesztette, mert 
minden előzetes műszaki szemle nél
kül engedélyt adtak a hétemeletes 
Carlton-palotának további négy eme
let ráépítésére- A bíróság az érdem
leges tárgyalás megkezdését március 
20-ra tűzte ki.

lyaudvar felé sietett, ami arra vall, 
hogy vonaton megszökött Szegedről.

Ma délelőtt felboncolták az áldoza
tokat s megállapították, hogy mind
kettőnek a halálát agyroncsólás idézte 
elő. A nyomozás abból a feltevésből 
indul ki, hogy a rablógyilkos tudott 
Csányi Mátyás legutóbbi tranzakciói
ról. Pár nappal ezelőtt az ügyvéd el
adta egyik szegedi házát 58.000 pen
gőért, a gyilkosság napjának reggelén 
pedig Csányi Mátyás anyja eladta 
zongoráját, amelyért 600 pengőt ka
pott. A rablógyilkos a pénz után ku
tatva, feldúlta az egész lakást, de 
mindössze 20 pengőt talált. Ez volt a 
kettes gyilkossággal szerzett egész 
zsákmánya.

A szegedi rendőrség reméli, hogy a 
pontos személyleirás alapján már né
hány órán belül kézrekerül a rabló
gyilkos.

HIRDESSEN A „PENGŐSÉBEN! 
BIZTOS EREDMÉNY!

Százezrek olvasták a regényt! SZÁZEZREK FILMJE

A MANDERLEY HÁZ ASSZONYA
3-ik hétre prolongálta: SCALA

Két beszéd
Bárdossy László külügyminiszter és 

felesége tegnap este a Park Club he
lyiségében Cincár-Markovics jugoszláv 
külügyminiszter és felesége tisztele
tére estebédet adtak. A vacsorán a két 
külügyminiszter pohárköszöntőt mon
dott, de ezek a megszokott diplomáciai 
formaságon túl különösen mély értel
met kaptak, mert a két megnyilatko
zás a két nemzet őszinte érzelmeit 
tárta fel. Ezt a két beszédet mindenki 
megértheti, mert őszinték voltak és 
szívből jöttek s mind a két külügymi
niszter a békéről beszélt, a magyar és 
a jugoszláv nép közös törekvéseiről, 
hogy elkerüljük a háborús bonyodal
mak pusztításait és következményeit. 
Bárdossy László azt hangoztatta, hogy 
mindkét nép szívében a barátság, sza
badság és igazságosság egyforma 
eszméi gyökereznek s erre a jugoszláv 
külügyminiszter mintegy válaszképpen 
azt hangsúlyozta, hogy a két állam 
között kötött ilyen kapcsolatok éppen 
az átélt viharos, nehéz idők után kü
lönleges értékkel bírnak s e kapcso
latok által a béke ügyét segítik elő. 
Megállapították azt is, hogy a két ál
lam között a szívélyes viszony ma 
biztos és mélyrenyúló alapokon nyug
szik, az együttműködésre való eltö
kélt szándék és lelkes igyekezet tölti 
be a két nemzet minden fiát és a po- 
hárköszöntőkben külön is kihangsú
lyozták, hogy ezek az érzelmek ezen
túl is vezérelni fogják a két országot 
és népeit. Mindenkinek a szíve mé
lyéig hatott a jugoszláv külügyminisz
ternek az a kifejezett óhajtása, hogy 
a két ország közös erőfeszítése bár 
csak meghozná gyümölcsét Magyar
ország és Jugoszlávia, valamint Euró
pa egész eme részének javára.

Megölték Halált
Csánytelek községben Juhász Ist

ván és Vida Tamás tavaly áldozócsü
törtökön a korcsmában borozgattak. 
Ugyanitt iddogált Halál Illés is, aki
vel Juhászék két éve haragban vol
tak. Hajnalban Juhász és Vida Halál 
lakásához botorkáltak és ott lármát 
csaptak. Kijött Halál, verekedés tá
madt, előkerült a vasvilla is. A túl
erő győzött, Halált súlyos sérüléssel 
beszállították a szentesi kórházba, ahol 
meghalt. A szegedi törvényszék Ju
hászt és Vidát négy-négy évi (egy
házra ítélte. Az ítéletét a tábla és a 
Kúria is helybenhagyta.

A váci fegyház lakói 
225 pengőt adtak 

az árvízkárosultaknak
Az árvíz hire a váci fegyintézet 

darócruhán lakóihoz is eljutott. Más
nap már kérvény feküdt az igazgató 
asztalán: engedje meg, hogy maguk 
között gyűjtést rendezhessenek az 
árvízkárosultak javára. A fegyencek 
néhánypengős szorgalmi díjukból 225 
pengőt gyűjtöttek össze.

— A Margitszigeten legszebb a ta
vasz. A P-alatinus gyógyszállóban leg
kellemesebb az üdülés.

— A Nyugat március 1-i számába Illyés 
Gyula „Veres Péter útja“ címen írt cikket. 
Bóka László, Mohácsy Jenő, Komjáthy 
Aladár, Nagy Zoltán, Weöres Sándor, Be
nedek Marcell, Szerb Antal és meg több 
kiváló író tollából jelentek meg a Nyugat 
új számában igen értékes cikkek.



FEJŐS PÁL,
AZ EGYKORI FILMRENDEZŐ 

KÉT INKA VÁROST 
FEDEZETT FÖL

Stockholm, febr. 28.
Fejős Pál, az egykori kiváló filmren

dező nagy filmsikerei után hirtelen pályát 
változtatott és beállt a földrajzi kutatók 
sorába. Első expedíciójáról most érdekes 
hír érkezett a svéd fővárosba. A ku
tatóiét, amelyet egy svéd nagyiparos finan
szírozott és amely 1940 májusában kezdő
dött, máris sikerrel járt, mert Fejős Pál 
egy svéd és amerikai tudósokból álló cso
port ólén az Andokban két ősrégi 
inka város nyomaira bukkant. 
A 4000 méter magasságban fekvő romokról 
megállapították, hogy a két várost valaha 
Fiijupata Markának és Szajak Markának 
hívták. A két fennsíkvárosba sziklákba vá
gott lépcsők vezetnek és sok épen maradt 
őrtorony, néhány hatalmas főépület, temp- 
Icm-rom, fürdő és csatorna jelzi bennük az 
egykori inka civilizáció magas sznvonalát. 
Fejős Pál expcdiciós jelentésében azt is 
elmondja, hegy az Andokban folyó kutató
munkák során még három Inka vá
ros nyomaira bukkant.

Li-zt Ferenc emlékének 
hódol Magyarország 

és Amerika
A Liszt Feronc-kultusszal kapcsolatos, 

két igen érdekes hírről adhatunk számot 
az alábbiakban:

SAz Országos Liszt Ferenc Társaság 
március 5-én, szerdán este fél ki
lenckor az Esztert,ázy-utca 26. szám alatti 

Festetics-palotában felavatja új he
lyiségeit és gyönyörű új hang
versenytermét. Az avatóesten Ki- 
s z ely Gyula,,, a kiváló zeneszerző elő
adást tart Liszt Ferencről, majd á nagy 
magyar zeneköltö H-moll szonátáját Fa
ragó György játssza el. Vörösmarty 
Mlhá'y „Óda Liszt Ferenchez" című költe
ményét Ujlaky László szavalja el, Liszt 
hárem dalát pedig Rigó Magda, három 
kórusra irt művét pedig a Cecilia-kórus 
Bárdos Lajos aligazgató vezényletével adja 
elő. Az országos ünnepnek szánt koncertet 
a rádió is közvetíteni fogja.

