
„NÉMETORSZÁG NEM TŰR KORLÁTOZÁST 

HÁBORÚS ALAPELVEI KERESZTÜLVITELÉBEN"

A Wilhelmstrasse válasza a szovjetorosz állásfoglalásra

A görög-bolgár határ felé fordul a világ figyelme

Megszakadt az angol-bolgár viszony

Berlin, máre. 5.
Hitler vezér és kancellár szemé- 

>es üzenete a török köztársaság elnö
knek és a hivatalos szovjetorosz 
lass-ügynökség tegnapi közlé- 
swe vonatkozó német állásfog
lalás köti le a beavatott körök figyel
mét. Az orosz közlemény, amely Vi- 
®inszki helyettes külügyi népbiztos 
kijelentéseit tartalmazza Bulgária 
csatlakozásával kapcsolatban, Német
ország világos állásfoglalá
sai vonta maga után. Amint azt a 
” ilhelmstrásse szószólója kijelentette, 

‘/enietorszás a maga Balkán-politiká- 
Jaban mindig két alapelvet követett:

1. a tartós balkáni békének és a 
Politikai stabilitásnak minden 
időkre való biztosítása.

S. Angliával mindenütt fölvenni 
« harcot, ahol csak megjelenik.

Ha most vannak hatalmak, — jelen
hették ki a Wilhelmstrasscban, —

amelyek ezeket az alapgondolato. 
kat nem akarják, vagy nem tud
ják megérteni, akkor ez az illető 

országoknak a dolga, 
^cmetország és Bulgária a maga ré
gről a Bécsiben tett nyilatkozatokban 
jelentette, hogy Bulgária csatlakozá
snak a háromhatalmi egyezményhez 

kell, hogy szolgálja 
^'ilov bolgár miniszterelnök külön 
Kieme te, hogy ez a csatlakozás nem 

v Varja Bulgáriának a többi országhoz I 
j3 viszonyát és különösen nem be- 
° yásolja a Szovjethez való jóvi* 

Sz°nyt.

?• most Sztálin kormányának ki- 

intésében kifejezésre jnt a nem.
® szés a bolgár politikáról, úgy ez

a Szovjetunió dolga, 
®iyhez Németországnak semmi 

köze sincsen.

nem tűrhet semmiféle 
•la»»/Oa^SÍ a említett

keresztülvitelénél?. - fejezte 

be Wilhelmstrasse szószólója külföldi 
sajtó előtt tett nyilatkozatát.

Arra a kérdésre, vajjón a biroda
lom nem tett-e diplomáciai úton lépést 
az ügy tisztázására, a tájékozott hely 
megtagadta a választ és kijelentette, 
hogy erre a kérdésre nem lehet vála
szolni, hozzátette azonban, hogy

a Német Birodalom olyan intézke
déseket fog tenni, amelyek messze
menően számolnak a tényekkel.

Visinszki deklarációjánál ig

Arab szabadcsapatokat 
szerveztek az olaszok 

Cirenaicában az angolok ellen 
„Jugoszlávia most veszi fontolóra, milyen irányban 

haladjon11

A fe&stö mí/ándi I 
tudósítójának telejonjelentés

Milánó, március 5.
Az angol—'bolgár diplomáciai vi

szony megszakítása, római vélemény 
szerint, alighanem újra megindítja 
majd a balkáni eseményfolyamatot és 
rövidesen elválik, hogy milyen katonai 
retorzióval él majd Aglia Bulgáriával 
szemben. A Resto dél Carlino szerint, 
bár hangoztatja, hogy Rendeli angol 
követ távozásával a helyzet a legcse
kélyebb mértékben sem változott,

bulgárok és a németek „készen áll. 
nak még a legrosszabb eshetőség

re is.“
A Bulgáriának átnyújtott és ugyan

akkor a hivatalos orosz propaganda 
révén még külön nyomatékkai i& ellá
tott szovjetjegyzéknek az első, közve
tett nyomait ma lehet csak látni a fa
siszta, sajtóban: a Corriere delta Sera 
berlini tudósítója szerint

a német felfogás az orosz lépéssel 
saemben az, hogy ami történt, kisá

gy óbb érdeklődést' kelt Berlin politi
kai köreiben

Hitler külön üzenete a török 
államfőhöz.

Magától értetődően senki sem tud kö
zelebbit ennek az üzenetnek a tartal
máról, de kézenfekvő, hogy a török 
fővárosban elkeseredett diplomáciai 
küzdelem folyik, amelynek kimenetele 
a legnagyobb jelentőségű a balkáni 
béke fenntartása szempontjából.

na- | O. B.

rólag Moszkvára és Szófiára tar. 
tozik, Berlinre azonban semmi

esetre sem.
A Duna-vidékről, Ankarából és a 

Közelkeletről érkező hírek viszont 
nem nyugtalanítóak a tengelyhatal
mak szempontjából. Belgrádból azt je
lentik, hogy

a jugoszláv kormány most veszi 
fontomra, hogy milyen irányban 

haladjon,

Berlin mindenesetre máris figyelmez
tetett mindenkit, hogy ne kövessen né
metellenes poilikát, mert a biroda
lommal való fegyveres szembeszállás 
őrültség lenne-

Áz olasz-angol és az olasz-görög 
harc egyelőre még a balkáni fordulat
tól függetlenül a. régi mederben folyik 
tovább. Igen kedvező benyomást kel
tett, hogy

a madrjdi olasz nagykövetrégen 
százával jelentkeztek spanyol 
önkéntesek, akik kérték az afri
kai frontra való kiküldetésüket.

(A kérelmet egyébként köszönettel el

hárították, miután az olasz hadsereg 
külföldi önkénteseket nem fogad el.)

Etiópiában és Lybiában az olaszok 
hősiesen, minden eszközzel akadályoz
zák az angol előnyomulást, „Keren 30 
napja védekezik, — írja ma a Popolo 
d Itallá. — Az alpesi vadászok, grana- 
tierik, feketeingesek és a bennszülött 
askerik két angol támadást vertek már 
vissza.

Még az angol megszállás alatt álló 
Cirenaicában sem aludt ki teljesen a 
harc tüze: a Giornále dfltalia magára 
a Daily Telegraphra való hivatkozás
sal írja,' hogy

az olaszok, mielőtt kiürítették eze
ket a területeket, fegyverrel látták 

el az arab törzseket
és ezek a törzsek most guerilla háborút 
folytatnák az angolok ellen.

Györgyi Miklós

Mit kap 
Bulgária? 
Biblia-idézetekkel 

obstruálnak 
az amerikai 
szenátusban

Róma, március 5.
A Piccolo hosszabb cikkben számol 

be a balkáni helyzetről és azt írja, 
hogy Bulgária meg fogja kapni Gö
rögország teljes égeitengeri partvidé
két. A Corriere de,la Sera véleménye 
szerint a tengelyhatalmak a legköze
lebbi jövőben már ki fogják használ
ni hadászati előnyeiket. A milánói lap 
washingtoni tudósítója nyomán je
lenti, hogy az amerikai' szenátusban 
Wheeler szenátor elszigatelődési cso
portjának szónokai igen hosszú besze
dekkel próbálják a javaslatot ob
struálni. A demokrata képviselők ez
alatt kórusban * Bibliából olvasnak 
fel idézeteket.



ÚJRA A RÉGI VILÁG

HÓDIT PÁRISBAN
Páris, márc. 5.

Diákkorén gurulunk a nagy boule- 
vardra. A kocsis nyugalmazott taxi- 
sofftír, cilinderrel is tüntet az „új 
idők“ mellett. Dél van, kis midinetcek 
sietnek ebédre. Karcsú bokájukat — 
akár csak nagyanyáinkét — vastag 
kötött harisnya borítja... — Talán 
újra a századforduló Pórisában va
gyunk! Szó se róla. Csak éppen 1941 
tél-tavaszán nincs benzin és nem talál
ni selyemharisnyát.

A ruhadivat? A kormány — csupa 
férfi dirigál, — betiltotta a gyapjú
termékek szabad forgalmát- Tehát az 
idén valóban „selyemben, bíborban-1 
járathatják majd a párisi nőket. Vagy 
-- a ez olcsóbb megoldás — a tavalyi 
holmikban.

A színházak igyekeznek egy-egy ne
vesebb szerző darabját egymás elől el
halászni, mennél jobb előadással be- 
csábítanj á közönséget. A nagyérdemű 
publikum — óh hitvány materializmus 
— mégis abba a színházba tódul, ame
lyik jól van fűtve. Azaz: ha gyönge a 
darabod, told nmg egy kis szénnel..,

A Comédie frhancaise — a francia 
Nemzeti Színház — híres „három mus
kétása" Louis Jouvet, a nagy rendező 
színész, Gastan Báty, a francia Rein- 
hárdt és Charles Bulin, a megrázó jel- 
IémszínéSz, megváltak a Cornédietől. 
Ok: Bonniét igazgató lemondásakor a 
Víehy-kormány a „Három muskétás" 
meglepetésszerű mell őzedével, Jacquefi 
Copeau-X. az ismert írót állította a 
színház élére. Copeau. az új főnök, már 
is nagy igyekezettel látott hozzá Fran
cois Mauriec. a mélyen katolikus költő 
új darabjának előkészületeihez.

D. D. válik . .■»
ér-
az

Egy regény vége: Dániellé Barieux, 
egy neves délamerikai diplomata jö
vendő neje, noha válik urától és fel
fedezőjétől, Henri Decointól, a kitűnő 
rendezőtől, mégis vele készíti új film
jét. Hja, a filmvilágban nagy úr a 
szeretem, de az üzlet sem kutya.

J. G. hajózik .. .

Egy új «?gé ny kezdete: Jean Cfabln, 
az éppen Hollywood felé hajókázó 
nagy színész nemcsak a dollárok csá
bításának engedett, mikor útnak in
dult. Mint barátai beszélik, a szerző
désen kívül jelentős szerepet játszot
tak elhatározásában Michele Morgan- 
nák, a néhány hónapja Hollywoodban 
forgató egykori partnernőjének forrón 
hivagató levelei is.

S. G. teája ..•
Sokát mosolyognak a párisiak Sacha 

Guitry nagy port felvert sajtóteáján. 
A kitűnő színészi ró ugyanis, hogy vé
get Vessen a szá. lohgó mende-mondá- 
nak, meghívta a párisi sajtót és egy 
hatalmas családi album segítségével 
kétsújbevon hatatlanul bebizonyította, 
hogy ő ínaga, mind a három volt és je
lenlegi felesége — Ivonne Printem ps, 
Jaqualine De.ubáC, Genevieve Guitry 

— legtökéletesebben árják. Ugyancsak 
csodálkozott a nagy Saéha, mikor egyik 
„harapós** újságíró mégis így fejezte 
be a különös sajtóteáról írt beszámoló
ját. „Eddig rendben is lenne Guitry 
árjasága, de mit lehet azt nála tudni, 
vájjon árja lesz a legközelebbi Chérie.“

Az irodalmi élet eseménye Henri 
Bordeauxnak, a nagynevű akadémi- 

’kps írónak új kötete, óriási sikert 
aratott tatain életrajzia után, esuttal 
modern szerelmi regénnyel lépett a 
közönség élé Bordeaux, az ,-Asszony 
bosszúja" című kötet, á modern lélek- 
tahi regények utján halad, s a közön
ség b az irodalmi körök egyaránt 
újra elismerőleg emelnek kalapot a 
sokoldalú „halhatatlan" előtt.

