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Polgárista kisdiákok katasztrófája Kispesten

BERLINBEN BIZTOSÍTOTTNAK 
LÁTJÁK A BALKÁNI BÉKÉT

Hol kísérletezik Anglia a további hadviseléssel?

A brit tengerzár áttörésére készül a francia hajóhad
A görögök kiürítik Szalonikit

Berlin, máre. 11.
Ma délelőtt nincsenek ugyan még 

szilárd támaszpontjai e föltevésnek, 
mégis Berlinben meg vannak győződ
ve arról, hogy

a Balkánon sikerült a béke fenn
tartása

és elhárultak azok a bónyodalmak, le
győzték azokat a diplomáciai nehéz
ségeket, — itt gondolni kell a Szovjet
unióra és Törökországra, — amelyek 
a német csapatoknak Bulgáriába való 
bevonulása után felmerültek.

Amint azt már többször jelentettem, 
az elmúlt nyolc nap alatt a berlini po
litikai körök érdek’ődése kétségtele
nül Ankara felé irányult, mert Török
ország magatartása mérvadó volt ab- 

a szempontból, hogy béke lesz-e a 
ö 'lkánon, avagy háború- Berlinben 
híresztelésképpen beszélik, hogy

Izmet Inönü török köztársasági 
elnök kielégítő választ küldött 
Hitler vezér és kancellár szemé

lyes üzenetére.
®zzel kapcsolatban rámutatnak arra, 
hogy ennek következtében az angolok 
utolsó reményei az európai kontinen 
San támadható további fegyveres ösz- 
^eütközés lehetőségei tekintetében 
hosszú ideig nem valósulhatnak meg. 
.Hivatalos német helyeken még min
dig igen tartózkodóak és azt a témát, 
hogy „Törökország", miként máricus 
b~ika óta, az illetékes tényezők szó
lóiéi nem érintik, vagy — ahogyan 
Férlinben mondják ■— „tabunak" te- 
^ntik. A német-török kapcsolatokról 
továbbra 'sem nyilatkoznak, hanem 
^elemre intenek, azt azonban tegnap 

a Wilhelmstragsen kijelentették, hogy
a német—török viszonyban semmi 

sem változott.
íj2 a nyilatkozat .mégis útmutatás Né- 
í .. országnak Törökországgal szemben 
.°vetett és természetesen a külvilág 
ott egyelőre még ködbe burkolózó 

politikáját illetően. A török probléma 
csak nehezen választható el Görögor
szágétól, amelynek utolsó reménye 
volt néhai Kemál Atatürk országa.

Beavatott helyen újból megismétel
ték, hogy

Németország sem közvetlenül, sem 
közvetve — semleges ország utján 
— nem közvetít békét Itália és 

Görögország között.
Most már egyébként a világsajtóban 
sem írnak azokról a jugoszláv törek
vésekről, amelyek két héten át, a hí
rek szerint, azt a célt igyekeztek el
érni, hogy eloltsák az utolsó tűzfész
ket az európai kontinensen.

Ha már most valóban a német meg
békélési politika kerül ki győztesen a 
diplomáciai küzdelemből, önként fel
vetődik a kérdés,

hol tesz majd kísérletet Anglia 
arra, hogy a mostani háborút to

vább folytassa?
A kevés lehetőség közül a legvalószí
nűbbnek az látszik, hogy Nagybritan- 
nia ott folytatja majd a háborút, ahol 
az angol fegyverek eddig a legtöbb si
kert aratták, nevezetsen Afrikában-

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban rop
pant érdekesnek tartják

különböző francia államférfiak 
utazását, amelyekről Berlinben úgy 
vélik, hogy összefüggenek a „fe

kete" földrész eseményeivel.
Ismeretes, hogy Weygaud tá,bornok1 
Északafrikából visszautazott Vic-hybe,' 
Laval pedig a meg nem szállt francia 
területen, éppen Vichy közelében lévő 
chateauodoni kastélyába költözött. 
Mindaddig, amíg német csapatok nem 
szálltak partra Afrikában és az ango
lok előnyomulása tartott, Weygand ott 
volt Afrikában, mihelyt azonban meg
jelentek ott a németek és Tripoliszban 
éket vertek a franciák és az olaszok 
afrikai gyarmati birtokai között, a 
helyzet az afrikai francia csapatok fő
parancsnoka számára is nyomban meg
változott és kilátástalanná válf.

Amint a nagy külföldi sajtóügynök
ségek utolsó értesülései jelentik, az a I 
benyomás uralkodik, hogy I 

De Gaulle tábornok angol támo. 
gatással afrikai offenzívat készít 

elő.
Vájjon nem fogja-e megelőzni ezt a

Törökország minden 
eshetőségre felkészült

Belgrád, máre. 11.
(Búd. Tud-) A „Politika" isztanbuli 

jelen lése szerint Bulgáriának a hár
mas egyezményhez való csatlakozása 
utál különféle találgatások láttak 
napvilágot Törökország aktív vagy 
passzív magatartása tekintetében a 
balkáni eseményekkel szemben. Ezzel 
kapcsolatban kijelentik, hogy Török
ország továbbra is érdekelt megfigye-

Szalonikit kiürítik
El akarják kerülni a menekülök áradatát

Belgrád, máre, 11.
Szaloniki vidékének polgári kiüríté

sével — itteni katonai megfigyelők 
szerint — közvetlen összefüggésben 
van az albán frontról érkező az a je
lentés, hogy a görögök a frontjuknak 
olyan szakaszain, amelyek kiszögelié- 
sekként, vagy kis földnyelvekként be
lenyúlnak az ellenséges frontba: visz-, 
szavonulásra készülnek elő. Ezeknek 
az előkészületeknek nyilván az az oka, 
hogy a görögök ki akarják egyenesí
teni frontjukat és előkészítik a túl 
sok csapatot igénylő kiszögélfcek fel
adását. Kézenfekvő a feltevés, hogy az 
albán frontról Görögország más Vidé
keire akarnak a tűzharchoz legjobban 
hozzáedzstt csapategységeket küldeni.
Szaloniki polgári kiürítését azzal ma

gyarázzák, hogy a görög hadvezetőeég 
azon a vidéken kitörő esetleges mozgó
háború idején szeretné elkerülni a 
ílandriai és északfranciaországi esemé- 

támadást a német-francia együttmű
ködés Afrikában? Erre a kérdésre az 
események fogják megadni a választ

O. B.

lője marad azoknak a balkáni és kö- 
zelkeleti eseményeknek, amelyek sa
ját érdekeit érintik, emellett azonban 
nem hagyja figyelmen kívül a más 
államokkal kötött megegyezéseit, s ezt 
külön is hangsúlyozzák. A tegnap esti 
török sajtó aláhúzta, hogy Török
ország minden eshetőségre fel van 
készülve azóta, amióta a német csa
patok megjelentek Bulgáriában.

nyékét. Ott, mint ismeretes, az ország
utakat elözönlötte a menekü.ő polgári 
lakosság és ezáltal szinte lehetetlenné 
tette a hadműveleteket,

Belgrád, máre. 11.
(Búd. Tud.) A „Vremc" bukaresti je

lentése szerint bukaresti körökben ki
jelentik. hogy Románia és Bulgária 
bombázására mindaddig nem kerül 
sor, amíg a német csapatok nem kez
dik meg az Egei-tenger és a Földközi
tenger elleni offenzivát

Német forrásból származó informá
ció szerint ez tíz napon belül nem fog 
megindulni, vagyis addig, amíg a né
met csapatok a legfontosabb pozíció
kat el nem foglalják, illetve amíg be 
nem fejeződik az a diplomáciai tevé- 

Ikenység, amelyet a jelen pillanatban 
Athénben és Ankarában folytatna!:.
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Pária, márc. 10.

