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erika tölt

GÖBBELS NYILATKOZOTT 
A 8 ÓRAI ÚJSÁG 
MUNKATÁRSÁNAK

„Ha Hitler vezér azt mondta, hogy ebben az évben megnyerjük 
a háborút, meg is nyerjük"— Németország és a kis népek függetlensége

Leszerelik a bolgár hadsereg tartalékosait — Részletek Amerika 
segélynyújtásáról — Élénk harcok London felett, Albániában

> és Abesszíniában — Ütközet az Indiai-óceánon

4 iíStí&bvlim
tudititőiának tele omeieniete

Berlin, márc. 10.

Megkezdődött a nagy német tavasai 
offenziva második hete, de a német 
gyorsnaszádok hajópusztításaitól a 
London ellen intézett heves légitáma
dástól eltekintve, egyéb jelek nem mu
tatnak arra, hogy

a világ leghatalmasabb hadigépe
zete már tizennégy napja a legna
gyobb erőkifejtésre van beállítva, 
hogy minden pillanatban megindul

hasson.

Beavatott német körökben arról be
szélnek, hogy az a haderő, amelyet 
most készenlétbe helyeztek, sokszoro
san felülmúlja a tavaly májusban 
harcba vetett erőket, "amelyeket elő
zzön az offenziva céljaira ugyancsak 
•leplezetten készenlétbe helyeztek. .A 
különböző fegyvernemekhez tartozó 
csapatok és hadieszközök létszámának 
Mostani roppant tekintélyes többletét 
elsősorban az magyarázza,v hogy az i dei 
'>dönt,ő évben" a németeknek nemcsak 

egész európai frontot kell tarta
nuk az Északi foktól egészen a bis- 
Cayal öbölig, hanem hadműveleteket 
hell folytatniok a nem kevésbbé fon- 

afrikai fronton is.
A német haderőknek e látszólagos 

szétszóródása ellenére
a katonai és a politikai vezetés 
uiinden törekvése egyetlen cél : 

az angol szigetek ellen irányul.
®zzel kapcsolatban

Böbbe’s birodalmi propagandaügyi 
Miniszter a küflöldi hírlapíróknak 
6«y kicsiny, válogatott köre, köz
tük a 8 Órai Újság berlini tudósí
tója előtt, rendkívül érdekes kije
lentéseket tett a mostani helyzetről. 

J^^cIb mindenekelőtt hangsúlyozta, 
a német hadvezetés sohasem ál

lapított meg előre határidőket az egyik, 
vagy a másik vállalkozás részére.

Ha azonban Hitler vezér és kan
cellár maga megígérte, hogy ezt a 
háborút még ebben az évben győ- 
zelmesn befejezzük, akkor ez meg 

is fog történni.
„A mi ellenfelünk Anglia — folytatta 
a miniszter — és

mindennek, amit eddig katonailag 
és politikailag végeztünk, csak az 
volt a célja, hogy Angliát kiker
gessük Európából. De mindaz, csak 
előjátéka volt annak, ami még 

. jönni fog."
„Eddig még négy napsütéses napunk 

nem volt egymásután.
Adjanak nekünk három napsütéses 
hetet és látni fogják, hogy mire 
képes, mit tehet a mi légihaderőnk."
„Ha a világháborúban gyűjtött ada

tokból indulunk ki és ezekből megálla
pítjuk hány tonna muníciót használ
tak fel akkor, hogy az ellenfelet meg
öljék, akkor mi most abban helyzetben 
vagyunk, hogy

egyedül az általunk felhalmozott 
tüzérségi töltényekkel 17 millió 
emberéletet semmisíthetünk meg."

A miniszter még az európai ujjáren- 
dezésről is szólt és utalt arra, hogy

Németország nem is gondol arra, 
hogy Európa valamennyi népére 
ráerőszakolja a nemzeti szocializ
must. Az európai népek együttmű
ködése csak négy érintkezési pont
ra vonatkozik: a gazdasági, kato
nai, pénzrendszeri — monetárlus — 
és a külpolitikára. Emellett minden 
ország szabadon meghatározhatja a 
maga politikai és gazdasági szer- 

' kőzetét.
„De sohasem volt szándékában Né

metországnak az sem, hogy Európa 
kis népeit lenyelje, — folytatta a mi
niszter. így például

nem is gondolunk arra, hogy meg
szálljuk Svájcot és Svédországot.

Ha ez lett volna a szándékunk, úgy 
könnyen felhasználhattuk volna erre 
a véderőnket az elmúlt tél pihenőide
jében. Az a tény, hogy ezt nem tettük 
meg, bizonyítéka előző kijelentésünk
nek."

Végül rámutatott Göbbels arra, hogy

a nemzeti szocialista mozgalom 
megadta ugyan a jelt az európai 
ujjárendezésre, a végeredmény 
azonban nem teljesen a maga kezé

ben van.
A történelem, megtanított arra, hogy

Erősödő német bomba
támadások London ellen

Berlin, márc. 10.

Mint már jelentették, a német légi
haderő a vasárnapra virradó éjjel raj. 
taütött Londonon. A támadást erősebb 
harcirajok összpontosítva hajtották 
végre, kitűnő látási viszonyok között, 
úgy, hogy a német repülők igen jól 
megfigyelhették, milyen remekül ta
lálták a bombasortüzek a kijelölt eél-

Összecsapások
Diredava közelében

Isztanbul, márc. 10.
Szíriából érkezett hírek szerint por- 

tyázó különítmények ütköztek össze a 
szombati nap folyamán és vasárnap 
délelőtt Díredava közelében. Az olasz 
hádvezetőség erős csapatösszpontosí
tásokat rendelt el Debra Markos vedel.
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minden evolúció az idők folyamán 
messze meghaladta az eredeti határo
kat, így például a Bastille megostrom- 
lői egy pillanatig sem gondoltak arra, 
hogy az ostromból forradalom lesz, 
amely Európa egész arculatát száz 
évre megváltoztatta.

A diplomáciai frontot illetően ber
lini körökben úgy vélekednek, hogy

a görög és jugoszláv kérdésben a 
most következő két napon belül 

megtörténik a döntés.

O. B.

pontokat. A megfigyelő repülők a tá
madás eredményéről eddig azt jelen
tették, hogy 6—8 nagyobb és több ki
sebb tűz keletkezett és egész sor heves 
robbanás követkzett be a londoni ki
kötőnek ée hajó javítóműhelyeknek be
rendezéseiben. Jelentik azt is, hogy a 
német bombavetők megtámadták még 
Portsmouth kikötőjét is. Itt szintén 
egész sor bomba talált célba. (MTI.) 

mére. A hadszíntér délke'eti csücskében, 
az Ogaden fennsíkon zajlottak le na- 
gyobbméretü harcok. Eritreában Keren 
környékén változatlan a helyzet az 
ellenfelek légierői kölosönöeen bom
báztak vasútvonalakat, útakat és csa
pattá borokat.



B^émet tiszteik Marokkóban
Madrid, márc. 10.

_Aw „Arriba** című lap je’entést kö
zöl arról, hogy Casablancába és Rab-

hatba újabb német tisztek és állami 
tisztviselők érkeztek a fegyverszüneti 
szerződés végrehajtásával kapcsolato
san.

HAGY HHPOK,
KIS HÍREK

NST-hír szerint Irak tiltakozik 
Szíria angol megszállása 

ellen
Ankara, márc. 10, gott hírek szerint az iraki külügymi

niszter kormánya aggodalmának adott/V'tm i a V7 • ’i j i r -i i z m ívuimaii j ti <Afe t, UlJiíIUi cLIlcLtv dUlULL
* , Kuiro-bian tuitozkodo lufik kifejezést a közelkeleti brit terieszke’-

nri1H1 ■ 1»O 1- í Ite-íí 1 í« rn,-.-.' t ,  _______ I  íz., , , 4 . _ . "Suaidi iraki külügyminiszter szomba
ton újabb tárgyalást folytatott Edén 
brit külügyminiszterrel. A kiszivár-

d-esi tervekkel széniben é’S Irak nevé
ben tiltakozott Szíria angol megszál
lása ellen.

leszerelik a bolgár hadsereg 
tartalékosait

Szófia, márc. 10.
(NST) Hivatalos helyről származó 

közlés szerint a balkáni helyzet tisz
tázása következtében tervbevették, 
hogy a bolgár hadsereg a tartalékos 
korosztályokat leszereli. A leszerelt 
t ’xtalékosok helyett más korosztályo
kat csak akkor hívnak be, ha ez szük
ségessé válna. A leszerelési tervek

kapcsán a mezőgazdasági tavasza, mun
kálatokra is figyelemmel vannak. Az 
említett közlés értelmében Bulgária 
biztonságának védelme kizárólag a 
bolgár hadsereg feladata, a német 
csapatok pedig az egész Balkán béké
jének biztosítására szolgálnak. A kö
zeli napok eseményei világossá teszik 
a szerepek ilyetén elosztását.

Görög nyilatkozat
Belgrád, inárc. 10.

Athénben ünnepélyes külsőségek kö
zött nyilatkozatot tett a görög kor- 
njány, amelyben kijelentette, hogy 
Görögország bárminő fenyegetéssel 
szemben barátai és szövetségesei oldar 
Ián fogja védeni szabadságát és terü
letének épségét. Belgrádban úgy tud
ják, .hogy Athént erre a lépésre az a 
máricus 7-én kiadott olasz kommüniké 
indította, aine yben Itália részéről ke
reken megcáfolták azt, hogy -Olaszor
szág és Görögország között fegyver
szüneti tárgyalások gondolata merült 
volna fél. Ezzel kapcsolatban tartották 
ezulteégesnek, hogy utaljanak a görög 
mjpigztcrelpöknek hason’ó értelemben, 
március elsején tett nyilatkozatára, 
valamint arra, hogy az olasz—görög

viszályban csakis a fegyverek hozhat
ják meg a végső döntőst

A törők válasz 
Berlinben

Szófia, márc. 10.
(NST) Szófiai diplomáciai körök vé

leménye szerint Törökország kedvejző 
választ adott a Vezérnek Ismét Inöníi 
török államelnöknek Papén nagy
követ útján átadott üzenetére. A török 
válasz állítólag külön repülőgépen 
jutott Németországba.

46
Április 5-től 

nem a Keletiről 
a Nyugatira visz 

a 46-os,

Az ábruhagyárak 

és kontárok ellen 

tartanak ma közgyűlést 

a szabók
A Férfiszabók Ipartestülete hétfőn 

délelőtt 10 órától este 7 óráig folyta
tólagos közgyűlést tartott, amelyen 
az ipart érintő fontos kérdséekben, 
így a kon tárkérdésben, az álruhagyá
rak és a közüzemek kérdésében fog- 
nax döntő határozatokat hozni, szava
zás útján. A testületi tagok óriási 
többségé a jelenlegi elnökség mellett 
foglalt állást és csak egy kisebb töre
dék az, amely egyéni szempontból 
meg akarja akadályozni a közérdekű 
munkát. A hétfői szavazáson az egye
sült hivatalos lista győzelemre fogja 
vinni a tagok túlnyomó többségének 
akaratát és így megoldást nyernek a 
szabóipgr egzisztenciális kérdései-

i

' hanem ki tudja, hová, milyen 
messze, boldog tájakra. Ekkor 
kezdődnek ugyanis a 46, osz- 
tálygorsjáték húzásai, amely
nek során több mint tízmillió 
pengő cserél gazdát.

— Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás 
első vasárnapján, március 30-án, a Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesülete mező
gazdasági kutyakiállítást rendez. A kiállí
táson több érmét, oklevelet, értékes tiszte
letdíjat ítélnék oda a díjat nyert kutyák
nak. Nevezéseket legkésőbb március 20-ig 
kell benyújtani Ilosvai-Hollóssy Lajos m. 
kir. gazdasági főtanácsos, igazgatóhoz, Bu
dapest, VIII., Bákóczi-út 29.
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képviselőhöz tagjai közül száz
teljesítenek katonai szolgálatot.

bonyolította le a forgalmat 
Parisban. Ezek közül a leg-

(Scltleicíhhandel) láncoló 
Parisban például varró
ilyen „földalatti keres- 
kapni. Több árdrágítót

II. Abdul Medzsid életét

A bérautók acetilén-üzemmel

I

Newad professzor, amerikai közgazdász 
őszintén beismeri, hogy a Roosevelt-javas- 
latot csak udvariasságból lehet bér- ésköl- 
csöntörvényinek nevezni, mert a lényege 
valóságos gazdasági hadüzenet. Knox ez
redes, haditengerészeti miniszter is úgy 
látja, hogy ez a törvény megad minden 
lehetőséget Anglia számára.

Szaradzsoglu török külügyminiszter ma 
beszél az ankarai képviselőházban Török
ország külpolitikájáról.

Alexandrette (Hatay) törők kerületben 
légvédelmi gyakorlatok folynak.

Isztanbulban megtették minden előké
születet arra, ho-gy háború esetén a pol
gári lakosságot elköltöztessék és a volt 
török fővárost kiürítsék.

Januárban 1000 repülőgép készült az 
Egyesült Államokban. Az idei naptári év 
összteljesítményét 16.000 gépre becsülik.

A 
és 8 
káló 
nas 
z&t 
az Indiai óceánon portyázott.

Az, amerikai szenátus az izolácionista 
ellenzéki javaslatok elvetésével 60:31 arány
ban elfogadta az Anglia, Kína és Görög
ország megsegítését célzó kölcsön- és bér
törvényt. Ilooseve.lt valószínűleg szerdán 
aláírja a törvényt, amely szinte teljhatal
mat ad az elnöknek. Ezentúl a törvény 
szerint idén 1300 millió dollár értékben 
azonnal szállíthatók Angliának az Egye
sült Államok haderejének készletei (re
pülőgépek, ágyuk, tankok stb.), az USA 
hadianyaggyártása teljes erővel megindul
hat s a szállítások minden pénzügyi for
malitás nélkül történhetnek. A szenátus 
elvetette azokat az ellenzéki javaslatokat, 
amelyek meg akarták akadályozni, hogy 
amerikai hadihajók- kisérjék Európa felé 
a hajókaravánokat s hogy általában az 
elnök amerikai hadihajókat és haderőt 
küld'hefien. Európába.

Gabre Daré körül folynak harcok 
Abesszíniában. A mogadiscio—harrari utón 
hlóg . 400 kilométernyire Karrariól küzde
nek.

Olaszország figyelme egyre nagyobb 
mértékben fordul Törökország felé. A nagy 
olasz könyvkiadó vállalatok egymásután 
jelentetik meg a Törökországra vonatkozó 
történeti és gazdasági könyveket. Lég- I 
utóbb a legnagyobb olasz könyvkiadó vál
lalat lefordította Kerekesházy József, a 
kitűnő magyar orientalista író „Az utolsó 
szultán*' című nagyszabású történelmi mo
nográfiáját, amely a török császárság ösz- 
szeomlását és 
dolgozza fel.

1300 bérautó 
a háború előtt 
utóbbi napokban 600 kocsit ismét üzemb3 
helyeztek, 
járnak.

Az angol 
nál többen

Tripolisz vasútvonalát és katonai célpont
jait bombázták Líbiában.

A Vatikán közölte a belga hercegérsek 
jelentését, amely szerint Belgium lakossá
gának helyzete tragikusabb, mint az első 
világháború végén volt, négy évi megszál
lás után.

Franciaországban külön rendőrség küzd 
a zugkereskedelem 
árdrágításai ellen, 
és. gombostűt csak 
kedelemben" lehet 
letartóztattak.

A görög belbiztonsági minisztérium je
lentése ezerint a háború negyedik hónap
jában, februárban a polgári lakosság 
bomba-veszteségei a következők voltak: 82 
halott (31 férfi, 34 nő, 17 gyermek), 101 se
besült (58 férfi, 29 asszony, 14 gyermek). 
Száztíz lakóház ég egy régészeti múzeum 
elpusztult, három templom ée 7 kórház 
megrongálódott.

Leander nevű ausztráliai 7270 tonnás 
drb. iá cm-es ágyúval rendelkező cir- 
elsüllyosztette a llainb nevű 3067 tan
olasz gyorsjáratú felfegyverzett gő- 
(4 drb. 12 cm-es ágyúja volt), amely

t Német katonák a Bretagne tengerpartját 
| teljes menetfelszereléssel partraszállási gya^ 
[ korlatokat tartanak.

Anglia polgári lakosságának vesztesége 
október óta csökkent számadatokat mutat: 

| februárban nyolcszáznál kevesebb volt a 
| halottak száma, míg 1068 polgári lakóé.

; megsebesült.
A Norvégiában felállított quialingista 

| Nord'tan-d epredbe most már nemcsak nor- 
I vég önkénteseket, hanem svéd, dán ée finn 
I újoncokat is felvesznek. A jelentkezők élet- 
I korának felső határát felemelték a most 
I már idősebb férfiaknak is szabad belépniük.. 
I Az önkéntes ezred létszámát igyekeznek 
I minél előbb feltölteni.

Nyolcvanmillió tonna acélt gyárt évest- 
kint az USA. Az Egyesült Államok kő
olajtermelése 60 százalékkal, széntermeié,- 

| se 34, vastermelése 38, ráztermelése 32 és 
I gyapottermelése 38 százalékkal szerepel a 

világtermelés ranglistáján. Amerika autó- 
1 gyártásban is felülmúlja az európai ipar 
I kapacitását. Mint kiszámították, az Egye- 
I sült Államok iparának teljesítő képessége 
I kétszerte nagyobb, mint az egész európai , 
| iparé.
I Don Juan infáns, Asturia hercege, az 
I elhunyt XIII, Alfonz király idősebbik 
I életben maradt fia tegnap ünnepélyes nyi- 
I latkozatot tett az olasz fővárosban és eb- 
| ben. bejelentette, hogy atyja halála követ- 
I kezdőben Asturia hercegének címe, amely 
I a spanyol trón mindenkori örökösét illeti 
I meg, most már az ő gyermekére szállott 
I át. Don Juan ennek következtében Barce- 
| lona grófjának címét veszi fel és egyben 
| kijelentette, hogy hazájának rend'elfcezésé- 
I re áll addig is, míg Spanyolország elérke 
I zettnek nem látja az időt arra, hogy meg- 
I hívja őt ősei trónjának elfoglalására.
I Az abesszínia! arcvonal déli szakaszán a
I Harrar felé vezető utón folynak harcok. 

Az olasz erőik itt a nyugat-keleti irányban 
Dzsidzsida, Ha-rrar és a Suai-tó között 
húzódó hegyvonalakba építettek be állá
saikat.

Panaszt tett a moszkvai amerikai követ, 
hogy az ottani amerikai katolikus templo
mot megszentségitolenltették. A szovjet-- 
kormány kijelentette, hogy vizsgálatot in
dít az ügyben.

Március közepétől kezdve az angol reg
geli lapok csak négy nap jelenhetnek meg 
hat oldalon, a hót többi napján csak négy
oldalon. Az esti lapok tizenkét oldal he- i 
lyett csak nyolc/oldalon jelenhetnek piog 
ezután.

Alken ír honvédelmi miniszter az Egye
sült Államokba utazik, hogy fegyverek és 
egyéb Ihadlezerek vásárlásának lehetőségé
ről, tárgyaljon.

S0.000 fát ültetnék a híres Wienerwa’d- 
ban, mert az utóbbi években igen megrit
kult a bécsi erdő faállománya.

Írország fővárosában, Dublinban betiltot
ták azt a színdarabot, amely Maupnssant 
„Bo-ule de suif“ .-ímű nőve.iájából Készült. 
A darab a dublini Gate-szinház’ai csak 
k'ét előadást ért meg. A bemutató után 
úgy a francia, mint a német követ tilta
kozott az ir kormánynál (a Maupassant- 
történet cselekménye az 1870-iki francia-' 
német háborúban történik), mire Írország 
kormánya salamoni döitésset mindkét fél
nek igazat adott és "évid utón betiltotta 
a bruális je’enetekben bővelkedő darabot-

I — Kezitcsókoioin. „A régi kis cseléd ko- 
I pogtat szived kapuján, kedves közönség, 
I aki nevettél mókáimon és együ' > könnyez- 
| tél vetem, ha úgy hozta a nóta hosszú éV" 

tizedeken keresztül.'’ így vezeti be kedve
sen, Vidor Farikésen megírt etetőt a régi 
kabarészinpad egykor ünnepelt sztárja, 
Vidor Ferike, aki cselédnótáival és komoly, 
nagy szerepeivel egyaránt forró sikerekéi 

! aratott. Most könyvvel je’entkezlk a kiizön- 
i ségnél Vidor Ferike, kéri, hogy hallgassák 

meg, mert , ez a könyv is én vagyok. ft 
könnyem, a kacagásom, furcsa, groteszk k’s 
mivoltom mind, mind ez a könyv, mert rki 
megszólal benne, én vagyok, a hűséges kJ® 
cseléd". A könyv niégrende'hető a szerzőnél.

— Rlchard Wrtght: Meghajszolt vad. ® 
könyv, szerzője néger — „a néger Doszto' 
jevszkij", ahogy az amerikai kritikusok M' 
nevezték. A „Meghajszolt vad“ egy gyilkos 
néger fiú megrázó története, ame’ynek cso
dálatos, művészi megalkotásával és egybe’’ 
a mai amerikai társadalom megdöbben*" 
korrajzába való beállításával Wrig,'*t 
ugyanúgy harcbaszállt elnyomott fajié3'1' 
véreinek feiszabadítáeáért, mint egyk0,, 
Beeeher-Stowe, a „Tamás bátya kunyhói^ 
szerzője. Az nm'’r!kai napilapok hó-e"'1', 
óta e miiről vitáznék, cikkeznek, az iroda1*1. 
teVólrátofc pedig be sem todnák tetei 
tatásává’, meg-ázó lé’aktani 
» ,.Bűn és bűnbőd’s%sel hceonTBá* i,' 
Az olvasóközönség Ifür-iben valóságos sj® 
záóióf keltett őz a méteén emberi 
Sinely Dante Könyvkiadónál jelent me£-.

*
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Prof. Szent- Györgyi 
felel egy hirlaptámadásra

Derék. íágszellemű, igaz keresztény magyar 
fiatalságot akar nevelni a szegedi rektor

A. Függetlenség márc. 6-i számában 
éles támadást intézett Szent-Györgyi 
Albert professzor, a szegedi egyetem 
rektora ellen, kapcsolatban egy Sze
geden tartott, előadásával és bizonyos 
hírlapi nyilatkozatokkal. Munkatár
sunk felkereste a szegedi egyetem No- 
bcl-díjas professzorát és megkérdezte: 
tud-e erről a támadásról.

— Tudok, — felelte Szent-Györgyi 
professzor, — figyelmeztettek reá.