Wallace a fronton ...

A köamUíldtak kteakatei zsúfolva 
vsanái ad»«t művök fránete fórdítú- 
/ - A . .

KULCÍÁRésHUPPERT tisztítója 1

savai és viszont. A legnagyobb sikere 
a német katonaság körében mégis an
gol szerzőnek van. Egy élelmes vállal
kozó megjelentette németül Edgár 
IVallace, a nemrég elhunyt nagy an
gol detektívregényírónak műveit- A 
német katonák tucatjával rendelik 
Wallacet utánvéttel —■ a frontra.

Nagy sikere van a Sinagl című né
met hetilapnak, melynek különösen 
háborús képei ragadtatják el a francia 
közönséget.

A vidéki rokon
A családi élet 

tagja a „vidéki 
időre egy kis elemózsiás 
hálálja meg a régi montmartrei 
ruocanások kedves emlékét.

új és nagyrabecsült 
rokon", aki időről- 

csomaggal 
ki-

Házinyulpecsenye

Mit csinál a jó háziasszony a mai 
husaélküli Parisban^ Házinyulat tart 
a konyha szegletében és az egész éhe
ző család izgatottan figyeli az eljö
vendő húsvéti pecsenye súlygyarapo
dását.

A fűtési nehézségek elképzelhetetle
nek. Mindenki csak annyi gázt fo-

HAGY HRPOK,
KIS HÍREK

15—18, nyugati irányban 
km-nyir© közelítették meg

bevonult német csapatok 
elérték a görög határt, de 

Az eritreai hadszíntérről Isztambulba 
kőzett jelentések arra mutatnak, hogy 
angol csapatok Korén közvetlen megtáma
dásának előkészítésével foglalkoznak. Platt 
tábornok, a brit csapatok parancsnoka, úgy 
látszik, átkaroló mozdulatra készül. Meg
kísérli, hogy Körönt északról és délről ke
rülje meg, anélkül, hogy további támadá
sokkal a kiválóan megerősített aszmarai és 
masszauai olasz állások ellen törne. Az an
gol jelentések Is elismerik, hogy Korén vé. 
delmi berendezését tökéletesen kiépítették 
az olaszok. A tüzérségi állásokat és a gép- 
fegyverfészkeket nagy ügyességgel vájták 
be a sziklákba és így rendkívül nagy ál
dozatokkal járná, ha a Keretit körülvevő 
kettős védelmi övezetet közvetlenül támad
nák meg. Az angol csapátok ezidőszerint 
északi irányba® 
pedig mintegy 8 
a várost

A Bulgáriába 
már több helyen
egyetlen német csapat sem vonult a török 
—bolgár határra, sőt a török—bolgár ha
táron maguk a bolgár csapatok is Csak a 
szokásos határörezolgálatot látják el.

Hollandiában a végrehajtó hatalmat 
Seyss-Inquart birodalmi biztostól Cristian- 
sen német tábornok vette át, amint azt a 
svájci lapok illetékes német helyről szer
zett értesülés alapján közük. Illetékes né
met helyen hangsúlyozzák azt is, hogy az 
Észak-Holiandiában történt zavargások a 
német hátóságök gyors közbelépése követ
keztében hamarosan véget értek s hogy né
met részről olyan intézkedések történtek, 
amelyek az események megismétlődését 
lehetetlenné teszik.

A protektorátusban elbocsátottak 
oseh rendőrt, mert kiilfölt^ rádiót 
gattak. 1

A bolgár határ felé irányított 

csapatmozdulatok még tartanak.
ÖÍááz-ángól légiósat* veit Korfu 

jelentős hadisikérrél.
Olász-Szomáiröldön Mogadi&ciötól

és északnyugati irányban mintegy 300 ki
lométernyire súlyos veszteségekét okoznak 
az angoloknak az olasz védöeSapatok.

Hólábda-levelek szerzői óe továbbítói 
után nyomoznak Hollandiában,

Húszezer kilométeren tengeri utat tet
tek meg a legutóbb Angliába érkezett új- 
zólandi csapátok.

Olasz repülők sikeresen bombázták a 
görög Láriwza városát.

több 
hall-

török

fölött

északi

gyaszthat, mint az elmúlt esztendőben. 
Innen a osottá fagyott férj szemrehá
nyása a takarékos nejéhez: „Látod, an
gyalom, ha tavaly egy kicsit pazaroltál 
volna, az idén nem fáznánk."

A hideg és a hiányos táp'álkozás sö
tét szövetségének eredményeként a 
megfigyelő örvöstudomány kétfé’e em
bert különböztet meg a mai Pariéban: 
a kézfagyásosat és a lábfaáyásosat. Aki 
pedig egyik végtagján sem őrzi a tél 
szomorú emlékét, az nem töltötte Pá- 
risban ezt a telet.

Boyer a metrón
A metró, mint egyetlen megmaradt 

közlekedőéi eszközön, állandóan a legis
mertebb utitársakra bukkanunk. Ha 
éjjel 12 órakor egy kétségbeesett ifjú 
pár rohan az utolsó metró felé, az biz
tos a kabaréjukból hazasiető Luciene 
Boyer és férje, Jacques Pilis, a nép
szerű énekes. Ha reggel az egész kocsi 
hahotázik, bizonyos, hogy Noel, a ki
tűnő filmíró mulattatja munkára siető 
utitársait.

Közlekedési újítás: aki nem a szögek 
közöt megy át az útkereszteződésen, 
azonnal 16 frank büntetést fizet a rend
őrnek. Az örökké mókázó Fernandel 
erre a minap egyik lábával a szögek 
között, másikkal azokon kívül a Placo 
de la Coneordeon e szavakkal nyújtott 
át 8 frankot a csodálkozó rendőrnek:

— Fogja barátom 
dig is, amíg annyi 
mindkét lábammal 
hatom"!

a „féltarifát", ad- 
pénzem lesz, hogy 
„szabálytalonkod-

Földes László

Az Observer című angol lap szerint arab 
államszövetség alakult, amely szorosan 
együttműködne a törökökkel és a görögök
kel a Balkán irányában. Római hír szerint 
Ibn Száud kiküldöttje megérkezett Beirut- 
bá, hogy meghívja a szlriai és libanoni ve
zető férfiakat a közeljövőben megtartandó 
pánarab értekezletre, amelyet Szaud i-Ará- 
bia fővárosába hívtak össze.

lépesében kiilönlrges légvédelmi bizton
sági rendszabályokat léptettek életbe a vá
sár alkalmából.

Mozzkva cáfolja, hogy orosz baleegye- 
zésael történt volna a németek bulgáriai 
bevonulása. Hivatalos szovjeitvőlemény sze
rint. a háború további kiterjedésével lehet 
számolni.

A február 24-én véget ért hétén a? an
gol és szövetséges hajózás 60.900 torma hajó- 
ürt vesztett — jelenti London.

A hannoveri főpolgármester kljdoutése 
szerint a legutóbbi légitámadások során 
nem pusztultak el történelmi értékű mű
emlékek.

Újabb nagy főtárgyalás lesz Norvégiá
ban. Hagesund városában állítják bíróság 
elé a vádlottakat

Berlini kormánynyilatkozat szerint a 
szovjet feszült figyelemmel kíséri a délke- 
leteurópai eseményeket s Németország nem 
osztja azt az orosz álláspontot, amely sze
rint a németek bulgáriai bevonulása hadi
területté tette volna Bulgáriát, ellenkező
leg: német felfogás szerint Bulgária egy
általán nem lösz hadszíntér.

Az Azöri-szigeteknéí m. gtámadott an
gol hajókaraván 19 egységéből hét hajót el
süllyesztettek a német repülők. Tizenkét 
bajónak sikerült aingol kikötőket elérnie.

A német Luft-watté Swansca után 
Oardiff városát bombázta erőteljesen. Né
met légitámadásokat hajtottak végre Lon
don ellen és a kfenti grófság helységei ellen 
is. Táv-bombázók a brit partok fölött mű
ködtek. A Royal Air I’oree gépei Köln, a 
Ruhrvidék, Boulogne, ürest és Ostonde fö
lött jártak.

A német megszálló hatóságok totálisan 
rendezni akarják a.zsidókérdést Hollandiá
ban.

Öltó királyfi legutóbb Oievelandban a 
Foreigtj Affairs Council összejövetelén elő
adást tartott & külpolitikai helyzetről. Rá
mutatott a párisiörhyéki békék végzetes 
hibáira, majd a háború kilátásairól be 
szélt és vázolta az általa propagált dunai 
szövetség tervét, amely Kossuth Lajos el
gondolásán alapul. Azzal végezte beszédét, 
hogy ha az elkövetkezendő béke reális és 
ideológiai alapokon egyaránt a béke, a 
megértés és együttműködés alapján szüle
tik meg, úgy a világ a lelki, fizikai és 
gazdasági bóka jövendő hosszú korszakán 
nak útjára léphet majd.

A bulgáriai német ctapatok előretolt 
kötelékei a hétföl nap folyamán a bolgár
görög határ fontosabb portjait megszálJ-

ták. Kedden is tovább tartott a német csa
patok felvonulása; Bulgária fontosabb vá
rosaiba megérkeztek a német légclháriió 
ütegek csoportjai s megérkezésük Után ha
ladéktalanul elfoglalták állásaikat.

A haditengerészet tartalékállományéira 
vonatkozóan kedden újabb rendeletet bo
csátott ki a török kormány. Az intézkedés 
értelmében a rendeletben érintett tartalé
kosok még kedden este jelentkezni tartot
tak kijelölt állomáshelyeiket, A keddi nap
folyamán egyébként újabb megerősítés ér
kezett a tlráeiai határra.

Még szombaton történt, hogy — mialatt 
Filov miniszterelnök a bécsi Belvedere pa
lotában aláírta a beritnl hármas egyez- 
bA*- j ez való á-átlakőzúS jegyzőkönyvét — 
a bo gár kormány majához kérette a szó
fiái szovjet követet és közölte vele, hogy 
hozzájárult a német csapatoknak Bulgáriá
ba való bevon ulásáncz. Másnap a kövét 
már átadta a moszkvai kormány jegyzékét, 
amely szerint a Szovjetunió nem osztja a 
bolgár kormánynak azt a véleményét, hógy 
a német csapatok bevonulásával meg le
hetne akadályozni a háború kiterjesztését 
a Balkánon. A szovjet kormány rádión is 
nyilvánosságra hozta ezt a jegyzékét, mórt 
Bulgáriában olyan hírek terjedtek el, 
mintha Moszkva helyeselte volna a szófiai 
kormánynak a német csapatok átvcnu'ásá- 
ra adott engedélyét.

E héten nagyszabású légvédelmi gyakor
latokat tartanak Délsvédországban. A kor
mány tervei szerint a gyakorlatok három 
napig tartanak.