Páris:
Háromnegyed éve nap-nap után cso

dálkozó emuertömeg ácsorog a Champs 
Elysées legrasyogóbb szállodája, a 
Claridge előtt. Mit bámulnak olyan 
állhatatosan a párisiak? A hotel előtt 
őriálló német katona tüneményes tisz
telgését. A párisi, aki katonakorában 
csak századostól felfelé tisztelgett, ezt 
is csak akkor, ha már igazán nem volt 
mód a „félrenézésre", most a Champs 
Elysées-en csodálja a német vasfegyel
met, amely Parisban épp úgy hat, mint 
a fronton ...

A rendőrség kihágás miatt egy hétre 
bezárta a királyok, maharadzsák, film- 
c.iászár ok legendás vacsorázóhelyét, a 
Rue Roydlon fekvő Maxlms-vendéglőt. 
Mit vétett a Maxim! Íme a vád! A 
háromszáz frankos vaesoramenüjéliez 
felszolgált tojásrántotta a megengedett 
két tojás 'helyett háromból készült...

Szappant városszerte hiába kere
sünk. Tisztálkodni mégis kell. Hogyan? 
Feleletül idézzük egyik legnépszerűbb 
reggeli lap hirdetését:

Minek keres szappant! Úgy sem talál! 
Jöjjön a zuhany fürdőbe! Meleg zuhany 
pótolja a szappant! Zuhanyozzon ná
lunk, Rue Grammon 12. szám alatt, 

vasárnap egész nap nyitva.

A legnagyobb siker Marcell Pagnol 
„Jazz" című darabjának felújítása 
Ilarry Batur nagyszerű alakításával a 
főszerepben.

A legnagyobb balsiker (magyarul: 
bukás) Sacha Guitry új darabja a 
Madeleine-szinházban.
' A színházi világ eseménye: fennál- 

l'.-a a először német színtársulat 
vendégjátékára készül a Coonédie 
Francaié©. A berlini Séhiller-színház 
fog a tavasz folyamáig néhány „estén 
1 'mutatkozni a francia közönségnek 
Uoliére templomában.

7

Vichy:
Mikor utoljára erre jártunk — még 

a háború előtt — az emberek betegen 
jöttek és egészségesen távoztak Vi
chy bői. Nemigen politizáltak. Mosta
nában nap-nap után felbukkan a Ca- 
sinot övező nagy- kertben egy-egy régi 
nagyság, széles mosollyal, makk- 
egúszségesen. Pár napon át politizál, 
az új emberekkel tárgyal, aztán furcsa 
mosollyal, hallgatagon távozik. Bele
betegedett V ichybe!

Elkeseredett politikusoktól származik 
a város új neve is: Vichy, a csalódá
sok városa...

A legkeresettebbek a svájci újságok. 
A viehyi „beavatottak" főleg azért ke
resik a külföldi lapokat, mert azokból 
remélnek megtudni egyet-mást abból, 
m i is történik a kulisszáik mögött...

< A „cimborák" világa elmúlt. Pétain 
áll a kortnánykeréknél. Lassan a leg
hitetlenebbeknek is be kell látniok, 
hogy ez a rendíthetetlen nyugalmú 
aggastyán nem eszköz senki kezében, 

■— mint ezt 'eleinte sokan hitték kül-és 
belföldön egyaránt, — hunom egy da
rab francia történelem. Megfontolt, 
bátor, őszinte, hajlíthatatlan. Paran
csol és viseli a történelmi felelősséget. 
Nem politikus, hanem francia! Talán 
ezért választotta annyi habozás után 
legszűkebb munkatársául Darlant, a 
„makacs tengerészt". Darlan talán az 
egyetlen vezető francia katona, aki 
1937 szeptembere óta nem hibázott.

BASEL
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Weygand bizalmasa, az 
egyike volt a köztársaság legnagyobb 
ígazságügyminisztereinek. ~ 
elsQ igazi Pétain-ember a Pétain-kor- 
mányban, —- mondta róla egy újság
író. Azt hiszem, igaza van.

Darlan az

Lyon:
Az egyetlen francia város, ahol — 

relatíve — még mindig jól eszik az 
ember. Pedig már nem is Herriot a 
polgármester. A „szabad" Franciaor
szágban Lyon a színházi élet központ
ja. Pierre Blanchar a Hamletot játssza, 
Louis Jouvet a „Nők iskolájában" arat 
nagy sikert.

Ám nemcsak siker terem Lyonban. 
Itt bukott meg Mistinguette. Úgy lát
szik, a második világháború már az 
örökifjú Mistinguettenek is megártott. 
Egy hete immár, hogy a legendás lábú 
és karú sztár üres nézőtér előtt ját
szik. Úgy látszik, valóban új világ kez
dődik a franciáknál, már Mistinguette 
sem kell nekik!

Lyon a „fekete vásár“ központja. 
Zugban, szédítő árakon mindent kap
ni. Egy tábla csokoládét 8 pengőért, 
egy doboz szardíniát 6 pengőért, egy 
kilogramm cukrot — persze jegy nél
kül — 5 pengőért! A rendőrség ember
feletti erőfeszítéssel naponta tucatjá
val zárja lakat alá a láncotokat. Hiába, 
a busás haszon csábít és egy elfogott 
„étel-gengszter" helyére tíz új lép.

A, gyarmatokra a füge és datolya 
emlékeztet. Rengeteg van és igen olcsó. 
Vatoságos népeledel.

Egyre kevesebb vonat és egyre több 
az utas- Ke-erves út után, csonttá 
fagyva érünk hajnalban Marseille-ba.

Marseille:
Minden zsúfolva. A hotelban vár

nunk kell, míg az éjszakai vendégek 
közül valaki átadja szobáját. Ugyanis 
a szállodák két turnusban adják ki 
fekhelyeiket egyszer nappal s egy
szer éjjel.

Marseille híresj., tengerparti sétá
nyán, a „Cannebiére“-en a Champs 
Elysées közönsége tolong. Itt tanyáz
nak számosán a Montmartre bohém
jei közül. Reggelenkint a legnagyobb 
közönsége Van Dongénnek, a modern 
francia festészet apostolának van, 
akinek vázlatkönyvébe egyre több 
„Marius" figura kerül. Pár méterrel 
odébb a filmstúdiókban lázas munka 
folyik. Jean Giono, a finomhangú 
költő filmproducerré lépett elő. Első 
önálló filmjét forgatják „A föld him
nusza" címmel. A szomszédos műte
remben Fcrnandel és Lucienne Bar- 
roux főszereplésével az első párisi 
„filmkabaré" felvételei folynak.

A nap eseménye pedig mikor az este 
a munkától kiéhezett szinészgárda a 
marseillei halászok meghívására la
dikba száll és Dumas Yf-szigetére ha- 
jókázik, az ódon börtön tövében tar
tandó kedélyes halászvacsorára. Halá
szok főzik a halakat, a vendégek szál
lítják a bort! Haj, nem egyszerű dolog 
ma egy kis bouillabasset vacsorázni 
Marseilleban.