A ma reggeli táviratok között egy 
beszámol arról, hogy egy nagy hol

lywoodi filmgyár filmet készít 
Lis-zt Ferenc életéről. A film való
ságos zenei parádét nyújt majd a közön
ségnek, mert Liszt Ferencen kívüle Cho
pin és Wagner is nagy szerephez jut
nak benne. A film gyár a zongora
számok eljátszására Bartók 
Bélát akarja megnyerni, a zene
kari részeket pedig Reiner Frigyes, a 
világhírű magyar származású karmester 
vezényli majd.

s

Uj magyar Duna-tengerjáró hájó

Tegnap bocsátották vízre az „Ungvár" nevű új duna-tengerjáró hajót

Szezföíseteii spertot hozott 
ag eb© ¥áiogaiott edzés

SZÁZADSZOR játssza hétfőn a Pódium 
„T ekintettel orra...**  című nagysi
kerű műsorát.

MAROSVÁSÁRHELYRE SZERZŐDÖTT, 
ICr é mer Ferenc igazgató társulatához, 
az „Erzsibe t“ című opei ett két főszere
pére Hegedűs Klári, a kitűnő fiatal szí
nésznő, aki tavaly végezte d Sziniakadé- 
miát és Görbe János. A marosvásárhelyi 
Erzsébet-bemutató március 7-én lesz.

A BERLINI KRITIKA SZÍVESEN FO- 
GADTA B ó k a y ,János „Felesé g“ című 
darabját, amelyet tegnapelőtt mutattak be 
az Unter den Linden-szinházban.

ÚJRA MEGHÍVÁST KAPOTT NÉMET
ORSZÁGBA ERMETE ZACCONI, a világhírű 
olasz színész. Tavasszal három új olasz da
rabbal, Forzano, Gherardi 
egy-egy művével kezdi meg 
met városokban.

FORRADALMASÍTOTTA 
SORT Fellegi Teri, mert 
lókat és hangversenyszámokat is felvett, a? 
Astoriában előadott remek programjába.

és Romua'.di 
turnéját a né-

A DIZÖZMÜ- 
klasszikus da-

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Fidclio (‘tó). — NEMZETI- El- 

némuU harangok (’tó). — KAMARA: Kaland 
•'W*  MADÁCH: Négy asszonyt szeretek 
’tó). — VÍG: A szőkékkel mindig bai van 
(’tó). — MAGYAR: Gyergyói bál (’tó). —
magyar művelődés háza.- ifjúsági elő
adás (3). — FŐVÁROSI OPERETT: Gül Baba 
(/tó). —- ANDRÁSSY: Né játssz a szerelemmel 
(’tó). —- PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekin
tettel arra... (’7:9). — ERZSÉBETVÁROSI: 
Zsákbamacska (‘tó, 8). — JÓZSEFVÁROSI-
Tessék beszállni (’/<6, 8). — KISFALUDY: Dankó 
Pista nótafája C-/<6, 8). — KOMÉDIA ORFEUM: 
Kassner, a varázsló (’7<9). — KAMARA VA
RIETÉ: Tabáni álom (’/:9). — ROYAL
VARIETÉ: Royal Bál (9).

, nyék. Színes rajzfilm. Magyar, Ufa, Luee és 
j Fox Híradók. (Folyt. 9—24 óráig) — HOLLY

WOOD (225-003): Zárt tárgyalás, (‘tó, ‘tó, ‘tó, 
’/slO, v. ‘tó-kor is) — HOMEROS (206-178): 
Schnbei i-sz renád. í'/<5, 7, ‘/dO, sz. ’tó-től. , v. 
‘tó-tőll — IPOLY (292-62G): Igen vagy nem? 
(‘/H, ‘/.S, ‘tó, ‘/slO, v. ‘tó-kor is) — JÓZSEF
VÁROSI (134-644): Az ifjú Edison, (‘tó, ‘tó, 
‘tó, ‘/slO, v. ‘tó-kor is) — KAMARA (423-901): 
Tóparti látomás. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — KORONA 

Igen vagy nem? (’tó, ‘tó, ‘tó, ’/d0, 
is) — KULTUR (386-193): Igen vagy 

, v. ‘/<2, ‘M, ’tó, >/<8, ’/d0) — 
(111-991): Szökevények, (’tó, ’tó, ‘tó, 

■. ‘tó-kor is) — NYUGAT (121-022): Hyp- 
x lakáj. (‘ó5. 7, ’/dO. sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 

. . 10) — ODEON (422-785): Nápoly a csó
kok füzében. (’/«5, ’/<7. ’/dO, sz. ‘tó, ‘tó, ‘A8, ‘/d0, 
v. ‘tó-kor is) — OLYMPIA (423-188): Az ifjú 
lídlson. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — OMNIA (130-125): 
Tokaji arzu. Í5, ‘/<8, ’/dO, sz„ v. 4, 6, 8, 10) — 
ORIENT (114-936): Tip-Top Follles. ('/<5. 3/<7, 
‘/d0, v. %2, ‘tó, ‘/s6, ’/:8, */d0)  — -------------
(146 117): Mindenki mást szeret, (‘tó, 
’/dO, v. ‘tó-kor is) — PALACE 
Frankenstein fia. (11, 2, 4. 6, 8, 10) — 
(145-673): Kacagó esték. (4, 6, 8, 10, v.
— PHÖNIX (223-212): Kismama. (11, 1,.......... ...
’/slO) — RADIUS (122-4108): Egy asszony három 
élete. (‘/:5. 7, */»10.  sz., v. 2-kor is) — REX 
(228-020): Vigyázat, kém! ('tó, ’/<7, 9. sz. '«tó, 
'/:6, ‘tó, >/d0, v. ’tó-l:or is) — RIALTO (224- 
443): Mindenki mást szeret. (11, 1, 3, 5, ‘tó, VdO. 
v. 10, 12, 2, 4. 6, 8, 10) — ROYAL APOLLO 

•(222-CK): HafosfogaL (*/<6,  >tó,- •tóo. -sz.,. v. 3Íor. 
is) — SAVOY (146-040): Kacagó esték, (‘tó, 
’/.-6. ’/:8, VdO, v. ‘/dO, '/d2 ,'tó-kor is) — SCALA 
(114411): A Manderlcy-ház asszonya. (‘/i5, 7,
‘/•1O, sz , v. 2-kor is) — SIMPLON (268-999): 
Szeressük egymást, (‘tó, ’tó. ‘tó, ‘/dO, v. ‘tó-ko-r 
is) — STEFÁNIA (Kispest, 349'338): A csata. 
(5. 7. 9, v. ‘tó, ’Al, '/■£. ‘tó. ’/dO) — STÚDIÓ 
(225-276): Hatodik emelet. (11, ’tó, ’tó, ’tó, ’tó, 
’/dO) — TIVOLI (225-602): Mindenki mást sze
ret. (11, ’tó, ’tó. */<6,  ’/-.8. ’/<10, v. ’tó, ’tó. ’/.G, 
’/<8. VdO) — TÚRÁN (129-003): Az ifjú Edison. 
(11. ’tó. 4. 6, 8, 10. v. 10, 12, 2, 4, 6. 8, 10) — 
URÁNIA (146-016): Elnémult harangok. (5, ’/<8, 
’/dO, sz., v. ’/iS-kor is) — VESTA (222-401): Tü
nemény. (11, ‘tó, ’tó, ’tó, ’/x8, l/d0, v. 11, 2, 4, 
6, 8, 10) _____

(353-31S): T„
v. ‘tó-kor is) „ 
nem? (5 ’tó, ’/*10,  
LLOYD 
’/aló, v. 
pollt a
4. «, 8,

(’tó.
OTTHON 

■/<«, ‘tó, 
(221-222): 
PÁTRIA 
2-kor is) 
3, 5, ‘tó,

MOZI
> (353-707): Az Ifjú Edison. (*/A,
, v. ‘tó-kor is) — ALKOTÁS (355- 
vagy nem? (‘7,4, ’/,6, ‘l,S, ’/,W, v.

