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BERLINBEN JÖVŐ HÉTRE VÁRJÁK
.............................................................................

TÖRÖKORSZÁG DÖNTÉSÉT
Németország minden lehetőséggel számolt
Ötszázadik légitámadását élte át London

a berlini
tudósítójának tele onielentese

Berlin, március 7.
Arra az izgató kérdésre, hogy me

lyik irányban fog a nagy tavaszi of- 
fenzivá mozogni, még ma sem lehet 
biztos támaszpontokat nyújtó feleletet 
adni. De nyílt kérdés az is, hogy

a legutóbbi események a balkáni 
térségben meghozzák-e a békét, 
vagy pedig további békétlenség 
és fegyveres viszály forrásai lesz, 

nek-e?
A világsajtó valamennyi fényszórója 

már két napja Ankarára van irányít
va, ennek ellenére még megközelítően 
sem lehet jósolgatni, hogy mi lesz Tö
rökország magatartása? Azt minden
ki tudja, hogy

a török semlegesség fenntartása 
csaknem képtelenségnek látszik

és hogy Kemál Atatürk országa élet
fontosságú döntések előtt áll.

Annak is már több, mint két napja, 
hogy Papén ankarai nagykövet sze
mélyesen átnyújtotta Hitler vezér és 
kancellár üzenetét Izmet Inönü állam
főnek és még mindig áz a benyomása 
a berlini külföldi köröknek és sajtó
képviselőknek, hogy még a legjobban 
tájékozott helyeken sem tudnak sem
mit Törökország végleges állási ogla- 
sáról.

Közben a 'törökök lázasan folytatják 
a mozgósítási műveleteket és

döntő elhatározásukat azért késlel
tetik, hogy időt nyerjenek készülő

déseik befejezésére.

Berlinben higgadtan és teljes nyu
galommal tekintenek a jövő fejlemé
nyek elé a jól tájékozott körök, ame- 
B'ek ismételten hangsúlyozzák, hogy 
a német diplomáciai tevékenység nem 
mnyhul el, hanem még egyre fokozó
dik és katonai vonatkozásokban is 
“̂teglettek minden szükséges előkészü
ltet, Berlinben mindennünen azt hal
báni, hogy

a birodalom számolt minden lehe
tőséggel és a német katona minden 
fronton készen áll az új kiinduló 

állásokban.

Akár igazak ezek a 
t kétségtelen, hogy a 

körök érdeklődése 
fokira emelkedett 

hírek, akár 
berlini poli- 
a legmaga- 
és remélik,

ha a mostani hétvége nem is, de a 
jövő hét meghozza a döntést az 
egyik, vagy másik értelemben és 
Törökország állásfoglalásával már 
határozott irányban indulnak meg 

a további balkáni események.
Ezek mellett eltörpül minden egyéb 
kérdés. így háttérbe szorul áz úgyné- 
vezett „francia kérdés* is, amelyről

„Egész Itália 
egyetlen műhelyt 

JRopolo d'ltalia: hémelorsság háromszáz 
fiadosxíályí és 30.000 repülőgépei tart 

jkésscenl étben

A milánói félhivatalos 
az afrikai hadihelyzettel 

is ugyanebben a hangnemben foglal
kozik. Mindenekelőtt megállapítja,

■..... .... .. .

milánói 
tudósítójának telejonjelentés

Milánó, március 7.
Azok a beavatott diplomáciai meg

figyelők, akik ritkán tévednek ítéle
tükben, a jelenleg kialakult szünetről 
még nem hiszik, hogy az a vihar 
előtti csend lenne. Inkább olyan véle
ményeket hallani Rómában, hogy ^po
litikai szünetről" van szó.

A szófiai beszámolók ma is. mint 
mindig, az országban, uralkodó nyu
galmat emelik ki és hangoztatják, 
hogy a bolgár közvélemény most, egy 
hetes távlatból nézve a történteket, 
teljes mértékben helyesli a kormány 
elhatározását.

„Csak tíz nappal előzték meg a 
németek az angolokat, —

jelenti égy ismeretlen informátor el
beszélése alapján a Gazzetta dél Po- 
polo, amelynek tudósítója véletlenül 
találkozott az informátorral.

„A brit vezérkar már minden elő
készületet megtett a Szalonikiben 
végrehajtandó nagyarányú partra
szállásra amit maga Wavell tábor

nok vezetett volna."
„Nyugodtan és bizalommal kell vár

ni, — inti a nemzetet a Popolo d‘Itália. 
— A mi várakozásunk nem szabad, 
hogy ideges, vagy egyenesen aggódó 
legyen. Az ellenfelet tökéletesen ke
zünkben tartjuk katonai, diplomáciai, 
politikai és gazdasági tekintetben egy
aránt. Dolgozni, gyűlölni, harcolni! — 
ez legyen a jelszavunk." 

tegnap a Wilhelmstrasseban kijelen
tették, hogy Dgrlan tengernagy párisi 
tárgyalásainak nem tulajdonítanak 
nagyobb jelentőséget és Berlinben 
változatlanul azon az állásponton 
vannak, hogy a „montoiri politika" 
december 13-án — Lapátnak a vichm 
kormányból való kiválásával — erős 
törést szenvedett-

..............  ' O. B.

Olasz lapértesülés:
mit követelt Edén 
a görögöktől? 

Angol partraszállás vagy az ország kiürítése
Róma, március 7.

(NST) A Popolo di Roma szerint 
Edén közölte az athéni kormánnyal, 
hogy vagy angol csapatok szállnak 
partra Görögországban, vagy pedig a 
görög hadsereg elhagyja hazáját és 
Közelkeletre követi az angolokat. Az

Afrikába szállítanák át
a görög hadsereget?

Róma, márc. 7.
(Magyar Távirati Iroda)

A Messaggero értesülése szerint 
Edén útjának főcélja már nem Görög
ország megmentése, hanem annak 
megakadályozása volt, hogy a ten
gelyhatalmak Anglia egész közelkeleti 
arcvonalát felgöngyölítsék. Ebből a 
célból szeretné Anglia a görög had

hogy az ábesszin törzsek gyülekezeté
nek hűségnyilatkozata súlyos veresé
get jelent Anglia számára.

„Etiópiában a harc folyik, de még 
mindig csak kezdeti stádiumban, 
írja a lap. — Erős és kiképzett csapa
tainknak a hegyek közötti nagy fenn
síkon még rengeteg lehetőségük^ van, 
amit ki is fognak használni.

Az olasz taktika az, hogy a síksá
gon, ahol az ellenséges tankoszta
gok fölényben vannak, nem bo
csátja erőit nagyobb Összetűzésbe."
A Popolo áltatta a Mussolini által 

is kifejezésre juttatott jogos bizakodás 
alátámasztására különböző ada+okat 
sorol fel. „A német haderő — írja — 
háromszáz hadosztályt, harmincezer 
repülőgépet tart készenlétben és ezen
felül egy teljesen új tengeralattjáró
flottával rendelkezik. Itália is meg
tette a magáét, az egész ország egyet
len műhely, amely teljes gőzzel dolgo
zik és termel. Sikerült újabban kitűnő 
minőségű páncélokat előállítani. Vár
junk tehát nyugodtan, —- vonja le a 
tanulságot Mussolini lapja, — a dol
gok általában elég jól mennek."

Györgyi Miklós

olasz lap szerint Edén nem hagyott 
más választást a görög kormánynak. 
Az előbbi esetben, írja a lap, második 
Dünkirchenre számíthatnak az ango
lok, a másik esetben viszont a gorög 
terület abban, a kellemes helyzetben 
lenne, hogy az angolok bombáznák.

sereget átszállítani Észak-Afrikába 
vagy Palesztinába és ugyancsak ezt 
a célt szolgálják Edén küszöbönálló 
megbeszélései Smuts tábornokkal is. 
Az angolok azt szeretnék, ha a dél
afrikai hadsereg egyrészét átszállít
hatnák Észak-Afrikába vagy Palesz
tinába és természetesen szeretnék, ha 
ugyanezt meg lehetne csinálni a gö
rög hadsereggel is.



I London részletesen beszámol 
a Lofot-szigetek ellen intézett 

támadásról
LONDONI- TUDÓSÍTÓNK TÁVIRATÁBÓL

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

kötőiből,

építési

írja a 
súlyo-
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Mikes György.
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tűnést keltett irodalmi körökben. A Kis
faludy Társaság pályázatán a Lányait 
című regényével vett rétet. A kiváló író
nőnek több verse legutóbb finn nyelven 
jelent meg és a finn napilapok igen me
leg kritikában részesítették költői munkás
ságát. Holla Margit származásánál fogva 
is közel áll az irodalomhoz, mivel Arany 
János és Vörösmarty Mihály leszármazott
jai közé tartozik.

A Kisfaludy Társaság 
ifjúsági regény* 

pályázatának nyertesei
A Kisfaludy Társaság ifjúsági regény 

pályázatának első díját Rolla Margit, a 
kiváló fiatal írónő és Sátra Béla gimná
ziumi tanár, az ismert ifjúsági író nyer
ték. Holla Margitnak eddig két verseskö
tete jelent meg s mindkettő általános fel-

London, március 7.
A diplomáciai fronton tovább folyik 

a lázas tevékenység. A lapok véleke
dése szerint Hitler az Ankarába kül
dött üzenetében biztosította Izmát 
Inönü köztársasági elnököt, hogy Né
metország nem akarja megtámadni 
Törökországot.

A világ hcsjéhaderdinek 
táblázata

London, március 7.
A pénteki reggeli lapok bő szemel

vényeket közölnek a Jwtets Fighting 
N.'.lps című nagyhírű haditen-geiészcti 
a'manachból, amelynek 53-ik 
adása most látott napvilágot.

A Daily Telegraph az idei

Állam Csatahajók Cirkálók Repülőgép- I
anyahajók

.ómból ók Búvár
naszádok

Nagybritannia .19 75 8 256 50
USM 17 37 6 180 114
Japán IC—12 38 9 106 74
Olaszország _ 5 10 .— 52 90
Franciaország 7 18 1 51 69

1 Németország 4 12 2 26 150 í

Daily Telegraph tengerésze ti szak- száló táblázatban figyelembevették a
‘crtoje -a táblázatihoz fűzött megjogy- birodalmi flotta parancsnokságának
zfceíben kifejti, hogy a brit adatok 
között az évkönyv kísérletet sem tett 
a háborús hajóépítési program során 
elkészült hajóegységek feltüntetésére, 
mert erre vonatkozólag illetékes’ hely
ről nem adnak ki adatot. t

A japán! számadatok 
hasonlóképpen csak megközelítő érté
kűek, mivel a japáni haditengerészet 
szintén féltékenyen őrködik új 
programjának titkai felett.