Az üzletek nagyrészt üresek. Nincs 
áru. Egy új öltöny ruhához városházi 
engedély kell. Az engedélyhez leg
alább is egy esküvő, vagy egy ügyes 
szabó, aki balkézről, jó pénzért, mégis 
tud egy szövetet szerezni!

A kikötőbe nap-nap után főútnak be 
az afrikai leszer't katonákkal zsúfolt 
hajók. A legtöbben könnyeznek az 
örömtől, amikor másfél év után elő
ször újra Európa földjére lépnek. Váj
jon igazuk van-e!

Lassan virágbaborul a tájék. Kaktu
szok. Amerre a szem ellát, 
sárga: nyílik a mimóza.

minden

Riviéra:
Cannes: a gazdagok városa. A Mar

tinét — a legelegánsabb hotel, saját 
farmot vett, hogy tízpengős reggelijé
hez— Franciaországban egyedül! — 
tudja a tejeskávét felszolgálni. A 
Croisetten már fehér nadrágban sétál
nak a hölgyek és az urak- Tristan Bar- 

KULCÍÁRÉiHUPPERT tisztítója

hard pipazva halaszik a kikötőben. 
Milliós luxusyachtok unatkozva úsz
nak a kihalt kikötőben. Némelyiket 
egy-egy leleményes nyaraló kibérelte 
lakásnak. Olcsóbb, mint a hotelélet. 
Jean Murát immár három hónapja 
Korda Sándor pazar hajójának lakója. 
De vannak egész szerény kis yacht- 
lakások is, havi 50 pengőért. Ki tudja, 
tán új Velence keletkezik? Hisz az 
igazi is egy véres háborúban szüle
tett!

Cannestól szakadatlan mimózafüzér 
vezet Antibesig. A ragyogó tenger
parti stadion körül tanyáznak a fran
cia sport múlt., jelen és jövő nagysá
gai. Az örök napsütésben az olimpiai 
faluk mintájára itt élnek, treníroznak, 
tanulnak és tanítanak. Taris, a tegnap 
úszófenoménja, Padou, a legendás ví
zi póton agyság, Ladoyiago, a profivá 
lett Európabajnok-futó, Diagne, a 
francia válogatott futballcsapat egyik 
néger oszlopa és Korányi, a szegedi 
származású francia gólkirály. Időít- 
kint pedig megjelenik az antiibesi 
„nemzeti sport táborában" Jean Bo
rotva, a stJortkormánybiztos. A „rö
pülő tanknak" becézett egykori ten
ni szvilágnagyság igen komolyan látott 
hozzá, hogy a Vérszegény francia spor
tot újjászervezze. Annyi bizonyos, 
hogy szebb helyen nem lehetne hozzá
látni egy nemzet testkultúrának újjá
építéséhez.

Nizza:
Az utcákon gyakran látni kis Fiat

jukon száguldó zöld egyenruhás olasz 
katonákat. A Continental szállóban 
tanyázik az olasz fegyverszüneti bi
zottság. A nagy hotelokban előkelősé
gek élnek hónapokon át száműzetésben.

A kis szállodákban pedig itt rekedt 
Riviera-bolond angolok, akik most az

NRGY NRPOK, 
KIS HÍREK

Az olasz haditengerészet cirkálóinak 
COndottieri-osztályához tartozó egységek 
5069 tonnásak, nyolc 15 cm-eá ágyúval, há
rom hydroplánnal vannak felszerelve. 
Mindegyik ilyen egységen 505 főnyi le
génység teljesít szolgálatot.

Halié Szelasszt a. Tana-tótól délre fekvő 
területre helyezte át főhadiszállását.

Az angol kormány meggyorsítja a hajó
építést. A programot a munkásság szak
szervezeti. vezetőivel megtárgyalták s a 
munkásvezérek magukévá tették a terve
zetet. Ezentúl kormányengedély szükséges 
munkások elbocsátásához is, de a munka
hely elhagyásához is. Az új rendelkezések 
szabályozzák a munkabérek és túlórázások 
kérdését. Mindenütt tanácsadó szerveket 
létesítenek, amelyekben a munkaadók és a 
szakszervezeti megbízottak együtt 
részt.

vesznek

katonai 
a Das 
Wavell

Sir Archihald Percival Wavell 
pályafutásáról ír hosszabb cikket 
Reich című új német folyóirat, 
atyja és nagyapja is tábornok volt s ő
maga már 1921-ben, 37 éves korában ezre
des lett. Addig a gyarmati hadseregben 
szolgált. Résztvett a búr háborúban, majd 
Indiába került, Megtanulta az orosz nyel
vet is. A világháború alatt a belga és a 
francia fronton szolgált, 1917-ben pedig 
összekötő tiszt lett a kaukázusi orosz had
seregnél, amely a törökök ellen haroolt. 

.Az orosz összeomlás után lord Allenby 
alatt harcolt tovább Palesztinában a törö
kök ellen.* Erről a hadjáratról könyvet is 
írt s ebben a világháború legnagyobb brit 
tábornokának mondja lord Allenbyt, aki 
a példaképe. Tizenkét esztendő után mint 
V. György király szárnysegéd®, 1933-ban 
kapta meg a vezérőrnagy! rangot, majd 
nemsokára altábornagy lett. 19'7 augusz 
tusában nevezték ki a pajesztinai és trans- 
jordán’ai brit haderők főparancsnokává s 
közvetlenül az új háború kitörése előtt ne
vezték ki a középkeleti haderő fővezérévé, 
Graziani seregei megverték, elvesztette 
Brit-Szomáliföldet, de megnyerte a szidi- 
barranii csatát. Ez volt Anglia olső sikere a 
háború kitörése óta. Wavell a vi'ágháboru 
alatt elv"szt*tte egyik szemét. Csapatai közt 
rendkívül népszerű, Arch'eeak beeéz’k. A 
Reich azzal végzi cikkét, hogy Wavell t<-

ese-1 
Egész Franciaországban itt

amerikai követség huvi tíz fontos 
kegydijából élnek. A tánc tilos, a kari 
nevál — ' emberemlékezete óta előszón 
— teljes egészében elmaradt. A Casino# 
zárva. Mauricé Chévalier és Josephinej 
Baker fellépse jelent időnként 
ményt.
van a legtöbb napsütés és a legkeve
sebb élelem. Nizza az idén a virágok 
és az éhes emberek városa.

VillGfxanche:
Az amerikai hajók kikötője háborús 

á’mát alussza. Két nappal a háború 
kitörése előtt a polgármester villám- 
házasággal adta össze egy nagy ame
rikai hajó ötven szerelmes matrózát 
ötven francia lánnyal. Azóta a kikötő 
üres és az ötven amerikai asszony kö
zül negyvenöt már el is vált.

Az alsó kikötőből már csak tíz perc 
és felbukkan az operett-egyenruhás 
montecarlói rendőr.

Montecailo:
A Casino nyitva, az emberek ját

szanak, de a közönség megváltozott. 
Kispolgárok állják körül az asztalo
kat és a két parti baccarat, vagy ru
lett között lerohannak a szomszéd fű
szereshez, mórt úgy hírlik, hogy Mon- 
tecarloban még találni tojást. A régi 
világra csak az az amerikai rulettjá
tékos emlékeztet, aki domború táblá
jával változatlan izgalommal figyeli 
a krupié szavát. De este 11-kor a Ca
sino is zár. Elhalványodnak a Cote 
d’Azure lámpái, csak a tenger moraj
lik a szokottnál erősebben, ö sem érti, 
mi is történt tulajdonképen Francia
országban. ■

Földes László

homoknak nemsokára alkalma lesz még 
bebizonyítani, valóban az a nagy hadve
zér-e, akinek az angolok tartják.