— Nem szádékozik méltóságod vá
laszolni?

— Nem. Az éh működésem nem saj
tópolémiák területén fekszik. Nekem 
más a dolgom. Mielőtt rektor lettem, 
csalidban szolgáltam- a magyar tudo
mányt, mióta rektor vagyok,'megpró
bálom a diákság életét megjavítani, 
azt önludatosabbá, tartalmasabbá, vi
dámabbá és boldogabbá tenni. Derék, 
táglelkü és szellemű, igaz keresztény, 
magyar fiatalságot akarok itt ne
velni.

—- Nem zavarják méltóságodat mun
kájában. az ilyen támadások?

— Csak kismértékben. Erre én elké
szültem; amikor a rektorságot elvál
laltam. Nem tudok arra példát, hogy 
M-a gyár országon bárki is alkothatott 
volna anélkül, hogy ne támadták 
volna. Amíg a vádak a sajtótörvény 
által megengedett kereteket túl nem 
lépik, addig nincs is szándékomban 
védekezni. Ha ezt a határt túllépik, 
majd a törvény védelmét fogom 
igénybe venni.

— Nincs méltóságoknak ez ügyben 
valami mondanivalója?

— Nincsen. Én csak azért felelhetek, 
amit tényleg moaulgm, vagy tettem.. 
Ami mondanivaló volt, azt február 

..37-én; Szegeden,.; tartott .előadásomban 
elmondtam. Számítva az ily éh táma
dásokra, gyorsírással lejegyeztem an
nak. szövegét.. ,t Itt, V^pn^k.. annak ide
vonatkozó mondatai.

„A másik ellenvetés, amivel eleinte talál
koztam (a diákegység megszervezésénél), az, 
hogy nem hangoztatom eleget, hogy „ma
gyar" és „kerseztény". Ez talán igaz, de én 
azt hiszem, hogy „magyar? és „keresztény" 
ezt nem hangoztatni, hanem élni kell, mert 
hogyha ezt sokat hangoztatjuk, akkor ezek 
a szent szavak elvesztik mély értelmüket. 
Sőt nemcsak hogy elvesztik, hanem hibás 
értelmezést kapnak és a magyar többet 
nem hazaszeiretetet és a nemzeti gyűlöletet, 
a keresztény pedig a faji és vallási türel
metlenséget jelenti, ami mérő ellentétben 
van a szó értelmével. Ezeknek a szavaknak 
a jelentőségével én tisztában vagyok és azt 
hiszem, hogy ezek értelmét is talán az 
tudja legjobban átérezni, aki tizenegy esz
tendeig élt a világ minden táján, az összes 
kulturországokban és láthatta, hogy az ál
lam mindig és mindenkor három nagy pil
lérre épült, amelynek neve: hazaszeretet, 
hit és család. Igen! Mi ezen az egyetemen 
magyar embereket akarunk nevelni. Igaz 
magyar embereket. Magyart és embert, 
mert ha csak magyart nevelünk, abból nem 
sok haszna lesz a hazának. Ez az új szegedi 
diákegység célja."

— Ennyit mondottam és többet ném 
és nem is vállalhatok felelősséget, a 
sajtó különböző helyein megjelent ál
lítólagos nyilatkozataimért. De tessék 

várni! Egy mondanivalóm mégis van. 
Egy dolog ellen élesen kell tiltakoz
nom és ez az, hogy a Függetlenség 
cikke engem állítólagos nyilatkozatom, 
vagy előadásom értelmének kiforga
tása által szembe akar helyezni Teleki 
Pál miniszterelnök úrral. Meg kell, 
hogy mondjam, hogy én Teleki minisz
terelnök úrnak nagyon nagy tisztelője 
vagyok és kevés embert tudok, aki ha-

Sooseveh olyan ieI/t>.Aíalma/ kopoH, 
mini elölíe e#y sem — >1 Slefani

Iroda Anglia öáborús céljairól
Az amerikai szenátus szombaton 

este megszavazta az Anglia megsegí
téséről szóló Lend and Lease törvény
javaslatot. A javaslatot 49 demokrata, 
10 köztársasági és 1 függetlenpárti 
szenátor fogadta el, ellene szavazott 13 
demokrata’, 17 köztársasági és 1 ha
ladópárti szenátor. A ezavazg/stól egy 
demokrata és egy köztársasági szená
tor tartózkodott.
A 60:31 arányban elfogadott törvény

javaslat,

a Reuter-iroda jelentése szerint feljo
gosítja. az Egyesült Államok elnökét 
arra, hogy az amerikai üzemekben, 
vagy hajógy árakban Iái milyen for
mában elkészít lelhet és -megszerezhet 
védelmi célra szolgáló cikkeket, me
lyekre az Egyesült Államoknak, vagy 
olyan államnak van szüksége, amely
nek védelmét az elnök fontosnak 
tartja Amerika szempontjából. Eze
ket a cikkeket az érdekelteknek köl
csön, csere, átengedés, eladás, vagy 
bérbeadás utján lehet átadni. Az ide
gen kormányok számlájára javításo
kat is szabad végeztetni az Egyesült 
Államokkal. Nagyon fontos az a ren
delkezés is, hogy az Egyesült Államok 
támogatását élvező kormányok meg
kaphatnak a védelemre vonatkozó 
minden útbaigazítást és megkaphatják 
az átadott cikkek tervét és fényké
pét is.

A törvényjavaslattal együtt több 
módosító javaslatot is elfogadtak a 
ezek többek közt kimondják, hogy

az elnökre ruházott hatalom 1943. 
június 30-án megszűnik. \

az amerikai hadiüzemekből közvetle
nül beszerezhető' cikkek teljes értéke 
325,000.000 font sterling és kimondják 
azt is, hogy az elnök köteles kikérni 
a védelmi haderők főnökeinek taná
csát, mielőtt az Egyesült Államok 
kormányának tulajdonát képező vé
delmi cikkeket átengedi.

Az elnök köteles a kongresszusnak 
rendszeresen jelentést tenni árról, 
hogy miként él a ráruházott hata

lommal.
Gillette szenátor azt indítványozta, 
akadályozzák meg, hogy amerikai ha
jók utasokat, vagy anyagot szállítsa
nak az európai hadiövezetekbe, ezt a 

zánkért többet tett volna, mint ő. Tud- 
tómmal soha sem őt, sem a keze alatt 
fakadó törvényhozást nem bíráltam. 
Tudtommal Teleki miniszterelnök úr 
sem prédikált soha gyűlöletet senki 
ellen és ő is a haza felépülését és meg
erősítését nem a jelszavak hangozta
tásában, hanem a csendes termelő és 
alkotó munkában látja. így én a mi
niszterelnök úrral nem vagyok semmi
féle ellentétben.

— A Függetlenség cikke a Rotary 
Clubot is sokat emlegeti.

— A Rótary Club megvédése nem az 
én hivatásom. Én csak azt szeretném, 
hogy az, aki a Rotaryról ír, az először 
tájékozódna annak célkitűzéseiről és 
eszközeiről, mielőtt arról írna.

Szsnt-Györgyi professzor felemelke
dik és szívélyes búcsúra nyújtja a ke
zét. A beszélgetés véget ért.

H. J.

javaslatot azonban 55 szavazattal 33 
ellenében elvetették. De elvetette a 
szenátus Taft szenátor módosító ja
vaslatát, amely szerint Nagybritan- 
n iának, Kanadának és Görögország
nak kétmilliárd dollárt adna kölcsön 
az Egyesült Államok,

A NST jelentése szerint az elnöknek 
adott teljhatalmat a szövetségi kon
gresszus mindkét házának egyszerű 
határozatával bármikor visszavonhat
ják. Washingtoni, körökben megjegy
zik, hogy

Roosevelt elölt az Egyesült Álla
mokban soha iiyen teljhatalmat az 

elnök még nem kapott.
Áz amerikai sajtó utal arra, hogy az 

1300 millió dolláros értékhatár felállí
tásával bevezetett korlátozás csak a 
folyó évre szól és csupán az USA fegy
veres ereje keretében már alkalma
zásba állított hadianyagokra és harc
eszközökre vonatkozóan.

A Német Távirati Iroda azt jeelnti, 
hogy az amerikai hadsereg vezetőgége 
azzal a tervvel foglalkozik, hogy a ka
tonai szolgálatra étidig behivottakon 
félül ez év őszéig felállít Icát teljesen 
felszerelt páncélos hadosztályt is. Hi
vatalos jelentés szerint

az amerikai kormány elsőrendű fel
adatának tartja a partvédelmi hajó

egységek megszervezését
Egy amerikai újságíró, aki Willkiet 

elkísérte legutóbb európai utján, — a 
Stefani-iroda jelentése szerint, — hosz- 
szabb cikket közöl AngÁa hadicéljai
ról. Eszerint London arra törekszik, 
hogy Németországot olyan helyzetbe 
hozza., amilyenben 1918 bán Volt, min
den hadierejét le 'akarja szerelni, gaz
dasági hatalmát pedig guzsbakötni. 
Csehországot és Ausztriát egy Habs
burg Monarchiában akarja egyesíteni, 
megakarja szerezni Olaszország vala
mennyi gyarmatbirodalmát ég vissza 
kívánja állítani — Anglia hűbérálla- 
malként — Belgium, Hollandia, Nor
végia és Lengyelország te'jes függet
lenségét.
**a*W»^*#**«M*M**»**»**<M**"****i**,l*Wl

— A marosvásárhelyi t. k. főgimnázium 
öregdiákjainak baráti köre f. hó 12-én este 
8 órai kezdettel tartja összejövetelét az 
Érdél yi-éttarcni különtermében, V-, Józscf- 
tér 1. szám a’att.

Romániában 
tilos marhát vágni

, Bukarest, márc- 10.
(Magyar Távirati Iroda)

Tekintettel a szarvasmarhaállomány 
csökkent voltára, Romániában hétfő
től kezdve csak sertést, bárányt és 
juhot lehet levágni.

Tintahal- 
zsebtengeralattíárók

Róma, márc. 10.
(Magyar Távirati Iroda)

A Popolo di Roma érdekes értesülé
seket közöl azokról a német zseb
tengeralattjárókról, amelyeket a né
metek a tavasz folyamán tömegesen 
harcba fognak vetni. A német mérnö
kök ezeket a középtonna tártál mű ten
geralattjárókat a legkorszerűbb be
rendezésekkel látták el, amelyek rend-, 
kívül nehézzé teszik elpusztításukat. A 
hajók ködfejlesztő készülékkel vad
nak ellátva, amely lehetővé teszi szá
mukra, hogy ha a víz felszínén éri. 
őket támadás, eltűnjenek. Ha a táma
dás a víz alatt éri őket, akkor vegyi
anyagot bocsátanak ki magukból, 
amely a szépiához hasonló módon van 
-segítségére a hajónak menekülésében. 
Az új hajók fel vannak ezenkívül sze
relve za jlampító készülékkel is, 
amely a motorok bugását rendkívül 
lecsökkenti és így a tengeralattjáró 
hollétének megállapítását igen meg
nehezíti vagy teljesen lehetetlenné 
teszi, az ellenség számára.

Betiltott török újság
hsztaubut, márc. 10.

(Német Távirati Iroda)

A Yeui Sábák című lapot bizonyta
lan időre betiltották. A lap néhány 
nappal ezelőtt vezércikket közölt, 
amely Németországra nézve . súlyos 
sértéseket tartalmazott. (MTI)

Élénkül a harc 
a görög fronton

Belgrád, márc. 10.