A francia hajóhad
7 nagy csatahajója közül —- 
Daily Telegraph szakértője — 3 
san sérült állapotban van, 2 brit ki
kötőben horgonyoz, a hatodik pedig 
Alexandriában, szétszerelt állapotban 
vesztegel.
Ezzel szsmben

a német flottáról

Hollandi terroristákat ítélt el 
a hágai német hadbíróság 

Tizennyolc halálos ítélet
Amszterdam, márc. 7.

(Német Távirati Iroda)
A hágai német hadbíróság szerdán 

befejezte 43 holland állampolgárnak, 
egy titkos szervezet vezető tagjainak, 
a bűnpérét. A tárgyaláson a holland 
újságírók részt vehettek, bár nem szo
kásos a nyilvánosságot beengedni ily- 
szerű tárgyalásokra.

A vádlottak különböző foglalkozású 
emberek voltak és különböző pártok
hoz tartoztak- A vádirat a vádlottakat 

szándékos kártevéssel, kémkedéssel 
és orvtámadással vádolta és han-

NE SZÓLJ SZÁM,
nem fáj fejem! E közmon
dás csak képletes. De tény 
az, hogy fejfájás, idege? 
bántalmak, női gyengél
kedés stb idején kitűnő 
gyógyszer az 1, 3 és 8 os- 
fyál dobozokban minden 
gyóg/jcertórbán kapható

ALGOCRATINE

Edén külügyminiszter sikeresen 
fejezte athéni tárgyalásait, a hivata
los közlemény szerint teljes az össz
hang az angol és a görög kormány 
álláspontja között.

Igen nagy jelentőséget tulajdonít a 
sajtó annak az üzenetnek, amelyet 
Campbell belgrádi angol követ Pál 
délszláv régenshercegnek átnyújtott.

be-

amely a háborús korlátozások és adat- 
CGerehiány ellenére is sok új értesülést 
közöl, kiragadja a világ hajóhaderői
nek összehason lító tálbl ázatát. Esze
rint a tengeren jelentékenybb mérvű 
hadviselésre képes államok között a 
következő megoszlást mutatja: 

azt a bejelentését, amely szerint a 
Tirpitz nevű épülőfélben lévő nagy 
csatahajó, valamint egy második re- 
pulőgéphordozó anyahajó még az idén 
elkészül. Az úgynevezett zsebcsata
hajókat a kimutatásban a cirkálók, 
rovatában tünteti fel.

A Daily Exprass tengerészeti tudó
sítója, Bernard Hall, a Janes-féle 
évkönyvei kapcsolatban főképpen azt 
tartja figyelemreméltónak, hogy a ki
mutatás fogalmat nyújt azokról az 
irtózatos hajóépítési erőfeszítésekről, j 
amelyek manapság világszerte folya
matban vannak.

A német birodalmi flotta, tudomá
sunk szerint, — fejezi be cikkét Ber
nard Hall, — két újabb óriás csata
hajó szerkesztésén fáradozik, amelye
ket a Friedrich dér Grosse és Hin- I 
cfenburg névre fognak keresztelni."

gozfatta, hogy a vádlottak méreg
gel és savakkal német katonák 
ellen gyilkos cselekményeket készí

tettek elő.
A titkos szervezetnek az volt a célja, 
hogy minden eszközzel megnehezítsék 
és lehetetlenné tegyék Hollandiában a 
német megszálló erők életét.

A szervezetnek robbantóanyag és 
más fegyverek voltak a birtokában 
és tagjai katonai kiképzésben ré

szesültek.
Vezető tisztviselői katonai rangokat 
kaptak és álneveket használtak. írásos 
parancsok rendelkeztek a szándékos 
kártevések végrehajtásáról, valamint 
arról, miként használjanak nagymeny- 
nyiségű mérgező anyagot -a megszálló 
erők tagjai ellen. Több vádlottnál fel
jegyzésiét találtak a német véderő 
berendezéseiről.

A vádlottak vallomása szerint az, I 
a4atok Angliának készültek.

A vádlottak egyrépze beismerő vallo-

A Péti Nitrogénművek 
közgyűlése

Tegnap tartotta meg a Péti Nitrogén
müvek Részvénytársaság közgyűlését dr. 
Kádas Károly államtitkár elnökiekével. A 
közgyűlés az igazgatóság jelentését tár
gyalta és fogadta el. A Péti Nitrogén
müvek mérlegéből kitűnik, hogy a vál
lalat az elmúlt évben is erőteljes fejlő
dést mutatott és az elmúlt év 330.000 pengő 
tiszta nyereséggel zárult. A Péti Nitrogén
művek a múlt évben hétmillió pengőre 
emelte alaptőkéjét, amit a Magyar Hydro- 
benzin Rt. beolvadása és a Magyar Szén- 
kénoggyár üzemének megvétele tett szük
ségessé. Súlyt helyezett a Péti Nitrogén
művek a mindjobban mognyivánuló szült-

séglet és az exportlehetőségek ellátására és 
éppen ezért gyártelepét jelentősen kibőví
tette A közgyűlés örömmel vette tudomá
sul azokat az intézkedéseket amelyeket » 
Péti Nitrogén Művek vezetőségé a terme
lés fokozása érd-kebf/n megvalósított. A 
visszátért országrészek műtrúgyaszüksóg.e- 
ténck ellátása a Péti Nitrogénművek fej" 
lesztósévol lehetővé vált és a vállalat többi 
üzeme is az év folyamán teljes kapacitás
sal dolgozott. Beszámolt az igazgatóság 
jelentése a vállalat szociális tevékenységé
ről is. Az igazgatóság új tagjaivá vitái 
Szakváry Emilt, Magasházy Bélát, a fel' 
ügyelőbizottságba Soltész Jánost választot
ták meg Ráczbo’.yi Ferencet igazgatóvá, 
Lehrmann Gyulát h. igazgatóvá, Papp Jő' 
zsefet cégvezetővé, Petke Kálmánt é/s Vájná 
István dr.-t főmérnökké nevezte ki az iga?' 
gatótóg.

mást tett Angol győzelem esetére a 
vádlottaknak vezető állásokat ajánlot
tak fel.

A német katonákat mérgezett ceru
zákkal, rajzszögekkel és italokkal 

akarták ártalmatlanná tenni.
A vádlottak kihallgatása öt napig 

tartott, majd felolvasták a vádiratot. 
A vádirat utalt arra, hogy

a németek mindenkit nagyon meg
becsülnek, aki hazájáért küzd.

A holland hadsereg kapitulációjával 
azonban Hollandia számára a háború 
befejeződött. A vádlottak cselekményei 

ellentétben állottak a német véd. 
erőnek a holland véderő tagjai 
irányában tanúsított lovagias ma

gatartásával.
Szándékos kártevésekre megalakított 
szervezetük a legaljasabb eszközöktől 
sem riadt vissza. A megszálló erőknek

NRGY NRPOK, 
KIS HÍREK

j Jean Gabin, a híres francia filmsztár 
I megérkezett Hollywoodba és első nyilatko- 
I zatában a rajongó lelkesedés hangján be- 
| saélt Bétáin tábornagyról. „Bárhova is me- 
| bet Franciaországban, mondotta, egyetlen 
| szót sem fog hallani az „öregúr" ellén. 
1 Franciaország ismét egységes és ez kétség- 
I kívül egyedül Bétain műve.“
I Különös háborús óvírendszabályt lép- 
I tettek életbe Holland-Indiában arra az 
I esetre, ha ellenséges ejtőernyős támadás 
| történne. A repülő és egyéb katonai tá- 
I maszpontok körül a bozótban mérgezett 
I hegyű bambusznádákat szúrtak le tömege- 
I sen. A rudak hegyét rendkívül gyorsan 

ható növényi méregbe áztatták. Ezt a mű
veletet többször is megújítják, nehogy a 
méreg elveszítse hatékonyságát.

Szigorúan megtiltották Szófiában az ut- 
k cai Fényképezést. A főváros főbb útvona

lain, amelyeken máskor a lakosság az esti 
órákban sétálni szokott, megtiltották a 

6 gyálogközlekedést. A bolgár újságok fel
hívást közlőinek,' amely szeriiit a nők 20—■ 
50, a férfiak 16—65 életév között rendőri 
jelentkezésre kötelesek. Az említett sze
mélyek tartoznak életkoruk, lakásuk és 
munkaképességük pontos adatait megadni. 
Valótlan adatok szolgáltatását súlyos bör
tönnel és magas pénzbüntetéssel sújtják.

A papucshősök királya kétségkívül az az 
ifjú vőlegény, aki a minap Kansas City 
anyakönyvi hivata’ában házasságot kötött 
egy fiatal hö’ggyel. A házasságkötés előtt 
a menyasszony egy ív papirt húzott elő 
retiküljéből és kijelentette: „Nem írom alá 
addig a házassági anyakönyvet, amíg vő
legényem itt a hatóság előtt meg nem es
küszik rá, hogy teljesíti, amiket tőle ezen 

a legerélyesebben be keltett avaflkos= 
niuk.

Ezután a német hadbíróság a követe 
kezű ítéletet hozta:

Egy vádlottat négyszeres Máira 
ítéltek, 

ötödik bűncselekményéért pedig 10 évi 
fegyházzal sújtották.

A fővádlottat háromszoros Italaira 
és 15 évi fegyházra ítélték. Ezen
kívül halálra még 16 vád-ítéltek 

lottat 
ötévi 

forint
Eg'y vádlottat 
500.000 holland 
ítéltek, egy másikat 
fegyházra és 100-000 
pénzbüntetésre. Két fiatalkorú vádlot
tat a vizsgálati fogság beszámításával 
börtönbüntetésre ítéltek. Hat vádlot
tat felmentettek. A többi vádlottat 
másfél évtől hét évig terjedő fegyház
büntetéssel sújtotta a bíróság. (MTI.)

fegyházra és 
pénzbüntetésre 

pedig négyévi 
holland forint

a papíron követelek.” És hangosan felol
vasta a papírról a következőket: „Ezen
nel ünnepélyesen Ígérem, hogy ' esküvőm 
után nem fogok soha többé éjszaka kima
radni, nem kártyázom, nem látogatok meg 
nőket feleségem nélkül, nem iszom többet, 
mint amennyit feleségem enged és korlát
lan jogot biztosítok feleségemnek, . hogy 
családi kérdéseikben döntsön.” A vőlegény 
egy pillanatig haljozott, de aztán aláírta a 
kötelezvényt s ezzel ünnepélyesen ígéretet 
tett arra, hogy élete hosszáig papucshős 
marad....