Feltartóztatták a békák egy vonatot 
Costarioa állam San Jósé városának köze
lében. A békák c‘Sy szomszédos mocsárból 
jöttek b olyan tömegben lepték el a vas
úti töltést, hogy a vonat képtelen volt to
vább haladni. Előbb seprőkké1, botokkal 
meg kellett tisztítani a vágányokat, amíg 
végre tovább indulhatott a vonat.

A Times ankarai jelentése szerint Trá- 
ciában olyanok az időjárási viszonyok, 
hogy a sártengerré vált utak miatt még 
mintegy tét-három hétbe beletelik, amíg 
jelentékeny katonai akció indulhat meg 
Görögország vagy esetleg Törökország el
len.

Fokozott polgári légvédelmi készültsé
get rendelt el a török kormány Istanbuloii 
kívül még egy egész sor török városban 
is. A kormányrendeletben említett helysé
gek közt szerepel Brussza, Szmlrna, Arial i a 
és Adaná, valamint Gallipoü ós a Már' 
vány-tenger európai és ázsiai partján fék' 
vő valamennyi város.

Fantasztikus álhír terjedt el, mint ® 
Gronzbote írja, Zarah Leanderről, a híres 
filmsztárról. Azt hiresztelték róla, hogy 9 
Német Birodalom elleni kémkedés miftW 
agyonlőtték. A Grenzbote megcáfolja ezt 9 
nevetséges hírt.

Coventryben a törvényszék kényezermuO' 
kával súlyosbított háromhavi .fog-yházra 
Ítélte Cric-h Edvárd 28 éves szerelőt, aki 
egy légitámadás után a székesegyház r«®' 
jái között kutatott és ellopott egy 17*®- 
évl anyakönyvet.

Mussolini- és Pétain-hegyesúosok néznek 
egymással szembe az olasz—francia A'" 
pókban. Az olaszok már régebben PizZ° 
Mussolini névre keresztelték a Mont B’úfl0 
olasz területre eső csúcsát, a határon 
a franciák most az Aiguille de Blaltiérá* 
osúosot neveztek el Pétain tábornagyról-

A LotoVszígetek norvég halászai éved' 
ként átlag 100 millió tonna tonhalat f°V 
tok. Ez a tonhalmennyiség mintegy 40.0® 
hordó csukamájolajat szolgáltat. Régebb®® 
a csukamájolaját túlnyomón® gyógys^e^ 
gyártásra sasználták, ma, minthogy 
rlnt is állítanak elő belőle, egyike a T° 
banóanyaggyártás legfontosabb nyersíinj’9 
gainak.

Hunyadi János 
fórrá*** 

o hatA«ot hs»£Í»a'j4& ,



kispesti
polgárt isAoiálbart

Ma.. reggel ’ 8 óra után néhány perc
cel szinte egyszerre szólaltak meg a 
főkapitányság, a mentők, a tűzoltók 
telefonjai és a vonalak végén izgatott, 
kapkodó hangon jelentették:

Borzalmas, szerencsétlenség, 
történt... Kispesten felrobbant az 
isk ola.,. gyerekek ron cs őhíd lak 
szét!... Pokolgépes merénylet tör

tént!. ..

A riasztó hírek után megindult a ha
tóságok gépezete: mentőautók rohan
tak végig az Üllői-utón. Kispesten a 
Kossuth Lajos-tórén, az iskola előtt, 
óriási izgatott tömeg feketéllik. Az 
épület bezúzott ablakai mögött orvo
sok dolgoznak, a kapu előtt izgatott, 
sápadt gyerekek síró csoportja, anyák) 
rohannak be az iskola elé, kétségbe
esett hangon hívják gyermekeiket, 
közben a rendőrök sorfala között egy
másután hozzák ki a sebesült iskolás 
fákat a második emeleti tanteremből, 
ahol rejtélyes robbanás történt.

Az izgatott csoportokból a téren ka
vargó emberek szavaiból csak lassan 
lehet rekonstruálni, hogy mi történt 
a kispesti polgári iskolában.

Reggel' 8 óra előtt néhány perccel 
diákok tömege sietett be az iskolába.. 
Az elsőemeleti II/B. osztály egyik kis. 
tanulója, Szigeti Sándor, hóna alatt 
6gybar.ua oso&Wgul állított be az 
osztályba:

— Fiúk, — kiabálta, — idenézzetek, 
valami muris dolgot találtam a téren.

Az egyik padra letette a barna pa
pirosba burkolt csomagot, amelyet 
rögtön kibontottak. A barna csórna, 
golópapírból konzervdoboz nagyságú 
fémszelénce került elő. A gyerekek 
összeserégléttek á dölíóz körül. Szigeti 
Sándor elővette körzőjét és nekifeszí- 
tettp a dóhoz- tetejének:

~~ Megnézzük, mi van bentié; 
mondotta, — •’ teljes erőből feszegetni 
kezdte, a dobozt...

A következő pillanatban hatalmas 
detonáció reszkettette meg a leve
gőt... A doboz felrobbant; füst 
es láng csapott fM, az osztály kö
zepén a körülál’.ók sikoltva rogy
tak össze, az ablakok bezúzódtak, 
a tanterem egyik fala végigrepedt- 
és a robbanás ereje a földre téri’* 1 * * * * * * 8 
tette az osztály minden tanulóját,

— A Turáni Vadászok kulturális előadása, 
A Turáni Vadászok hazafias szervezetének 
•IV., Ferenc József-rakpart 23) központi

i helyiségében március 13-án. csütörtököd
délután 7 Órakor Féjja Géza tanár, író „X 
magyar népművelés kérdéseiről" tart elő
adást. A vezetőség ezúton kéri tagjait és 
a® érdeklődőket az előadáson, való, meg
jelenésre.

— Préluds. (Paul Géraldy új könyvej
'■világhírű dráma, mag egy világhírű
k’is- regény: az. új Géraldy-kötef „tartalma". 
A regény egy, férfit mutat be, aki két, nő
■között tétovázik. A drámában pedig egy 
nő vívódik kát férfi között. Géraldy két kü
lönféle műfajú, de egy hangulatú remeke a 
legtisztább költészet regéuyban és színpa
don!,, egy nagy lírai témának két bravurps 
tétele, fölényes, és szikrázó játék a ezerelem 
örök nagy témájáról. A könyv kapható, a
8 Órai Újság könyvosztályában.

-------—---- - ------ ----- ----- j---- ...... n- ■.■■■--■

Pillanatnyi dermett csend után kava
rogva tört ki a pánik az iskolában. A 
Il/B. tanulói közül azok, akik nem 
Sérülték meg, kitámolyogtak a folyo
sóra:

— Felrobbanunk! — kiabálták. 
klsnekiiljetek!

Senki sem tudta, hogy mi történt 
lajd'ónképpen. A kis diákok serege le
rohant a lépcsőkön* csak néhány _ ta
nár nem vesztette el lélekjelenlétet, 
lesiette a II/B-be, ahol borzalmas lát
vány fogadta őket.