(NST) Vasárnapesti jelentések sze
rint a görög—albán harctéren meg
élénkült a tevékenység. Az Ostrovica- 
hegységben, a Devoli-völgyben és a 
Sakumbi-völgyben, továbbá a déli 
hadszíntéren . heves tüzérségi harc, 
alakult ki és a gyalogság több helyen 
közelharcban összeütközött A Tepe- 
leni-környéki szakaszon volt a leg
hevesebb a küzdelem. Heves harcokat 
vívtak a Szkpmbi völgyében is vasár
nap. Malmától északra a görögök tá
madásba mentek át, de az olaszok 
visszaszorították őket állásaikba. Élénk 
tevékenységet fejtett ki az olasz légi
erő. Különböző egységek részint gö
rög városokat bombáztak, részint az 
olasz csapatok tevékenységét támo
gatták. Vasárnap érkezett hír szerint 
az olasz gépek megtámadták Preveza 
és Argostolón helységeket és anyagi 
kárt okoztak. A támadásnak halálos 
áldozatai nem voltak.

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS-, 
ben! Biztos eredmény!
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Vígsxínhóx:
HATTYÚDAL

„Kár lett volna, ha a mai generáció nem 
látja ezt a nagy alakítást'* — mondja Mad- 
doc Thomasnák, a színésznek, a darab fő
hősének Lear királyáról a színfalak mö
götti, elképzelt kritika. Kár lett volna, ha 
a mai generáció nem. látja ezt a nagy ala
kítást — mondja Somlay Artúr Maddoc 
Tliomasáról itt, a színfalak előtt a mély 
művészi élménytől megrendült kritikus. 
Soha, soha még ilyen színészi műremek 
neon járt színpadainkon, sem a nagy szí
nészi játékokról hires francia filmek vász
nán, mint Somlay Artúrnak ez az alakítása. 
Nem is’ lehet hamarjában összeszedni azt a 
sok mozzanatot, amelytől a néző eat a pá
ratlan élményt kapja, mint ahogy nem le
het elemezni a megilletődött áhítatot, amit 
az ember a természet és a művészet re
mekművei előtt érez. Csoda ez, rejtelmes 
és különös esoda, a lélek útjai megtelnek 
fojtogató gyönyörűséggel, mint a kiszárán t 
folyómeder zuhogó, mindent elsöprő víz
tömeggel, ha odafönn a hegyekben átsza
kad egy gát. A léleknek <?zt a gátszakadá
sát most egy színész okozza: Somlay Artúr. 
Olyan ihletben építi fal a szerepet, az el-- 
züllött, fölemelkedő és újra elhulló színész 
figuráját, amilyenbon Petőfi & Szeptember 
végén-t írhatta. S. mindez itt játszódik le, 
a nagy nyilvánosság előtt, Somlay része
sévé teszi a közönséget egy olyan titkos és 
bensőséges pillanatnak, amilyen a legna
gyobb művészek alkotási lássa. Soha nem 
volt, és bizonyos, hogy soha nem lesz ha
talmasabb színész Somlay, mint ebben a 
szerepbon, ezt a színészi művet meg kellene 
rögzíteni, a futó időben, ahogyan szobrá
szok márványban, költők versben fogják 
el és tartják itt illanó, legszebb álmaikat.

A színmű, Emilyn Williams angol író 
munkája elvász Somlay alakítása mellett, 
mint egy csipketerítő, amelyre robusztus 
bronzszobrot állítottak. Nem az a fontos 
itt, amit a mese elmond, hagy mi .törtémik 
egy részeges színésszel, aki sánta lányával 
éli az elfelejtett, megöregedett ripacsok éle
tét s egy napon újra színpadra lép, hanem 
az, hogy mi történik a színészben. Az az 
átváltoztatás, az a ’ lelki földrengés a fon
tos itt, amelyen egy nagy művész átesik, 
mikor a Selfridge-áruház kóeosszakáilú, 
szánalmas Mikulásából újra Lear király 
lehet a Covent Garden színpadán. Ezt mu
tatja meg Somlay Artúr ebben az emberi 
érzelmekből és a füzetes regények érzelgős
ségéből szőtt darabban.

A tökéletes vígszinházi. előadás részese 
Tolnay Klári mélyen megindító, sánta 
leány-alakja, akinek törékeny és nyugtalan 
kis galambszívét sasok ereje dobogtatja, 
Bihary József pupák naplopója, Sulyok 
Mária utcalánya, Somló István ■ szemérmes, 
lappangó tűzben égő. zeneszerzője, Orsolya 
Erzsi és Pártos Erzsi kitűnő karakterrajza. 
De hozzájárult a sikerhez Innocent-Vincze 
Ernő szép műfordítása és Hegedűs Tibor 
finom árnyalatokat is kidolgozó rendezé
se is. (m. b. b.)

Fővárosi Operetiszínház:
FITYFIRITTY

Az ember beül a nézőtérre és csak nehe
zen tudja megbocsátani, hogy a színpadon 
hosszú ideig áruházi reklámról hall,' A kö
zönség nehezen melegszik fel,' de azután 
villámszerű gyorsasággal megszületik a 
mese a kis fityfiríttyröl, elődjéről, aki 
szintén áruházi elárusítólány volt, de most 
■már ünnepelt művésznő, a csőd felé. tartó 
■eezérigazgalóról és bájos leánykájáról, 
akiért egy pécsi milliomos gyerek kirakat
embernek is beáll. Ügyes muzsikával a já->, 
lék egyre hangulatosabbá válik és miha
mar e'következik az első felvonás vége is, 
amire — elkészült, sőt akár be is fejező
dött az operett. A második felvonást, meg 
a harmadikat megnézi az ember, mert 
újabb mókákat és finom tréfákat vár La
la bár tói és Kiss Manyitól., Megkapja. 
Szép sikere van H ont hy ^Hannának, aki, 
úgy látszik, még mindig pótolhatatlan pri
madonna s az együttes teljes Gomba
szögi Ellával, S zondy Birivel, P á. r- 
t o s sál és a többiekkel, (h. j.)

KO 

ötven éve tagja 
a Petőti Táisaságnak 

Herczeg Feienc
A Petőfi Társaság vasárnap dél

előtt tartotta 65. nagygyűlését a Tu
dományos ., Akadémia dísztermében, 
Kornis Gyula elnöklésével. A nagy
gyűlésen igen nagyszámú és előkelő 
közönség jelent meg. A nagygyűlést 
Kornis Gyula titkos tanácsos nyitotta 
meg s elnöki megnyitójában Herczeg 
Ferencről, a magyar irodalom legna
gyobb élő alakjáról emlékezett meg s 
róla majdnem egyórás beszédben fes
tett képet. Hangsúlyozta, hogy a tár
saság már 5ú évvel ezelőtt megérezte 
Hercaeg1 Feúencben az értéket, tagjai 
közé választotta.

Ezután Lázár Béla számolt be a 
Gyulai nagydíjra vonatkozó bizott
sági döntésről. A bizottság az idei 
Gyulai nagydíjat egyhangúan Kornis 
Gyulának, a társaság elnökének ítélte,

A nagygyűlést követő társasébéden 
Kornis Gyula elnök a kormányzóra 
mondott pohárköszöntőt, majd Gyal- 
lay Domokos tartotta meg serlegbe- 
szédiét

■ - -_________ -__________

| MŰSOROS ESTÉLYT rendezett szómba- 
ion a finn követségen Aarno Wuori ma a 
fiun. követ. A jólsikerült estély háziasszo
nyi tisztét Marjatta M or tál a követség: 
titkár felesége látta el. A műsorban Ká
rolyi Gyula, Erna Sack, Jenoy Zol
tán, Peren esik János, Szeleczky 
Zita és az Operaház balettkara lépett fel.

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: VII. Fiihann.oo.iai hangvereeny 

(’/í8). — NEMZETI: Kegyenc ('léi). — KA
MARA: Katand — MADÁCH: Négy
asszonyt szeretek (’/jS). — VÍG: Hattyúdal

— MAGYAR: Györgyéi bál (‘ItS). — 
MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: Hangverseny 
('/#). — FŐVÁROSI OPERETT: Fityfiritty (’/«).
— ANDRASSY: Ne játeez a szeretemmel (8). — 
PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel 
arra... (’/.»). — ERZSÉBETVÁROSI: Dankó 
Pista nótafája (’/<6, 8). — JÓZSEFVÁROSI: Az 
ördög nem alszik (*/<«, 8). — KISFALUDY: 
Nehéz ma l'érjiiez menni (•*/><>, 8). —KOMÉDIA 
ORFEUM: liassuer, a varázsló (’/«9). — KA
MARA VARIETÉ: Tabáni álom (*/:9). —- 
ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9).

-re /oKm..,

RÁDIÓ
16.15: »,A srörögf sxdbrásiat/4 Felolvasás. — 

16.45: Időjelzés, idő járásjelentés, hírek. — 17: 
Hírek sj&Lovák és ruszin nyelven. — 17.15: Len
gyel Anna és László Imre magyar nótákat éne
kel, cigányzenekísérettel. — Közben 17.40: 
,.Magyar önismeret.** — 18.15: „Pénz áll a ház- 
hozt“ Közvetítés a m. kir- Postatakarékpénztár 
Székházéból. — 18.40: Gémes Irén hárfázik. — 
16: Hírek magyar, német és román nyelven. — 
15.26: „A mérnökök szakképzettségi adatainak 
bejelentése az iparugyi miniszterhez.44 Péch 
László .miniszteri műszaki tanácsos előadása.
— 19.35: A belgrádi Filharmóniai Társaság 
hangversenyének közvetítése az Operaházból.
— A szünetbén kb. 26.15: „Megemlékezés 
Iványi-Grünwald Béláról.4* Réti István elő
adása. — A hangverseny után 21.40: Hirek, ; 
időjárásjelentés.. — 22: „Mindenből egy keve
set.*4 Közvetítés az Ősiende-kávéházból. — 23: 
Hirek néniét, olasz, angol, francia és eszpe
rantó nyelven. — Utána kb. 23.86: Szórakoz
tató hanglemezek. — 24: Hírek.

Százmillió pengő 
betétállomány 

a Magyar-Olasz Banknál
A Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság 

igazgatósága Cav. di. Gr/ Cr. Románéi li 
Guíido olasz királyi ezredes elnöklete alatt 
tartott ülésén megállapította az intézet 
1940. évi mérlegét. A mérleg főbb adatai 
a népszerű intézet jelentős fejlődéséről szá
molnak be. A takarékbetétek összege 41 
millió, a folyószáirlabetétek öszegc pedig 
közel 58 millió" pengőre emelkedett, úgy
hogy az elmúlt évben 10 milliós emelke
déssel a Magyar-Olasz Bank összes betét
állománya 08,706.847 pengőre emelkedett.

A bank mérlegében a különböző követe
lések 13 millió pengővel, a váltótárca pe
dig 69 millió pengővel szerepel, szemben az 
1939. évi 57 millió .pengő váltótárca köve
teléssel. Az adósok tétele 31 millió pengő
ről 41 fiiillió pengőre emelkedett és általá
ban a banküzlet minden vonalán eredmé
nyes előrehaladásról tesznek tanúságot a 
mérleg adatai. Az elmúlt' üzletévben kö
zel 1 millió pengő tiszta nyeresége volt a 
Magyar-Olasz Banknak, amely az erdélyi 
területrészek visszatérésével azonnal új 
fiókot nyitott Kolozsvárott. A vidéki afíl- 
liációk racionalizálására és a tartalékolá
sokra levont összegek után 2S7 000 pengő 
nyereséget új számlára visznek át.