■ ANDRÁSSY (124-127): Igen vagy
* ................. , 2, ’

Zárt ajtók mögött tartotta a válogatott 
keret, első tavaszi edzőmérkőzését. Fábián 
József szövetségi kapitány két csapatra 
való játékost rendelt ki a. tréningre. A 
vörösingesek felállítása a következő volt; 
Csikós — Szűcs, Kispéier — Pázmándi, Pol
gár, Sárosi Ili. — Kincses, dr. Sárosi, Ma
rosvári, Bodola, Gyetvai. A B. csapat így 
állt fel: Ba/con — Ká'lói, Olajkár II. ■— 
Négyest, Tóth I., Szalai — Mészáros, Zsen- 
geller, Fűzi, Szusza, Tóth III.

A fehéringesek támadásával indult a 
mérkőzés, A B. csapat tagjai jobban bele
feküdtek a játékba s különösen az első 
félórában többet nyújtottak, mint az ellen
fél. Az első félidő eredménye 1:2 volt. A 
második félidőben nagyobb iramú volt a 
mérkőzés és az A. válogatott csapat tagjai 
is többet mutattak. Végeredményben a. 
pircsingesek 3:2 arányban győztek. A 
mérkőzés nívója messze elmaradt attól a 
magasságtól, amit válogatott csapatoktól 
elvár a magyar sporttársadalom. Most üt
között ki igazán, hogy szezon elején va
gyunk és a játékosok még messze Vannak 
igazi jó formájuktól. Több játékos gyenge 
mozgásához hozzájárult azonban más is: a 
futballkapitány elmulasztotta letiltani a 
válogatott keret játékosainak egyesületi 
edzőmérkőzéseit, úgy, hogy a tegnapi ke
retben több olyan játékos játszott, akik a 
héten már a harmadik kétkapus edzőmér
kőzésein vesznek részt.

SZERVEZKEDIK MÁR A KOLOZSVÁRI 
NEMZETI SZÍNHÁZ s az első érdekes 
szerződtetésről mi adhatunk számot. Táray 
Ferenc, a színház kiszemelt igazgatója, 
rendezőül hívta meg Várko'nyi 
Zoltánt, a Nemzeti kiváló fiatal művé
szét.

TARNAY ERNŐ EMLÉKÉRE dísz
előadást rendez március végén a Víg
színház. Az előadás műsorán a- Víg
színház tagjain kívül fellépnék mind
azok, akik a nemrégen elhunyt rendező 
keze alatt valamikor a szegedi színházban 
működtek. A díszelőadás jövedelméből fel
állítják Tarnay Ernő sírkövét.

ADMIRÁL 
'tó, ’AS, ’/dO, 
374): Igen v 
‘tó-kor is) — 
nem? (’/d, */:6,  ’/<8, ’/do, v.’ ’/dO, 'y,V2, 2 4, ~6
8, 10) — ASTRA (154-422): Cserebere, (’/d, </<«, 
’tó,’/»10, v. ‘tó is.) — ÁTRIUM (153-034): Elnémult 
harangok, (‘tó; ‘tó. ’/dO, sz., v. ‘tó-kor. is) — 
BELVÁROSI (384-563)*  óz, a csodák csodája. 
(Jobb . t, 4. 6. 8, 10, bal t. 3, 5, v. jobb t. 2, 4, 
6, 8, 10, bal t. ‘-.3, ’tó, */«7,  ’/<9) — BELVÁROSI 
HÍRADÓ (181‘244): A. modern Távolkelet. Érté
kes rongyok. Farsangi szemle 1941. A Cortlna 
d*Ampezzo-l  síversenyek. Színes rajzfilm. Ma
gyar, Ufa, Luee és Fox Híradók. (Folyt. Ki 
óráig) — BÉKE (291-036): Rózsafahot. (5, ’ 
v. ‘tó, ‘/:6, ’/=8, VdO) — BODOGRÁF
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..................... BODOGRÁF (149- 
510): Mindenki mást szeret. (’/d, ’/iö. ’/,8, ’/slO, 
_ ”...........     (422

. (‘tó, ’/:6. ’/jS, 
BUDAI APOLLO 

szeret. (‘/íj, */,7.  9,

Ma estétől

új műsorral a 

Paúseite 
kávéházban

. % ________ ___________

v. ‘Á12, ‘tó-kor ,ls)' — BROADWAY
722): Egy csók és más semmi.
’/slÓ, sz., v ‘tó-kor is) 
(851-500): Mindenki mást
V. ’tó. ‘tó. ’tó, ‘tó, ’/rft>.) — PAPITÓL (134-337): 

.Kék . Madár. (11, ‘tó, ‘.tó. ‘tó, ‘tó, ‘/alOl — 
CASINO (383-102): Dankó Pista, (’.tó. »/,8, ’.'ÚO, 
sz., v. ‘tó-kor is) -— CITY (11.1-140): Égy vissza
nyert élet, (’tó, ’tó, VdO, ez., v. ’/ri-kor is) — 
CORSÓ (18-28-18): Nem gyerekjáték. (Miekey 
Rooney, Jv.dy Garland.) (’tó, ’tó, ’tóí), sz., v. 
‘tó-kór is) — CORVIN (138-988): Szeressük egy
mást. (‘/a4, ‘tó, */«S,  ’/alO, v. ‘tó-kor is) — DAM
JANICH (425-644): Mindenki mást szeret. (’/«4, 
’tó, ‘tó, ‘/»10, v. 2, 4. 6, 8, 10) — DÉCSI (125- 
952): Allpang. (‘tó. ‘tó, !/:10, sz... v. ‘tó-kor is) 
— ELDORÁDÓ (133-171): A RotsíliPd család. 
(4, 6. 8, 10, V. 2-kor is) — ELIT (114-532): Sze
ressük egymást. (4, 6, 8, 10, V. 2-kor is) — 
FLÓRA (Kispest. 146-702): Rohanó élet. («/i5, 7. 
9, v, ’tó, ’/,4, »/<«, ‘tó, ’/<10) — FOKÚM (189-
543): Vissza az úton. (’7,6, ‘tó, '/d0. sz., v. ‘/,4-kor 
isi — GLÓRIA (427-521): Az örőniapa. ('/», 
’/<7, 9, sz. ‘tó, */t6,  ‘tó, ’/xlO, v. ‘tó-kor is) — 
HÍRADÓ (222-499): Égetők élete. Farsangi 
szemle 1941. A Cortlna d‘AmpezzO-1 síverse-
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16.15: Diákfélóra. — 16.45: Időjelzés, időjárás
jelentés, hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 17.15: Hanglemez. — 17.30: ..Emlé
kezés Eötvös Tamásra?*  Kozma György elő
adása. — 18: A József nádor 2. honvédgyalog
ezred zenekara. — Közben 18.36: Sportközle- 
inények. — 19: Hírek magyar, német és román 
nyelven. — 19.20: „Erdélyi gyermekek között.'*  
Hangfelvétel. — 19.35: Jazz-dalok és tánc
számok hanglemezről. — 19.55: „Magyar ön
ismeret. “ — 20: „Magyar városok nótacsokra. * 
Összeállította Zakói Dénes dr. — 20.45: Kül- 
iijjyi negyedóra. — 211 ..Hősök és cfielszövőik.**  
Abonyi 'Géza és Uray Tivadar előadóestje. — 
21.40: Hírek, idő.iárásjelentés. — 22: „Minden
ből egy keveset.**  Közvetítés az Ostende- 
kávéházból. — 23: Hírek németi olasz, angol és 
francia nyelven. —- titana kb. 23.25: Hang
lemezek. — 24: Hírek.