Március második: felében valószínűleg 
ismét megindulnak a gyorsvonatok Nagy
várad felé.

SA brigádparancsnokká nevezte ki Hite 
ler Adolf Karmasín Ferenc mérnököt, sz'.o-. 
vák államtitkárt, a szlovákiai német nép
csoport vezetőjét.

Etiópiában kemény harcok sorún vissza
utasították az olasz csapatok az angol tá
madásokat a dobra—markosi útvonalon.

Áz ezeregy oszlop, a Yero Batan föld
alatti folyosóit légvédelmi óvóhelynek hasz
nálják most Istanbulban. Miután ezekben 
a földalatti üregekben csak csónakon le
het közlekedni, számos csónakot gyűjtöttek 
össze, ’az üregeket villanyvilágítással és 

„ szellőztető készülékkel látták el. Ezeket a 
földalatti folyosókat már a bizánci kor
ban is menedékhelyül használták fel os
trom idején.

Román vezérkari tisztek érkeztek Ber
linbe. A román tiszteket Brauchitsch ve- 
zórtábornagy, a német hadsereg főparancs
noka hívta meg, hogy szemléljék meg a 
nyugati harcok színhelyeit.

A constanzai törvényszék csütörtökön ha
tározatot hozott, amelynek értelmében el
kobozza Viorel Tilea volt londoni követ 
o'tani villáját. Tilea 82 millió lei-el tarto
zik a román á’lamnak és az értékes lefog
lalt épület ennek a tartozásnak fedezetéül 
szolgált.



BERLIN:

Kitűnő a német-jugoszláv 
viszony

A Messaggero
a magyar példára hivatkozik 

Törökország felé
Belgrád, máre. 7.

_ (Búd Tud-) Berlinből jelenti a „Po
litika": Egy külföldi újság-írónak arra 
a kérdésére, hogy Németország foko
zott diplomáciai tevékenységet hajt-e

Nem romlik a hentesáru, 
csak kevesebb fajta készül 

belőle
A téliszalámi minősége változatlan marad

Az ország zsíréi látásának biztosítása 
céljából a kormány rendelettel szabá
lyozta a hentesárú készítését. Az ápri
lis elsején hatályba lépő rendelet sze
rint ezentúl csak a következő minősé
gekben szabad forgalombahozni hen
tesárukat: 1. vörösáru (párisi, krino- 
lín, szafaládé) legfeljebb 22 százalék 
nyers fehéráru felhasználásával. 2. 
Hússajt legfeljebb 1Ü százalék nyers 
fehéráru és ugyanennyi sertésnyese- 
dékhús felhasználsával. 3. Disznósajt 
kétféle minőségben, fehéráru nélkül. 
4. Kolbászárú, fehérárú nélkül, legfel
jebb 60 százalék sertéshússal. 5. Nyári
szalámi, 50 százalék sertéshúsból, fe
héráru nélkül. 6. Vadászszalámi 70 
százalék sertéshúsból, fehéráru nél
kül. 7. Téliszalámi. 8. Kenőmájas, leg
feljebb 40 százalék nyersáruval. 9. Má
jas- és véreshurka, legfeljebb 10 száza
lék fehéráruval. 10. Feketehurka, fe
héráru nélkül. 11. Lóhuskészítmények, 
legfeljebb 14 százalék fehéráruval. és 
lóhússzalámi, legfeljebb 25 százalék fe
héráruval. Fehéráru alatt a sertészsírt, 
sertéshájat és sertésszalonnát kell ér
teni.
, Csemege- és kény ér szalonnát, tehát 
úgynevezett étkezési szalonnát, ezen
túl csak toka- és hasaalja szalonnából, 
"valamint angol hússertésszalonnából 
szabad készíteni és forgalomba hozni.

•— A rendelet — mondották nekünk 
a Hentcsipartestületben — 11 fajtára 
korlátozta a forgalomba hozható hen
tesárukat, amelyekben nagyon válto
zatos volt a hentesüzletek raktára, 
mert eddig körülbelül negyvenféle 
különböző henlesárucikket készítettek 
a hentesek. Ezentúl tehát kevesebb fe
hérárut tehetünk a felsorolt készítmé
nyekbe, amelyek minőségét azonban

Pétaín súlyos beteg, 
meg kell operálni

Milánó, máre. 7. | Pctain tábornagy, francia ál-
| lamfő komolyan beteg, annyira, hogy 

A Corriere della Sera az elmúlt hé-1 nemsokára műtéti beavatkozásra leasz 
fen kiadott cáfolatok ellenébe, jelenti,I szüksége.

Megszigorítják 
az iparengedélyek 

kiadását
Szendy Károly polgármester felhí- 

. ast. intézett a kerületi elöljárókhoz, 
r^Sy pontosan tartsák be annak a kor- 
n anyrende.etnek utasításait, amely
,°hruár 27-én jelent meg és újból sza- 
pdyozza a budapesti ipar jog osítvá- 

kiadását. A rendelet egyik része 
A°lr4a> hogy az elsőfokú hatóságok az 
lapengedélyek kiadása előtt kötelesek 

m t resfc" Hivatal véleményét kikérni s 
Ak azután intézhetik el érdemlegesen 

g iparengedély iránti kérelmeket.
Károly polgárpiestérnék a ke- 

< , eJöl járókhoz intézett felhívása
r«Qaaletnek erre a részére hívja fel 

végre Belgrádban, a Wilhelmstrasse 
hivatalos képviselője kijelentette: Ki
tűnő diplomáciai viszony áll fenn a 
birodalom és Belgrád között s ehhez 
semmi hozzátenni való nincs.

alig érinti az új helyzet, mert például 
a párisi, krinolin és szafaládé eddig 
is legfeljebb 25 százalék felhasználásá
val készültek, itt tehát mindössze 3 
százalékkal kevesebb lesz a feháráru, 
amit a közönség észre sem fog venni. 
Ugyanez a helyzet a hússajtnál, ahol 
a fehéráru eddig 15 százalék volt, ezen
túl pedig 10 lesz. A disznósajtnál ezen
túl nem szabad fehérárut használni, de 
tapasztalatunk szerint a közönség eb
ben a cikkben is jobban kedvelte a 
húsos, kevesebb, zsírt tartalmazó faj
tákat. A kolbásznál elmarad a fehér
áru, úgyhogy a 60 százalék sertéshús 
mellett a hiányzó 40 százalék anyag 
húspépből (a virstli és a pariser anya
ga) készül. A kolbász minősége sem 
fog tehát romlani. A téliszalámi mi
nősége változatlan marad, azt a ren
delet nem érinti.

—• Megszűnnek azonban az úgyneve
zett csemege-felvágottak, amelyeket 

(minden hentes többféle változatban 
készített, s amelyek ízét a beléjük 
préselt apró fehér zsírkockák tették 

.zamatossá, kedveltté. A • szol,almafaj
ták korlátozását a ..magunk 'részéről 
szívesen fogadjuk. Itt nagy hátrány
ban voltunk a vidékkel szemben, ahol 
nincs jegyrendszer s ahol a legszebb 
vastag hátszalonnákat füstölték fel, 
míg a fővárosban a jegyrendszer kö
vetkeztében erre nagyon kevés lehető
ségünk volt-

— Hogy az árakban lesz-e valaminő 
változás, ezt ma nem tudjuk, az ár- 
kormánybiztosság dolga lesz annak 
megállapítása, hogy a rendelet követ
keztében szükség van-e az árak új 
szabályozására, esetleg jelentéktelen 
mérséklésére.

i

elsősorban az elöljárók figyelmét, mi
vel ez az intézkedés alkalmas arra, 
hogy gátat vessen azoknak a túlzott 
törekvéseknek, melyek az utóbbi idő
ben Budapesten iparigazclványkérel- 
mek formájában nyilatkoztak meg.

GARY
[DOVER 
UIPUH 

‘Műn

BECSI

Róma, március 7.
(Magyar Távirati Iroda)

A Messaggero péntek reggeli száma 
vezércikkben foglalkozik az új Euró
pa fokozatos kialakulásával. Első he
lyen emeli ki Magyarország rendkívül 
fontos szerepét ezen a. téren. Az új 
Európa a Páris-környéki békék ellen 
kezdett küzdelem eredménye. Ezt a 
küzdelmet azok az államok indítot
ták, amelyek ennek a békeszerződés
nek áldozatai voltak. A meg nem ér
tesnek, a gyűlöletnek és az emberi 
vakságnak ez áldozatai között első 
helyen kell megemlíteni Magyaror
szágot. Magyarország évszázadokon 
át megdönthetetlen bástyája .volt a 
nyugati műveltségnek és rendíthetet
len védelmezője a kereszténységnek. 
A vele történt igazságtalanság még 
maguknak a trianoni szerződés szer- 
zőinek is feltűnt, amit bizonyít az, 
hogy kilátásba helyezték a borzalmas 
szerződés revízióját, A kilátásba he
lyezést azonban sohasem követte tett. 
Nemcsak hogy nem alkalmazták I 
egyetlen egyszer sem a népszövetségi 
alapokmány revíziós cikkét, de Ma- I

London
ötszázadik

London, máre. 7.
, London csütörtökön olyan rekordot 
crt el, amely — legalább is egyelőre — 
egyedülálló a világtörténelemben és a 
városok történetében. Csütörtökön há
rom légiriadó volt az angol főváros
ban es a második volt az ötszázadik 
londoni légiriadó. A különös jubileu
mot röviddel a sötétség beállta után 
már meg' is haladta a metropolis, ami
kor is 501-edszer szólalt meg a riadó 
jele.

London sokmilliós lakossága, mint a 
hivatalos londoni hírszolgálat közli, 
1939 szeptember 3-a óta az első V ötszáz 
riadó során összesen 1287 órát töltött 
az óvóhelyeken. A leghosszabb légi
veszély 14 óra hosszat, a legrövidebb 
mindössze 9 percig tartott.

A légügyi minisztérium jelentése1 
szerint csütörtökön „rendkívül élénk" 
volt*a német légitevéikenyság. Bombá
kat dobtak az ország délkeleti és ke
leti részének katonai fontosságú cél
pontjaira. A németek különösen a fő
város és Kent grófság jelentősebb 
pontjait támadták.