Voinovich Géza az újonnan megvá
lasztott tagok nevében szólalt fel s őt 
követte Kovács Sándor evangélikus 
püspök felszólalása.

Ezután a társaság József Ferenc 
királyi herceg, Kornis Gyula elnök, 
Havas Iván ál-elnök, Foinoinc/í Géza 
tiszteleti tag, Gáspár Jenő főtitkár és 
Kállay Miklós személyében küldöttsé
get alakított, amelyik felkereste Her
czeg Ferencet hűvösvölgyi villájá
ban és átnyújtotta neki a Petőfi Tár
saság díszalbumát.

„Északi lókonaink"
Most jelent meg az „Északi rokonaink" 

című szépirodalmi és társadalmi folyóirat, 
amelyet a Magyar-Finn, és a Magyar-Észt 
Társaság közösen ad ki vitéz Kagy Iván 
szerkesztésében. Az ízléses, finom Összeállí
tású füzet legújabb száma igen értékes és 
szép cikkekben bővelkedik. Pompáson sike
rült képei között az első helyen Wuorimaa 
Aanie finn követ sikerült portréja szerepel, 
első cikke pedig Kallio Kyörtiről, a finn 
köztársaság elhunyt elnökéről szól.

MOZI
ADMIRÁL (353-707): Salvc Rosa kafiunijat. 

('M, ttS, ’/»8, ’/:», v. */>2-kor i«) — ALKOTÁS 
(o55-374): Tűzkeresztség, (’/*4, ‘/<6, ’/S, ’/U0) — 
ANDRASSY (124-127): Mindenki mit szeret, 
í oítJ7.'6’ /*?• /,10> v- '/dO. ’lűl, 2, 4, 6, 3, 10) — ASTRA (154-422): öromaps. (Előadósok: '1*4, 
'l‘6< v- ’/<2-kor is) — ÁTRIUM (153-034): Elnémult harangok. ('Irt, ’/tf, ’/ilO, sz., ▼. 
’/d-kor is) — BELVÁROSI (384-563): A mene
külő asszony. (4, 6, 8, 10, v. jobb t. 2, 4, 6. 8, 
10. bal t. */<3, ’/<5, ’/.7, */.9) — BELVÁROSI 
HÍRADÓ (181-244): Cigarettafüst (filmnovella). 
A világ gyarmatosításának története. Székely 
bál. Színes rajzfilm. Magyar. Ufa, Luee és Fox 
Híradók. (Folyt. egyórás előadások 10—24 
óráig) — BÉKE (291-038): Hétazllvafa. (5, 7. 
9, v. */í2, */rf, ’/rf, ’/«, Vilii) — BODOGRAF 
(149-510): A menekülő asszony. (V>4, *á6.’/■«,’/:10, v. 
’/s10, ’/«12, V»2-kor is) — BROADWAY (422-722): 
Egy csók és más semmi. (Vs4, l/s6. >/s8, !.'-10, sz., 
v. >/«2-kor is) — BUDAI APOLLO (351-500): 
Hetszllvafa. (V«5, ’W, 9, v. i/j2, ’M, >/>«, ‘ItS, 
’/U0) - CAPITOL (134-337): Kék Madár. (11, 
'la, 'hl, ’/ó, ’M, >/,10) - CASINO (383-10Ö):
Dankó Pista. (V16. 8/í8, ’őlO, ez., v. ’/U-kor is) — 
CITY (111-140): Clsco, a száguldó lovas. (V<6, 
?/<8, VdO, sz., v. >/<4-kor Is) — CORSO (18-28-13): 
A kegyelmes úr rokona. (’/>«, ’/>8, '/>!0, sz., v. 
űd-kor is) — CORVIN (138-988): Jnd Süss. 
('hl, >/d, 'isi, ’hlO, V. va-kor is) — DAMJANICH 
(425=644): As ürömapa. (*/>4. >/d, .W.AMík v. 2. 4, 6, 8, 10) — DÉCSI (125-950): Alipang. (*/»6,
V,8. V110, sz., v. Vd-kor is) — ELDOHADÓ (133-
171): Gül Baba. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) — 
ELIT (114-500): Hatodik emelet. (4, 6, 8, 10. v. 
2-kor is) - FLÓRA (Kispest. 146-702): Tokaji 
aszú. COS, 7. 9, v. '/<2, ’/d, >/<6, >/<8, 'kW) - 
FÓRUM (189-543): Kllene agglegény. (‘/<6, 'h8, 
>/ít0, sz., V. ’/d-kor is) — GLÓRIA (427-521): 
Hétszilvafa. (!/±5, ’/«7, 9, sz. ‘/d. ‘/d. >/d
’/alO, vas. V:2-kor is) — HÍRADÓ (222-499): 
Albánia. A világ gyarmatosításának története. 
Székely fiái. Színes rajzfilm. Magvar, t’fa, 
Luce és Fox Híradók. (Folyt, egyórás előadá
sok 9-24 óráig) — HOLLYWOOD (325-OÍB): 
Zárt tárgyalás. (Vd. </d, ’ÚS, ’/:!0. v. >/:2-kor 
is) — HOMEROS (ÍSM178): Szerelemből nősültem. 
(!/<5, 7, >/«10, sz. Vd-től, v. ’/a-től) — IPOLY (292- 
020): Csintalan férjek. (’/d, */«6, ’/ö, ‘/:10,
v. ’/>2-kor is) — JÓZSEFVÁROSI (134-644): 
Hétszilvafa. (’/d, */i6,.’/d, ’/>10, v. ’/»2-kor ifi) — 
KAMARA (423 901): Tóparti látomás. (11, 2, 
4, 6, 8, 10) — KORONA (353-318): Nápoly a csó
kok tüzében. (’/d. ’/d, ’/d, ’/:10, v. ’/:2-kor is) — 
KULTUR (386-193): Nápoly a csókok tüzében. (5, ’/.8. ’/»10. v. ’/d-tői) — LLOYD (111-994):
Hazajáró lélek, (’/d, ’/d, ’/d, ’/G0, v. ’/d-kor 
is) - NYUGAT (121-022): Hétszilvafa. (Vd. 7. 
’/tlO, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4: 6, 8, 10) — ODEON 
(422 785): Hétszilvafa. (’/<5, ’/<7, ’/<10. sz. ’/d 
’/d, ’/d, ’/.lO, v. ’/d-kor is) - OLYMPIA (423- 
188): Az örömapa. (11, 2, 4, 6. 8. 10) — OMNIA 
(130-125): A kegyelmes úr rokona. (5, ’/<8, ’/«10. 
sz, v. 4, 6, 8, 10) - ORIENT (114-926): Igen 
vagy nem. (’/d, ’/d, ’/d, ’/tlO, v. ’/d-kor is) — 
OTTHON (146 447): Schubert szerenád. (’/<4, 
’/.6, ’/d. ’/.lO, v. ’/d-kor is) — PALACE (221- 
222): Frankenstein fia. (11, 2, 4. 6, 8, 10) —
PATRIA (145-673): A kolostor lilioma. (4, 6. 
8. 10, v. 2-kor Is) - PHÖNIX (223-242): Hét- 
szllvafa. (11, 1. 3, 5, ’/d, ’MO) — RADIUS
(122-098): Iréné, (’/d. .’/d; ’/:10, sz., v. ’/d-kor 
is)— REX (228-020): Elsodort asszony. (’/»5, */<7, 9, 
sz. ’/d, ’/rf, ’/d. ’.'rio, V.' Vfi-kor is) — RIALTO 
(SM-443): Az Ifjú Edison. (11, 1, 3,. 5, ’/d, ’VtO. 
v. 10, 12, 2, 4. 6, S, 111) - ROYAL APOLLO 
(222-002): OIa.lv ros. (’Z:5, .7, '/.10, sz.. v, 2-kor 
is) — SAVOY (146-040): A kolostor lilioma, 
(’/d. ’/sS, ’/d. ’/üO, v. ’.'.-lO, >M2, ’.'d-kor is) — 
SCALÁ (114-411): A Mandcrley-liáz ssszonva. 
(’/«5, 7, ’úio, sz.. V 2-!;0r is) — SIMPLON (268- 
9991: Hazajáró lélek, (’/d, ’/d, ’/d, ’/dO, v. 
’/d-kor is) - STEFÁNIA (Kispest, 349-338): Balalajka. /Hétk. 5, 7. 9. v. ’/.2, ’/d, ’/d, ’/d. 
’/:!/)) - STÚDIÓ (225-276): Hatodik emelet.
(II, ’/d, ’/d, ’/d, ’/d, ' :10) TIVOLI .(225-602): 
Hétszilvafa. (11, 'íü, ’/d, */«6. ’/d, ’hio, v. ’/d. 
’/d, ’/d, ’/d. ’/.lO) - TÚRÁN (120-003): Nápoly 
a csókok tüzében. (11, ’/d, 4, 6, 8, 10) — 
URÁNIA (146-046): A nyugati győzelem. (5, ’/d. 
’/:10, sz„ v. ’/d-kor is) -- VESTA Í332-4O1): 
Tünemény. (11, ’/d. ’/t-í. ’/d, ’/d, ’/>10. v. 11, 2, 
4, 6, 8, 10) - ZUGLÓI (296 3«): Hétszilvafa. 
(5, ’/d, ’/:10. sz. 4, 6. 8, 10, v. 2. 4, 6, 8, 10)

— Uj tavaszi képes föárjeg-yzékünk meg
jelent és azt bárki kívánságára ingyen és 
bé. mentve megküldjük! Magyar Magte
nyésztési Rt. Monori Jíagkereekedése, Bu
dapest, VIII., Bákóczi-út 7.

A Gamma legyőzte 
az Újpestet

A múlt vasárnap a Ferencvá.ros szolgált 
kellemetlen meglepetéssel közönségének, 
tegnap az Újpestet érte baleset a Gammá
val vívott mérkőzésén. Amíg azonban a 
Ferencvárost a harmadik helyezett diós
győri csapat győzte le, addig az Újpest 
az alsóbb régiókban tanyázó ellenie) töl 
kapott ki. A lágymányosi sporttelepen 

'mindjárt az első félidőben, kiderült, hagy 
a Gamma FC csatársora Cseh II. beállítá
sával igen sokat nyert, a régi válogatott 
csatár ötletet, színt, stílust vitt a. csapat 
játékába s a Gamma egymásután vezette 
a veszélyes támadásokat az Újpest kapu
jára. A Gamma Váradi góljaival 2:0-ra 
vezetett az első félidőben s a szünet után, 
amikor az Újpest kerekedett felül, a lilák 
csak egy gólt tudtak elérni Szusza révén. 
Végeredményben tehát 2:l-re győzött a 
Gamma csapata, t

A Ferencváros—-Törekvés mérkőzését 5:2 
(2:2) arányban nyerték a zöld-fehérek. A 
Törekvés egy félidőin át pompásan küz
dött, de a vizes pályán nem bírta sokáig 
és a második fél időre feljavult, Ferencvá
ros biztosán nyerte meg a méccset. Az 
Újpest veresége után a zöld-feihérek ismét 
hat pont előnnyel vezetnek a bajnokság
ban.