A Corriere della Sera szerint az angolok 
letettek arról a szándékukról, hogy az 
európai kontinensen alkossanak frontot 
Németország el Ion és most azon vannak, 
hogy ezt az arcvonalat Szíriában, Palesz
tinában és Irakban fejlesszék ki.

A Stampa jelentése ezerint egy nagy 
francia bombavetőgép a köd miatt kény
szerleszállást hajtott végre a glbrajtári re
pülőtéren. A gépet az angolok valószínűleg 
lefoglalják.

Finnországét kedden inély gyászba dön
tötte egyik legnagyobb szabadséghösének 
halála. Hannes Xgnatius' tábornok kedden 
69 éves korában Helsinkiben elhunyt. AZ 
1919. évi függetlenségi 'haro során a lelke
sen küzdő finn hadsereg főszállásmestere 
volt. Ignatius tábornok Mannerbeim tábor
nagy legszűkebb munkatársai közé tarto
zott. A szabadságharo befejetfóvel IgnatiuS 
a finn hadifőiskola ‘féíiigyólŐjo lett.

Általánosan rendezték égés? Olaszország 
Fa vonatkozóan a WAdagolás kérdéséi > 
mészárosoknak március közepétől kazdvú 
borja- és marhahúst csak állandó vevőik
nek szabad kiszolgáltatni és a kiszolgálta
tott hns mennyiségéről könyvet kell vezet
niük.

Könnyfakasztó gázzal szerelte le az ame
rikai betlehemi éremfivekbfen keletkezett 
sztrájkot a rendőrség.

Nagy divatba jött a klasszikus balett 
Londonban. Egyszerre négy klasszikus ba
lett lép fel s valamennyi előadás zsúfolt 
nézőtér előtt perög le. Egyébként 12 szín
ház és 2 varieté tart előadást jelenleg bü 
angol fővárosban, a mozik, aine'yek ugyan' 
csak zsúfolva vannak, 21 órakor fejezik b0 
előadásaikat.

A vezérség az, amit Európában a nítn^ 
nép magának igényel, — írja Heinricb 
Sperl a Krakauer Zeitungban — szemben 
azzal a kalózkodással, amely névén eddlí 
a britek a világ nemzetei fölé kerekedtek 
Ninoa mit csodától ózon, ** folytatja ® 
cikkíró, — ha egy olyan nép, amelyet fai* 
kiválóságai vezérségre rendeltek, nean elég
szik meg többé a statiszta szerepével ® 
politika színpadján. A birodalom halain1* 
révén minden egyes német egy politika* 
parancsolás hordozójává emelkedik. A tu
rnét hatalmi körnek kiszélesedése Európá
ban nemcsak n birodalom nevét tette tlo®' 
teletet követelővé, hanem minden egyes né" 
rnetot, bárhol is ta’á’koázók más nép0^ 
képviselőivel, előranggal ajándékozottm®*' 
mint ahogy ez a rangelsőbbsóg ki is j^ 
egy minden rrást túlszárnyaló erejű ** 
nagyságú állam tagjainak. A Frankfurt0* 
Zeitung pedig megcáfolja azt az angol vá
dat. hogy Németország rSbszolgnA’igbs SJC*É 
ja dönteni az egész Világot. A? úijárépu0 
zés köretében azonban módosítani kell J* 
szabadság hagyományos fogalmát Is. **1 
ír’a a frankfurti lap, nem kivAn4uk a A . 
pék sznbnclscgát. kiirtani, hárem azt <* 
Tragzsabb f"’-?1 őí-s-te és egy úi köt-'l*”'’* 
ség r’á Vetfilh: f»>-tőzn*g az ' !
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Világító f-stékmázzál Jót ák él az Mén ® I 
ilpótei v&sár Mfiégíétáíi jslvényét, bóT ’ I 
■légvédelmi elsötétítés Idejön Wme I 
gálatot tegyen viselőinek.



Kissé Javult 
Budapest közegészsége
Csordás Elemér tisztifőorvos most 

kiadott februári jelentésében közli, 
hogy Budapest közegészségügyi álla
pota az elmúlt hónaidban kissé javult. 
.A természetes halálesetek száma keve
sebb volt, miint januárban, bár a tüdő- 
és mellhártyalobban, továbbá a rákban 
meghalt személyek száma emelkedett 
A fertőző megbetegedések száma majd
nem ezerrel volt kevesebb, mint ja
nuárban. Különösein csökkentek a ka
nyaró® esetek, ezzel szemben emelke
dett a vörheny, a szövődményes in
fluenza és a járványos agygerinc- 
agyhártyalob.

Januárban 3317, februárban 2418 fer
tőző megbetegedés történt a főváros
ban. A 269 szövődményes influenza 25, 
a 32 járványos agygerinc-agyhártya- 
lob pedig 7 áldozatot követelt. A szé
kesfőváros vegyészeti és élelmiszer
vizsgáló intézeté 2366 esetben vizsgált 
meg élelmiszercikkeket és ebből 138 
esetben kifogásolható minőséget talált 
Végül közli a tiszti főorvos, hogy az 
elmúlt tanévben 30.373 tanulót vizsgál
tak meg & főváros tüdőbeteggondozó 
intézeteiben. Az új székesfővárosi köz- I 
oktatási alkalmazottakat a kötelező i 
tisztiorvosi vizsgálatkor a jövőben a 
tüdőbeteggondozó intézetben is meg
vizsgálják. A községi iskolák tansze
mélyzetének orvosi vizisgálata novem
berben kezdődik. !

Az erdélyi juhsajtgyártás 
központosítása

Az Erdélyi Gazdasági Tanácsot ál
landóan foglalkoztatja & juhtenyésztés 
nagyszabású megszervezése. Az erdé
lyi juhállomány mintegy 1.2 millió da
rab, mely a legtöbb helyen inkább tér- j 
hét, mint hasznot jelent. Természete- 

..... Ben a magyar textilipar tetemes 
gyapjuszükséglete és az árak várható 
alakulása már megbízhatóbb alapot 
jelent a jövedelmezőségnek, de itt is 
szükség van az igényeknek megfelelő 
fajták tenyésztésére. A jobb gyapjú
értékesítés egyedül azonbaú nexn ele
gendő a tenyésztés fejlesztésére, ame
lyet leginkább a juhhúsfogyasztás 
népszerűsítése éa így az élőállat jobb | 
ára biztosítanak. Ez azonban la’sú fo-| 
lyamat és így a gyapjú mellett főleg I 
a juhtej kedvező felhasználása jelen-1 
fene számottevő haladást. 1

Mint a 8 Órai Újság értesült, most | 
ilyen irányban folynak beható és I 
eléggé előhaladott tárgyalások. Arról í 
van szó, hogy gondosan kidolgozott I 
tervek alapján egy-egy központ körül I 
lejgyiljtő állomásokat létesítenek és | 
egységes vezetés alatt álló nagyobb I 
sajtgyárakat állítanak fel, amelyek I 
különféle típusú, de egy-egy típusban I 
azonos minőségű különleges sajtokat I 
készítenének. Ma az a helyzet, hogy | 
úgyszólván minden köz-égben másfajta I 
sajtokat készítenek háziiparszerűen, I 
de ezeket a legjobb esetben csak a helyi | 
piacon tudják értékesíteni. A juhsajt- | 
gyártás központosítása nagyszabású I 
exportot tenne lehetővé, miáltal a I 
gyüjtőállomások a tejet is drágábban | 
vehetnék át Az erdélyi gazdák élénk I 
érdeklődéssel várják a terv mogvalósí- I 
tását, amely iránt a földművelésügyi I 
miniszter is állandóan érdeklődik.

Kövess/ Géza 
a kávésipartestQlet új elnöke
A Budapesti KAvésipartetatttet ma dél. 

I'ön rendes évi közgyűlést tartott, amelyen 
64 évi jelentés és a zárszámadások letár- 
Byalásá után Mészáros Győző elnök beje
lentette, hogy másfél évtizeden át betöltött 
tisztségéről lemond. A közgyűlés sajnálat
ul vette tudomásul Mészáros lemondását 
3 dr. Kállaii Albert tanácsi főjegyző, ipar- 
atósági biztos indítványára Mészárost á 
tafena érdekében kifejtett rendkívül ered- 
Kc®yes tevékenysége elismeréséül az ipar- 

diszelnökóvé választották. Több fel- 
Z.,'*16 méltatta még a lslápő alpfik W 

majd Kövwy G4z#t választották meg 
Jé iprateetület elnöípivá Az új elnök jjggy 
, '®a6seel fogadott beszédben vázolta az 
wttestiitat élén kifejtendő munkásságát.

Jól megtanulták
A Magyarság március 14 számából:

„Még el sem ült a keresztény tár
sadalom felháborodása a 8 Órai 
Újság 1918-as hangú durva támadá
sa felett, a derék esáklyás közlöny 
máris tovább destruál. Tovább tá
madja a tekintélyeket. Persze a te
kintélytisztelet hangoztatása mellett, 
hogy az alig legyen észrevehető. 
Nem fogjuk utánozni személyeske- 
désben és Ízléstelenségben a csák- 
lyás hírtrombitát, ám a durva, go
noszkodó hangban sem megyünk 
utána. Mi nagyobb eseményeknek, 
szentebb ügynek tartogatjuk a pa- 
pírkorlátozás folytán amúgy is 
drága helyünket- Mi igét hirdetünk 
és egy átalakuló új világ fegyveres, 
gazdasági és szellemi háborújáról 
számolunk be tájékozódni kívánó 
magyaroknak. Nem személyesked
tünk a múltban sem-"

A bolgárok megcsodálják 
a német hős&ket
— jelenti az NST

„tégy egészséges 1“ köszöntéssel Udvözlik őket
Szófia, márc. 5.

I (NST) A bolgár lapok részletesen 
foglalkoznak a német csapatok be
vonulásával. Az erről szóló cikkeket 
bajtársiam és baráti szellem hatja át.

Az Utro arról ír, hogy a német gé
pesített nadoszlopok hét útvonalon 
gördülnek végig Bulgárián. A lakos
ság mindenütt elhagyja munkahelyét, 
ahol csak német csapatok vonulnak el 
és szívélyesen köszönti a 'birödalötíi' 
katonáit. A bolgárok megcsodálják a. 
vaskereszitét kitüntetett : néniét' Idősö
ket és apró ajándékkal, cigarettával 
és virággal halmozzák el őket. Csodá
lattal szemlélik a tökéletes műsz?ki 
felszerelést és igyekeznek a németek
kel baráti érintkezést fenntartani-

A Zora szerint az átvonuló német

E’fogtak egy csaló, 
sikkasztó tisztviselőt
Nemrég az egyik fővárosi vállalat fel

jelentést tett az egyik alkalmazottja 
ellen, aki sorozatos sikkasztások után 
megszökött éa aki mint azóta kiderült, 
hamis okmányok segítségével vétette 
fel magát annakidején a céghez. A 
sikkasztó, csaló magántisztviselőt teg
nap a detektívek az utcán felismerték 
és előállították. Kiderült, hogy Király 
József a neve és már ötször volt bün- 

I tetve csalások, lopások és sikkasztá
sok miatt. Egy ilyen ügyből kifolyó
lag legutóbb a Csillag-börtönben ült, 
s amikor kiszabadult, hamis okmá
nyokkal szerzett magának állást. Le
tartóztatták.