A szétroncsolt padok között ott 
feküdt Szigeti Sándor rettenetesen 
széjjeltépett vérző teste, mellette 
egy másik kis diák, Vasesik Ödön 
hevert vértől borítva, aztán még 
három fiú szétszaggatott teste bo
rult rájuk és a padok között még 

néhányan feküdtek...
A robbanás felriasztotta a. környé

ket.
Az iskola sízomezédságában lakó két 

MABI-orvos: dr. Dvorák. Rudolf és 
^kotnitzky Pál, átrohantak az épii-

tu

ta

r ~~ UJ kormányfőtanácsos. A kormányzó. 
?\ miniszterelnök előterjesztésére: dr. Hitel 
{lesnek, a Nemzeti Takarékpénztár Rt 
- őyvezető igazgatójának,, a hitelélet terén 
szerzett érdemei elismeréséül a m. kir, kor- 
t0®nyfó'femács<>si címet adományozta.

■ V rii*
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Jetbe, és- sj tanárok segítségével kivit.-, 
íták a tereuiből a sérülteket., Szegény 
kis Szigeti Sándoron már .nem lehetett 
'segíteni, borzalmasan összeroncsolt 
bestében már nem volt élet. Közben 
■.megérkeztek!, A mentők is.. Rendői-ök, 
(valahogy vissza-vzorították az izgatott; 
tömeget,,a, kaputól, hordágyra tették 
Vasösik Ödönt,- de mire kórházba, ér

itek, . már halott volt.
Még. egy kis diák, .Tündér Károly, 

haldokolva került a hvrhá.zi ágyra* 
^ezenkívül még. két. súlyos sebesültet*. 
.Kovács Sándort- és Tóth Lajosi vitték, 
a kórházba. Négy rajásik; diákot, akik, 
kúlyps. légnyomást' kaptak, szintén, 
kórházba vitték.

Amíg a sebesülteket kórházba vit
ték, a robbanás helyszínén máris meg-

Roosevelt sajátkezű

Róma szerint Belgrád elientáll az angolszász nyomás
nak - „Küszöbönálló fontos eseményt” jósol a Stampa

Belgrád elientáll az angol-szász 
uyomúsnak és noha nem csatlako
zik a német—olasz—japán paktum
hoz, magától is megtalálja a mód
ját az új, rendbe való beilleszke- 

■■!;■ ■■■•-> désnek.
j A torinói Stampa, amely néhány 
napja inár., kijelentette*- hogy senki 
sem kívánja Jugoszláviától a magyar, 
román, szlovák és bolgár példa köve-, 
tését, vagyis a hármas, egyezmény 
aláírását és az ezzel járó kötelezettsé
gek vállalását, —
i ma reggel kaiwtt belgrádi jelentésé

ben „küszöbönálló fontos eseményt" 
jósol,

amely „ha nem is változtat majd a 
: Belgrád—-Róma és Belgrád—Berlin 
között jelenleg is fennálló barátságos, 
állapoton, mégis kemény cáfolat lesz 
az ellenség híreire. Ez az, esemény, bár 
semmi újat nem hoz a tengelyhatal: 
mák és. Jugoszlávia viszonyában, de 
kikristályosít ja a jelenlegi helyzetet, 
amelyet többfelöl igyekeztek megin- 
gatni".

A nemzetközi szemlélők, akik általá-

i'
I
8

tadótilöjának teleiönjelenlés.

Milánó, máre. 11,
„Kém: túlzás azt. mondani, hogy az 

Egyesült Államok beléptek a háború- 
í.baS, jelenti ki a gróf Ciano. kül
ügyminiszterhez közelálló Gazzetta del. 
Popolo. A felelős politikai körök még 
■mindig, igyekeznek a tengerentúli feji 
leményekkel szemben méiv,ékletet ta
núsítani és nagy önuralommal és jó
akarattal megpróbálják az Egyesült: 
Államokat a történtek dacára, hanem 
is semlegeseknek, de legalább nem-

: hadviselőknek tekinteni,
A fasiszta sajtó! azonban most 
már teljesen úgy közeli az ameri
kai kormányt, mint a tengely \ 
elinségét és egy szinteíii emlegeti 
az USA-t Angliával és Görögor

szággal.
Még- a, volt ellenséggel, Franciaország
gal szemben is összehasonlíthatatlanul: 
(barátságosabb hangot használnak a 
■lapok az afrikai francia gyarmatok, 
svédeméről kiadottvichyi kormánynyi
latkozat és Lévainak a meg nem szállt 
területre váló visszaköltözése Óta.

A „védteleneket megrohanó" — agg- 
ressore — Anglia mellé vajó nyilt ki
állásán kívül még újabb támadási fe
lületet nyújt a tengelysajtónak

i Roosevelt elnöknek a balkáni 
ügyekbe való beavatkozása.

Minden cáfolat, ellenére továbbra 
felszínen tartják és a legélesebben bí
rálják az újságok a Jugoszláviának 
adandó angol—amerikai segélynyújtás 
felajánlását.

A Telegrafo belgrádi tudósítója sze- 
' ríni

útban van Roosevelt elnöknek Pál 
jugoszláv korm-inyzóherceghoz in

tézett sajátkezű levele,
amelyben többek között a „követendő 
külpolitikai irányzat alapos megfon
tolását" tanácsolja. Rámában mind
ezek ellenére nem vonják kétségbe, 
hogy

tát

ind,üli ű hatóságok munkája. Dr. Ja-. 
húsz Ső'/j&ef. rendőrkapitány irányí
totta a borzalmas szerencsétlenség fel
derítésének munkáját. Sorra hallgat
ják ki a II/B. osztály növendékeit, de 
azok nem tudnak mást mondani, mint - 

■a már ismert előzményeket.

A robbanás ereje a katedrái telje
sen szétronesoita s egymás hegyére- 
hátára dobálta az osztályban a ae* 

héz iskolapadokat.

Szinte véletlen, szerencse,, ■— am.eny- 
myibeu ilyenről lehet beszélni.— hogy 
í: tiem volt több áldozata a szörnyű ka- 
tüsztrófának. A déli órákban még min

idig.. nagy törne? szorong az isk-o-la. 
környékén. A szülők, sorra, jelmitkez- 

: nek fiaikért. Tanárok nyugtatják meg 
Saz-’ aggódó; évdekiő.dőket. A két halott 
gyerek szülei, egy altiszt meg egy öz- , 

jvegy- varrónő, ÍJogy mi volt a felrob- ; 
ilbpntf dobozban és hogy került a külö- ; 
inös csomag a Kossuth La jós-térre, 
még egyelőre nem lehet tudni. A rend
őrség hatalmas apparátussal nyomoz. -

'Fintér Károly délelőtt 11 órakor a 
Szent István-kórházban, anélkül, hogy 

),mg£fához tért volna egy- yiltmatra i^, I 
.meghalt.

bán messzebb mennek féltevweikbep, »
ezekből a közvetlenül a jugoszláv fő
városból kapott olasz hírekből azt ol
vassák ki, hogy

a legközelebbi háborús események 
teljesen ki fogják kerülni Jugoszlá

viát ®
és ha Belgrád külpolitikáját a szük
séghez képest bizonyos iránybán wő- 
dösítja i»,. semlegességét és független
ségét, — amelyet itteni felfogás sze
rint legfeljebb London és Washington 
veszélyeztet, teljes mértékben, meg 
fogja őrizni.