vwwwv.*vw ,wwowcww>

— Az „Aeélhang" dalegyesület díszhang
versenye. Noseda Károly 25 esztendős kar
igazgatói működése tisztele térő rendezi 
díszhangversenyét az „Acélhang" dalegye
sület szombaton este 8 órai kezdettel az 
Allamigépgyár lakótelepének dísztermében 
(X., Golgota-út 9—11.). A műsorban a híres 
dalegyesület énekkarán kívül Kóréh Endre, 
az Operaház tagja, Ákos Magda zongora
művésznő és Bisztriczky Tibor hegedű- 
müvész is résztvesznek. Az énkékart zon
gorán Ferencsik János, az Operaház kar
nagya kíséri.

HÁNY NŐ SZENVED
feleslegesen havi 
gyengélkedése ideién ! 
E fájdalmak ellen kitűnő 
gyógyszer az 1, 3 és 8 os- 
tyás dobozokban gyógy
szertárakban kapható

ALGOCRATINE

NAGY ÉRDEKLŐDÉS kíséri a vasárnapi 
Ferencváros—Dimávag mérkőzést, ősszel 
az újonc diósgyőriek 0:3 arányú vereséget, 
szenvedtek a zöldfeliérektől. Azóta sokat ja
vult a gépgyári csapat és jelenleg a baj
nokság harmadik helyén áll. A vasárnapi 
mérkőzés teljesen nyílt és a két csapat 
mostani formáját figyelembevéve, komoly, 
szép küzdelmet ígér. (

A LABDARUGÓ SZÖVETSÉG minlszte.í 
biztosa Igen helyesen cselekedett akkor, 
mikor belügyminiszteri jóváhagyás kért 
arra, hogy a MLS: március 9-i közgyűlésén 
a tisztikar kijelölő bízott*ágot  mega a köz
gyűlés válassza meg. E zs] a g:sz u sál 
mindenesetre c.liázítot'a magától a felelős
séget az új tisztikar ö soetétc’ére vona ko- 
zólag és ténykedése m gfelel a márc’us 
9-i közgyűlés szellemének, amely a MLSZ 
autonómiáját van hivatva visszaadni. A 
közgyűlésen elnököt, társelnököt, három 
alelnököt., pénztárost és ellenőrt választanak 
három évre.

A GARMISCH-PARTÉNKIRCHENI if
júsági téli olimpiász tegnap kezdődött. A 
6 km.-es sífutásban hatalmas verseny fej
lődött ki a német és az olasz futók közölt. 
Végeredményben 2 tizedes másodperces kü
lönbséggel a német csapat győzött. Leven
téink hatodik helyen végeztek. A verseny 
első részében, amíg sík terepen mozoghat
tak, jól szerepeltek versenyzőink és csak a 
cél előtti lesiklórészen*  ütközőit ki a ma
gyar síelek általános betegsége: a hiányo3 
technika és a kevés rutin.

SPORTNÉPSZÁMLÁLÁST rendez az OTT. 
Az egyesületekhez intézendő körlev Ibii*  
az OTT pontos statisztikát készít arról, hegy 
Magyarországon hány sportoló van, i.letvó 
hányán űznek versenyszerűen sportot. AZ 
OTT akciója régi- hiányt pótol, mert jelen-, 
lég alig van lehetőség arra, hogy bárki 
megállapítsa: mennyi a magyarországi
aktív sportemberek tényleges száma. AZ 
akciónak későbbi fejezete lesz az a terv- 
amellyel az OTT százezer aktív versenyzői 
Igyekszik a magyar sport szolgálatába íi*  
lítani.

— Straub János és a „Tenisz**,  a M. O- 
L. Sz. hív. lapjának szerkesztője, a Strauh 

sport-cég 10 éves és a „Tenisz" 5 eves fenő' 
állásának alkalmából március 5 én d. ü*  
5—8-ig a Hungária-szálló külön term&ibei> 
zártkörű, műsoros tehát adnak, meghívod 
Vendégeik tiszteletére. — Meghívóígényl^

a 18—02—62 sz. telefonon.



Nagyarányú bűnper 
egy ál-iskola. hamis 
bizonyítványai körül 

Nagyszabású közokirathamisítási és 
csalási bünügy tárgyalását kezdte meg 
ma délelőtt a büntetőtörvény szék dr, 
Pálfy Elek tanácselnök vezetésével. A. 
bünper fővádlottja Lakos-Lőwy István 
foglalkozásnélküli magántisztviselő, 
akit mint tettest 67 közokirathamisítás 
bűntettével és tö csalás bűntettével 
vádolt meg. Vádiratot adott ki ezen
kívül, mint bünsegédi bűnrészesek el
len Szemző-Singer Gyula gyorsírás
tanító és felesége, ezenkívül Szémző- 
Singer Pál foglalkozásnélküli magán
tisztviselő, Friedmann-Fodor Andor 
magántisztviselő, Kálmán Pál foglal
kozásnélküli magántisztviselő. Hajnal 
Erzsébet, Schannen Zoltán polgári is
kolai igazgató, csillaghegyi lakos, Kör- 
meiidy Lajos, dunakeszi-műlielytelepi 
lakos, MÁV főintéző, elemi iskolai 
igazgató és végül Zicgler Gyula ma
gánpolgári iskola fenntartó igazga
tója, dunakeszi lakos ellen.

A vádiratból kitűnőiéig Lakos kö
zépiskolai tanulók korrepetálásával 
foglalkozott, figyelemmel kísérte, hogy 
melyik iskolában vannak gyenge elő- 
menetelű tanulók és az ilyenek szüleit 
felkeresve, megállapodott velük, hogy 
magánúton előkészíti és levizsgáz
tatja őket Lakos István magánisko
lákban vizsgáztatta le a gyerekeket, 
természetesen megfelelő díj ellenében 
és ezen kívül — miként a vádiratból 
kitűnik — az iskolák igazgatói által 
hanyagsággal kezelt iskolai pecsétet 
és bizonyítvány-űrlapokat eltulajdoní
totta és ezek felhasználásával hamis 
iskolai bizonyítványokat is készített.
,Jjakog. a vizsgákra jelentkező tanuló

kat kivitte eleinte Csillaghegyre, ké
sőbb pedig Dunakeszire és Csillaghe
gyen a cserkészotthon helyiségében, 
Dunakeszin pedig a műhelytelepi 
MÁV. elemi iskola helyiségében egy 
általa szervezett vizsgáztató bizottság 
által kikérdeztette és így színleges 
vizsgáknak vetette alá. Áz iskolai bi
zonyítványt a. tanulók, illetve szüleik 
később kapták meg.

Az ügyészség szerint vádlott-társai 
tudtak Lakos manipulációjáról és il
letve elősegítették azt, miáltal a szü
lőknek körülbelül húszezer pengő kárt 
okoztak.

Elsőnek Lakos Istvánt hallgatta ki 
áz elnök- A vádlott tagadta bűnössé
gét és azzal védekezett, hogy vállalt 
kötelezett-égének eleget tett és nem 
volt szándékában a terhére rótt bűn
ös V ék-menyeket elkövetni.