— A Margitszigeti Palatínus szálló 
üdü'ésre a legalkalmasabb.

— Tessedlk Sámuel emlékét ünnepli a Me. 
zögázdasági Kiállítás. Az idei mezőgazda
sági kiállítás az ötvenedik tényészáilatvá- 
8ár jubileumán kívül még két nagy agrár
férfiú jubileumát is ünnepli: Széchenyi Ist
ván születésének százötvenedik és Teesedik 
Sámuel születésének kétaázadik évforduló
ját. Tessedik Sámuelnek, a magyar mező
gazdaság első apostolának emlékét a mező
gazdasági kiállítás szakoktatási kiállítása 
idézd fel.

VMMMMMMMVMWMMI

A Magyarság ma reggeli számából: 
„Megyagyon Írva a zsidó újság

írás „kiskatekizmusában‘, hogy a 
politikai szembenállókat miképpen 
kell kipellengérezni és lehetőleg 
tönkretenni. Fogd rá először, hogy 
nem tiszteteli a hagyományokat, 
műveletlen bugris. Azután menj egy 
lépéssel tovább és miután a kisze
melt áldozat még ezután sem haj
landó a zavaros zsidó vizekre evezni 
és a demokrata és plutokrata hit 
egyedül üdvözítő voltát elfogadni, 
nevezd egyszerűen: hazaárulónak. 
De igen alkalmas a pocsékolásra az 
is, ha zavarosfejűnek, kótyalelkű- 
nek, megszédültnek és hasonló más-' 
nak nevezed s tetejébe jelentsd ki, 
hogy te az elvi vita magaslatán 
állsz, nem személyeskedsz és a nem
zeti önérzetében, hazafiul becsületé
ben megfázott áldozatot nem fogod 
követni a gorombaság és személyes
kedés terén."

csapatok legfőbb ismertetőjele a töké
letes „fegyelem. A bolgárok régi jó 
ismerősként köszöntik a németeket, 
mert jól emlékeznek a világháború vi
téz fegyverbarátaira. A vidéki lakos
ság ugyan jóformán egyetlen szót 
sem tud németül, mégis megtalálja a 
módját annak, hogy megérttesse ma
gát a német katonákkal. Virágot, sü
teményt ée cigarettát ajándékoznak a 
németeknek és1 hz ősi‘bolgár jZdráve!" 

.■ vó?5r„ ^Készséges!) köszöntéssel, ün- 
tiplik őkét. A vilagíiiáíi'Oriís bolgár tűz- 
harcosoknak szemébe könny szökik a 
német csapatok láttán. A német kato
nák, írja végül a Zora, most tudják, 
hogy baráti országba jöttek, amely 
ugyar azóKért a célokért küzd, mint a 
birodalom.

5.

Minisztertanács 
és vezérkari ülés 

Ankarában
Belgrád, márc.

(Búd. Tud ) Kedd este hót óra óta 
Isztambulból és Ankarából semmiféle 
jelentés nem érkezett Belgrádba. Ked
den délután két órakor miniszterta
nácsra ült ősszé a kormány és este hét 
órakor még mindig ülésezett. Az ülé
sen Csakmak vezérkari főnök is je
len volt. Ugyanez értesülés szerint a 
török vezérkar is ülést tartott a teg
napi nap folyamán.

— A rehabilitációs törvény. Dr. Schadl 
Ernő biintetőtörvényszéki tanácselnök és 
dr. Róth Jenő ügyvéd magyarázataival 
most jelent meg a rehabilitációs törvény. 
A rendeletek és a tárgykörbe tartozó tör
vényhelyek ismertetése és feldolgozása, va
lamint a magyarázatok, iratminták és a 
tárgymutató rendkívül módon megköny- 
nyíti a rehabilitáció terjedelmének, ered
ményének és az ezzel kapcsolatos eljárás
nak a megismerését. A könyv ára 2 pengő.

Fényképezőgép, 
vagy ecset?

A következő levelet kaptuk:
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
A hollywoodi stúdiók környékén, úgy-e 

tár, tudnak fotografáini, mégis a nagy 
filmgyárak legújabban sutbavágják a foto- 
grafáló masinát, mikor a nagy sztárokról 
reklámkőpeket csináltatnak és ehelyett 
festőművészeket, ős grafikusokat bíznak meg 
a képek elkészítésével. Indok az, hogy a 
piktorok ecsetje jobban megtalálja a ka
rakterisztikus vonásokat és azokat jobban 
is visszaadja, mint a fényképezőgép halott 
üvegszeme. Emellett üzletnek is jobb lehet, 
mert a filmvárosban nem szentimentálisak 
a producerek és nem a piktorokat óhajtják 
támogatni, hanem üzletet akarnak csinálni.

Ezt a távoli példát azért hozom fel, mi
vel nálunk az utóbbi időben « fényképező-, 
gép messze a képzőművészetek előtt jár, 
különösen ha a Magyar Filmiroda Stúdió
jából indul el hódító útjára. Nemrég a 
Nemzeti Múzeum történelmi arcképcsarno
kánál pipálta le <a masina képzőművészein
ket, most pedig újabb lahetőségektöd zárja 
el- festőinket és grafikusainkat. Nevezete
sen a Nemzetközi Vásár igazgatósága a 
Magyar Film Irodának adott monopóliu
mot, hogy a vásár területén képeslevelező
lapokat hozhasson forgalomba. Nem nagy 
üzletről van szó, 
egész: miért kapott kizárólagos jogot ismét 
a fényképezőgép ott, ahol a képzőművé
szek különbet tudnának produkálni. Végül 
azzal zárom soraimat, miért nem csinál vi
lágszabadalmat a Magyar film Iroda abból 
a csodafcnykópezőgépből, amely jobb, mint 
a festők ecsetje, vagy a grafikusok, ceru
zája. Ha a Nemzetközi Vásáron bemutat
nák, még talán Hollywood is érdeklődne 
iránta. Az üzlethez ők is értenek.

Tisztelettel:
egy képzőművész

l

inkább elvi kérdés az.

Súlyos 
autobuszszerencsétlen- 
ség négy sebesülttel

Ma reggel súlyos autobuszszqren- 
csétlenség történt a Verpeléti-út és a 
Budafoki-út sarkán. A 3teas autóbusz 
a síkos úton megcsúszott A soffőr 
hiába fékezett a meglehetős sebesség
gel robogó autóbusz felszaladt a jár
dára, nekifutott egy lámpavasnak és 
csak azután állt meg. A szerencsétlen
ségnek négy áldozata van, közöltük 
kettő súlyos sérüléseket szenvedett. 
Kiéin Margit magántisztviselőnőt a 
MABI-kórházba, Sas Géza tisztviselőt 
pedig a Rókusba vitték a mentők. 
Viola Ferenc soffőr és Szentesi János 
festőmunkás sérüléseit a helyszínen 
kötözték be.

A Sorokaári-úton is autobuszbaleset 
történt. A 23-as kocsi elütötte Gergely 
József géplakatost A mentők súlyos 
sérülésével az uzsokiuteai kórházba 
szállították. Nemsokkal később ugyan
azon a helyen egy taxi Kovács Lajos 
segédmunkást ütötte el. A Szent Ist- 
ván-kórházba vitték.
•w*****^ >*******'*r*io*iTnnirrrvm

— Halálozás. Biró Lajos, nyug, fegy- 
iutézeti igazgató, a kommunizmus 
túszainak bátorlelkü védelmezője éle
tének 78-ik évében csendesen, minden 
fájdalom nélkül, elhunyt. Biró György, 
lapunk belső munkatársa édesapját 
veszítette el az elhunytban.



Érdekes újdonságok a műsortervben

Május végéig
hat művet mutat be 

a Nemzeti Színház

A Nemzeti Színház e hét szombatján dr 
Galamb Sándor átdolgozásában felújítja 
gróf Teleki László „Kegyenc" című 
ját abból az alkalomból, hogy a mű 
lesz száz éves.

A most kiadott műsorterv május 
tütneti fel a Nemzeti Színház programját. 
Május 31-éig a Kegyencen kívül meg hat 
drámai mű bemutatását tervezi a színház 
igazgatósága. A műsortervet a szerző nevé
nek és a mű címének feltüntetésével az 
alábbi táblázatban mutatjuk be:

Március 22.
Svend Borberg .... Hol az igazság?

Április 5.
. , . Cseresnyés

Április 11.
... A vihar

vagy
... Judás
Május 3.

..... Peer Gynt
Május 17.

..... A furfangos önregy
Május 31.

Árpád ... Fülemüle

végéig

BAJNOKSÁ-
Németh László

Osztrovszkij

Ratti í

Ibsen «

Goidon!

idén

'fáit ízű nőt Mád óul

V.

Áfa ügetőSZÍNHÁZ

Buday—Ha-

Bemutató: máre. 8-án ji

Ferenc elő- 
című novel-

— UJ tavaszi képes főárjegyzékünk meg
jelent és azt bárki kívánságára ingyen, és 
bérmentve megküldjük! Magyar .Magte
nyésztési Ili. Monori Magkereskedése, Bu
dapest, VIII.; Rákóczi-út 7.

ALBORNOS argentínai aszó « 
tartományban lévő San Martin 
órás teljesítménnyel megdöntötte

drámá-
az idén

s a fegyveres 
szolgáló békés

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS3*, 
ben! Biztos eredmény!

Szabados
Természetesen ez. még csak terv, egy-egy 

bemutató még változhat, azonban nagyjából 
tájékoztat, milyen műveket várhat az 
a közönség a Nemzeti Színházban.

LATABÁRKÁLMÁN
So I thy —Hojmássy 
Pártos

HUSZONÖT 

TÁBLA

FITYFIRITTY
BUDAY DÉNES-HALÁSZ RUDOLF új operettje

ü

Magyar film

párokat g itt aztán alkalma van ragyog-
-----——— :A nem 
házasságából sok 

derült- 
Guitry 
játék
kérhet

Ma este lesz az Andrássy Színházban 
Henry Decoin „N e játssz a szerelem- 
m e 1“ című rendkívüli sikerű vígjátéké
nak huszonötödik előadása. A huszonöt 
előadást — ritkaság a mai rossz színházi 
konjunktúrában — minden alkalommal 
zsufo.lt ház elölt játszotta M ur á ti 
Lili, P á g e r Antal, V aszary Piroska 
és Básti Lajos, mind a huszonötször 
tábla jelezte a színház kapujában, hogy az 
aznapi előadásra minden jegy elkelt. 
Itt jegyezzük meg, hogy holnap esté
től kezdve a darab előadása nem há
romnegyed nyolckor, hanem nyolc óra
kor kezdődik.

NEM KELL ÓVADÉKOT LETENNIÜK 
erre a szezonra a magánszínházak igazgatói
nak, mert a kauciót a kultuszminiszter ré
szint gazdasági okokból, részint az 
előrehaladott szezon miatt elen
gedte. Arról még nem történt döntés, hogy 
jövőre kell-e biztosítékot letenniük a 
színigazgatóknak s ha kell, milyen összeget?