Gyöwyi Miktós

— Halálozás, özv. Kunst Ottóué szül, 
Reisehl Karolin 72 éves korában meghalt. 
Temetése 11-én d. u. 4 órakor lesz a Kere- 
pe-sl-út melletti temető halottasházábóJ-. Az 
elhunytban. R’d.'der Gyula műépítész-tanár 
és, ossz, képviselő felesége édesanyját gyá
szolja-II   ,,     nui.imn.i.iiiJiiiii.11 iiiiül    ow.. w« m'iiliijiiwiw111

IOSACHA GUITRY
I vidám filmjén agglegény

FORUMI

Jugoszlávia 
a diplomáciai figyelem 

tárgya
Szófia, máre. 11.

(Búd. Tud.) A Slovo azt írj®, hogy 
Jugoszlávia továbbra is a diplomáciai 
figyelem tárgya lesz. Ez eltart még 
néhány napig, azonban végül be fog 
bizonyosodni, hogy a Jugoszlávia és 
a Németországi közötti viszony abban 
a szellemben fog fejlődni, ahogy azt 
Hitler körvonalazta legutóbbi beszé
dében’, még jiedig a jószomszédi vi
szony szellemében. Ez a viszony nem 
is lehet más, mivel Németország a 
legnagyobb és a legjobb vásárlója a 
.jugoszláv mezőgazdaság terményei
nek. Meg vagyunk győződve — fejezi 
be a lap hogy a jugoszláv—német 
viszony rövid időn belül véglegesen 
tisztázódni fog.

Az athéni német követ 
tárgyalásai

Belgrád, máre. 11.
A belgrádi lapok értesülése szerint 

az athéni német követ vasárnap hosz- 
szas tanácskozást folytatott a görög 
kormány vezető személyiségeivel.

A Belvárosi Takarékpénztár 
erMeljes fejlődése

A Belvárosi Takarékpénztár most tette 
közzé isid, évi zárszámadását. Az adatok 

! további számottevő, fejlődéséről tanuskod- 
nak, ami azért figyetemrem,éiliü>, mert az in- 

I tűzet nagyobb üzletfelei mellett a lefolyt 
i évben, is különös gondot fordított a kis-, 
iparosok és kiskereskedők hiteligényeinek 

; kielégítésére. Ezt a fontos hivatását fiókjai 
j és affiliált, intézetei révén vidéken — és 
j most már a visszatért országrészeken is — 
: eredményesen tölti be.

A takarékpénztár terjeszkedésével arány
ban gyarapodtak az egyes üzletágak. A 

> most közzétett mérlegben a pénztárkészlet 
i is magasabb:. 3.05 millió P. y-tátótárcája 
i 31.28 millip, amiből 22.97 millió a tárca
váltó és 8,97 millió az állampénztár —- és 

, kincstárjegy. A takarék a lefolyt évben 5.44 
í mjlliót jegya^tt á. rA0dlejáratú állathpsPÍ* 
rökból, A^t <Id°sí?/c. 6.99 milliqrój 8.6

i millióra emelkedett. Értékpapírtárcája 
í 6.94 millió,, amiből 2.66 államadós.
’ sági kötvényekre, 4.29. millió,, pedig az ér
dekkörébe, tartozó péniznitézetek ' részve- 
nyeire és egyéb értékpapírokra esik. A zá
loglevél- és községi kölcsönüzlet 16.59 mil- 
lió.8. tét.els kevéssé válüfwtt. Hyugfiljpéuz- 
tárának vagyona 1.99 millióról 2.11 milliórá 
emelkedett. Az intézet iránt megnyilvánuló 
bizalomra jellemző, hogy különösen iaka- 
rékbetétüAete gyarapodott is a folyó
számla betétekkel 13.97 millióról 16.5.8 mil
lióra növekedett. Tekintélyes fejlődésre vall 
az is, hogy kezességi üzlete 5.24 millió az 
előző évi 3.68 milióval szemben,

Az élénkebb forgalom és a nagyobb be
tétállomány a. bevételeket 1.49 millióból 
1.78 millióra növelte. Ennek ellenére a?,; el

vetésére használják fel: 200.000, pengővel 3 
f aortáét és egyéb, alapokat gyarapítják, 
100,517 pengőt a' jövő üzjotévre írnak át. A 
közgyűlést március 22-re hívják össze.
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Háromhetes hangversenykörútra 
megy Olaszországba 
Zathureczky Ede

Reprezentatív , hangversenykörútra magy 
Olaszországba március végén Zathurevzky 
Ede,, a Zeneművészeti Főiskola kitűnő ta
nára. A világhírű hegedűművész ezzel az 
út javai a Servizio Nazionale Concerto meg
hívásának tesz elegét. Első állomása Róma 
lesz, aho>I április 1-én az Augusteo, nevű is
mert hangversenyteremben, Matinari ve
zénylete mellett, a római fiihagmónikusok- 
.ka! tartja hangversenyét. A hangverseny
kőrút háromhetes tartama alatt tizenöt kon
certet ad, melynek főbb állomásai Firenze, 
Velence, Siena, Verona, Bari lesznek. Za
thureczky Ede műsorán a nmgyar zene kép
viselői közül Hubay, Bartók és Kodály mű
vei szerepelnek.

Debrecenben Donna Diána:

SZÖRÉNYI ÉVA
Érdekes vendégjáték 

lesz vasárnap este 
Debrecenben: Moreto 
klasszikus vigjátéka 
kerül bemutatásra a 
Csokonai Színházban 
In no c en t-V in c ze 
Ernő költői fordításá
ban, úgy, ahogyan ez 
a verses játék tavaly 
őszön a Nemzeti Szin- 

Bajor Gizi szere-házban szinrekerült.
p ét, mint meghívott vendég, Szö
rényi Éva fogja játszani. Az elő
adást Both Béla rendezi s a debreceni be
mutatón megjelenik a mű fordítója is. Míg 
Szörényi Éva Debrecenben vendégszerepel, 
szerepét, Piacidat a Nemzeti. Színházban, a 
felújítót^ e ynArf.z.a Éva.
játssza. . ' ■

a „Háiom a kislány"?
Furcsa hír terjedt el színházi körökben, 

az ember alig akar hinni a fülének. Egy 
fiatal színigazgató, aki már szolgált műkö
dése alatt néhány meglepetéssel, állítólag 
uj librettói akar íratni a „Három 
a kislány" című, immár klasszikus operett
hez. A Sehubert-muzsikát persze megtar
taná s a szöveget s a mesét azonban tel
jesen átíratná. Hogy ezt a különös 
átalakítást ml teszi szükségessé, egyelőre 

z még titok...

MULATSÁGOS KIS UJ LAKÓJA VAN 
a Hidegkúti-úti Csat hó-háznak: Betyár, 
egy üthónapos szálkásszőrű tacskó. 
.4 kiváló író, a Magyar Színház népszerű 
igazgatója, tegnap kapta a kiskutyát és a 
jövő hónapban már komoly munkára fogja: 
Betyár kijár majd vadászni gaz
dájával. Most azonban még élheti a 
kutyakölykök víg és gondtalan életét, pláne, 
mert j á tszótársa is van a szomszéd
ban. Herczeg Ferenc ugyanis szintén 
tegnap kapott egy szálkásszőrű daxlit 
■ugyanabból a tenyészetből, mint Csathó 
Kálmán.