Olasz adatok 
a Spanyolországnak 
nyújtott segítségről

Róma, febr. 28.
(NST) A csütörtök reggeli római la

pok hivatalos kimutatást közölnek 
arról, milyen hadianyaggal segítette 
Olaszország a spanyol nemzetieket a 
polgárháborúban. A kimutatás szerint 
a Franco tábornoknak nyújtott segít
ség költsége 6.5 milliárd lírára ru
gó,t. Olaszország Spanyolországba 
küldött 149 löveget, 10.833 géppuskát, 
243.747 kézitűzfegyvert, többezáz mil
lió lövedéket és töltényt, 7668 gép
kocsit, 7G3 repülőgépet és 91 vizi- 
jáimüvet, araélynek egyrészét végleg 
átengedték Spanyolországnák- A spa
nyoloknak adott hadianyag ugyan 
rém mind volt korszerű, de ez a segít
ség mégis hatalmasnak nevezhető.

Svéd akció 
a sörösökért

Stockholm, febr. 28.
Svédországban emberbaráti segéd- 

Hkciót indítottuk Görögország érdeké
ben. Az emberbaráti segélybizottaág 
gyógyszereket és orvosi műszereket 
íög Görögországba küldeni.
^wvw»iwif*w»(w»ívww*wvw»»
Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS-, 

beüt Biztos eredmény!
sfc-J

Itália nagy megelégedéssel 
fogadja a magyar-jugoszláv 

közeledést
„A nagy offenzíva küszöbén a hősies 
olasz ellenállás jegyében folyik a harc"

A feu&ÁG milánói 

tudósítóiónak íele'ohjeleniét

Milánó, febr. 28.
Cincár-Markovics jugoszláv külügy

miniszter budapesti látogatásáról 
mindvégig híven beszámolnak az olasz 
újságok és egyes külföldi véleménye
ket is reprodukálnak. Kommentáro
kat azonban nem' fűznek a magyar— 
jugoszláv közeledéshez, ami felesleges 
is volna, hiszen

illetékes olasz helyen a legteljesebb 
megelégedésnek adtak kifejezést a 
két dunai állam együttműködési 
szándéka és nyilvánvaló békepoli

tikája fölött
Nagy visszhangja van annak a né

met nyilatkozatnak, amely szerint
a birodalomtól távol áll a gondolat, 
hogy egyes balkáni országok füg. 

getlenségét veszélyeztesse,
sőt őszintén örül, ha azok egymás kö
zött szorosabbra fűzik a szálakat A 
Stampa szerint talán nem is túlságo
san messzefekvő az a kijelentés, hogy 
a jugoszláv külügyminiszter budapesti 
látogatása ugyanabban a légkörben 
folyt le, mint amilyen Czvetkovics mi
niszterelnök és Cincár-Markovics né
metországi tanácskozásait jellemezte.

A fasiszta sajtó a hét eleje óta min
den nap valamilyen formában

felhívja a figyelmet a tavasz köze
ledtére.

Ez változást hoz majd a hadműveletek 
eddigi menetében is- A Régimé Fas- 
cista szerint „Hitler és Mussolini pro- 
klamációja óta végleg elvesztettnek 
tekinti az egész világ Nagybritanniát".

A tengely részéről bejósolt nagy 
fordulat küszöbén a hősies olasz

Cáfolat a Graziani sorsáról 
terjesztett álhírekre

Róma, febr. 28.
(MTI) Illetékes helyen erélyesen 

megcáfolják az ellenséges hírverésnek 
Graziani tábornagyra vonatkozó állí
tásait. Az ellenséges hírverés ugyanis 

szerencsétle nség 11? tj fl _ ballon-

Újvidéken jwöy ragián
Belgrád, febr. 28.

A keddesti órákban súlyo«s hajósze
rencsétlenség történt Ujvidékm. Az 
Adolf von Bayem nevű német von- 
tatógőzüs 9 üres uszállyal az újvidéki 
vasúti hídhoz érkezett, de oly szeren
csétlenül kormányozott, hogy több 
uszály a híd pillérjébe ütközött.

A vontató gőzös fényjelzéseire az 
újvidéki révkapitányság rögtön a 
helyszínre énkezett és megállapította, 
hogy az egyik uszály oldala teljesen 
összetört, másik kettő pedig súlyosan 
megrongálódott. Minthogy az uszály
hajók vízalatti része nőm sérült meg, 
egyetlen uszály sem süllyedt el, bár 
az anyagi kár igen nagy-
Perfekt magyar-német gyarstrónöt 

önálló levelezői 
ki könyveléshez ie ért, keres nagyvállalat 
azonnali belépésre. Ajánlatok „Lelkiismeretes 
őskeresztóny' jeligére a lap kiadóhivatalába 

küldendők.

ellentállás jegyében folyik a küz
delem.

Az angol hírszolgálat által jelzett ese
mények addig nem fogadhatók el hi
teleseknek, amíg azokat az itteni, hadi
jelentés meg nem erősíti. Az olasz ve
zérkari kommünikék, mint a Popolo 
d‘Italia. tegnap újra hangoztatta, „a 
túlzásig igazmondók".

Az „Italia" is dicséri a bölcs főpa
rancsnokságot, amely ellentáll a kí
sértésnek és

nem közli a visszafoglalt helységek
nek nevét, hogy az ellenségnek ne 

szolgáljon tájékoztatásul.
A Popolo d'Italia egyébként színpa

diasnak bélyegzi a szerinte igen ne
héz, olykor drámai körülmények kö
zött védekező keletafrikai olasz biro
dalom ellen intézett angol támadást. 
„Hadseregünknek azonban még sok 
manövrlrozási lehetősége van, —foly
tatja Appelius. — Némely zónában 
máris megszilárdult a helyzet, más
hol az ellenség érzi a mi nyomásun
kat, Vannak azonban szakaszok, ahol 
rettenetesen kemény számunkra a 
harc, minélfogva másféle, néha nem 
egészen jó hírekre is fel kell készül
nünk, olyanokra, amelyek fájdalma
san érintik bizonyos földekhez, hőn 
szeretett városokhoz fűződő olasz ér
zelmeinket. A mi népünk azonban 
ugyanazzal az erős lélekkel fogadja 
ezeket a kikerülhetetlen fejleménye 
két, mint ahogyan erről eddig is ta
núbizonyságot tettünk/*

A Földközi tengerrel kapcsolatban 
a Corriere német véleményeket idéz,, 
amikor kijelenti, hogy
a brit offenzívat a homokbafulladás 

veszélye fenyegeti.
Berlinben — írja a lap — egyre na
gyobb optimizmussal figyelik az észak
afrikai helyzetet.

Györgyi Miklós

azt állította, hogy Graziani Rómában 
tartózkodik, hogy letartóztatták és 
hogy felmentették állásától. Mindhá
rom állítás teljesen légből kapott és 
hogy nem felel meg a valóságnak.

lódén*  és viharkabát

Márton és Szász
Bál vány-utca 3» Címre ügyelni.

Használt férfiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
flzétók Spiegel. Teréz-körút 8. t a. 

Telefon 224-842.

Ho yan él en a cukorbeteg
Irta dr. Jakab Lés-lj Ara P 3 80
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG könyv- 
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VESZEK 
szép tiszta Színházi életet. Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket.

be vél hívásra házhoz megyek,

Vörös Pák
Újságárus, 

Ká!vin-iér közepén.