London, máre. 7.
Margesson kapitány, brit hadügy

miniszter ma az alsóházban kijelen
tette, hogy komolyan kell venni a né
met partraszállás veszélyét. A kor
mány felfogását ebből a szempontból 
jellemzi a csapatok kiképzésének irá-

— Itekonvalcscenteknek a margitszi
geti szanatórium a legidea isabb.

— A Hungária Magazin, Pilótás Lili ide
genforgalmi lapja új számában közli olva
sóival, hogy a közkedvelt folyóirat, a MÁV, 
az IBUSz, Budapest Székesfőváros Idsgen- 
forgalmi Hivata a, az Idegenforgalmi Pro
paganda Munkaközösség, a Budapesti Köz
ponti Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság és az 
Országos Magyar Idegen forgalmi Hivatal 
(OMIH) hivatalos közlönye lett. A márciusi 
szám a szokott gazdag és változatos tarta
lommal jelent meg.

Vigyázat!
A Darmol hashajtót utánoz-

4 át Ari? «k. Ügyeljen, mert minden 
f tablettán a „ D A R M O L"WWsWnK szónak és T alakú bevágás- 

nak kell lenni. Kimondottan DARMO
(■aMÍMHSg eredeti csomagban kérje.

gyarország megnyomorítására létre* 
hozták a kisantant rendszerét.

Magyarországnak a szomorú évek
ben Mussolini Olaszországa mindig 
hű barátja volt. Olaszország nem 
mulasztott el egyetlen alkalmat 
sem, hogy kifejezésre juttassa ro. 
konszenvét és barátságát a nemes 

magyar nemzet iránt, 
amelyhez évszázados történelmi kap- 
cső'átok fűzik.

Az olasz cikkíró rámutat arra, hogy 
Magyarországéhoz hasonló sors érte 
Bulgáriát is, amely szinten tevékeny 
szerepet vállalt a békeszerződésellenes 
harcban. Be még egy ország van, ame
lyet súlyosan megsebesített a páris- 
környéki békeszerződés és az Török
ország. Hogy Németországgal és Olasz
országgal hogyan bántak el ezek a 
békeszerződések, ezzel a kérdéssel már 
teljesen felesleges foglalkozni. Tény 
az, hogy Amneforszóp, Olaszország, 
Magyarország és Bulgária jelenleg 
egy ugyanazon ellenség ellen küzde
nek és úgy látszik, a sevregi áldozat, 
Törökország is kezdi érezni az új idők 
szelét és észreveszi, hogy eddig vesz
tes lóra játszott

légiriadója
nyitása, amely ennek a veszélynek el
hárítását tűzte ki célul. A miniszter 
beszámolt a haderő legújabb invázió
elhárító gyakorlatának eredményeiről.

ezért használom 
az új I 

Tokaion púdert
I
i

fwMvcfyftvea
TSOUBEHKOYMU

HERCEGNŐ
Igen sok legújabb divata, elóttyür 
árnyalatban kíszill.
Finomabb és könnyebb, mint sok 
más általam eddig használt púder.
Szeretem valódi francia virág-par
fümjének nagyszerű illatát.
Meggyőződtem róla, hogy egész 
nap tapad az archoz, ami nem 
minden pnderröl mondható.
Szélben, esőben is biztosítja arc
bőröm üdeségét és báját.

’vfe” Bizonyos vágyó’? benne, hogy ilyen 
áron nem kaphatnék jobb púdert.
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SZÍNHÁZ

a mérkőzéseken, ha használt 
Az új labdákat a szövetség 
ezután is hitelesíti.

MOZIA „DON JUAN- KAMARAELÖADÁSAT 
holnap este rendezi meg a Zeneakadémián 
a „Fiatalok operaegyüttese“. A. címszere
pet Kassai János, Donna Annát Kele 
Anna, Donna Elvirát Pornói Klári, Don. 
Ottaviót Sikolya István, Leporellót H e- 
tényt Kálmán, Zcrlinát L á n c z y Éva, 
és Mázettot Csongor István énekli. A 
szimfonikus zenekar élén Nemes János 
áiL

Szigorú takarékosság 
a futball-labdával

A MLSz miniszteri biztosa a legszigorúbb 
takarékosságra hívta fel a labdarúgó csa
patokat a futball abdák és futballcipők 
használata terén. Uj labdát csak akkor sza
bad használni 
már nincsen, 
természetesen

UJ VIZSGALATOT rendelt el az M-LSs 
.távozó biztosa az MTK ellen, a szövetség
gel szemben tanúsított szabálytalanság cí
mén. Felhívta továbbá a biztos az egyesü
letet, hogy öt játékosának állampolgársági 
bizonyítványát haladéktalanul mutassa be. 
Gidófalvinak, úgylátszik, nem tetszik az 
MTK új, keresztény vezetősége sem.

FRANCIAORSZÁG ÉS BELGIUM ellen 
nem vonul fel az idén a magyar labda
rúgás, mert az MLSz a bajnoki program- 
mot nem zavarja meg a nemzetközi mérkő
zések beiktatásával.

A VÁLOGATOTT JELÖLTEK tegnapi 
trénigjén az A) csapat mérkőzött az MTK- 
val. A szövetségi kapitányt ej a tréning 
sem elégítette ki, mert a válogatott jelöl
tek még messze vannak jó formájuktól. A 
mérkőzést az A) csapat nyerte 5:2 (3:1) 
aránj bán. • Három gólt Bodokr szerzett, 
egyet Márosvári, egyet pedig Kincses rú
gott. Az MTK mindkét gólját a gyenge fizi
kumú, de technikás ifjúsági Pribilovics 
lőtte

Olajváros
[Amerikai film Apodo új filmjé-
<------——______  nek hőse korunk nagy
hatalmassága: az olaj. Húszegynéhány év 

J| előtt, a nagy olajláz idején, szerencsevadá
szok ezrei lepték el Texast és Kaliforniát,

cvó'rok füzében. (11.
*510, sz., v. !/>3-kor is) 
Tünemény. (11, V-2. " ' 
' 6 8, 10) -

Döntött a Vígszínház!
megtartja

a holnapi bemutatót
Megírtuk tegnap, hogy milyen veszély

ben forgott a Vígszínházban a „H a 11 y ű- 
rt a 1“ holnapi bemutatója, az egyik fontos 
szereplő, L a d o m e r s z k y Margit, hirte
len megbetegedése miatt s egyben meg
ígértük, hogy ma közöljük, hogyan dönt a 
Vígszínház: tart-e premiert, más színésznő
nek osztva a szerepet, vagy megvárja, míg 
Ladomerszky Margit meggyógyul? A teg
napi döntés áthidaló megoldást talált. Az 
igazgatóság elhatározta, hogy sz érde
kes angol darabot szombaton 
mégis bemutatja s Orsolya Er
ii s i v e I Játszatja Bradleyné sze
repét, de úgy, hogy a premiert követő 
előadásokon, ha Ladomerszky Margit föl
építi, ezt » szerepet felváltva fogják 
játszani. Holnap este tehát lesz bemn- 
iatő a V í g b e n, ma este azonban a zárt
körű házipróba miatt elmarad a „Fél- 
t é k e n y s é g“ előadása.
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„<>£ az, 
amire a áriánk

1
1
i'Lelkes levelet hozott tegnap a posta 

’ d Magyar Színház igazgatóságának. I
A biai tVbiilisták műkedvelő csoport- * 

’ ja nevében ifjú S z al a y Sándor
törzsfő írta « többek között a követ
kezőket mondja benne:

„Egy dunántúli kis falucska turu
listái vagyunk s lakóhelyünk 
olyan helyen fekszik, ahol 
mindig égető szükség volt 
jó hazafiakra. Előadásokkal 
igyekeztünk elsősorban községünk la
kóiban a szunnyadó magyarságot fel
ébreszteni és ébrentartani. Ezt Isten 
segítségével és törhetetlen akaratunk
kal meg is tettük. Egyesületünk mű
kedvelő szakosztálya a legnagyobb 
sikert Huszka Jénő és Szilágyi László I 
„Erzsébet" című darabjával érte el, * 
eltörpül azonban ez a Siker amellett, 
amelyet e két író „Györgyói bál" című, 
darabjával érhetne el. Hallottuk ezt 
a daljátékot a rádióban s a hatás 
szinte leírhatatlan volt. A 
bajtársak egymásra néztek és mint az 
orkán zúgott fel a kiáltás: Ez a?., 
amire vártunk! Ezzel a da
rabbal szolgálhatnánk leg
jobban egyesületünk ma
gyarságvédő munkáját!"

/ A levél azután arra kéri a Magyar 
Színház igazgatóságát, hogy engedje 
meg, hogy a biai turulisták pün
kösd két ünnepén előadhas
sák a d a r ab o t. A színház veze
tősége természetesen készséggel en
gedi át a lelkes fiataloknak a haza
fias müvet.

i O]ajforrásofe ut4n kutassanak és let-
SPANYOL ZONGORAIRODALOM te,k sz6=élly ördögökből egyik napról a má

sikra olajmagnasok, gazdag vállalkozókból 
koldusok. E főmotivum köré épül a sokfelé 
ágazó mese, amelynek számos részlete fő
ként az amerikai közönség . előtt találhat 
megértő méltánylásra. Nálunk inkább a 
nagy szereposztás — az angyali Glaudette 
Colbert, a mélyen emberi Speneer Tracy, a 
férfias és hányaveti Clark Gabié % a Holly
woodba származott egykori német, szépség
királynő: Hedy Lamarr’szereplése — teheti 
vonzóvá a filmet.
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Gyászmise Budán XIII. Alfonz
lelkiüdvéért

Erdmajinsdorff német követ és Talamo márki, olasz követ a Mátyás-templom

Magyar Kupa mérkőa 
a Vajdaságban

A szabadkai magyar Bportegyesület, á 
Szabadkái SE kezdeményezésére, a délbács
kai, vajdasági magyar sportegyesületek 
vasárnap délelőtt értekezletet tartanak a 
jugoszláviai Magyar Kupa mérkőzések ki
írásáról. Az egyesületek kimondják a M«- 
gyar Kupa megrendezését, még pedig az
zal, hogy a mérkőzéseket a bajnokság be
fejezése után bonyolítják le. A magyar 
csapatok ugyanis továbbra is résztvesznek 
a bajnokságban a szeTb szövetség keretein 
belül, a kupamérkőzések rendezésével azon
ban magyar jellegüket akarják dokumen
tálni,

A magyar- jugoszláv kulturegyezmény 
alapján bizonyos, hogy az illetékes jugo
szláv hatóságok engedélyezik a vajdasági 
Magyar Kupa megrendezését.