DRAMATIZÁLT MIKSZATH-NOVELLA 
ke, ül ma este 8 óra 35 perckor a mikrofon 
elé. Báró Fiedler József feldolgozásában 
T or ony i Imre, Keresztess y Mária, 
Szathmáry Margit, G a b á n y i László, 
Szabó Sándor és Kenessy 
adja a „K is é rt et Lubló n“ 
Iából készült vígjátékot.

„FITYFIRITTY“ címmel új 
lász-operettet mutat be szombaton este fél
nyolckor a Fővárosi Operett színház. Ebben 
az újdonságban lép először szinpadra az idei 
szezonban Horthy Hanna. A darab többi 
szerepét Kiss Manyi, Cl o m b a s z ö g i EÜn, 
L a t a b á r Kálmán és a színház többi ki
ttinő színésze játssza.

H O JV T H Y H7LNN71
KISS MANYI
G o m bjo s g i

FŐVÁR OSI OPí-RETTS ZINHÁZBAN

FERENCJOZSEF
KESERÜVIZ

Dr. Sárga Ferenc I
belépett

a nyilaspártba | 
és a XI. kerületi í
szervezetben |

előadássorozatot tart I

MOZI
ADMIRAL (353-7 ('te, ‘,'<6, ‘te, ‘/iio, 

3.4): Vigyázat, k. 
™'k,<>ríXJ 77.A^PK4S®Y '<12<-iá7): Igen vagy nem? (SM, ’/tS, a/á8, v. ’/íIO, »/41*> 2 4
8/e10i/r Ylgyázat, kém! (’‘/<4^/.6, A8 MJi — ÁTRIUM (153-034): Elnémult 
harangok. ('Iá, 'te, ‘ölti, sz., v. ‘te-kor i«) — 
REÁROSI (384-563)- óz, u csodák csodája. 
(Jobb t. 4. 6, 8, 10, bal t. 3, 5, v. jobb t. 2 4 
wr»?S;Abno? >XJ?’ ’?5’ ‘/*7' S/‘9) ~ BKLVÁRÓsÍ HÍRADÓ (181-244): A modern Távolkelet. Érté
kes rongyok. Farsangi szemle 1941. A Cortina 
<P A mpezzo-1 sí versenyek. Színes rajzóim. Ma
gyar, l fa, Luce és Fox Híradók. (Folyt 10_ 24óráig)---DÓVl? ZOA4 zxe.os . a __ 1
9, v. ' 
510): v. V 
722): 
VtlO,

.. BÉKE (291-0.38): A postamester. (5. 7, 
'=2, te 9'6. 'te, >910) — BODOGRAF (149- Az ifjú Edison, ('te, 'A6, Vs8, ‘/slO

I'h A12, ‘te-kor is) — BROADWAY (422’ 
Egy csók és más semmi. '/s6, ‘te,

v V'2-,;or is) — BUDAI APOLLO (351-jOO): A Rotschlld-esalád. í‘/s5, ’/.7 9
’te, 'te, ‘te, 'te, VdO) - CAPITOL (134-337): 

Kék Madar. (1.1, ‘te, 'te, ‘te, ‘te, ’/»10) — 
CASINO (383-102): Dankó Pista, (‘te, ’/.8, »/<10 
sz., v. 'te-kor is) — CITY (1111-140): Clsco, a.szá
guldó lovas. ('/<6. ’te, »,<10, fiz. v. 'te-kor isi — 

(1-8-2S-18): A kegyelmes úr rokona. 
(Eloa-dá/sok hétk.: 5/s6, */e8, VtlO, szomb., vas.
'te-kor is) — CORVIN (138-988): Szeressük egy
mást. (’te, 'te, ‘te, ‘/iIO, v. ’/i2-kor is) — DAM
JANICH (425-644): Mindenki mást szeret. (’M, 
'te, ‘te. 'teo, v. 2, 4, 6, 8, 10) — BÉCSI (125- 
952): Allpang, (‘te, 'te, 'ólO, bz., v. 'te-kor is) 
— ELDORÁDÓ (133-171): A Rotsehild család. 
(4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) - ELIT (114-502): Sze- 
ressük egymást. (4, 6. 8, 10, v. 2-kor is) — 
FLÓRA (Kispest, 146-702): Tokaji aszn. (*/j5, 7, 
“, v. */«2, ‘te, <7,6, >/.8, ’/DO) — FÓRUM (189- 
543): Kilenc agglegény. (Előadások kezd. hétk. 

vas . ünin. ‘/,4-kor is) 
___ Az örömapa. ('Iá, 

sz. ‘te, ‘te, '/á._ ‘teo, v. ’/:2-kor is) —• 
Farsangi 

síverse- 
Luce és 
HOLLY- 
*te, >/i8, 

________ (206-178): 
. . (‘/<5. 7, ’/dO, sz. '/it-töl. v.

- IPOLY (292-626): Irland zsarnoka, 
‘te. ’/xlO, v. 'te-kor is) — JÓZSEF- 

(134-644): Az örömapa. (‘te, ‘te,
KAMARA (423-001):. 

.......... ) — KORONA

9, r '
’te, 'te, gA10, szorub..
— GLÓRIA (427-521):•/•7, 9,
HÍRADÓ (22Ö-499): t'getók élete, 
szemle 1941. A Cortina d‘Ampezzo-i 
nyék. Színes rajzfilm. Magyar, Ufa, 
Fox Híradók. (Folyt. 9—24 óráig) — 
WOOD (225-003): Zárt tárgyalás. (*/»4, 
’/ilO. v. V«2-kor is) - HOMEROS 
Schubert-ez renád.
‘/■2-től) -------
(‘te. ■«,
VÁROSI ______ __
'Iá, '!M, v. '/12-kor is) _____
Tóparti látomás. (11, 2, 4. 6, 8, 10) _______
(353-318): Hulló csillagok. (‘/.4, ‘te, .‘/:8, ’/tlO. 
v. ‘te-kor is) — KULTVK (386-193): Igen vagy 
nemi (5 ‘te, V.10, v. */<2, «/<4, >/.6, 'Iá, ’/<10) — 
LLOYD (111-994): Szökevények. ('/>4. 'te, ‘te, 
*/»10, V. Vű-kor is) — NYUGAT (121-022): Hyp- 
pollt a lakáj. ('/•□. 7, '/»10, bz. 4. 6, 8, 10, v. 2, 
4, 6, 8, 10) — ODEON (422-785): Hulló csil
lagok. ('Iá, ’/«7, ’/dO, szomb. ‘/s4, 'te, */i8, ’/tlO, 
v. ‘te-kor is) — OLYMPIA (423-188): Az ifjú 
Edison. (11, 2, 4, 6, 8, 10) - OMNIA (130-12.5): 
A kegyelmes úr rokona. -(Előadások kezd, 
hétk.: 5, ‘te, ’/rlI), ézomb., vas. 4, 6, 8, 10) — 
ORIENT (114-926): Tlp-Top Follles. ('/<5. ’/<7, 
>/«10, v. 'te, 'te, 'te, 'Iá, 'IM( — OTTHON 
(146-447): Mindenki mást szeret. ('/<4, '/<6, ‘/<8, 
’/dO, v. '/«2-kor is) — PALACK (221-222): 
Frankenstein fia. (11. 2, 4, 6, 8, 10) - PÁTRIA 
(145-673): Kacagó esték. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor- is) 
— PHÖNIX (223-242): Kismama. (11, 1, 3, 5, ‘te, 
'/•10) — RADIUS (122-098): Egy asszony három 
élete. ('Iá. 7, '/rlO. sz., v. 2-kor is) — REX 
(226-020): Hulló csillagok. ('Iá, ‘hl, 9, sz. '/>4, 
’te, 'te, '/»10, v. ‘te-kor is) — RIALTO (224- 
443): Mindenki mást szeret. (11, 1, 3, 5, ’/<8, VslO. 
v. 10, 12, 2, 4. 6. 8, 10) — ROYAL APOLLO 
(K2-0Ő2): Hatosfogat. ('IÁ, 'Iá, ’/<10. sz., v. 3-kor 
is) — SAVOY (I46-MO): Kacagó esték, (’te, 
'Iá, 'Iá, ’/.lO, v. '/.lO, 'M2 ,‘te-kor is) — SCALA 
(114-411): A Manderley-ház asszonya. ('Iá. I, 
VílO, sz., v. 2-kor is) — SIMPLON (268-999): 
Szeressük egymást. (‘/'4, 'Iá, 'Iá, '/rlO) — 
STEFÁNIA (Kispest, 349-338)- Frankenstetn fia. 
(5, 7, 9, v. ‘te, >/r4, 'te, 'te, ’/slO) - STÚDIÓ 
(225-276): Hatodik emelet. (11, 'te, */»4, ‘/s6, ’őS 
’/tlO) — TIVOLI (205-602): Schubert szerenád. 
(11, 'tű. 'hí, ‘Iá, ‘Iá, '/<10, vas. '/«2. 'hl. 'Iá. 
’te, ’őlO) - TUKÁN (120-003): Az Ifjú Edison. 
(11. ’te. 4. 6, 8, 10, v. 10, 12, 2. 4. 6. 8, 10) — 
URÁNIA (146-046): Elnémult harangok. (5, 'te, 
'/.10. sz., v ‘/.3-kor is) — VESTA (222-401): Tü
nemény. (11, 'te. ’te. 'Iá. 'Iá. 'hW. v. 11, 2. 4 
B R. jó) — ZUGLÓI (296-309): Nápoly a csókok 
tüzében. (5, 'te, ’/HO, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2-kor iá)

f̂
|||l

A kegyelmes úr rokona
Szitnyei Zoltán, akinek 

_____ regényéből az új magyar 
u±ui jieszuit, írnom tollú, nemes tehetségű 
író, a mai. életnek jószemű megfigyelője, 
akinek tolla épp ezért szívesen hajlik a 
szatíra felé. A Kegyelmes úr rokona is 
ebből a fajtából való s mind meséje, mind 
figurái révén igen alkalmas volt a meg
filmesítésre. . Asztalos Miklós, aki már szín
padon is sikerrel vizsgázott, hozzáértő kéz
zel plántálta át filmre a regényt és gondja 
volt rá, hogy rendezőnek, operatőrnek és 
legfőképp a színészeknek jó alkalmaikat 
adjon a brillirozásra. Éltek is vele bősége
sen mindannyian, A rendező Ppdhnqnic^fcj/ 
Félixnek van bátorsága újat is merni, a 
színészek pedig egytől-egyig kitűnőek, élü
kön Mezey Máriával, akinek a kegyelmes 
psszony szerepét, mintha egyenesen az egyé-, 
niségére szabták volna. A kegyelmes úr ro
konát, aki nem is rokon, de akiről a végén 
kiderül, hogy mégis csak rokon, Szilassy 
játssza rokonszenves tehetséggel. Simor 
Erzsi szép és meleghangú Klári, Bóssu- 
hegyi pedig elragadó, a film egyik legked
vesebb alakjában. Csortos; Somlay, Gregus 
kitűnőek és dicséretet érdemel Fényes Sza
bolcs zenéje is. A közönség a Corso-ban és 
az Omníd-ban is nagy tetszéssel fogadta az 
új magyar filmet.