VENDÉGLŐI 
kúvéhízi berendezések, asztalok, szé
kek. sörkimérök, jégszekrények, 
evőesxkttzUk, tálak, tálcák, teás
kannák, kertlhútorok nagy 
választékban HEXNER Klrály-n. 26

nniLUANStRT,
||jw aranyért, ©(fiatért, fogarahyért 
z ! leg-többet fizet
SINGER. 1V.

Isten vele Tanár úr
Irta James Hilton Ára: P. 3.20
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG könyr-

osatályán, VI.. Andrássy-út 47.

Haszná t féifi és női T; 
legtöbbet fi .etek, tálrsserekért, szőnyeg 
varró-e? Írógépért égés•. háztartásokért 
Gersli G . Krzsébet-krt 32 T .•421-868.

Kő ay veié sét, adóügyét
lelkiismeretesen és Jutányosán vég

zem. Telelőn: 360—877.

Gumm|0ll<k«k

Szőnyeg ja vítAs háznál is szflnyeg- 
I mosás (speciális módon). Biírgerné. 
1 O-u. 37. Tel. 121-730.

Figyelem! Téli almát, minden 
legjobb fajtát szállítok 20 Itg-ös ládá
ban. Tiszta Jonáthán, Rane.h P 1S.M0, 
közönséges vegyes fnjtáfü P U.s’0. főz. 
alma 10.80. 20 kg-os ládában ab itt 
utánvét. Puohs Ferenc gyimlflcske- 

reskedö, Máramarossziget.
■ ......... .

Ejnye, 
csúf „kétségbevonök"!
Csodálatos, mik történnek egy ilyen nyi- 

laslappal! Szegény feje, hiába teszi — úgy
látszik, hiába — első oldalára a nagybetűs 
szöveget, hogyaszongya: „Zsidó hirdetést 
csak mi nem fogadunk el!" — mégis akad
nak sötétináju. lapbarátok, akik ezt két
ségbevonják.

Hinni! Hinni! Ez a nyilas kötelességek 
egyik legfőbb parancsolatja és mégis?

Bezony, vonják! Kétségbe von Jékl
Kik?
„Lapunk barátai figyelmébe!" — írja a dél

utániból délivé avanzsált lap. Schwarz auf 
weiss közli: „Akik a lapunkban hirdető Cé
gek keresztény mivoltát esetenként (pláne!) 
kétségbevonják ... csakis teljes névaláírá
sukkal és címükkel ellátott levélben, vagy 
személyesen adják elő észrevételeiket.* 1

Megjegyzem, ez tényleg rémes lehet. 
Hogy esetenként kétségbevonök is vannak 
a lapbarátok közt.

Minden együttórztósem a lappal, amely „a 
névtelen cs hiányos adatokkal ellátott le
veleket tárgytalanoknak tekinti.

Az egész dologban az a legszomorúbb, 
hogy mindezt a nyilaslap barátai cselek
szik. Roppant kellemetlen.

P. C. — I’our condoler, írom részvéttel- 
jos jóién névjegyem csücskére én is totá
lis össagyászom jeléül és vigasztalásul 
megkérdem a déli nyilas sajtógárdát:

1. Vájjon elfogad-e zsidó hirdetést a reg
geli lap, a Magyarság de Virtsolog. 
merthogy a P. U. oly tüntetőleg írja: 
„csak mi nem fogadunk el“t

2. Vájjon közremüködik-e netántán dz 
éjjeli nyilas szerkesztőgárdában ama 
nevezetes közgazdasági szakzsurnalisz- 
tatekintély, név szerint

Megpendített témáimra 
várva, maradok a nyilas 
nagyrabecsült olvasója

Trettina Jenöt 
kimerítő választ 
sajtó tisztelt és

Vasmacskakováesy Szvetozár, 
szomorkodó lapbarát és 

névjegydobó.

Árvís 
Jugoszláviában

Belgrád, febr. 28-
Az egész országban tovább tartanak 

az áradások. A vajdaságban nagyobb 
területek újból víz alá kerültek. 
Ezen a vidéken már régebben nagyobb 
kiterjedésű vadvizek pusztították és 
most a folyók áradása is bekövetke
zett. A Duna a magyar határtól nem 
messze kilépett medréből és kiöntött a 
Tisza, valamint a Béga is. Ezeken a 
területeken már a belvizek is eddig 
mintegy 50 millió dinár kárt okoztak.

Búcsú Európától
Irta: P. Horváth György. Ara: P 3.60 
Kapható a S ÓRAI UJSAG könyv- 

osrtályán, VÍ., Andrássy-át *7.

AlmátE *>nafhán  saíllírok 
AIITICI*  I 20 kg.-öS téliosómago- 
lásn ládában 20 P-ért. 36 minőségi! 
Jonsthán, Batnl, Bóvári stb. vegyesen 
16 P, ll o. 11 P-ért, ab Kökényes 
utánvéttel. Smilovics Antul. gyímölca- 

kerestredó, Kökényes, Kárpátalja.

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thököly-út 18

Egytil átél k SS
Kapható a 8 Órai Uiaig könyv

osztályán VI.. Andrássy-ít 47.

JegyzetmftaoMw 12 filtertől 
100 sokszorosítás l.$0 Texígepirás, 
(ordítások Nagy Ibolyánál. Téré*,  

krt 2». 326413.
■■ ....------------ .--------------------

Női azabAmcalra « hét alatt töké
letesen megtanítom. Tassy szalon, 

Veres Pálné-u. 8. T. 387-046.
—--------------------------------------------------------- --
Gabonantaöiltb raktárnok, áru-

náV Jeligére tokiadéba 
------------------------------------- —----------„ 
Olaszból és etem*  ferdít, tudó, 
máavos és kiás munkákat is lOtagi 

diplomást, tokiadéba.



—-----—LAPZÁRTA r——
Fokozódik

a szófiai feszültség
Isztanbul, febr. 28.

A Szófiából jövő hírek egyre nyug
talanítóbbak A jelentések szerint a 
bolgár belügyminiszter újabb rende
letét adott ki légvédelmi pincék épí
tésére és a Szófiából való elutazást 
erősen korlátozták. A bolgár lapok-

nélkül közölték. Minden Szófiából ér
kező helyzetjelentés arra mutat, hogy 
a feszültség az elmúlt két nap alatt 

ínak szigorúan tilos a pillanatnyi hely- I igen fokozódott és sok újabb politikai 
cettel bőven foglalkozni és azt a né- j letartóztatás volt.

A szófiai angol követ
. nyilatkozata

Szófia, febr. 28.
George Rendeli, szófiai angol követ, 

csütörtökön este fogadta a Szófiában 
tartózkodó külföldi újságírókat, akik
nek nyilatkozatot adott. A sajtófoga
dáson minden nemzetiségű hirlaptudó- 
sító megjelent, kivéve a németeket és 
az olaszokat. Az angol követ interjú-

Edén és Dili
femet Inonü elnöknél

Ankara, febr. 28.
(Török Távirati Iroda)

lemet Incmü köztársasági elnök csü
törtökön délután 6 óra 30 perckor fo
gadta Edent, John Dili és az angol 
nagykövet társaságában. A kit óra 
hosszat tartó megbeszélésen résztvett 
Szaradzsoglu török külügyminiszter 
is. (MTI) 

met nyilatkozatot, amelyben biztosít
ják Bulgáriát, hogy semminemű né
met csapatkötelék nem lépte át az or
szág határát, — a lapok megjegyzés 

jában többek között azt mondta, hogy 
Bulgária és Anglia között a diplomá
ciai viszony megszakításának ideje 
igen közel áll.