Hogy mit tud csinálni 
________kicsinyke magból Ízlés, 

gazdagsági nagyszerű színésznő és egy jó 
értelemben vett amerikai stílusú rendező, 
annak légszebb példája az Iréné, az RKO 
új nagy attrakciója.

Iréné egy kárpitos eég •kisasszonya, "alti-i 
viharos karriert csinál. Először próba- 
mamzel lesz „Madame Lucy“ szalonjában, 
majd menyasszonya egy milliomos főúriak, j 
végül feleségül veszi maga Madame Lucy, 
akinek rangrejtő neve alatt gazdag és elő- I 
kelő fiatalember rejtőzik.

íme, dióhéjban az új amerikai film. Ám I 
a gyermekdednek látszó mese -mögött a lóg- 1 
dúsabb, legváltozatosabb mőzi-szórakozás | 
várja a nézőt: elbűvölően édes zene, művé-I 
szí táncprodukciók, elegáns miliő, 
látványosság, káprázatos toalettek és mind
ezek tetejébe egy ragyogó színésznő, Anna 
Neagle, akiért — könnyen meglehet — bo
londulni fognak Pesten. A nagy sikerekhez 
szokott Radius „Irene“-ben sem fog csa
lódni.

„A
REMEKEI A XVIII. SZAZADTÓL NAP- 
JAINKIG" címmel tartja meg március 
16-án déli 11 órakor a Zeneakadémián dr. 
Ember Nándor egyetlen pesti, zongora- 
matinéját. Az európai hírű magyar zon
goraművész ezen a matinén bemutatja azo
kat a műveket, amelyekkel a télen Spa
nyolországban és Portugáliában olyan nagy 
sikert aratott.

MEGKEZDTE VIDÉKI DIADALÚTJAT 
Carlo de F r i e s „Ilyenek a férfiak" című 
operettje, amelyet nem'/égen még a Fővá
rosi Operettszinház játszott nagy sikerrel. 
'A darab első vidéki állomása Pécs, itt mu- \ 
tatja be holnap este vitéz Jakab b f y I 
Dezső társulata. A pécsi bemutatóra a I (vjsh 
szerző is leutazik. Az operett két 
hétig marad a színház műsorán.

Köszványes fájdalmaknál, 
rheumatikus bántalmaknál, idegfájdal
maknál, fejfájásnál, izületi- és tagfájdal- 
makná), valamint meghűléses betegsé
geknél, gyorsan és biztosan hat a Tóga). 
Orvosok ezrei ajánlják a Togal-t, tehát
Ón is bizalommal vásárolhatja. Tegyen 
még ma egy kísérletet. Kéne kifejezetfer 
a kiváló hatású Togal-t. Teljesen ártal
matlan. Minden gyógyszertárban. P 1.60

OPERAHAZ: Don Juan (157). — NEMZETI’ 
Elnémult harangok (‘58). - KAMARA; Kaland 
(/.8), — MADÁCH: Négy asszonyt szeretek 
------ — VÍG: Féltékenység í’/<8). — MAGYAR: Gyergy01 baI (V,8). _ MAGYAR MŰVELŐDÉS 
?AvlVÁ„Rc>bert Koch ífilme’.őadás, 5, V:8). — 
IvWV&L O»ERETT: Nincs előadás. _ 

V Játssz a szerelemmel (8). —1 ÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel 
- ERZSÉBETVÁROSI: Dankó Pista notafaja (-Ú6, 8). - JÓZSEFVÁROSI: Az 

ördög neúi alszik (‘/<6, 8). — KISFALUDY: 
férjhez menni (‘/<6, 8). — KOMÉDIA 

ORFEuMi Kassner, a varázsló (‘Aíh. — K A
MARA VARIETÉ; Tabáni á.lom P/rt) 
BOYAL VARIETÉ: Royal Bál (9)

I V in 1, IT'701.) \ Hétszllvafa. ('M, Vai, Rózsa^V
ANDRASSY (124-127): Mindenki mást szereü I v- 2, 4 6 8 101 _
V<«TV,'r vlio’423):-/^índen-kí mást sz<’rei- (‘Ő4, 

lóin vi ö2-kor is) — ÁTRIUM (153-I Í/Pi E’"e,muIt harangok. i/,s, '/,10, v. 
'ól-kor is) _ BELVÁROSI (384-563): Á méné 
KU’81an°n?;-.,(4’.,6’ 8’ W> v- iobh t- 2, 4. 6® 8, | 10, ba.I t. -/,3, s/í5, ’/<7, s/*9)_ RKI.VÁnOQTI Cigarettafüst (filmnovella).

I hii -g ffyar.m®,tosltásanalf története. Székely I hnl. u.Z:nes rajzfilm. Magyar, Ufa, Luee és Fog í Híradók. (Fo.yt. egyórás előadások 10—M 
J™?) ,7„ BÉKE JM! oag) Hétszllvafa. (5, 7 

Hí-.9Vb))/ ’wu' . 'z6V /í8>„ /51") ~ BODOGRAF 
i/mi/A IVStazilv?fa’ ,'tó, Ví8, úrfO, " v.ÚIO, Ó12, ;/,2-kor is) — BROADWAY (422-7’2)• 

| Egy esők es más semmi, (‘/rf, '/,6. ’/íS.. '/ilO Kz 
á2-kor is) — BUDAI APOLLO (35uaX))l I He^zilvafa. U/,5, B/í7, 9, v '/,■> ’/7í i/ís"

>10) - CAPITOL (134-387): Kék Aladár fjl I Vö, «M, ««, V-8, VrfO) - CASINO (S’-IOT)-’ I (’/afi. V48, 8/í10, R2., v. i«1 —
| Í/Vv in111 ’140',: J/\S(Í0’ a szaSnlí® lQvas. («/«6, I /<8, /:» sz., v. ’/ó-kor is) — CORSO (18-28-18): 
I A kegyelmes ur rokona. (‘/í6, ‘/,8. ‘álO, sz., v. 
I - -; í v COH,Ll]y (W8-988' ■' -so"-

'!S’ íf1”’ v- z*2-kor is) - DAMJANICH- (425-644): JAz orom apa. (x/»4. Vsfi,. Ví8,, VdO, v 2 
10) ~ PÉCSI (125-952): Allpang.. (*/^,’ 

y- /l4-kor is) - ELDORADó (133- 171): Gul Baba. (4, 6, 8, 10, v. <2-kor is) — 
ELIT (114-502): Hatodik emelet. (4, 6, 8, 10. v.

I ?’kor ’A/„ FLÓRA (Kispest, 146 702): Tokaji aszú. (8/,5, 7, 9, v. '7,2, ■'/,4. '/,6 '/.8 -V.111V 
(l89'v jV K,.,en® “fflflegény. ’ (</<6. '/>S, 

Hétri^fa?
AH1- ?a6\ ’/!?,'íor is) - HÍRADÓ (áÉ-499): 
SzóLpK ‘ Tií!7 Svarnia,«ötásának története. Székely bal. Színes rajzfilm. Magyar. Ufa, 

(Folyt, egyórás előadá- “k. óráig) — HOELYWOOD -(22.A003):Zárt tárgyalás. (’/:4. ’/rf, >/,8. '.’,10, v. Várkor 
'8\~ BOMEROS (296-178): Tűzkeresztség. (V,5, 

7'1-toL V. V22ÜŐI) - IPOLY (292- W6): Mindenki mást szeret. (’/H, ’/:6 Vi8 ’/>10 
,1, JÓZSEFVÁROSI (134 644):’ Hétszllvafa. (V.-4, V.-6, V,8. '/slfl, v. ‘/,2'kor is) — 

KAMARA (423-901): Tóparti látomás. (11 2
4. 6, 8, 10) . — KORONA (353-378): Mindenki 
m».st szeret. (Vr4 Vs6, V,8. V,10. v. ‘/,2-kor is) — 
KULTUR 4386-193): Az örömapa. (5. */,8. ■ VtlO 

-'*r. ‘fd. aőfí, V<8, >/<10) - LLOYD (111.994): Hazajáró lelek. (V:l, V:6, VtS. W0.~ v. ’/:2-Éor 
is) - NYUGAT (121-022): Hétszllvafa. (‘tó 7 
'/U0. sz. 4, 6. 8, 10, V. 2, 4. 6 8, 10) — .ODEON 
(41'2 785): Hétszllvafa. (‘/,5. ’/,7. V,1D. • sz ' */,4 
•M. V:8. '/:ifl. v. V:2-kor is) - OT.YMPIa'Í423- 
188): Az örömapa. (11, 2. 4, 6,. 8. 10) — OMNIA 
(130-125): A kegyelmes úr rokona. (5, ’/,8. ’/a’O sz, V. 4. 6, 8. 10) — C7ÚY7”" 
vagy nem. (Vr4, ',',6. >/«8, ’/:10 
OTTHON (146-447): / 
'/<6, V<8. ‘/,10. v. ‘/,2-kor is) - 
223): r.~ -
PÁTRIA (145-673): 
8. 10, v. 2-kor - is) 
szllvafa. (11, 1. 3. -5, 
(122-098).; Iréné. (',56, 
is) - T----  —.......
sz. '.54.
(2124-443.): Az ifjú Edison. (U."í. T.' 5, 
v. 10, 12, 2. 4, 6, 8, M) '
(222-002): Olajváros. ('55, 
is) — SAVOY (146-040) 
(‘/54. '.56. '/tS. ‘,510, v. ‘510, *■ 
SCALA (114-411): ' —
(‘/só, 7, VslO, sz.. v z-k 
'999): Hazajáró lélek. í'44, 
’'52-kor is) ~ STEFÁNIA 
Frankenstein fia. (5, 7. 9. v. 
VUO) - STÚDIÓ (!7>5-276): 
<11. ‘52. V:4. ‘/:8, ’/:!«)
Hétszllvafa. (11. '/£, ’.M. '/A

Sárost I., Jakab, 
Kiszely

A Ferencváros vasárnap változott össze
állításban szerepel a Hungária sporttelepen 
a Törekvés ellen. A .zöld-fehéreik csatárso
rában ismét helyet kap Kiszely, aki régi 
posztját, a balösszekötő helyét foglalja el. 
Sárosi I. így átkerül ismét a jobbösszekö- 
tó'be, Jakab megmarad középosatárnak, Kiss 
pedig ezúttal, kimarad a csapatból. A csa
patot a mái tréning után állítják össze 
véglegesen.