9 agglegény
Francia film I A -Sacfca Guttr2/-filmek 

_____ _________ j meresz ess csípős humora 
ita.uuK a r orum-ban -találta meg állandó 
otthonát és . legmegértőbb közönségét. A 
francia színész-író egyéni ízű és különös 
szerkezetű új vígjátéka ezúttal is az ele
gáns belvárosi moziban látta meg a lámpa
fényt, hogy a szokottnál is groteszkebb öt
lettel ragadtassa el híveit. Franciaország
ból' kiutasítják az idegen áiiámi polgáro
kat, mire 9 többé-kevés-bbó ifjú és gazdag 
párisi dáma férjül vész magának 9 men- 
háai öreget, akiket egy külön e célra ala
pított agglegény-otthon bocsát borsos áron 
a hölgyek rendelkezésére. Guitry játssza az 
otthon gazdáját, ő bororaálja össze a furcsa 

tatni bőven áradó ékesszólását. 
éppen összeillő párok L.'._ „„ás„L.
bolondos helyzet adódik, állandó 
ségben tartva a közönséget. Sacha 
körül kitűnő együttes vesz részt a 
bán, amelynek sikeréből méltó részt 
a (nagyszerű: Elvire Popescu is.

sevillai borbély ('/»8). — NEMZETI: Elnémult harangok (‘te). — KA
MARA: Kaland (’/<8). — MADÁCH: Négy asz- 
ezonyt szeretek (’/.8). — VÍG: A szőkékkel min
dig baj van («/<8). — MAGYAR: Gyergyói bál 
(JM- — MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: Téli 
zso.tár (‘te). — FŐVÁROSI OPERETT: Nincs elő- 
®r’®s. ~ Ne játssz a szerelemmel-(sú8). — PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekin
tettel arra... (V.9). - ERZSÉBETVÁROSI: 
Zsakbamacska ('/.6, 8). — JÓZSEFVÁROSI-
Tessék beszállni (‘/.6. 8). — KISFALUDY: Dankó 
Pista nótafája (V.,6. 8). — KOMÉDIA ORFEUM- 
Kassner, a varázsló (’/*9). — KAMARA VA
RIETÉ: Tabáni álom (’/t9). — ROYALVARIETÉ: Royal Bál (9).

16.1#: 
jelzés, 
szlovák . _ __
Szalonzenekara. — ,,zu.uyviuiu-o magyar
ország a nemzetiségeket!" Pongrácz Kálmán 
dr. előadása. — 18.4#: Hanglemez. — IS: Hí
rek magyar, német és román nyelven. — 19.20: 
„A magyar labdarúgás 19+1. évi munka- 
programinja." Németh György előadása. — 
1910: Ha.jdn Anna és Géezy Dömötör magyar 
nótákat énekel, cigányzenekísérettel. — 2039: 
„Magyar önismeret." — 29.35: A Liszt Ferenc 
Társaság hangversenyének közvetítése a Feste- 
tich-palólából. — 21.40: Hirek, időjárásjelentés. 
— 22: Hanglemezek. — 23: Hirek német, olasz, 
angol és francia nyelven. — Utána kb. 23.25: 
Szalonötös. — 24: Hirek.

RÁDIÖ
1941 MÁRCIUS 5, SZERDA

BUDAPEST I.:
Asszonyok tanácsadója. — 18.45: Idő- 

időjárásjelentés, hírek. — 17: Hirek 
és, ruszin nyelven. — 17.15: A Rádió 

• — 1S.10: „Elnyomta-e Magyar-

Bueno$"Aires késiül 
az olimpiászra

Buenos-Aires, március 5.
Az 1941. évi olimpiai játékokat Buenos- 

Airesben rendezik meg s az argentin fő
városban megkezdték az előkészületeket a 
nagy eseményre. Berlini mintára olimpiai, 
falut építenek a versenyzők elhelyezésére.

Buenos-Airesnek talán több szerencséje 
lesz, mint Helsinkinek volt 1940-ben s nem 
lesz hiábavaló a sok költség és fáradság, 
amit az olimpiai játékok előkészítésébe 
fektetnek. A múlt világháború alatt is csak 
egy olimpiász maradt el, remélhetően a. 
mostani háború sem okoz több zavart az 
olimpiai játékok rendjében 
harcokat ismét a fejlődést 
küzdelmek váltják fel.

BUDAPEST ÖKÖLVÍVÓ
GAIÉET tegnap este zsúfolt nézőtér előtt 
mérkőztek a boxólók. Az érdekesebb ered
mények: Podány (BVSC) kiütötte Horváthot 
(Beszkárt), Móniéra (BTK) a salgótarjáni 
Hidasit, Kocsis (BTK) a kolozsvári jDaró- 
czi I.-et győzte le, Oláh (BTK) kiütéssel 
győzött Molnár (Mávag) ellen, Benő 
(BVSC) Rózsát (Lapterjesztők) verte pon
tozással. A mérkőzéseket; pénteken este 
folytatják, a Mávag Golgota-úti nagyter
mében-

JUAN
Mendosa 
tóban 65
Pcdro Bayugarta 51 óra 1 perces időtartam 
rekordját.

a mafc vándordíját alapított 
örökös tagjának, dr. Donátii Leónak emlé
kére. A vándordíját I/B. és IL osztályú 
vizipóló csapatok mérkőzéseire írják ki.

TOBORZÓ MEZEI FUTÓVERSENYT 
rendez vasárnap a BBTE a Városmajor 
környékén. Jelentkezés a BBTE pasaréti, 
úti székházában.

NÉGY FŐISKOLÁS SÍELŐ: Szalay, Szat- 
máry, Szokolay Tamás és Szofcolay Dénes, 
Kjitzbühelbe utazott a holnap kezdődő 
nemzetközi főiskolai téli játékokra.

MAGYAR CSAPAOT HÍVNAK BULGÁ
RIÁBA május 24-re. A bolgár futballszö- 
vetség meghívását szívesen vette ás 
MLSz, de a felajánlott időpont nem alkal
mas. Parisba, Brüsszelbe és Rouenba is 
meghívták a magyar válogatott csapatot.

A MAGYAR VÁLOGATOTT TENNISZ- 
CSAPAT március végén Lisszabonban, 
mérkőzik a portugál válogatott csapattal, 
majd pedig hazatérőben Madridban a spa
nyolokkal méri össze erejét.

I. Bengész győzelmét várjuk. A „sötét*8 
Gyöngyös jó munkát végez.

II. Caillcr—Újdonság fogat., Ella—Volga 
fogat.

III. Arany utolsó szereplése nem számit, 
ha akar — nyer. H. Pálo és Ádáz lehet a 
helyezés.

IV. Szabolcs Wiltshire kezében klasszis
sal javult Ficsur és Ráró az ellenfelek.

V. Kelevéz, Lasta, Siheder jutott ked
vező felállításhoz. (

VI. Fekete Barát a „tavaszi" startnál hi
bázott, kondíciója kifogástalan. Zala és 
Ebadta jöhet mögötte számításba.

VII. Zirc, Ohio és Tilly II. indul ked
vező helyről.

VIII. Marschall József hajtás, Bíbor, 
Fátyol.

X Elárverezik a Stubenberg-lovakat. Né
hány héttol ezelőtt hat kétéves telivér ér
kezett a székelyhídi gróf Slubenberg mé
nesből a Mravik-telepre. örömmel fogad
ták a második erdélyi istállót, sajnos, azon
ban a Stubenborg-osalád megváltoztatta 
szándékát, nem lesz futtató s a hat két
évest március 23-án a megyeri versenytéren 
árverésre bocsátja. A híres erdélyi tenyész
tést tehát csak báró Blomberg Gyula lovai 
képviselik. Színeit az idén két jóképességű 
kétéves, Primula és Jeton viszi starthoz.

//

zsufo.lt


Londoni vélemény
Délkeleteurópáról

London, márc. 5.
Londonban meglehetős tartózkodás

sal ítélik meg a délkeleteurópai hely
zet alakulását. A német csapatok Bul
gáriába történt bevonulásával kapcso
latban a sajtó csak a tényeket regisz
trálja és tartózkodik egyéni vélemény- ’ 
nyilvánítástól. Csupán abban egységes 
a felfogás, hogy a közeljövő fogja , 
meghozni a német lépés további követ- ' 
kezményeit.

Görög török vonatkozásban Lon
don és Athénnel és Ankarával kötött 
szerződések alapján áll. Ha a görögő- ! 
két, vagy törököket támadás érné, úgy ( 
Anglia teljesíteni fogja vállalt kötele
zettségeit. Ebben az esetben Anglia ki- i 1 
terjesztené a háborút bolgár területre j Az ülésen résztvett Csakmag tábor- 
is légi erői segítségével.

Az ankarai rádió szerint Bulgária 
saját jószántából és elhatározásából 
cselekedett s viselnie kell a lépés kö
vetkezményeit. Még akkor is, ha a 
konzekvencia a ■ háború lenne Ó3 Bul
gária hadszíntérré változnék. A török 
hivatalos felfogás szerint Törökország 
nyugodt méltósággal néz a jövő elébe 
s hűséggel kitart vállalt kötelezettsé
gei mellett.

Hitler Adolf levelét Papén nagykö
vet Szaradzsoglu külügyminiszter je
lenlétében felolvasta Izmet Inönü köz
társasági elnöknek. A török miniszter
tanács ülése belenyúlt az éjszakába.

nagy, a vezérkar főnöke is.