— Amennyiben el kell hagynom ál
lomáshelyemet, — mondotta az angol 
követ, — az esetben nagy veszélybe ke
rül Bulgária, mert hadszíntérré válik.

Megindult
a tevékenység az albán 

hadszíntéren
Belgrád, febr. 28.

(Búd. Tud.) Többnapos nyugalom 
után az albán hadszíntéren csütörtö
kön ismét megindult a járőr- és a fel
derítő tevékenység. Ennek során ki
sebb olasz erők harckocsik támogatá
sával támadást intéztek a görög .vona
lak ellen,

Japán hazarendeli 
alattvalóit Indohínából

Japán még a J&éíen renáezni aJzarJa 
a sslásni visszályl

Tokió, febr. 28.
. (NST) A Miyako című lap elsőnek 

állapította meg, hegy .Japán el van 
szánva rá: még ezen a héten rendezi a 
Thaiföld és Indokína közti viszályt. 
Ezt a határozott állásfoglalást most 
átveszi az egész japán sajtó.

A Nishi Nishi bírálja Indokina ha
tározatlanságát a japán közvetítő ja
vaslattal kapcsolatban és megálla
pítja, hogy ezt a határozatlanságot 
egyosogyedül az okozza, hogy Anglia 
•és az Egyesült Államok újabb bonyo
dalmat szeretnének támasztani. Japán 
azonban el van tökélve arra, hogy vé- 
getvet harmadik államok ilyen be
avatkozásának.

Az Asahi kiemeli, milyen határozott 
Japán magatartása a francia kor
mánnyal szemben, mert ez a kormány 
harmadik hatalmak eszközévé alacso- 
nyítja lo magát azzal, hogy nem fo
gadja el Japán közvetítő javaslatát és 
akadályt gördít Kelet-Ázsia új rend
jének megvalósítása elé. A vichyi kor
mány utasította tokiói nagykövetét, 
hogy nyújtsa el a tárgyalásokat. A 
japán kormány azonban felszólította 
Indokína kormányát, hogy huzavona 
nélkül döntsön.

Tokio, febr. 28.
(Nemet Távirati Irodai

Az Osaka-Soszen-Kais japán hajó
zási társaság utasította a bangkoki és 
saigoni kikötőkben horgonyzó Bang
kok Maru és Saigon Maru hajóit, hogy 

álljanak készen a Francia-Indokiná- 
ban lakó japánok esetleges eszállítá- 
sára. (MTI.)

Tokió, febr. 28.
(Német Távirali Iroda)

A japan kormány tájékoztató szer
vének szóvivője a pénteki sajtóértekez
leten kijelentette, hogy a Francia- 
Indokinában lakó japánokat utasítot
ták, álljanak útrakészen.

A szóvivő egyébkérat közölte, hagy 
péntekre várják Thaiföld és Francia- 
Indokina képviselőinek vá'rszát a 
japán közvetítő javaslatra. (MTI.)

Még mindig foínk 
a román fosztogató!: 

letartóztatása
Bukarest, febr. 28.

(Magyar Távirali Iroda) 
_ Az elmúlt 24 óra alatt Bukarestben 
78, vidéken pedig 47 a támadásban 
vagy a fosztogatásban résztvett 
egyént vettek őrizetbe. Egy Bontos 
nevű ügyvédnél letartóztatásakor 
251001 leit találtak, amelynek eredetét 
nem tudta igazolni. A bukaresti had
bíróság csütörtökön 32 letartóztatott 
ügyében ítélkezett. TiAnhetüket ki- 
sebb-nagyobb börtönbüntetésre ítéltek, 
míg tizenötöt felmentettek.

Az Osztálysorsjáték 
mai nyerőszámai

20.000 pengőt nyertek: 8463 22491 
5-000 pengőt nyert: 66034
3.000 pengőt nyert: 75223
1.000 pengőt nyertek: 

45017 78160
16856 17894 37277

800 pengőt nyertek: 
33613 45849 51440 67048

10704 27095 31457

600 pengőt nyertek: 23524 27851 30379
43607 68081 84084

500 pengőt nyertek: 3247 3963 9000 16550 
17650 35806 36671 49739 57945 64604 65809 72663

300 pengőt nyertek: 8168 12627 13927
21654 23365 24660 26603 27420 27830 28265 28969 
29040 44856 47205 53907 54745 55712 58389 5S619 
62524 64746 64929 68899 73380 76377 78904 82029 
82029 82083 84292 87742

175 pengő tnyertek: 16 30 31 62 109 187 I 
189 213 372 464 507 629 656 752 772 818 831 I

3
 Gyengülő éjszakai
® fa9y — fokozódó

nappali felmelegedés
’’ Az enyhe karatavaszi időjárás uralma 
hazánkban már harmadik hete váTjtozatia- 
nul tart Tavaly még ezekben a napokban 
js —10 fék alatti éjszakai fagyok voltak 
és nappal sem emelkedett olvadáspont fölé 
a hőmérséklet, a talajt pedig köziéi félmé
teres hfrtakaró borította. Ezzel szemben az 
idén február 9. óta nap-nap után plusz 
S—10 fokig terjed a felmelegedés &s hóta
karót már csak az egész magas hegye
iken találhatunk.
; A szép, csendes, száraz és derűit Idő

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

.....................- —......................
Alapította:

DK. NAÖANYI EMIL

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer 
kesxUMg: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
AadTáwy-út 47. Telefon: 32-42-32. 33-42-33. 22-42-34.

.............. .......................... ■— 1 ■1

927 940 1024 181 402 413 510 559 561 572 698
713 746 767 810 838 863 8S8 2029 038 079 131
172 178 451 519 608 651 822 886 931 949 958
961 975 3015 023 213 214 213 242 275 ?96 412
504 661 772 4015 039 050 142 148 213 247 253
261 307 346 361 397 402 533 650 694 828 841
865 951 5052 147 154 176 255 328 379 415 430
486 564 624 828 857 6034 112 113 139 176 252
295 302 554 803 833 900 7051 069 094 179 228
243 414 429 533 582 586 637 756 786 841 869
882 922 942 957 996 8005 079 179 274 342 440
471 546 578 690 855 912 9059 074 197 226 349
378 471 492 526 597 640 796 915

10931 091 162 437 343 455 620 699 771 862 913 
920 999 11009 003 £07 308 351 354 432 441 460 
485 492 501 550 579 592 663 794 122 2 272 335 
599 461 490 512 666 669 716 829 846 869 13193 
241 288 "41 £50 639 643 697 693 830 879 S98 941 
14069 0.30 133 143 203 £08 316 4C9 481 521 542 
658 798 805 850 885 998 910 15014 076 113 152 
172 195 273 370 £95 497 429 4?3 449 532 547 633 
799 863 933 936 160&9 090 131 180 195 368 377 
384 £93 525 536 619 641 692 754 782 902 927 972 
17011 051 092 243 279 322 330 343 523 566 666 
704 744 789 870 9212 929 18041 072 085 135 173 
201 314 456 527 582 613 721 764 796 914 19112 

folytatódik, mindössze nyugat felől kisebb 
felhcsödésre kell számítani. Az éjszakai 
lehűlés gyengülni fog, viszont a nappali 
fe,me» eged ás fokozódik. Különösen a reg
geli órákban sokfelé lesz erőteljesebb köd
képződés.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen- 
tése: Mérsékelt szél, kissé több felhő, he
lyenként köd. Az éjjeli fagy az ország nyu
gati felében már megszűnik, keleten gyen
gül. A nappali felmelegedés kissé erősödik.