A KÖZÖNSÉG FIGYELMEZTETÉSÉRE 
közli a Vígszínház, hogy a „Hattyúdal" 
című angol újdonságának előadásai pon
tosan háromnegyed nyolckor 
kezdődnek.

ami suli 
UJ MŰSORA 
ÓRIÁSI SIKER 

ipu

Ezen a hídon vonultak be 
a németek Bulgáriába

egyébként teljes bajnoki fór-
A program és 

.Ferenc város—WMFC, Ü Hői-

Lassan kialakul a Ferencváros játéh-'s 
nem kell tehát félteni a bajnokcsapatot .í 
zöld-fehérek barátainak. A hat pont előny 
bizonyára elegendő lesz a bajnokság meg
védéséhez, még akkor is, ha közben egy két 
olyan baleset éri a csapatot, mint a múlt
kor a diósgyőriekkel vívott mérkőzésen..

A zöld-fehérek a most soron levő fordnló- 
WMFC csapatával 

csapat is kezdi 
sőt talán még erősít is, 

valószínű, hogy az üllőiuti 
meglepetést okozzon a l’erene-

A Ferencváros 
a csepeliekkel' mér 
a következő fcrcSaa!

A JAPÁN MINISZTERELNÖK TESTVÉR
BÁTYJA, Konoya herceg, a világszerte is
mert karmester, tavasszal Finnország
ba utazik s két különleges japán! zene
kari hangversenyt vezényel.

ILLYÉS GYULA-ESTET rendez holnap 
este nyolc órakor a Zeneakadémián a Nyu
gat. Az esten a színészek és előadóművészek 
közül Somogyi Erzsi, Lehotay Árpád, Gobbi 
Hilda, Major Tamás, Simonffy Margit, Gel
lert Endre, Bihary József, Hont, Erzsi és 
Szendrő József lép fel, az írók közül pedig 
Babits Mihály és Cs. Szabó László tart elő
adást.

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Carmen (Vz8)? — NEMZETI- 

Elnémult harangok (V,8). - KAMARA: Kaland 
ívsT íMe8'y asszonyt szeretekVÍG: Feltékenyseg (V<8). — MAGYAR: gyergyói bal (V.8). - MAGYAR MŰVELŐDÉS’ 
HAZA: Szigony gazdagok (filmelőadás, 5, Vtó). 
“ zES&ffi1 Fityfiritty (V,8).—.ANDRA SS, ; n® látssz a/szeretemmel (8);-—■_ PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel 
arra... (V«). ~ ERZSÉBETVÁROSI: Dankó 
Pista uotafaja (V.6, 8). - JÓZSEFVÁROSI: Az 
ördög nem alszik (V<6, 8). — KISFALUDY: 
xS.™tÍ?,S monai 8). - KOMÉDIAORFEUM: Kassner, a varázsló P/jD). MARA VARIETÉ: Tabáni álom i 
ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9).

. — KA- 
(V=9). -

RÁDIÓ
1941 MÁRCIUS 11, KEDD 

BUDAPEST I.:
14.19: Gyermekdélután. —■ 19.45: 

időjárásjeientés, hírek. — 17: Hírek _____
ruszin nyelven. —- . 17.15: „Mindnyájunk gond
jai." A Közellátási Szolgálat közleményei. — 
17.M: Ilniczky László tánczenekará játszik. — 
17.55: „Finomodunk." Kardeván Károly elő
adása. — 18.29: „A dallam?* Adám Jenő elő
adása. — 19: Hírek magyar, német és román 
nyelven. — 19.20: „Magyar önismeret." — 19 25: 
Cigányzene. — 20: Finta Zoltán verseiből előad 
Fáy Béla. — 20.10: A Rádió Szalonzenekara. — 
21: „A homoktorta?* Kádár Erzsébet elbeszé
lése. — 21.20: A zágrábi ,„Zvonimir*‘-kórus
hangversenye. Hangfelvétel. — 21.10: Hírek, 
időjárásjeléntés. — 22: A Mária Terézia 1. hon
védgyalogezred zenekara. — 23: Hírek német, 
olasz, angol és francia nyelven. — Utána kb. 
23.25: Cigányzene. — 24: Hírek.

Időjelzés, 
szlovák és

— A Külügyi Szemle márciusi kötete im
pozáns kötetben most hagyta el a sajtót. A 
dr. Drucker György szerkesztésében meg
jelent új szám a világpolitika minden idő
szerű eseményéről. Első helyen hozza a 
Külügyi Szemle azt a gyászbeszédet, ame
lyet gróf Teleki Pál miniszterelnök a kö
zelmúltban elhunyt gróf Csáky István kül
ügyminiszter ravatala előtt tartott. Dr. 
Márffy Oszkár, dr. Pongrác? Kálmán cik
kei után dr. Buócz Elemér „A tengelyhatal
mak gyarmatpolitikai törekvései" című 
áriatokban gazdag tanulmányát és még so-k 
étékes cikket olvashatunk.

— Uj helységnévtár jelenik meg május
ban. A Központi Statisztikai Hivatal má
jus hónapban új helységnévtárt ad ki, 
amely a megnagyobbodott ország mai egész 
területét felöleli. Az új helységnévtár elő
fizetési ára április 1-ig 6 pengő, míg e ha
táridő után bolti ára 9 pengő lesz. Meg
rendelések kizárólag a 100.703. sz. csekk
lapon eszközölhető.

bán a csepeliekkel, a 
kerülnek össze. A csepeli 
összeszedni magát, 
de az nem 
sporttelepen 
városnak.

Vasárnap 
dúló lesz, hót mérkőzéssel, 
a bíróküldés: 
út, fél 4 órakor, bíró: Palásti. — Újpest— 
Elektromos, Újpest., fél 4 órakor, bíró: ftg- 
ner. — Haladás—Törekvés, Szombathely, 
fél 4 órakor, bíró: Újvári. — Beszkárt— 
SBTC, Sport-utca, fél 4 órakor, bíró: Ru
bint. — Tokodi ÜSD—Gamma, Tokod, fél 4 
órakor, bíró: Siklós. Szolnoki Máv.— 
Diósgyőri. Mávag, Szolnok, fél 4 órakor, 
bíró: Horváth. — Kispest—Szeged, -K' f, 
fél 4 órakor, bíró: Moldoványi.

MOZI
,.r_* ffiass,(o0d-u4 4): Tuzkeresztsfcc;. PM, Vtfi V<8 VíIíD _

(12U127): Mindenki máit szeret. ( /44, 8/.*6, ’/íS, ’/ilr.l V. ’/í.K), S/*J2. ■*> 4 6 R 1(B _
(Előadások: ’/.4,/A (*2-kor is) - ÁTRIUM (153-Elnémult harangok, (‘/jő. </s8, V2IO 

Ví4-kor is) -r- BELVÁROSI (384-563): Á méné- 
kulo asszony. (4. 6, 8, 10, v. jobb t. 2, 4. 6, 8. 
10, bal t. s/<3, 8/í5, V47, 8.49) — BELV ÍROST

(181-344): Cigarettafüst (filmnovella). 
A világ gyarmatosításának ' története; Székely 
bal. Színes rajzfllm. Magyar, Ufa, Luce és Fox 
Híradók. (Folyt. egyórás előadások 10—24 
óráig) - BÉKE (201-038): Hétszllvafa. (5. 7, 

-im 7 ’/'4, .’-fk W* ~ BODOGRÁF(149-jlO); A menekülő asszony. (Vaí, V*6, Ve8 >/‘il0 v 
VílO, V2I2, Vt2-kor is) — BROADWAY (422-?22)» 
Egy csők és más semmi. (V-4, í/z6, V28, ’MO sz 
»-//n’k0J ÍSLr.,BUnAI APOLLO (35U500)’:’ Hétszllvafa. P/25, 8/<7, 9, ^2, l'sí n2R