Az angol-bolgár szakítás
Bélgrád, inárc. 5-

(NST) A belgrádi angol követség a 
szerdára virradó éjszaka hivatalosan 
közölte, hogy Anglia véglegesen meg
szakította diplomáciai kapcsolatait 
Bulgáriával. Rendeli szófiai brit kö
vet, így szól a belgrádi angol követ
ség közleménye, kedden délután a 
londoni kormány utasítására meg
jelent Borisz királynál és visszakérte

megbízólevelét. Rendeli azonnal el
hagyja Bulgáriát, mihelyt szófiai 
ügyeit lezárta. Az angol követség sze
mélyzete kedden este, két tisztviselő 
kivételével, elhagyta a bolgár fő
várost. A .Rendeltei Szófiában maradt 
két tisztviselő a titkos írással írott 
üzenetek megfejtésével 
elutazott tisztviselők 
mentek. Bezárták a 
konzulátust is.

foglalkozik. Az 
Törökországba 
burgasi angol

Erős diplomáciai 
tevékenység Ankarában

I HARMINCEGYBŐL 
KILENCEN

Hány nyilas képviselőt fosztottak meg mandátumától
A politikai közvélemény várja, liogy 

a nagyhangú kijelentések után milyen 
konzekvenciákat vonnak le a nyilas
párt tagjai Kovarez Emil szökéséből^ 

[ Nagy melldöngetiósscl a parlament
ben, madátumukkal vállaltak garan
ciát azért, hogy Kovarez Emil képvi
selőtársuk nem szökik meg a várható 
ítélet elől Kovarez Emil hatósági kö
rözés alatt all, tehát mégis megszö
kött. A zeiránsok pedig hallgatnak és 
eszük ágában sincs mandátumukról 
lemondani, noha a mandátumé sere 
nem szokatlan a zöldinges táborban. 
Nem olyan mandátumcseréről van 
szó, amikor önként lemondanak képvi
selők mandátumukról, bár kát esetben 
ez is előfordult a nyilasoknál, hanem 
arról, hogy bírói és parlamenti össze
férhetetlenségi döntés 
fosztottak meg az
bekerült harmincegy nyilaspárti kép
viselő közül kilencet

Önként lemondott 
még az ülésszak legelején Simon Jó
zsef, Magyár-Kossu István, a volt 
korelnök, aki nem a Huhay-féls, nyila
sokhoz tartozott és Pröhle Sándor 
evangélikus lelkész, aki inkább ma-

következtében 
alapválasztásnál

a mandátumától. 
mandátumáról

'Jl

radt evangélikus pap, mint nyilas; 
képviselő-

A közigazgatási bíróság megsemmi
sítette Pálffy Fidél gróf, Kerekes Béla,, 
Nesz Ferenc, Orosz Mihály és Nyírd 
Andor mandátumait Az összeférhetet-: 
lenségi parlamenti zsűri Huba.y Kál
mánt és Vágó Pált fosztotta meg mán-' 
dátumától, míg bírósági bűnvádi eljá- 
1'ás folytán hozott ítélet következtében; 
R irth Károly és most Kovarez Emil 
mandátumát fogja megsemmisíteni 
ugyancsak az állandó összeférhetetlen
ségi bizottság.

A harmincegy nyilas képviselő kö- | 
zül tehát kilenc nem a saját jószúntá- 
bel hagyta ott a képviselőház üléstér^ 
mét és így a párt „színe-javából" egy- 
harmadrész már hiányzik-

Ez aztán a csúcsteljesítmény!
*

■ a

Tegnapi számunkban elírás folytán 
az jelent meg, hogy az Imrédysta-kép- 
viselők is mandátumukkal kezesked
tek azért, hagy Kovarez Emil nem fog 
megszökni. Az igazsághoz hívén meg
állapítjuk, hogy </.c Imréd y-páft részé
ről ilyen állásfoglalás nem történt. 
Ök a mentelmi vita során egy elvi ál
láspontot fejtettek ki.

Ankara, márc. 5.

A török főváros á keddi nap folya
mán erős politikai és diplomáciai te
vékenység színhelye volt Kevéssel 
azután, hogy Izmet Inönü köztársa
sági elnök von Papén német nagy
követet fogadta és átvette Hitler ve- 
zérkancellár üzenetét, —• a török kor
mány déhi'án 2 órakor miniszter
tanácsra ült. össze. A miniszterek ta
nácskozása még a késő estj órákiban is 
t'.rtott. A kormány tagjain kívül 
Csakmak tábornagy, vezérkari főnök

800 bolgár munkás 
Németországba megy

Szófia, márc. 5.
(NST) Kedden este 800 bolgár mun

kás szállt hajóra Lomban. A bolgár 
munkások Németországba utaznak és 
ottani üzemekben vállalnak munkát-

5.
Egész 

jelentek 
illetékes 
zésre szólítják föl az 1890. ée 1918. közt 
született katonakötelcs férfiakat. Az 
egész országra kiterjedő jelentkezési 
felhívás élénken foglalkoztatja a köz
véleményt.

Jelentkezésre hívtak 
fel 18 jugoszláv 

korosztályt
Belgrád, március

Jugoszláviában falragaszok 
meg az utcán, amelyek az 
hatóságoknál va’ó jelentke-

Optimista a török 
közvélemény

Ankara, március 5.
A keddesti török lapok feltűnő tá

lalásban közük, ho»gy Ismét Inönü 
török köztársasági elnök kihallgatá- 
Bón fogadta Palién német nagyköve
tet A megbeszélés tárgyáról nem ad
tak ki közlést, de kávéházaikban, ut- 
cákon és klubokban egyaránt mindén 
figyelem Rápéá «üöSi kihWatására

A török kAíbéleményeü 
inönü után nagy derű
látás vált úrrá. A lakosság legszéls- 
tabh köreiben terjedt el az a nézetű

is résztvett a tárgyalásokon- Ezzel 
egyidőben az ankarai rádióleadó álló- I 
más ismételten foglalkozott a bolgár 
kérdéssel, összefüggésben a legutóbbi 
szovjetorosz jegyzékkel. Politikai kö
rökben kiemelik a rádióközleniények- 
nek azt a részét, amelyben hangoztat
ják Törökország nagy érdeklődését a- 
bulgáriai eseményekkel kapcsolatban. 
„A török nép — mondotta az ankarai 
rádió — méltóságteljes nyugalommal 
kíséri a legújabb eseményeket és min
den körülmények között hű marad 
szövetségeseihez." i 

hogy Edén elégedetlen ankarai látoiga- 
tasanak eredményeivel.

Polgári mozgósítás 
Bulgáriában

Szófia, márc. 5.
(NST) A bolgár kormány újabb ren

deletet bocsátott *ki a polgári mozgó
sításról szóló törvény alapján. A ren
delet értelmében Szófiában és hét más 
városban jelentkezniük kell a katonai 
szolgálatra alkalmatlan 16—70 éves 
férfiaknak ós a 20—50 éves nőknek. A 
jelentkezőknek kérdőivet kell kitöltő 
niök, amelyben pontosan megírják, 
miért nem teljesítettek eddig hon
védelmi szolgálatot, megjelölik fog
lalkozásukat és szakképzettségüket, 
valamint nyelvtudásukat A rendelet
nek, hír szerint, az a célja, hogy a 
polgári mozgósítás esetén minden ka
tonai szolgálatra alkalmatlan polgárt 
és minden nőt arra a helyre állíthas
sanak, amelynek betöltésére a leg
alkalmasabbak.

Román tisztek 
Berlinben

Berlin, márc. 5.
Brauchitsch vezértábornagy, had- 

seregfőparancsnok meghívására né
hány román vezérkari tiszt érkezett 
többnapos látogatásra a birodalmi fő
városba. A román tisztek tanulmá- j 
nyozni fogják a birodalmi hadsereg 
különböző intézményeit, majd látoga
tást tesznek a nyugati arcvoual csata
téréi u. I

.. * HalálozU. Moltá GW* aárolua 8-Au 
Bndapestsn elhunyt. Temetésé mároíup $-éá 
délután- fél 5 órakor lesz a rém. kát. egyház 
szertartása szerint a Kerepesi-úti temetőben.

Szénutalvány 
—- csecsemőknek

Vichy, március 5.
-A gí.ji. . - . -r j|

(NST) A francia nép égés zségügyi és 
családvédelmi. . .minisztérium ví ájább 
szociális intézkedést hozott. Az új ren
delet értelmében minden újszülött be
jelentésénél. a polgármester a bejelen- 

| tőnek 153 kilógtam szénre szóló utal
ványt nyújt át.

A Budapesti Közlöny 
I és a nagy nyilvánossás

A mai küzdelmes időkben a koraiány és 
| a minisztériumok a rendeletek egész sorát 
i bocsátja ki, amelyek a kormány hivatalos 
i lapjában, a Budapesti Közlönyben jelen

nek meg. A napilapok szűkre szabott ter
jedelme miatt a rendsietek közérdekűim ré
széről éppen csak hogy megemlékeznek, ki
vonatosan közük, de a nagyközönséget a 
rendeletek pontos szövege érdekelné, nehogy 
öntudatlanul is vétsen a rendelkezések el
len.

Sajnos, a Budapesti Közlöny úgyszólván 
a nyilvánosság kizárásával jelenik meg, 
mert a milliós fővárosban is csak alig pár 
helyen kapható. Pedig a rendeletok nem
csak a végrehajtó közegek részére készül
nek, hanem azok részére is, akiken azt 
végre kell hajtani. A fővárosban ugyan a 
falragaszokon értesül a fontosabb rendelo- 
tekről a közönség, de a vidék teljesen a napi, 
lapok kivonatos ismertetésére van utalva.

Érthetetlen, hogy a hivatalos körök év
tizedeken át nem gondoltak arra, hogy 
szükség volna a hivatalos lapot könnyen 
hozzáférhetővé tenni és az : egész ország
ban a hirlapárudákban példányonként áru 
sí tani, amire önként kínálkozik az IBUSz 
jól kiépített szervezető. Üzletnek sem 
volna rossz, még akkor sem, ha a B. K. mai 
borsos árát lejjebb is szállítanák.

FERENCJÓZSEF
KESERŰVEL

egyik mag. nem erősített szigete ellen, 

ott álló halászhajó áldozatul esett, ka-: 

met és norvég halászt elfogtak. RövidJ. J. _ _.JL / .1 ír . . - !’

jók, hogy a német ellenintézkedések 

£>el ^elhagy iák a norvég vizeket 

inét Távirati Irodával közük, kétségle-

Angol rajtaütés 
nonrég szigetre í

Berlin, márc. 5.
(Német Távirati Iroda)

■ ,á déjelőttá órákban könnyű: |
angol tengeri erők rajtaütést kísérel- | 
tek meg az északnorvégiai szigetvilág'^ 
egyik mag. nem erősített szigete ellen, | 
Rövid tüzelés után, amelynek néhány J| 
ott álló halászhajó áldozatul esett, ka-: s 
tonákat tettek partra, akik néhány né-í | 
met és norvég halászt elfogtak. Rövid I 
ottartózkodás után az ellenséges ha- | 
ják, hogy « német ellenintézkedések , 
elől kivonják magukat, teljés sebesség
gel elhagyták a norvég vizeket

Mint szakértő német részről a Né- : 
met Távirati Irodával közük, kétségle- 
lenül angol propagandá-akcióról volt: 
szó, amelynek semmiféle katonai jelen
tőséget nem kell tulajdoni tani. (MTI.)
szó, amelynek semmiféle katonai jelen-1

...  J
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Szicíliai 
kaktuszerdőben

A német légihaderő 
telefonistái nehezen 
hágnak utat maguk
nak a szicíliai kak

tuszrengetegben, 
hogy a kábeleket le

fektethessék

Dührohamok között vall 
a szegedi rablógyilkos 

Őrizetbe vették a feleségét is
Szeged, március 5.

A szegedi 'kettős rablógyilkossá" 
nyomozásának ügye drámai fordulat
hoz érkezett: büiísögádi bűnrészessé" 
gyanúja címén őrizetbe vették Ko
vachich Imrének, a bestiális gyilkos
ság tettesének feleségét, Moskovitz 
Magdát, egy ismert szegedi iparos 
leányát. Az asszonynak két kis gyer
meke van. Kovachich úgy vallott, hogy

feleségének megmondta, mit köve
tett el és a felesége mosta ki véres 

ruháit is.
A gyilkos teljesen megtört. Az éj

szakát álmatlanul töltötte a rendőr
ségi fogdában. Ma reggel kivitték a 
(Jsányi-házba, helyszíni szemlére. 
Időnként dühroham fogja el és össze
vissza kiabál- A rendőrség feltevése 
szerint azonban csak s^űnMÍáh Érde
kes, hogy azt az 590 pengő jutalmat, 
amelyet a rendőrség a nyomravezető 
számára tűzött ki, Kovachich egyik 
barátja kapja. Kovachich ugyanis azt 
a francia kulcsot, amellyel a kettős 
gyilkosságot elkövette, annakidején 
tőle lopta el.