A teher&rofelvétel további kiterjesztése és 
a forgalom megind tása tárgyában

A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajó- 
’g^atósága közli, hogy a teheráru- 

fe.vételt Kevkortvényes.Dunaremete Magyaróvár, 
Bcs 63 Szeged állomásokon, illetve állomásokra 
irányuló forgalomban az összes már megnyitott 
viszonylatban f. évi március hó l-től kezdődő 
hatállyal megnyitja.

A teheráruforgolom (darabáru és koosirako- 
mány) felvétele és lebonyolítása f. évi március 
hó 1-tŐl kezdődőiig*  a szükségletnek mefjfele- 
l”en az előző évi forgalmi keretek között 
történik.

Az árufelvétel Pun-afüred—Szászhalombatta 
és Szekszárd állomással való forgalomban, to
vábbá a kií-du.nai, tiszai és a Wien-—Linz kö
zött fekvő állomások forgalmában továbbra is 
szünetel.

131 363 430 493 532 540 633 703 721 736 776
816 912

20120 147 395 515 771 808 818 845 897 21072
315 376 437 473 487 525 tói 643 645 '<09 745
835 858 22011 727 221 255 401 479 463 530 5£7
704 712 797 886 972 £29 20038 120 126 183 197
253 481 499 714 739 £60 9£6 24025 118 131 153
175 209 212 251 370 394 398 461 422 477 487
502 513 530 555 576 589 590 595 615 627 6Í.G
644 862 895 935 942 9i6 982 25105 230 251 273
278 327 366 561 584 612 648 656 659 819 854
868 26v28 089 181 207 296 312 320 331 3i5 452
529 547 642 762 <04 742 50 833 859 891 89< 903
963 991 27029 074 142 253 313 417 441 4.6 431
5G1 616 642 704 795 8S3 933 2SCC0 0/1 161 197
222 237 297 314 319 323 395 412 438 543 727 736
800 811 854 888 £66 29074 017 086 095 124 152
176 294 506 371 402 422 517 638 647 666 695 769
793 847 875 904 911 929 960

30058 091 093 135 61 164 252 254 275 £05 335
355 377 381 4S5 610 9C2 31034 (140 054 062 126
131 303 374 375 479 495 592 602 612 693 724
765 878 913 935 32K7 177 212 214 271 297 373
382 459 489 498 519 535 566 650 7 92 877 3 3010
C94 222 270 362 381 390 393 448 475 500 616
64-5 658 708 859 865 917 £70 34012 014 065 290
315 429 491 521 539 740 770 784 818 858 906
991 35033 05 8 222 233 275 405 614 6?3 C68 710
725 877 949 956 S71 997 3CC66 133 173 223 297
327 351 365 573 610 674 727 739 747 768 959
37084 191 25 8 316 £26 441 450 473 641 661 695
715 825 3801 6 282 1’06 308 363 376 411 436 570
603 643 652 696 734 752 861 876 £01 £'23 £61
39170 282 29 8 360 439 537 566 574 593 G64 679
810 816 852 957 958 994

40024 156 240 409 527 554 728 764 774 778 785
973 41094 113 171 216 221 289 341 359 437 539
610 660 807 812 821 907 970 971 42008 C12 100
147 195 216 303 326 338 £43 463 490 577 671 680
783 810 43003 057 130 228 EC4 490 502 523 545
557 636 695 799 881 885 903 97S 44027 040 057
059 145 158 167 245 264 313 420 445 462 4015,7
687 703 883 934 957 45142 155 163 195 213 243
208 392 464 520 683 716 814 817 972 460'3 139
154 163 181 280 462 535 626 723 7/8 842 966 971

351 453 472 598 612 629 697 820 859 892 55074
117 162 264 298 3Í2 373 398 402 486 555 563

977 47034 440 468 619 705 7.33 857 882 889 930
48030 067 16 9 187 261 233 292 £20 344 360 461
470 838 867 961 49O3Í 094 21.8 237 241 266 231
305 063 469 481 489 652 689 701 743 763 769
780 863 974

50044 224 237 263 309 344 347 531 584 592
595 642 689 706 735 762 783 874 923 950 999
51017 131 14 5 202 281 310 336 858 669 673 675
686 764 869 877 946 9 57 971 982 52032 0’3 124
343 36.3 494 500 520 529 599 776 826 902 997
59020 056 347 352 389 435 513 528 672 773 792
835 885 901 990 972 5W" 099 164 172 228 257

583' 668 704 788 900 949 56020 021 047 058 119 
127 232 238 248 265 219 307’384 388 411 482 4ö9 
545 591 690 746 782 823 8’29 836 812 902 9W 998 
51094 103 138 142 235 342 490 522 5£1 633 <.57 
763 782 837 853 862 957 58093 216 236 816 5^3 
719 732 791 842 971 990 59-J18 019 OSI 062 127 
155 161 202 298 315 326 330 456 465 583 721 
858 891 982

65129 688 689 697 765 789 837 891 957 61C60 
217 220 271 379 380 396 428 431 482 517 547 
CGI 722 732 742 802 62041 116 155 173 390 573 
653 694 699 7C2 762 817 863 872 963 63026 C62 
122 1Í6 204 2 2 467 410 536 601 605 630 6 6 <86 
771 849 994 64025 681 110 156 258 464 508 556 
577 615 G78 956 907 995 65172 446 451 463 587 
959 974 66648 104 147 £02 442 581 G14 714 772 
784 830 951 67159 291 402 569 864 839 6806’ 085
205 240 322 334 378 474 543 569 601 G13 681 892 
910 941 942 944 69001 135 221 348 403 565 802 
816 819 825 833 854 990

76021 075 127 133 -141 212 264 265 2S2 826 
£87 401 437 470 536 7C0 707 742 914 91G 71155 
179 221 266 327 383 418 442 509 558 601 673 
706 745 760 762 934 953 72014 C67 091 141 402 
544 558 565 630 784 797 891 921 985 73001 120 
145 190 220 300 415 420 439 500 611 C66 676 
733 806 881 908 74284 287 436 444 5Ű9 672 678 
738 773 823 S42 75003 065 218 303 409 443 529 
668 701 733 734 737 781 845 883 988 76018 117 
126 134 136 147 194 201 350 515 532 691 757 
793 936 77097 193 203 211 276 289 344 365 872 
920 996 78050 083 118 142 244 266 283 292 4'6 
527 568 573 690 692 711 821 931 991 79009 025 
042 464 474 485 633 771 801 947

8CO31 083 092 119 136 191 215 226 338 292 345 
5G3 654 655 802 896 943 81114 119 126 270 322 
331 340 £96 432 468 469 470 741 783 946 951 
82011 105 283 285 441 483 492 524 5"’2 570 842 
869 953 83025 033 079 083 101 291 210 2"2 238 
239 249 296 320 360 368 421 465 663 G73 6’5 740 
743 771 861 952 84019 025 125 155 262 3 1 3’6 
8’6 339 370 476 552 555 621 709 741 85118 16!)
206 273 321 349 475 540 545 559 GG3 696 9^5 9'1 
947 994 86067 070 131 207 248 294'297 303 £45 
853 393 427 479 586 655 877 942 87003 0'9 103 
109 173 186 293 322 323 351 477 504 581 710 
712 819

*
.Felelősség nélkül. A húzásról a gyorsjegy- 

zéket Dcmhtnsky B. bankház sorsjegvfftárusító 
(Zsigmond kir-u. 8) adja ki. — Az ötödik osz
tály húzásai folytatólag március 3.. 4. és 7-én 
lesznek.

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

Benkö Bank
réssvénytársafágDál. Budapest, Andrássy-út öff. T. 12-86’47

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