Az Újpest csapatában is változás vár* 
ható: valószínű, hogy Adóm lesz iámét ’ tt 
lilák jobbszélsője a Gamma elleni mérkő
zésen, (

Erősen megváltozik az Elektromos TE 
összeállítása is. A ma délutáni tréningen, 
döntenek, hogy ki kerül Tőrös, Lovas és 
Lengyel helyére a vasárnapi meccsen, 
amelyben a Szolnoki Máv lesz az ellenfél.

- ORIENT (114-926): Igen 
, .v. '/,2-kor is) — 

...... A menekülő ssszonv. ('/,4, */<S. </.10, v. ‘/.2-kor is) — PALACE (221- 
_ Franken«teln fia. (11, 2. 4. 6, 8, 10) —

A kolostor lilioma. (4; 6, 
PHőNIX (223-242): Hét- ■Ú8, '.>10) .— KADIUS 

-----  ■ ■ só8. “/dO/sZ., v. '/sí-kor 
REX (228-020): Hétszllvafa. ' V,"..'9.

'/s6, ’/,8. ’.ÍIO. v. '/s2-kor is) — BIALTO 
;ii. '/& «tor>
- ROYAL APOLLO
7, 1 xlO. éz., V. 2-kor 

A kolostor lilioma.v. ‘ÍIO. ‘í',12,.. ■’á-kor is). — 
Á Manderley-ház , ssszonva. 
2-kor. is) - SIMPLON (2C8- 

’/elOv V.’56, VtS. .... .. 
.(K'spest, 349-338): ’/,2, V»4.
Hatodik em-let. 

TIVOLI (225-60-?):... ----- ... ... ...  •/.■8. v.io, v •/."
>/.4, >/,6, «/<8. V.lfl) - TŰR <N ,(129-003): .N-inoiy 
a rockok tiizéhen. (11. úr’.. 4. -fi 8, ló) — 
URÁNJA (146-“I6): A nyugati rytr-’ont fS. '1,0; 
*'■“ ;) _ vESTA (aa?.»D:-

. . ’.M. Vd>. 'M. VJO' v. 11 o
4. 6 8, 10) — ZUGLÓI (5I96-W)t Hétszilváfá. 
(5, V<8, V>10. sz. 4. 6. 8, 10, v 2. 4. 6. 8, 10) .

Hirdessen a ..PENGŐS HIRDETÉS**, 
ben! Biztos eredmény!

— Straub János és a „Tenisz1* című 
lap jubiláns teadé’utánja és divat' 
bemutatója fényes sikerrel zajlott 10 
szerdán dé’ufán a Hungária Szállóban. 
A közel 30Ű főnyi -közönség soraiban 
megjelent többek közt Stolpa Józfiéf 
államtitkár, a tenrszszövetség vezér
kara dr. Pétery Jenővel az élén, a«

! egyesületi vezetők és a játékos gárda 
I kiválóságai. ? '
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Jugoszláv kormány-közlemény | 
bizonyos nyugtalanító 

külpolitikai híresztelések ellen

Zaflás 
a nyilaspárfban

K.ovarcsz-ügy líOvellíessményei
Belgrád, márc. 7.

(NST) Á jugoszláv kormány az or
szágban terjesztett különféle híresz
telésekre való tekintettel, csütörtökön 
este szükségesnek látta, hogy hivata
los nyilatkozatot tegyen közzé az ál
lam politikájáról. A nyilatkozatot a 
reggeli lapok első kiadásai is közlik 
már. A közlemény szövege a követ
kező:

— Több oldalról irányzatosan nyug
talanító híreket terjesztenek a kül

R volt román király telefonon érdeklődött 
Spanyolországban hagyott csomagjai után

Belgrád, márc. 7.
(Búd. Tud.) A „Politika" lisszaboni 

értesülése szerint a Portugáliába szö
kött volt román, király telefonon fel
hívta azt a spanyolországi szállót, 
ahol szökéséig tartózkodott és közölte,

Pokolgépes merénylettel 
olasz gőzőst süllyesztett el 

a spalatoi titkos terror
szervezet

' Belgrád. -március'7.
(NST.) S-palatoban feltünéstkeltő le- 

■ ' trrtóztatásak történtek. - Örízetbevették 
ütöbbek között a ■ szélsőséges Jugoszláv 
\ Memzeti Párt egyik. vezető. tagját,.Pet- 

rovicsot, továbbá egy volt tengerész- 
kapitányt, aki kiváló ; hajóépítő-szak
értő hírében állott, valamint hat to
vábbi akiket-azzal vádolnak,

■hogy merényleteket készítettek elő a 
dalmácigi kikötőkben rakodó német 
és olasz hajók ellen. Ezek a hajók 
többnyire bauxitót és fát vettek fel a 
dalmáciai kikötőkben. Az egyik ilyen 
hajót, a Ravennában törzskönyvezett 
1400 tonnás „Xénia" olasz tehergőzöst 
február 26-án sikerült is elsüllyeszte
niük. Ez a hajó cementet rakodott a 
Spálátotól hét kilométerre délre fekvő 
sztobreosei öböl egyik kisebb kikötőjé
ben, Sztrozsánában s a cementet az 
olgszországi Pola kikötőjébe kellett 
volna szállítania- Az említett napon a 
hajnali órákban pokolgép robbant a 
ha j ótestben s. a tehergőzös alig egy 
perc alatt elsüllyedt,

A nagy eréllyel lefolytatott vizsgá
lat, amelyben a spalatoi olasz konzul 

. is résztvett, szenzációs leleplezésekre 
vezetett. Megállapították, hogy szer-

&imit a ^ihadó.k
Mm mutattak/

NYUGATIjYÖZELEM
' WITfTíiw

MINDEN IDŐK
LEGNAGYOBB 
HÁBORÚS FILMJE 

MAI URANIA Wrii^^T- T I.......ilíi'iiiln'i i ni... . 

politikai helyzetről. Cvetkovies mi
niszterelnök. és Macsek, a kormány 
alelnöke, csütörtökön este állást fog
lalt ezekkel a hírekkel kapcsolatban. 
A két kormányférfi utalt arra, hogy 
illetékes részről figyelemmel kísérnek 
ék helyesen ítélnek meg minden ese
ményt és hogy az eseményekre vonat
kozó döntéseknél állandóan szem előtt 
tartják áz állam legfelső és nemzeti 
érdekeit:*az állam függetlenségét és 
szabadságát.

hogy hirtelen történt „elutazása" 
miatt nem tudta kifizetni a számlát. 
Érdeklődőit a szállodában hagyott 
csomagjai után, majd kijelentette, 
hogy Portugáliában az Escorial mel
lett fog letelepedni.

i vezett banda működik s a banda szá
mos tagját sikerült is .kinyomozni és 
letartóztatni. A letartóztatottak laká
sán és,különböző rejtekhelyeken nem 
kevesebb mint 40 gyujtóbombát és po
kolgépet sikerült lefoglalni. Az ügybe 
bele van keverve, hír szerint, Hudsop 
zágrábi angol konzul, továbbá több 
angol futár is, akik állandóan utaz
gattak Belgrád és Athén között. Ezek 
a futárok ázzál vonták magukra a ha
tóságok figyelmét, hogy diplomáciai 
podgyászukban rendkívül súlyos tár
gyak voltak.

Belgrád, márc. 7.
(NST) A jugoszláv rendőrség csü

törtökön este .hivatalos jelentést adott 
ki az Adriai-tengeri szabócázs-akciók- 
kal kapcsolatban. amelyben közli, 
hogy Spalatoban hatvan ekrazittöl- 
tényt, valamint egy mágneses aknát 
koboztak el. A jelentés beszámol ar
ról. hogy újabb rombolószervezet 
nyomára bukkantak. Ez a titkos szer
vezet német és olasz hajókat akart el
süllyeszteni a Raguza melletti Grus, 
továbbá Metkovice és Sebenico kikö
tőiben.

A montenegrói Podgoricából jelen
tik, hogy csütörtökön este szenzációs 
felfedezést tett a rendőrség egy gya
nús autóban. Az autó Raguzából jött 
és a Jardán-száüó előtt szállott meg. 
Jólöltözött férfi szállt ki belőle, aki 
külföldi diplomatának adta ki magát. 
A rendőrség azonban gyanút fogott 
és követelte, hogy mutassa fel iga
zoló iratait. Amíg az ismeretlen a 
szállóba ment, az autó vezetőjéhez 
keresztkérdóseket intéztek és átvizs
gálták a kocsit- Az autóban nem ke
vesebb, 'hlint, hét láda ekrazitot és 
pyiptet találtak, amelynek értéke több 
mint egymillió dollár, ezenkívül há
rom rádióleadó-készüléket és na
gyobb mennyiségű gyutacsot. A sof- 
főrt letartóztatták, az ismeretlen, állí
tólagos dipkfinata azonban közben 
nyomtalanul eltűnt. Egyelőre nyomo
zása eredménytelenül járt. Azt hiszik, 
hogy új nagy szabotázs-szervezet nyo
mára bukkantak.

— Uj tavaszi képes főárjígyzékilnk mel
jelent íg azt bárkj kívánságára iqgyeá és 
bérmentve megküldjük! Magyar Magte
nyésztési Rt. Monori Magkereskedésé, Bu
dapest, VIII., Rákőczi-út 7.'

A nyilaskeresztes pártban az első 
nagy látszólagos egyetértés és össze
fogás után már hosszú heteit óta meg
indult egy súlyos belső harc. Kifelé 
ugyan még mindig erősen hangoztat
ják, hogy a „vezértestvér" legfőbb és 
egyetlen irányítása mellett még min
dig megvan az egység, de azért már 
a nyilvánosság elé is kikerült ennek 
a belső torzsalkodásnak egyik-másik 
részlete. Az első komolyabb bajt az 
úgynevezett gyűrűsök nyílt. levele' 
okozta s a párt vezetőségének több
sége ellen indított támadás máris ko
moly nehézségeket okozott.