Kovachich Imre előkelő óbecsei csa
ládból származik, az apja főszolga
bíró volt. Külföldön is járt és több 
nyelven beszél. Városi a dó tiszt volt, 
néhány évvel ezelőtt azonban

figyelés után elbocsátották. A gyilkos
ság után ismét felvétette magát az 
elmeklinikára és a rendőrség innen 
állította elő. A klinika ki is adta, fö
lött, ha ön- és közveszélyes elmebeteg 
lenne, akkor kiadását megtagadta 
volna.

Az elzülött, 38 éves egykori adótiszt 
családja körében hallotta, hogy dr. 
Csányi az édesapjától annakidején 
100.000 aranykoronát örökölt és ezt a 
pénzt még mindig a lakásán őrzi. Ezt 
a pénzt akarta mindenáron, még gyil
kosság árán is megszerezni. Hosszasan 
készült a gyilkosságra és mint kide
rült az utóbbi időben ötször is megfor
dult a Csányi-házban, azzal az ürügy
gyei, hogy mint adótiszt, az adóhiva
tal megbízásából jött. Látogatásai alatt 
a helyszínt tanulmányozta-

Beretvával elvágta 
a felesége torkát

Kecskemét, márc. 5.

Az Alpáron lakó Németh László 
szikrai napszámos és felesége között 
az utóbbi időben sűrűn támadt civa- 
kodás. Az asszony hétfőn este össze
csomagolt és közölte férjével, hogy el
válik tőle. Németh László dühében elő
kapta beretváját, leteperte a mene
külni igyekező asszonyt és elmetszet
te torkát. Német Lászlóné percek alatt

ívásnak adta magát,

elzüllött, mire elbocsátották a városi
Szolgálatból. Két évvel ezelőtt idegbaj | elvérzett. A hitvesgyilkos tette után 
tünetei mutatkoztak rajta és felvétette I önként jelentkezett az alpári csendőr- 
jnagát az elmeklinikára, de alapos meg- Örsnél, ahol őrizebe vették-

+9° Felhős, ködös, 
esőre hajló idő

A Kárpátmedencébe különböző eredetű, de 
enyhe levegötömegek beáramlása indult 
meg. A hőmérséklet még mindig jóval az 
évszaknak megfelelő értékek fölött van, de 
már sokfelé, különösen a Dunán túl, esett 
az eső. A legtöbb esőt a'Kisalföldről és a 
Mecsek környékéről jelentették, A Tisza vo
nalától keletre száraz maradt az idő.

Továbbra is jobbára borait, ködös marad 
az idő. Sokfelé lesz eső, a magas hegyeken 
havazás. A hőmérséklet fokozatos csökke- 
>é&éXA kell számítani. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénkebb szél. Sok helyen, kivált az 
ország nyugati felében és a Felvidéken eső. 
A hőmérséklet kissé csökken.

Felelős, szerkesztő és kiadó:
DR HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 Órai üjság Lapkiadó Rt. Szer 
kesztőeég: Honvéd-n. 10 Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-nt 47 Telefon: 22-43 32. 22-42 33. 22-42 34.

É:

A német-görög

viszony
Belgrád, márc. 5.

(Búd. Tud.) A „Politika'1 berlini je
lentés alapján a következőket írja: 
Meglehetősen érdekes és a je'nlegi 
helyzetre jellemző, hogy nemet részről 
első ízben foglakoznak a német—görög 
viszonnyal az olasz—görög viszály ki
törése óta. Eddig mindig hangoztatták,

hogy a német—görög viszony egyálta
lán nem változott meg, ma azonban 
már kijelentik, hogy ha a német—gö
rög diplomáciai viszonyban nem tör
tént változás, a két ország viszonya 
mégis lényeges változáson ment keresz
tül attól a naptól kezdve, amikor Gö
rögországot befogták az angol érdekek 
kocsijába.

A szófiai angol kővet 
ma kikéri megbízólevelét

Belgrád, márc. 5.
(Búd. Tud-) Szófiai beavatott for

rásból származó értesülés szerint Ren
deli ma délelőtt kéri ki megbízóleve
lét és ezzel megszakítja a diplomáciai 
kapcsolatokat Anglia és Bulgária kö
zött. Ugyanezen vélemény szerint Fi- 
lov miniszterelnök hozzájárult ahhoz, 
hogy Rendeli követet ma délelőtt fo
gadja.

A belgrádi „Pollii ka“ munkatársá
nak értesülése szerint Szófiában nagy 
érdeklődéssel várták Rendeli nyilat
kozatát.

Az angol—bolgár diplomáciai vi
szony megszakításával kapcsolatban a 
lap megállapítja, hogy ez tulajdonké
pen három okból történhetik meg. Az 
első ok Grenovics Vladimír angol kon
zulátusi tisztviselő eltűnése, akinek 
ügyében a követ még mindig nem ka
pott semmiféle felvilágosítást a bol
gár kormánytól. A második ok Bul
gáriának a hármas egyezményhez 
Való csatlakozása, a harmadik pedig 
német csapatoknak Bulgáriába való, 
bevonulása. Az angol kormány felha
talmazta Rendellt, hogy ÚKy járjon

el, ahogyan jónak látja, nehogy élete 
veszélyeztetve legyen, vagy pedig a 
követséget megaláztatásoknak tegyék 
ki. — A lap egy másik jelentése arról 
számol be, hogy a német csapatok a 
török határ felé is felvonulnak.

Belgrád, márc. 5.
(Búd. Tud.) A „Politika" berlini 

munkatársa német megítélés alapján 
foglalkozik a szovjetkormánynak a 
bulgáriai helyzettel kapcsolatos jegy
zékéről. . '

A lap szerint a szovjetjegyzéket Lon
donban úgy magyarázzák, hogy ezzel 
bizonyos mértékben Törökországot 
akarták felbátorítani. Hasonló véle
mény alakult ki washingtoni politikai 
körökben is. A moszkvai lapok teg
nap minden megjegyzés nélkül közöl
ték a Tass-ügynökség véleményét. A 
bulgár sajtó még nem közli a jelen
tést, bár Bulgáriában a szovjetorosz 
rádión keresztül már ismerik annak 
tartalmát. Ottani politikai és diplo
máciai körökben ez a jegyzék élénk 
vita tárgyát képezi.

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦+♦

lódén’ és viharkabát

Márton és Szász
Bálvány-Utca 3. Címre figyelni.

Fiuruhák 
Fehérneműek

EDELMANN
ÍV. kér., Kamermayer Károly-utca 3.

E3 BBIOB
HÁLÓK, EBÉDLŐK, kombinált szobák. — Választékunk óriási! — 
Áraink olcsók. — Minőségért garan
tálunk. - RÉSZLETRE IS!

Használt fértiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
tizetek Spiegel. Terée-körút 2. I » 

' Telefon - 224-842.

LEMEZEK rn
RYTMIISNÁL
Aiany János-n. IS. a Ifi H f.||
Telefon: 125-984. WW ''ll.

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tis.:ta könyveket Lertlltívásr* 
há:ho’. megyek
VÖRÖS PÁL 
újságárus
Ká vln-lér közepén.

Je 'ysetmásolás 12 tillértfil 
100 sokszorosítás 1 60 Taxigepirás. fordítások Nagy Ibolyánál Teréz- 

krt 23. 320-513.

Született birodalmi német, tis.ta 
német kiejtéssel órákat ad felnőttek
nek és tanulóknak. Házhoz jön. Btern 

Izabella-n t». U 11.
Keresek villában teljesen szeparált 
bútorozott szobát szennaira. „Már

cius IS'- jeligére fökiadóba.

UJLftKflSBft
UJ BÚTORT

VUI.HRRPFEN5TEIN-U.2/A

mély autók kifogástalan karban olcsón 
kaphatók.

Tóth Lajos
fest — tisztít

V., József Nídor-tér 9. 181-297.

HflHN ARTÚR ESIÁRSÖI
Andrássy-út 10. Telefon: 113-619<>

Fajtiszta, pedigrés hím komondorom 
részére hasonló fajtiszta párt keresek. Kérem az érdeklődőket, hogy 
megbeszélés végett forduljanak 
163-168 telefonszámra.

Keresek azonnalra

4szobás lakást
Nagyméretű 3 szoba hallos is meg
felel. Értesítést kérek oTágas szobáké 
jeligére Andrássy-át 4’. főkiadóba, 
vagy délelőtt telefonon 115—860.

BRILIÁNST 
aranyat, e .üstöt, lejmaqacabb nap 
írban veszek. Rózsa, Doh ny-utca Vb <áj náz) Telefon 226-15 J.

ARANYAT, EKSZLRT
VESZEK. Taub, Thököl/.út 18

ZONGORÁT, 
pianinot vennék priváttól ész
pénzért. Pajor. Telefon- kettösháa- 

huszonnégy-ötszáüötvennyolc

8 BiltiárdaszfaL
kertibutor, szék, evöszer FR.-D 
vendéglői berendező Király-u. 44

Behajthatatlanná vált régi kő-, 
vetéléseit eredményesen behajtom. 
íHarminc százalék* eligére fökiadóba
Jugoszláviában érettségi ett 
fiata ember tanít s erb-horvát nyel
vet ..Bácskai ‘ jeligére fökiadóba.

lvesztett hétfőn este 10 orakór 
háztartási a’kalma.ött Lá:;ár-utca, 
Vilmos osássár-út és Bank-utca kör- 
n -ékén sjfirke ers ényben 0.— pengőt. Kéri a becsületes mer találót, 
adja viss a neki. V., Bank-utca 7. 

U 1. Tel* 82>-87m.

Nyomatott a Pallas Irodalmi éa Nyomdai x-L körfoigőgépeln. {Felelő.: Győry Aladár igazgató.)

Minden betegségéből nteggyégiol 
megfeleld diétával. Vegetórius is 
Diétás étterem. Baross-u 1. (Ho lar-U 

bank épfllet.)

Jöté’íalma Törökbálint és Balul 
18 P, vegyes fajtákból P, 11 ren ifi. 1OP ab feladó, postán s ^állítva utánvét
tel. Hernxann Jakab irlroc, Kárpátalja.
Egy pengőért óránként Írógé
pemmel lakásra megyek. Este is. 
Inoze Margit, 8:ent István-körút 6.

127—041.

Oskereszténv perfekt magyar 
gyors** és gép rót vagy nőt 
némi német nyelvtudással íelves fink. 
..Nagyvállalat** jeligére főkiad^a.
Kárpitos hátakho-. legolcsóbban 
ajániko ik fieabó Viola-utca «« ea 

Rá 'felög’ élőnél