Meglepetés a Szeged újabb veresége. A. 
szegediek a saját otthonukban kaptak ki 
a Tokodi ÜSCdöh. 0:1 (0:1) arányban. Diós
győrött igen nehéz harcot vívott a DMá- 
vag a szombathelyi Haladással s végül is 
meg kellett elégednie aa 1:1 (1:1) arányú 
döntetlennel. Salgótarjánban, az SBTC 2:2 
(2:1) arányban döntetlenül mérkőzött a. 
Kispesttel. A WMFC 2:0 (2:0) arányban 
legyőzte a Beszkárt csapatát, az Elektro
mos TE pedig’ két értékes ponthoz jutott 
a Szolnoki Máv fölött aratót 2:0 (0:0) ará
nyú győzelmével.

AZ NB II. EREDMÉNYEI: Nagybányai 
SE—Bástya. 2:1, Nagyváradi Törekvés- 
Ézátinári SE '3:31 Kassai AC—8SE 4:2, Lam- 
part—Ózdi VTK 2:1, Ganz TE—Rákóczi SE 
3:2, Miskolci VSC—SK. Russj 3:1, T. Előre— 
Mávag 3:2, Perecesi TK—Mátészalka 4:0, 
Debreceni VSC—BVSC 4:4, Postás—ETO 4:1, 
ZSE—Pécsi DVAC 2:1, BLK—Soproni VSE 
5:2, Vasas—Soproni FAC 5:1, Szombathelyi 
FC—MTK 3:1, D. Magyarság—PTSC 1:0.

NÉMETORSZÁG—SVÁJC válogatott lab
darúgó mérkőzés volt Stuttgartban. Győz
tek a németek 4:2-ve.

AZ MLSZ KÖZGYŰLÉSE Gidófalvit, az 
eddigi miniszteri biztost választotta meg 
elnöknek. Társelnök Ginzery Dénes, ál
elnök Copf Ferenc, László András és Szűcs 
Elemér lett. Gi dófalvi javaslatára az MLSz 
kéri a fővárost, hogy az MTK sporttelepét 
adják a BTC-nek. A választás után Gidó- 
falvi köszönetét mondott a tisztikar nevé
ben és megígérte, hogy a labdarúgást min
den önző érdek nélkül vezeti.

AZ 50 KM-ES SÍFUTÖBAJNOKSÁGOT 
Be.encz (Postás) nyerte 3 éra 42 p. 32 mp. 
idővel. 2. Descö (MAC). 3. Kovács (GSE).

A KIT vasárnapi győztesei az egyes ka
tegóriákban: Víg, Vágai, RusoíJzky, Kal- 
teneekér, Kiss, Sclunidt, Döraök, Bay, Stras- 
ser, Vágai, Schmidt.

A MOTESZ válogatóversenyén a debre
ceni Tóth győzött Várkői (TFSC) és Sántba 
(Postás) előtt.

BUDAPEST IFJÚSÁGI összatet’t tornász
bajnokságát Kuruez (VII. LE) nyerte. Az 
elsőosztá'yú csapatversenyben a VII. kér. 
LE győzött.

A BSE KARDVERSÉNYÉN Ilomoródi 
Béla (HTVK) lett az első Keresztes Rudolf 
(BBTE) és Vikol Ferenc (IITVK) előtt. 
’ BUDAPEST ÖKÖLVIVÓBAJNOKSÁGAIT 
a következők nyerték:- Podány (BVSC), 
Sampiás (MPSE), Frigyes (Beázkárí), Ko
csis (BTK), Oláh (BTK), Torma II. (BTK), 
Szolnoki (Beszkárt), Iloinolyei (FTC).

A MAC Nöí TÖItVERSENYÉN Gerevieh- 
né Bogáthi Erna győzött Giindisch Inge- 
borg és Benke Magda előtt.

A KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG Rosinolü 
Silvio emlékére rendezi évadnyitó kerék
páros versenyét a gödöllői országúton. A 
verseny időpontja: április 13.
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A 400 éves Jézus
társaság Jubileumi 

ünnepségei
Világszerte megünneplik most a Jé

zustársaság alapításának 400 éves for
dulóját Hazánkban a Jézustársaság 
által vezetett iskolák és intézmények 
jubileumi bizottságot alapítottak báró 
Kray István elnöklésével és ez a bi
zottság Budapesten 9 napos egyházi 
ünnepségen kívül vasárnap a Vigadó
ban díszgyűlést is rendezett. Ezt a 
Szent István bazilikában főpapi mise 
előzte meg, amelyet dr. Angello Rótta 
apostoli nuncius pontifikáit. A szent
mise előtt dr. Glattfelder Gyula Csa
nádi püspök mondott szentboszédet.

Féltizenkettőkor kezdődött a Viga
dóban a jubileumi díszünnepség nagy 
és előkelő közönség részvételével. Dr. 
báró Kray Iván nyitotta meg a dísz
gyűlést, majd dr. Celényi Pál kor
mányfőtanácsos, országgyűlési képvi
selő „Magyar jezsuiták1* címmel tar
tott előadást A zeneszám után dr. Du
dás Miklós hajdudorogi püspök be
szélt a Jézustársaság szerepéről, majd 
Mécs László szavalta el két versét. 
Dr. Seredi Jusztinián hercegprímás 
záróbeszéde után P. Somogyi Jenő
S. J. tartományfőnök rendjének hálá
ját és köszönetét fejezte ki.

Elmebajt 
szimulál a fogházban 

dr. Studínka Béla
Egyre nagyobb hullámokat ver föl 

dr. Studínka Béla kormányfőtanúcsoe, 
ügyvéd bűnügye, aki csalás és sikkasz
tás miatt került az ügyészség foghá
zába. Dr. Studínka a börtönben dühön- 
geni kezdett, majd úgy viselkedett, 
mint aki elmebajos. Az ügyészségen 
elmeorvossal fogják megvizsgáltatni 
Studínka Bélát, akinek hozzátartozói 
azt állítják, hogy az utóbbi időben az 
ügyvéden súlyos idegbaj tünetei mu
tatkoznak. -

Ma délelőtt a főkapitányságon Szá
mos újabb feljelentést tettek Studiúka 
Bála ellen. A déli órákig tizennyolc 
ügyben jelentkeztek újabb károsultak, 
akiktől szintén kisebb-nagyobb pénz
összegeket vett fel az ügyvéd azzal, 
hogy állást, vagy trafikot szerez nekik. 
A jelenlegi följelentésekkel együtt mint
egy ötvenezer pengőre emelkedett az 
az összeg, amellyel dr. Studínka Béla 
megkárosította ügyfeleit.

ma

Robbanás 
egy festéküzletben 

— öt sebesülttel
Veszedelmes robbanás történt 

délelőtt az Aréna-út 17. számú házban 
Haláléin Imre, festékkereskedésében. 
Az üzlet hátsó traktusában a raktár
ban vegyszereket kevertek a munká
sok, amidőn eddig még meg nem álla
pított okokból hatalmas detonáció ráz- 
kődtatta meg az épületet. A raktárból 
lángok csaptak elő és sűrű füst go- 
molygott ki az udvarra. A robbanásra 
pánik keletkezett, mert újabb detoná
ciótól tartottak. 4 festéküzletben fel
halmozott gyúlékony anyagok hatal
mas lánggal kezdtek égni,

A tűzoltók nagy készültséggel vo
nultak ki és öt sérültet hoztak elő a 
lángokban álló üzletből. Az öt sebesült 
munkást a Rókus-kórházba vitték a 
mentők. A tüzet egyórai munkával el
oltották.

— Dr. Gaskó Dezső flnn kitüntetése. Me
leg családi ünnepség keretében nyújtotta 
át Aarne Wuorlmaa budapesti finn követ 
a flnn Fehérrózsa-rcbd elsűosztályánnk lo
vagkeresztjét dr. Gaskó Dezső székesfővá
rosi adjunktus orvosnak, a Magyar-Finn 
Társaság ügyvezető alelnökónok. A követ 
közvetlen szavakkal köszönte meg a ma- 
Kyar-Onn kulturális kapcsolatok körül szer
zett érdemeit dr, Gaskó Dezsőnek, aki kö
szönet- te hálaképpen további munkássá
got ig<kTt 4 családi ünnepségen Ha na M<*r- 
fó'a követségé titkár és Marietta Martctg 
vesztésével a finn kolónia több tagja is 
•egjelont.

A KUKORICAKENYÉR 

PREMIERJE
A kiörlési rendszer megváltoztatását 

követelik a pékek
Ma hajnalban a pékek nekifogtak az 

új kukoricakenyér sütésének s kora 
délelőtt már forgalomba kerültek a 
sütőipar ez újfajta termékei, amelye
ket most újból meg kell szoknia a 
közönségnek. Azok a pékek, akikkel 
az új kenyérről beszélgettünk, nincse
nek elragadtatva az első eredmények
től. aminek fő okát abban látják, hogy 
a burgonya az idén, ahogy ők mond
ják, „tüzes*1, márpedig, ha száz kilogr. 
búzaliszthez 25 kg. vizes burgonyát és 
20 kg, kukoricalisztet kell keverni, 
abból nem válik ízletes kenyér.

— Mindent elkövettünk, — mon
dotta nekünk a sütőipartestület egyik 
vezető embere, — hogy ízletes legyen 
az új kenyér, azonban arról is gondos
kodni kellene, hogy legalább a búza
liszt minősége legyen állandó s a ki
őrlési rendelet megváltoztatására vol
na szükség, hogy ezt elérhessük- Ha 
a búzalisztnél a 85 százalékos kiőrlés
hez fogják magukat tartani a mal
mok, akkor talán nem lesz nagyobb 
baj, do ha ez*a százalék, mint mini
mum szerepel és felfelé korlátlanul 
őrölhetik ki a búzát, akkor ez a ke
nyér minőségének a rovására fog 
menni.

Egy másik pékmester elmondta, 
hogy külsőre nagyon szép az új kuko
ricakenyér, amelyet a kemencéből reg
gel kiszedett, de hát persze ízétől nem 
volt elragadtatva. Ennek a sütése 
külön tanulmány s ha sikerül a sütés, 
akkor a kukoricakenyér is izletesebb

Nagy tengeri csatára 
számít az angol munkaügyi 

miniszter
Amszterdam, márc. 10.

(Német Távirati Iroda)

Bevin angol munkaügyi miniszter — 
mint a londoni rádió jelentette — egy 
beszédében 50.000 férfit szólított fel a 
hajóépítési és 100.000 asszonyt a lőszer
gyártási munkákra való jelentkezésre. 
Bevin szerint lehetséges, hogy a kö
zeljövőben nagy tengeri csatát fognak 
vívni. Éppen ezért szükséges, hogy az 
angol hajóépítőipar a lehető legjob-

A lakáskérdésről
és az anyaghiányról beszéltek ma 

a közigazgatási bizottságban
A főváros közigazgatási bizottságá

nak mai ülésén Usetty Béla a lakás
építések tempójának meggyorsítását 
sürgette, mert a miniszteri biztos 
megbízatásának lejárta után tömeges 
felmondásokra lehet számítani. Be
széde további részében megemlítette, 
hogy a kukoricakenyérnek ima van a 
premierje és kérdést intézett a pol
gármesterhez, alkalmas-e az őszi vizes 
kukoricából kiőrölt liszt a búzaliszttel 
való keverésre?