Szombaton, az eddigi program sze
rint megint nagytanácsi ülésre ül
nek össze nyilaséknál s tegnap, a par
lament folyosóin ezzel az üléssel kap
csolatban sok bizalmas megbeszélés 
folyt, mert éles ellenzéki felszólalá
sokra szállítanak. A nyilas mozga
lom régi szervezői nyíltan hangoztat
ják, hogy a gárt többször kompro
mittálta már a mozgalmat s ezért 
egyesek követelik Szálast és a cáre- 
vics Hubay lemondását. Az ellenzéki 
megmozdulásnak nagy lökést adott 
Kovarez Emil szökése, ugyanis Emil 
testvér eljárását igen sokan elítélik. 
A. parlamanti csoport tagjainak mun
kájával sincsenek megelégedve és se- 
hogysem tudnak belenyugodni abba,

Eden-Wavel-taiálkozó 
Kairóban

London, márc. 7.
IJen külügyminiszter és Sir John 

Dili brit birodalmi vezérkari főnök 
ankarai és athéni útjának befejezté
vel csütörtökön visszaérkezett Kairó
ba. Londonban hivatalosan is megerő
sítik azt a hírt, hogy Edén és Dili rö 
videsen találkozik Wawell tábornok
kal, a nílusi hadsereg főparancsno
kával és Smuts tábornok dé'afrikai 
miniszterelnökkel. Smuts kedden ér
kezett Délafrikából jövet Nairobiba, 
Kenya fővárosába. A ipin'sztsrelnök 
lebptóbb szeptemberben találkozott 
Edennel Kharturpban, az angol
egyiptomi Szudán székhelyén.

Kairó, március 7.
(Reuter.) Kl iraki követség jelen

tése szerint Tevfik Segubi bej, Irak 
külügyminisztere csütörtökön este 
Bagdadból légi úton Kairóba érkezett. 
Az iraki külügyminiszter több napig 
fog Kairóban tartózkodni. (MTI.)

Angol 
pilóta-altábornasy 

repülőkatasztrófája
London, márc. 7-

(NST) Az angol légügyi miniszté
rium csütörtökön este közölte, hogy 
Breso, angol pilóta-altábornagy, re
pülőgépszerencsétlenség áldozata lett. 
A pilóta-altábornagy életét vesztette.
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BUDAPEST I.:
111#: DiAkfé’.óra. — Utána: Ifjúsági közle

mények. — 1M5: Időjelzés, időjárásjelentés, 
hírek. — 17: Hírek szlovák ée 'ruszin nyelven. 
— 17.15; Hanglemezek. — 17.55; „Magyar ön- 
ísrneret." — 18: A Rádió Szalonzenekara. — 
Közben 18.38: Sportközlemények. — 19; Hírek 
magyar, német és román nyelven. — 19.28: 
Horváth Jenő jazz-zongoraszámái. — 19,49:
„örzse néni a klinikán." Móricz Zsigtnond elbeszélése. — 2#: Az Operaház műsorából. Hang
felvétel. — 21.48: Hírek, időjárásjeleátés. — K: 
Boszkárt-zenekar. — 23: Hírek német, olasz, 
angol és francia nyelven. — Utána kb. 23.25: 
Cigányzene. — 24: Hírek.

Hunyadi János
! termósgetes forrássó

.. , mindig 6! 

hogy már eddig 9 képviselő mandátu
ma szűnt meg s most •— hír szerint —» 
a tizedik, Zsengellér József is a le
mondás gondolatával foglalkozik. 
Ruszkay Jenőnek is nehéz a helyzete, 
annyira, hogy egyes nyilasvélemé
nyek szerint, ő is a teljes visszavo
nulásra. goaidol-

Az úgynevezett „forradalmi csoport" 
azonban még mindig görcsösen ra
gaszkodik a hatalomhoz és az eddigi 
pártszervezethez s ennek a társaság
nak Szálast, Hubay, Gruber Lajos és 
Csia Sándor a vezetői. A Mosonyi— 
Zimmer-szi&my gondolt elsősorban a 
pártból való kilépésre, de most ők is 
nehéz probléma’ előtt állanak, mert 
Irarédyékhez akartak csatlakozni s 
bármennyire is tagadják Imérdyék, 
náluk is komoly válság van. A kon
junkturális fordulatokat elsősorban 
megjátszó Matolcsy—Maróthy (Meiz- 
l<r) csoport újabb nyilaspárt alapítá
sának gondolatával foglalkozik s ezt 
a központban, különösen azért nem 
veszik jónéven tőlük, mert két lap is 
van a kezükben, tehát saját .maguk 
mellett propagandát is. nagyobb mér
tékben tudnak kifejteni.

De érdeklődéssel várják politikai 
körökben a holnapi nagytanácsi ülést 
azért is, mert Kovarez Emil szökése 
ügyében végre a pártnak is nyíltan 
állást kell foglalnia.

Washington, márc. 7.
(NST.) Az amerikai kormány fel

szólította az olasz kormányt, hogy 
zárja be detroiti és newarki konzulá
tusait s a konzulátusok személyzetét 
hívja vissza. Ezt a kívánságot az ame
rikai nemzetvédelem követelményei
vel indokolják...mert az erről szóló tör
vény bizonyos területeken idegen ha
talmak konzulátusainak megszünteté
sét kívánja. Politikai körök véleménye 
szerint ez az amerikai felszólítás tu
lajdonképpen megtorlás Olaszország
gal szemben, miután az olasz kormány 
a nápolyi és palermói amerikai kon
zulátusok bezárását kívánta.

Biztosítom!
Az oxygén véget vet

labbántalmainak

Nincs többé tyukszeml 
Nincs többé lábfájás i

Húrom percen belül megszabadulhat 
bántalmaitól, bokadaganatától, láb- 
szárbántalmáfól és kimerültségétől. Sem
mi nem ér fel az oxygénes módszerrel, 
amely azért gyökeres, mert természetes. 
Amint a meleg vízbe egy maréknyi Sal- 
trat Bodell-t szór, milliónyi buborék pat- 
togzik fel. Az ebbe a lábfürdőbe kerülő 
oxygén élénkít és enyhít, fokozza a vér* 
keringést. Nincs többé fájdalom, sem da
ganat, de fáradtság sem. Vége a tyúksze- 
jneknek! A könnyű és élénkítő oxj’géa- 
buborékok átjárják a tyúkszemek megke
ményedett szöveteit, valósággal impreg
nálják és. felbontják őket, A tyúkszemek 
annyira megpuhulnak, hogy elválnak a 
hozzájuk tapadó hústól és a „kézzel" ej- 
távolíthatók. A bőrkeményedések „felol
dódnak*’ szemünk láttára. A Saltrat Bó
déi! minden gyógyszertárban, drogériá
ban és illatázertárban kapható,

csomag.
FORGALOMBA HOZZÁ: MIHÁLY OTTÓ 
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Fontos kormányrendelet Vadvíz, összedőlt vályogfal:
a keleti és erdélyrészi 

ingatlanokról
előkerült Rózsa Sándor
betyárjainak ezüstkincse

Aki hatósági kényszer miatt idegenítette el 
ingatlanát, visszaperelheti

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A Budapesti Közlöny 1941 február 

23-án megjelent 45. számában hirdette 
ki a minisztérium az 1440/1941. M. E. 
számú rendeletének a román uralom 
alól felszabadult keleti és erdélyi or
szágrészen az ingatlanokra vonatkozó 
magánjogi jogszabályok hatályának 
kiterjesztése iránti rendelkezését. A 
rendelet a következő fontosabb rendel
kezéseket tartalmazza:

LL A telekkönyvi forgalmat a keleti 
•és erdélyi országrészen az 1941. évi 
■március - hó 17. napjával megindítják.

2. A telekkönyvi forgalom megindí
tásával egyidejűén az ingatlanra vo
natkozó magyar jogszabályokat,, tehát 
a magyar telekkönyvi rendtartást, a 
jelzálogjogról szóló törvényt és az ez
zel kapcsolatos magyar jogszabályo
kat hatálybaléptetik.

3. Gondoskodnak arról, hogy azok, 
akik az említett területen az elcsato- 
lás ideje alatt ingatlanukat súlyos 
anyagi vagy más károsodással fenye
gető és a jogszerző fél érdekét szol
gáló hatósági intézkedés, vagy más 
hatósági közvetlen, vagy közvetett 
kényszer, vagy valamilyen kényszerítő 
hatósági intézkedés kieszközlésével 
való fenyegetés hatása alatt idegení
tették el, az erre vonatkozó jogügyle
tét a, rendelet hatálybalépésétől szá
mított egy év alatt, vagyis 1912 feb
ruár- 22-ig törlési keresettel támadhat
ják meg. E keresetet azonban harma
dik személyek elleni joghatállyal csak 
akkor lehet megindítani, ha a perindí
tási szándékot a fél a rendelet ha
tálybalépésétől számított hatvan nap

alatt, vagyis 1941 április 24-ig bezáró
lag a telekkönyvi hatóságnál bejelen
tette.

4. Azok, akik nem közvetlen, vagy 
közvetett hatósági kényszer következ
tében idegenítették el ingatlanukat, 
hanem az elcsato’ás ideje alatt ingat
lanukat olyan módon vesztették el, 
hogy annak következtében súlyos 
anyagi kárt szenvedtek, a szerzőfél 
pedig a méltányossággal ellentétben 
aránytalan nyereségre tett szert, kár
talanítást követelhetnek az ingatlan 
egy részének visszaadása útján vagy 
más módon. Ilyen ügyben- az illetékes 
járásbíróság előzőleg egyezségi tár
gyalást 
eljárás 
gyában 
egyfokú 
a királyi ítélőtáblához.

5. A rendelet a ku földiek ingatlan
szerzésére vonatkozó román jogszabá
lyok hatályát a keleti és erdélyi or
szágrészen továbbra is fenntartja oly 
értelemben, hogy az említett területen 
fekvő mező- vagy erdőgazdasági ingat
lant nem magyar állampolgár csak ak
kor szerezhet, ha annak megszerzésére 
a földművelésügyi miniszter a belügy
miniszterrel és honvédelmi miniszter
rel egyetértve engedélyt adott.

A rendelet hatálybalépése előtt kö
tött jogügylet a'apján a visszacsatolt 
terülten fekvő bármilyen ingatlanra 
vonatkozólag a tulajdonjogot vagy a 
haszonbérleti jogfot csak a közigazga
tási bizottság gazdasági albizottsága* 
nak (ennek megalakulásáig pedig a fő
ispánnak) jóváhagyása mellett lehet 
szerezni.