Peyer Károly a Ferdinánd-hídi épít- 

FERENCJOZSEF
KESERUVIZ

lesz, mint az első napon kikerült ilyen 
kenyerek. Előbbi kartáreához hason
lóan, szintén a kiőrlési rendszer meg
változtatását tartja szükségesnek. Ma 
— mondja —- benne marad a lisztben a 
korpa, a vörösllszt, amely rontja a 
kukoricakenyér izét, amelyet pedig 
igen jól fel lehetne használni takar
mányozás céljaira s így az állatte
nyésztés szempontjából is fontos volna 
a kiőrlési rendszer megváltoztatása. 
Már az egységes kenyérnél is tapasz
taltuk, hogy a közönség egy részének 
szervezete ezt a kenyérfajtát nehezen 
emészti meg s így harminc százalék
kal csökkent a kenyérfogyasztás, 
amellett sokszor nagy eladatlan kész
letek maradtak raktárunkon s a ven
déglőkben, az éttermekben is otthagyta 
a fogyasztó a kenyeret, amelyet az
után eldobtak, ez pedig a közellátás 
rovására megy.

— yí zsemlye egyelőre megmarad a 
mai minőségében s éppen ezért számí
tanunk kell ennek növekvő fogyasztá
sára is, ami szintén nagyobb lisztkész
leteket tesz szükségessé, mert a közön
ségnek az a része, amely a kukorica
kenyérrel nem tud megbarátkozni, bi
zonyára áttér a zsemlyefogyasztásra.

— Ma, az első napon, természetesen 
még nem alkothatunk végleges véle
ményt. Mi mindenesetre betartjuk az 
előírást és iparkodunk élvezhető ke
nyeret sütni. Reméljük, hogy ez rövi
desen sikerülni fog és a közönség 
megszokja a kukoricakenyeret.

bán fokozza termelését,' mind a® új 
hajók építésében, mind pedig a hajók 
kijavításában. Ehhez még újabb 50.000 
férfi munkaerőre van szükség, a lő
szeriparban pedig 100.000 asszony keze- 
munkájára. Közölte még Bevin azt is, 
hogy a jövőben a munkaadók csak 
akkor bocsáthatják el munkásaikat, 
ha igen rosszul viselkednek, a munka
vállalók pedig nyomós ok nélkül nem 
mondhatnak fel. (MTI) 

kezesekről beszélt, majd kifogásolta, 
hogy a kbrmány biztosság zároltatta a 
téglakészleteket és ezzel a fővárosi 
építkezéseket megbénította. Súlyos 
anyaghiány tapasztalható még — mon
dotta -— a ruhaiparban, ezért nagy
arányú munkanélküliséggel lehet szá
molni. Végül szóvátette, hogy a közel
múltban az egyik külföldi autógyár 
szerelőműhelyét külföldi építésszel 
építették,

Helyesnek tartaná, ha a jövőben 
külföldi tőke, vagy egyéb külföldi ér
dekeltség csak úgy építkezhetne Mar- 
gyarországon, ha magyar tervezőket 
és mérnököket foglalkoztat.

Ügynöíiöfi, uíazőfi

M I NE E.V.A' ■ AMrés?y-*t
-V- ' ■' 1 A"1

Szerény javaslat 
egy nyilasnaptár- 

reformra
Tekintetes Szerkesztő ürl I hIMit olvastam már megint! Abban a 1 

cikkben, amelynek eleje arról szól,; | 
hogy szombaton miként vonult be a!i|J 
Pártvezető Testvér a Nagytanács-; |- 
ülésre. Ezeket: „A Pártban felmerült j- 
az a gondolat, hogy március havi, |‘ 
Nagytanácsukat március 15-én, a szar \r 
badság ünnepén tartjuk meg, a Párt- | 
vezető Testvér azonban úgy rendel-í I 
kezelt, hoigy a Párt hivatalosan a /e-|g 
lenlegi körülmények között semmbB; 
nemű szabadságünnepet nem rendez.’'

Hát, — mit tehetnék egyebet, •— új-’H 
ra: csodálkozom! Milyen Nagy Agyig 
ö! Hogy Tudja, Mikor, Mit Kell —• B 
csinálni, rendelkezni... Néhány jóta-|| 
náocsal azért én is szolgálhatok. IRö-O 
viden tehát, javaslom a következőket, ú; 
Rendelje el a Pártvezető Testvér'-

1. Ne legyén többé olyan egyenet-S 
lenség a naptárban, mint például 
vasz, nyár, ősz, tél, —■ helyette vezes-'|| 
síik be a Kárpát—Duna Nagy-eszten-í| 
dőt, illetve áz Egységes Gyepű-éret.

2. Ha nincs a pártkasszáiban áldozati'|| 
pénz, — egyszerűen törölni kell az el-'-jr] 
sejéket. A nagynyilaselgondolású vér-3 
rögrendszerben ilyen plutokrata talál-;t| 
Hiánynak nincs helye!

3. Hagyjuk el a húshagyó keddet.
4. Luca napjára senki se merjen szé

ket faragni, vágjuk ki ezt a munkál
tató alkalmat.

5. A fagyos szentek helyébe tegyünk
valami enyhébb dolgot, ami nem ne
héz, hiszen gyakran forró a nyilasok] 
talpa alatt a talaj. ;!

6. Osszuk fel a Medárd-féle negyven ; 
napot. Mindén nagy tanácsülés utáni® 
nap legyen egy-egy elázási alkalom. 9

7. Április elseje viszont többször I 
rendelendő él, valahányszor a Párt- í íj 
vezető Testvér megnyilatkozik, olyan-í | 
kor. Meg kell adni a napok kellő ko- | 
molyságát.

8. Legyen minél gyakrabban Ferenc- ij| 
nap, amikor a hívek felkereshetik aí | 
Pártvezető Testvér — szervezetét. |

9. Az Istenért, ki ne hagyják a Vér- ■ | 
rög-napot és utána rögtön egy ,Jiö-é|| 
högnivaló”-napot is, ami tehát JcettőyÉ 
ünnep lehet.

10. És liogy ha már nagyon elszapo-iffi 
rodnak az ünneplési lehetőségek, na'g 
meg az ilyen esztendőben is, amikor ;;i| 
Kovarcz Emil — eltűnik, akár utólag;|| 
is, de feltétlenül legyen: szökőév ts.V/Jg

őszinte tippajánlattal:
Csodálkozó János.

i

,3
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Beleőrült azinfluenzába
— elvágta a torkát

Beretvával elvágta a nyakát ; 
csics S. pápai kőmüvessegéd. Már is- i 
mételten előfordult, hogy a járványos? 
influenza-betegség következményeként 
elmehá'borodás tünetei mutatkoztak a 
nagy láztól agyon gyötört betegeken. ; 
Hancsics is ilyen állapotban követte ei 
az öngyilkosságot.

Pihen, szórakozik 
és felfrissül a

Szent Gellert 
Pezsgőfürdőben I 

Vigyázzon, hogy el ne hízzék! 
Ló tóga ss'ö rendszeresen 

a Rudas uszodát!

*<4
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Az amerikai elöntés
* oegyszerű kis hír"

- írja a Stefani Iroda

í/í&ö^e/ 
Indiai 

óceánon

A m'lánői
tudósítójának telefonjelentés

Milánó, márc. 10.
Semmi csodálkozás, semmi idegesség, 

még kevésbbé aggodalom: Róma hideg
vérrel fogadta a Roosevelt-javaelat 
törvényerőre emelését. Olaszországban 
egyébként az a felfogás, hogy túlságo
san sok idő kellene ahhoz, hogy az 
Angliának nyújtandó tengerentúli se
gítség hatásos legyen.

Hosszú hónapokat emlegetnek Ró-
, mában, ezalatt pedig, úgy vélik, 
« tengely bizonyára kiharcolja 
majd a döntést, vagyis a győzelmet.

■ A sajtó szerint az olasz és német ve
zetők pontosan előre látták ezt a for
dulatot és tudjál:, hogy mit tegyenek. 
„Nem esemény a Roosevelt-féle terv 
megszavazása, egyszerű kis hir“, — 
mondja a Stefani Iroda és a fasiszta 
sajtó, híven ehhez a hivatalos elvhez, 
egészen a háttérben, a? utolsó oldalon 
hozza az amerikai híreket, jóval a Lon
don, Benghazi és Malta ellen végre
hajtott légitámadások s egyéb német 
és bolgár jelentések mögé.

A. berlini visszhangról is csak egy 
lap, a Corriere della Sera számolt be 
eddig, ami természetesen nem külön
bözik az olasz viszonytól:

hangsúlyozott közömbösség és ér
dektelenség az egész vonalon.

A tengely tehát nyugodt, mint ez két
ségtelenül kiderül az olasz és német 
felelős tényezők magatartásából és a 
félhivatalos sajtó állásfoglalásából, 
amely híven tükrözi a fasiszta és a 

han-
amely híven tükrözi a fasiszta 
nemzeti szocialista közvélemény 
gulatát

A balkáni evolúció csendben, 
fennakadás nélkül halad.

Jugoszlávia esetében ta
más alakot ölt a tengelyrendszer
való beilleszkedés: a Stampa

de

Ián 
be 
ugyanis leszögezi, hogy

sem Róma, sem Berlin nem kíván
ja Belgrádi ól, hogy csatlakozzék a 

hármas paktumhoz.
Az újságok a hétfői háborús hírek 

között első helyen a vezérkarnak á 
februári veszteségekről kiadott listáját 
köz'ik, előre bocsátván, hogy a folya
matban lévő harcok helyenként lehe
tetlenné teszik a fontosabb megállapí
tásokat.

A hadihelyzetről írt mai vezércikkek 
közül fontos a CorriCre della Seráé, 
amely leszögezi, hogy

az etiópjai olasz parancsnokság re
mek manőverrel elkerülte az anya
országtól elvágott ottani haderő 

feláldozását,
ez az ügyes manőverzés még most is 
teljes mértékben tart

Györgyi Miklós
q-.., •

Bombay, márc. 10.
, Drámai ütközet zajlott le az Indiai
óceánon a Leander nevű, 7270 tonnás, 
repülőgépekkel is felszerelt újzélandi 
cirkáló és egy 6540 tonnás olasz segéd
cirkáló között. A Leander, amely az 
Ajax _ és az Achilles testvérhajój i, 
koradelelott találkozót a négy darab

centiméteres ágyúval felszerelt 
olasz kereskedelmi hajóval « mivel 
annak nemzetiségét megállapítani 
nem tudta, zászlójelzéssel szólította 
fel megállásra. Az olasz hajó a fel- 
szójításnak nem tett eleget, teljes gőz
zel tovább futott, ugyanakkor azon
ban árbocára felröppent az olasz 
trikolór- Mindkét oldalról elkeseredett 
tüzelés kezdődött, amelynek során a 
sokkal gyengébb fegyverzetű, olasz 
hajó bátran támadta a Leander-t, 
amelynek fedélzetén bombavető hy- 
droplánok is voltak.

S a bálion- 
0 Ö lí ” ragján 
lódén- és vihörkabói 

Márton és Szász 
Bálvóny-utca 3, Címre ügyelni.

KERESZTÉLY 
hírneves zongoraterme 
Budapest, V., 
Vilmos cs.-út 66. 
Legjobb icngorók 
legolcsóbbon, 
részletre Is. 

Csalódás sohssemíútti.

Elegáns fiúk
Ruhásboítja

EDELMANN
IV kér., Kamormayer Károly-utca
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’ Hangban, árban vetet

HEMfcHasznált férlirufcákért 
cg.venruhíikér. óriási árai 
fizetek Spiegel. Terea-kűrűt 2 l a

Tefeton 224-842________

BÚTORT aS- 
_____________ ._______ »n- 
■■■■■■■■ Vili.. Ollói-üt 4.

Üzemi
célra 

telkek 
épületekkel és kis bérháztelkek 
eladók. Pesti, öi nvéki Takarék. 
Erzsébet-köriit 27. Telefon: 422-151

Ismét megjött a pompás ízű

«»®SE
vérnarancs 

arancsok királya
Mindenütt kapható.

a

biek «e'ele

Börendcrfer 
jókarban 
garanciával 

nyoücszáz!

r. t Magyarország legnagyobb zon
goratermében: Erzsébet-köri? 19. sz. 
IWég mindig teljes válasz
tékot talál részletre í s.

10 rektorban
1SO készítő 
10S0 bútora 
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mű bútorgyár irodab iturgyár.
vVl]\ Wessfilényi-ntca fcJ.Tel. 226-6 2, 22S--6C8.

WHW, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, ThökőL-út 18

térít vissza ügy-V lelem festősort. « iwM«a költöiködésért.
Madó fi a kását $ea” 
lenti és azt kiadjuk. Express. Er isébet- körút 115. sz., f. 3. T. 422—156,

' elnök még a hétfői nap folyamán alá
írja a törvényt és ezzel életbeléptéit 
A képviselőház és a szenátus között a 
tárgyalás során nem mutatkozott sú
lyosabb ellentét. Ennek megfelelően a 
törvény végrehajtására már messze
menő előkészületeket tettek. így pél
dául már hetekkel ezelőtt elrendelték, 
hogy az Egyesült Államok haderejé
nek „nélkülözhető hadianyagát" írják 
össze, úgyhogy a törvény életbelépte
tése után a legrövidebb időn beiül 
megindulhat a segélynyújtás Angliá
nak.

Washington, márc. 10.

(NST) Tizenhétnapos tanácskozás 
után a szenátus szombaton este elfo
gadta 63 szavazattal 31 ellenében az 
Angliának nyújtandó segítségről szóló 
törvényjavaslatot. A törvény az 
1776-os számot viseli a törvénytárban. 
Valószínűnek látszik, hogy ez a nagy
jelentőségű törvény nem véletlenül 
kapta azt a számot, amely az Egye
sült Államok függetlenségének kikiál
tási évének felel meg-

Az elterjedt hírek szerint Roosavelt

Ilii ______ _ ___ _
dekát, hogy szónoki hadjáratot indít 
az egész országban. Célja.az lesz, hogy 
felrázza a közvéleményt és rábírja, ___________ _ ____ _ , üauwlua
szálljon szembe azzal az esetleges kL | veszélyt rejt magában az Egyesült 
eerlettél, hogy az Angliának nyuj-1 Államokra nézve- (MTI)

----------------------- . ........ ..................

Keresszles hadjáratot Qirclet 
WQeeler ssenátor

Washington, márc. 10.
(Német Távirati Iroda)

Wheeler szenátor bejelentette szán-

tandó segítséggel egyetemben Ame
rika belépjen háborúba. Wheeler fel
szólította a megsegítési törvény javas
lat ellenzőit, vegyenek részt ebben a 
keresztes hadjáratban, hogy eredmé
nyesen küzdhessenek meg a várható 
,,hírverőáramlattal", amely háborús

Szelesebb idő, 
átmeneti lehűléssel+

ajgg&»-:'
Hazáink különböző eredetű levegőtömegek 

küzdőterévé változott s ez Erdély kivételé
vel nagyarányú esőzésre vezetett. Helyen
ként a 30 millimétert elérő eaőmesmyiség 
hallott.

Hidegebb levegő beáramlásával az esőzés 
fokozatod megszűnése ée kelet felé élvona
lára várható. Az esőzés megszűnésévé® a 
raél meg fog élénkülni és átmeneti lehűlés 
j&i Néhány nap múlva azonban újra szép 
SMt rmnélhetünk. I. A.

taxÍgéperó
vállalat urán Vént p 19C Tel

♦23-501. 223 338

Kerti bútorok 
s íékek, aszta'ok - fából, vasból, vessző
ből : Kerti ernyők. Hexner Király u. £5.
VÉSZEK 
szőnyegeket 
_ legmagasabb árhan. 225-275.

UZEMHELYISÉCÉT 
keresek minden bérért 
Fellner Péter 120—124.

Használtruháért
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha- 
Üzlet, Rottenbiller-n. 37. Telefon 

422—269. Hívásra jövünk

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket Lofélhívásra há'lioz megyek
VÖRÖS PÁL 
Újságárus
Kú vln-*.ér közepén. 

Vennék zongorát, 
vagy pianinót sürgősen készpénz
ért. • Te efori: 115--..34. Pozsonyi

ét 1, virágüzletben. Hausner.

A Meteorológia! Intézet hivatalos jelen
tése: Erősödő szél. Sok helyen eső. A he
gyeken részben havaseső és havazás. A hő- 
mérséklet az ország keleti felében enyhe 
marad, nyugaton csökken.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR HALÁSZ SÁNDOR

Alapította:
DE. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 órai Újság Lapkiadó Bt. Szer- 
kesrtóség: aonvéd n. 10. Tel.: 11-53-50. Kiadó: 
Andrásey-ót 47. Telefon: 25-42 32. 2342 33. 22-42-34.

BRIEF KOHYHfl
Blsuiundti anyagukból késiül: ebéd 
menüt híehozszállít. Telefon 121-ö4t 
Egy adag (2 szeletes) . 1.78 P 
Nagy adag (3 sze.etes) _ 2.59 P 
Családi adag (4 szeletes) .. 3.80 P

TRIUMPH
ors..ági ve érkúj: v. se I ete. Kcd v»tö t M4 
Díjtalan bemutatás. ÉDcS és DüCSY. 
Bpest, Vll Akáeta-u. 13. T. 222-624
Nyugdíjas 54 éves izr. Máv. altiszt 
szerény nyugodt otthont keres teljesen 
független magányos nőnél, kinek 
Budapest kivételével vidéken bárhol 
saját berendezett lakása, vagy háza 
van. ,,Gondtalan nagyon szerény meg

élhetés * jeligére főkiadóba.

leszírmazási OKMÁNY 
beszerzése (nemcsak nemesi) ügyében 
forduljon a Heraldika nemes- 
•«S‘. irodához, Budapest. IV., Gróf 
Károlyi-utca 14, tel. 381-199. 184-844.

A fhsita 

gliccerines 

Icézfinomftó 
finomít, 
puhít, 
fehérít, 
nem zsíroz, 
azonnal felszívódik, 
gazdaságos, 
használja Ön Is.

A „R —sít a“ ké .finomító üvegje 
P 1'40, 2*50. Kapható siakűaletek- 
ben es a forpr.lonibahi.ónál. Mir> 
kovits drogéria. Andrássy-ut 79. 

pWÖRY^
ÜLTÖTOLL

J3AVARIRÖN

„:VűRY“-2z»m Kir.'ly-u. 44 ■l yftások. T. T24-
Keresek azonnalra

4szobás lakást
Nagyméretű 3 szoba hallos is meg
felel. Értesítést kérek &Tágas szobák® 
jeligére Andrássy-út 4 . főkiadóba, vagy délelőtt telefonon 115—360.

KŐ RÖMI- 

játék mér kapható. FRUD 
esztergályos, Király-u. 44.

BIANCHI
luxus cabrlolete 40.000 km. S 'érék, 
kitűnő üzemállapotban. I” 4500.— 
_ AT1ANTIC szálloda 425- 545.

Otetdf ysoMfapyet 
fixre veszek. Hirlapiroda 
Bátorai jaújhely, Horthy Miklós-tér 7.

Perzsalábbunda 
gyönyörű, anyagiak miatt féláron pri
váttól elafló. Ándrássy-ftt 54. II. 14.
H01,1.ANDI, stíl-, modern és 
UvegrsSUArok nagy választékban Veresaky és Bíttera esi'Ir-kcsz.tőknél 
Akáefa-uíca 7. sz. Telefon 426-871. 
Elektromos Müvek eladási szerve.

Kerf-narkkozást fametsz.st és gyepesítést olcsón vál
lal. Földi Zslgmond volt városi kertész.

X. kér.. Ceglédi-út 80. ajtó 99.

Nyomatott a Palira Irodalmi éa Nyotadai r.-U körforgógépein. (Felelő.: Győry Aladár igazgató^

< í síé ’ S ie . ’ • . : . . ' ; .
bisl > .......... . ...............> ..................A...— . .. ....e :

* r*S Billiárdssztel,'
Ijlj s z'é k1, a 1 p a 1c k a e v ő s z e rP
K6Zí.l j úl:u ■?li'e Isrerelés 

^BIEO,.Kirai;,-útim 44.

ÖRÖKLAKÁST.
ingatlant, tt> BtAaalék hoaamítaz-n- nal ké-BpéMért vennék. A áil
latokat kimerítő leírtai „Lehet 
b ttor«) r Jeligére kérek Blooa- 
______ What, Véronhét-u. 10 

Ezüstrókák, 
bundák olcsón öze mer© szűcsnél, 
Erzsébet-körút 26. Mísod.k emelten.

ao P fcéraHóff | TELEFON 

_■ ** ■ 223-286
Bélyegeket 
gyűjteményt, bármily árn maga? áron 
vesz. Aulich, Budapest, VIII. 8táhly-u 1 
f. 4. T. 131-725. Baross Szövetség fanja

ZONGORÁT, 
pianinot vernek priváttól esz- pénzért. Pajor. Telelőn kettós.ás- 

huszonnégy-ötszázötvennyolo
Valódi 

perzsaszönyegek 
eladók. 3x4-es valódi telelt 
850.—.Szekendy, VI, Prófeta-u. 9 I 2
diplomát goi, B 

Franoesca Nana, Capriccio sti).
borotvapengék 
egyedárnsága: Giindiles Itéla, 
Budapest. Damjanieh-u. 28, b. Átvevő
képes ügynökök jelentkezzenek.

Jő pros alma
20 kg-os kosárban 15 P, II. rendfl 10 P 
utánvéttel ab feladó postán szállít; 
Hermann Jakab. Irhóc, Kárpátalja.

Ir'gépemmel magyarul-néraet 1 levelezek. fordítok, óránként 1 pengő, 
bármikor. 120-217.

Olcsó székek 
óvóhelyek résiére. HRXNER, 
Király-u. 26. Telefon: 22-70-73.

Orvosi műszerek, 
szekrénnyel, belgyógyászati szék és 
orvosi asztalka <500 pengőért eladó. 
Kispest, Kossnth-tér 21. Házfelügyelő.

KUTYA
kis fekete hosszászörű elveszett. Meg
találó jutalomban részesül. Cím- Ili. Kolostor-n. 25. Tel.: 162-309.

KUCl VK/I 
fttf Népiskolai MárgAntr n- 
lolyam. Olcsó, biztos. Válasz-, bélyeg.) Bndapest. M-ster-ntcn 4-

Jejyzetmisolás 12 llllértöl 
100 soka lorosftás 1 50 Taxigepirás 
ordítások Nagy Ibolyánál ’ Toréz- krt 29. 32(4-518.

HHC7IIAIT tkbákert, mnden. ■ IHu&nHLI nemű tárgyakért 
legtífbbet fizet, la. szövetre becseréli
Nutovits Nép-Ta| .44* 
ezinház-ntea 26. Itt!,,. Wl“4öf

fimatőrfénvitépezést 
tanít csoportosan a világ egyik leg
ismertebb fényképész-lapillifsztrátora Telefon- 151—575.

i.