M

tart, egyébként pedig peres 
során határoz a sérelem tér
és határozata ellen csupán 
felfolyamodásnak van helye

Cáfolják a sörös 
„béke“-kormány hírét

Beszakadt az úttest
Athén, máre- 7.

görög politikai körök- 
alapot nélkülözőnek 
a külföldi híradást

Jól tájékozott 
ben minden 
mondják azt 
mintha a görög politikában kormány
változásról lehetne szó. Különösen cá
folják azt a beállítást, hogy második 
görög kormány alakul, amelynek a 
feladata az lenne, hogy a béketárgya- 
lások előkészületeire tegyen lépése
ket. ,,A görög sorskérdésekben nincs 
nézeteltérés, — mint mondják — a 
nép, a hadsereg és a kormány között'*

+

a Kígyó-utcában 
egy teherautó alatt

Szokatlan baleset történt ma délelőtt 
a Kígyó-utcában. A 10-es számú bér
ház előtt haladt egy hatalmas teher
autó, amikor az úttest hirtelen be
süppedt az autó kerekei alatt. A teher
autó belesüllyedt a mélyedésbe, úgy
hogy a tűzoltóknak kellett kivonulni a 
gépkocsi kiemelésére. Szerencsére a 
balesetnek nem volt sérültje. Egyelőre 
nem tudják, hogy mi okozhatta a bal
esetet. A Kígyó-utca forgalmát á déli 
órákban elzárták.

Rövid lehűtés után 
újabb melegedés

A hidegebb levegő beáramlása a dunán
túli megyékben viharos széllel, az Alföl
dön hatalmas zivatarokkal, jégesővel, de 
csak mérsékelt lehűléssel járt. Sokfelé je
lentkező éjjeli fagy után holnap ismét déli 
légáramlást és melegedést várhatunk. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Mérsékelt szél. Egyes helyeken (első
sorban az ország keleti felében) még eső. 
A hőmérséklet kissé még csökken, nyuga
ton már emelkedik.

  ,

Felelős szerkesztő éa kiadó;
DR. HALASZ SÁNDOR

—■ , . Alapította:
DB. NADANYI EMIL

Kisdia » 8 örái Újság Lapkiadó Rt. Szer
Honvéd-u- 10. Tej.: 11-5.1-60. Kiadó: 
tí. Telefon: 22-42-32. 33-42-33. 32-42-34.

a
Hadgyakorlat 

maláj államokban
Sanghaj, máre. 7.

(NST.) Szerdán az összes maláj ál
lamokban nagy hadgyakorlatok kez
dődtek, légvédelmi gyakorlatokkal 
egybekötve. Ezeknek a gyakorlatok
nak .első szakasza szombatig tart és 
azután még nagyebbszabású had
gyakorlatok kezdődnek.

FERENCJŐZSEF

KESERUVIZ

Szeged, máre. 7.
Érdekes pénzleletre bukkantak az 

egyik szegedi tanyai ház falában, 
Csórva kapitányság 21. számú házá
ban, amelynek Kacsa Antal gazda a 
bérlője. A ház vályogfala á vadvizek 
feltörése következtében a napokban 
összedőlt s a törmelékek eltakarítása 
közben az egyik fal üregében hatalmas 
cserépedényt találtak, amelyben több-

ezer, a hatvanas évekből szármázó 
ezüstpénz volt. A leletet a gazda nyom
ban jelentette a hatóságoknak.

Valószínű, hogy az összedőlt tanya
ház valamikor, Rózsa Sándor korában, 
az alföldi betyárok főhadiszállása volt, 
mert ezt a környéket a nép ma is 
, Rózs.a-járás“-nak nevezi. Valószínükig 
Rózsa Sándor betyárjai rejtették ide 
a rabolt pénzt, amelyet most a mú
zeuminak fognak beszolgáltatni.

Viharok
az albán fronton

Belgrád, március 7.
(NST) Az albán hadszíntérről érkező 

jelentések szerint ismét viharosra vált 
az időjárás; a völgyekben sűrű eső 
esik, a hegyekben pedig hull a hó. A

rendkívül rossz idő következtében az 
egész arcvonalon szünetelnek a na
gyobb hadműveletek és csütörtökön 
csupán . jelentéktelenebb helyi össze
csapásokra került sor. A csü.örtöki 
nap folyamán egyébként az olasz légi
erő bombázta Mitilénét; görög részen 
azt állítják, hogy á bombázás nem 
okozott nagyobb kárt.

Az Osztálysorsjáték 
mai nyerőszámai

és

ar

400.000 pengős 
julaímal

500 pengőt nyeri 
37900

pengőt 
pengőt 
pengőt 
pengőt

Dyert; 70182
nyertek: 28824 55300 76702
nyertek; 1325 4174
nyertek: 8896 15686 15850

18647 21147 29396 49389 50704 67524 
71346 77866

> pengőt nyertek: 172 259 295 442 
1389 398 524 2148 197 275 548 573 704 
904 3010 043 110
617 5212 317 758
435 542 603 656
8337 427 500 603
338 667 761 837 9'1 81 11211

175
627 943 :
711 789 I
389 441 '
354 403
860 917 1

102 6 :
715 12002 044 7O2 141 380 575 791 843 13344/45 
402 759 959 14206 £90 816 15196 2'12 390 512 '.91 
16234 £ 69 415 701 814 17175 216 234 285 428 451 
466 790 18518 543 801 989 19273 £05 £Ű9 314 411 4.7 

20272 529 548 839 883 21’50 625 833 850 8S4 
22016 323 494 614 692 731 759 23014 266 290 
623 24116 441 681 781 807 907 940 25188 205 
482 912 948 26007 015 116 709 27259 3'8 
668 712 716 717 845 28OÍ5 106 394 428 
901 979 29103 148 255 877

335 378 544 955 4334
6063 070 074
910 7142 151
643 677 9382

156
440
556
573

131
674
743
694

540
588

285
369
678

953
459
432
655
892

30286 915 926 9C6 31018 102 150 176 213
535 32194 33336 547 772 973 893 34005 345
549 875 35079 390 463 509 835 906 £6140 
37S24 347 369 519 526 703 793 840 905 932 38011

574 653 902 39178 221 522
45134 £33 4.6 715 416C6 267 340 486 894 42084 

5 7 592 689 709 779 951 962 43185 223
595 764 875 £26 44022 093 227 293 444 
4515 129 915 46360 378 £94 459 47218
743 757 891 43233 252 446 494 537 754 
419204 818 875

229
512
578
775

211
4-15
738
676
810

59853 51186 196 272 628 631 663 52429 523 ...
693 53065 123 129 295 326 795 894 54105 6:6 679 
789 846 990 5'113 304 £82 388 413 440 510
522 525 56115 155 422 476 835 57273 554 
580CD 134 233 262 526 527 871 982 59178
280 462 508 578 652 7/6

60453 541 572 637 653- 683 -743 975 61020
£61 337 63 27 393 507 552 700 870 949 990 63074
474 585 598 662 739 64641 849 65932 095 109.200

558

518
755
274

027

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

Benkő Bank
részvénytársaságnál. Budapest, Andrássy-út 58. T. 12-86-47

687 765 882 923 66407 9.5 67OOJ 036 296 533 803
68074 077 155 £75 69076 446 619 868 934

7CC54 150 362 498 71435 622 828 970 72049 074
112 324 447 473 690 709 837 73071 115 230 359
789 74119 145 203 301 374 413 490 496 614 700
75366 914 975 990 76263 423 772 899 77363 426
506 719 790 973 78418 495 571 728

80383 493 597 707 732 81998 82015 215 390 462
817 933 83097 316 515 887 923 950 84013 071 234
420 463 560 881 977 85126 306 330 439 628 688
784 934 86570 699 729 780 87525 563 616 770

Felelősség nélkül. A húzásról a. gyorsjegy- 
zéket Demblnsky B. bankház sorsj&gyfőárúsító (Zsigmond kir.-il. 8) ‘ adja ki. — A 46-ik ősz- 
tálysorsjáték első osztályának húzása április 
ó én és 8-án lesz. .

P«£_bali°n- 
|jaU" ragián
lódén* és viharkabát

Márton és Szász
B&IvAny.utca 3. Címre ágyaiul.

Használt fértiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel. Teréz-körút 2. I 9.

Telefon- 224—842.

BRILIÁNST 
aranyat, eiüstöt, legmagasabb nap 
árban veszek. Rózsa. Doh nv-utca Vb 

(új ház) Telefon 226-1Stí.

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket. Lerélhfvásra 
házhoz megyek
VÖRÖS PÁL 
újságárus
Ká vln-!ér közepén.

HOLLAND), stíl-, modern és 
Üvege slllárok natry válartéSban 
Veressky és Bittere esi lárkíszítőknél 
Akácfa.ntoa 7. sz. Telefon 423-871. 
Elektromos Müvek .eladási szerve.

Ismét megjött a pompás í z fi

GRIFONE
vé rn a ra ne s

a narancsok királya.
Mindenütt kapható.

Keresek azonnalra

4szobáslakást
Nagyméretű 3 szoba hallos is meg
felel. Értesítést kérek oTágas szobáira 
jeligére Andrássy*út 4‘. főkiadóba, 
vagy délelőtt telefonon 1Í5—360.

MEGNYÍLT
Svábhegyi

LOMNIC
(MIHABEL) 

kllltlnlegea »iaktn<lássul 
vezetett íinAlló K O N Y H A* 
ÜZKME. Móni rendszer Polgári árait. Tel. 165-035.”

Vörös salak
kerti kavics, murva, fekete salak 
legkiválóbb minőségben vidékre ia. 
Salak kereskedelmi Vállalat
Budapest VII Dohány-u. 59. T. 224-408

Kert-parkírozást,
fametszíst és gyepesítést olcsón vál
lal. Földi Zsigmond volt városi kertész.

X. kér.. Cegtédi-út. 30 ajtó 59,

Őskeresztény érettségizett bármilyen állást elvállal. Cím a kiadóban.

Korszerű táplálkozás!
Vegetárius és Diétás étterem. Baross- 

utca 1. (Hollandi banképület.)

ARAHYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Toub, Thököly-úl 18

•Je^yxetmásolús 12 iIliért01 
100 soksiórosítás 1 60 Taxigépírás, 
tordítások Nág.y' Ibolyánál Teréa- 

irrt’28. 326-SÍ8.----- ;— --- - J----- . :— ......... —
.Jugoszláviában .érettségi ett 
fiatalember tanít s arb-horvát nyel
vet ..Bácskai • jeligére föl.iadóbe.

Kórpllos fiáakho- .legolcsóbban 
ajánlko ik Hfabó. Viola-utca 88 

Há .felKg* előliéi

Nyomatott a Pállá* Irodalmi és Nyomdai r.-t, kSrforsösépein. (Felelő.: Oyőrv Aladár igazgató.) r- ■