„N CAPITOL (134-337): Kék Madár’. (U, 
,',28’ ;,10) - CASINO (383-102):Dankó Pista. (>/i6. »/i8, »/«10, sz., v. VA-kor is) — 

ítUí, (111-140): Ciseo, a száguldó lovas, (’/rf,! »/«8, s/ilO, sz., v. ’/14-kor is) — CORSO (18-28-18)- j 
A kegyelmes nr rokona. (‘/rl>, >/,8, "/sió. sz.. v. 
■hi-kor .is) r. CORVIN (1.38-.988):,.. Jud Süsfi. 
(>/í4. */rf, V.8, Y»10. v. >/<2-kor iSU— DAMJANICH 
(425-644): Az örömapa: (x/»4. V26, lft8, VilO, v. 2, 
4, 6, 8, 10) — DÉCSI (125-952): Allpang, f” 1 
%8, V:l0, sz.; v; ’/14-kor is) - ELDORÁDÓ ? 
171): Gül Baba. (4, 6, 8. 10. v. 2-kor is) - 
ELIT (114-502): Hatodik emelet. (4, 6, 8, 10, v. 
2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 146-702): Tokaji 
aszú. (’/i5, 7, 9, v. V<2, */<4, ‘/<6. 'itg, —
FÓRUM (189-543): Kilenc agglegény. 
w’-?1 nz’’.v- is) “ GLÓRIA (427-521)’HetszUvata. m, «Ő7. 9, sz. '/U. '.M, V*8 
ÁaihkntXa6’i /!?,'1íor is> - HÍRADÓ (222-499): 
Srékm.?’ rV, v!,a« gyarmatosításának története. Székely bal. Színes rajzfilm. Magyar Ufa

- níra<1Ók-eSYórás élőadá-
— Hollywood (2-’5-oo3): Zárt tárgyalás. ('/s4, V26, !/i8, %10, v. V,2-kor 

HOMEROS (296-178): Szerelemből nősültem. 
fiWl’ 1SZ -'^jt01.* ,v' /l2-töl) — IPOLY (292-,nti^an férjék. («.M, ‘,'>6, 1/28, l/,io

.;koI tó;!, - JÓZSEFVÁROSI (134-644): Hétszllvafa. ('A4, Vrf, </,8, "MO, v. '02-kor is) —
Ő23-901); Tóparti látomás. (11, 2, 4. 6, 8. 10) - KORONA (353-318): Nápoly a csó

kok tuzeben. ('h4. ‘.W. Vi8, Vrio. v. i/(2-kor isi — 
KULTLR (386-Í93): Nápoiy a esókok füzében. (5, /.8 >/,10 v. >/<2-töl) — LLOYD (111-994)-
Hazajaró lelek. ('54, Vifí, >08, i/t10, v. ‘/,2-kor

~ NYUGAT (121-022): Hétszllvafa. (*/»5, 7,. — —------- , __ -
(4!22-78S5h ^HétlzilvAfr 3(>ó5 “/.pT verseny^ők fogadalmat tettek, hogy sport-
ívi 1/?’ ?lfl* v- ,/l2-tor is)’ _ ÓLYM'pia’(42á -1- ---------  1-"~-—
lWIotí TV18!’8-/11* 2. 4, 6 8, KI) _ OMNIAUéW-125). A kegyelmes ur rokona. (5, »/a10

sz, v. 4, 6, 8, 10) — ORIENT (114-926): íren 
vagy nem. (Vs4, */t6, Ví8, VdO, v. V22-kor 
V KTJV^N X/ in 46 447?/:-> Schubert's^renád. (V4,

Zv’ 4I0, /<2;,kor ié?) PALACE -(2211-222). Frankenstein fia. (11, 2, 4 c 8 l<n — 
rA?nRI^ o1]45'673?; A kolostor lilioma. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) — PHÖNIV wái-szllvafa. (11, 1. é, 5, v" Aw) 2 R4nwq 
(122-098): Iréné. (Vrf, ‘/.S, i/no, S2„ v/vJukor 
X : Elsodort asszony. (>/<5, >/<7, 9.
(^4 441’1-7 A /s2-kor is) - RIALTO324-44.3). Az ifjú Edison. (11. 1, 3, 5, ','.8. V>10 
ÓWWIO)1-2'^’ i4’-*’’ 7 ROYAL APOLLO(222-002): Olajvaros. (’/:5, 7. VilO. sz.. v. 2-kor 
p/4 i>eSvY°?, (i-íS-O-lO); A kolostor lilioma. (Vi4, !/:5, V28. Vilii, v. ValO. </:12 ‘g’-knr icl 
?,9ALA (114 411): A Manderley-ház asszonya. 
Uóí’- V °',.ezr ’í.,2-?or “) - SIMPLON (268- 993): Hazajaró lelek. (‘i4. !/>6, V>8, VriO v Vö-kor is) _ STEFÁNIA ” 
Balalajka. (Hétk. 5, 7. 9. 
’/VO) - STÚDIÓ (“5 27........ emceii ____________________ ’ ___ •* ”
Hétri&ate’ GL’ ót I ,,em nafryObb 100 kcm-nél-
v.i, v.s, >/<S.. ?7,10) - TÚRÓN (120.003):' Nánoly 
a csukok tusiban. (11. Vs2, 4, 6. 8, 10) — 
i7RANIA (1'4()’8lfi): A nyugati gy'ze'em. (5, Ví8,

sz.. v ’/iS-kor is) - VESTA (222-401): Cserebere. (11. V.2, !Ó4. Ns. Vi8. >/:10 v 11 2 
-16, 8, 10) — ZUGLÓI (236-3O9>: Maradj!‘(5. ’/sW, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 10)

6Z., V.

j’M,133-

(>/<«, Vs8,
'/rf, '!:8,

........ — íixnAuu (222-499):
Srékm,?’ Ál T,off. I-Varmatositásának története.

I A FŐISKOLAI VÍVOK március 23-án 
I mérkőznek Budapesten az olasz főisikolá- 
I sokkal, liay Béla., a főiskolások kapitánya 
I tegnap kijelölte a. magyar válogatottakat. 
| Kardvívásban Németh, Szed maki, Mikes 
I (tartalék Demeter), tőrvívásban Nédeczky, 
I B'edő, Berzsenyi (tartalék Tilly), pá-rbaj- 
I tőrvívásban Rcrrieh, Balázs, Hennyei (tar- 
I talék Ritter) képviselik a magyar színeket,

A MENCSULON
összetett 
valamint 
alapján a 
ponttal. 2. 
(Beszkárt) 
1. Iglói Lászlóné (MSK) 265.0i8 p. 2. Térfi

I Gabriella (MAFC) 282.096 p. 3. Delmár Szil
via (MSK) 284.7 p. Csapatbajnok a MAFC.

SZLCS (Pénzintézeti Központ) nyerte a 
Bankliga kardvívó bajnokságát. 2. Hor
váth (Leszámítoló Bank). 3. Gerevich (Mis
kolc). 4. Prückler (PK). 5. Köves (PK). 6. 
Ugrón (Földhitelintézet). 7. Wirter (Föld
hitelintézet). 8. Mosonyi (Kér. Bank).

A DOLGOZÓ NŐK KOSZORÚI X. kerü
leti csoportja csütörtökön este fél 7 órakor 
a Szent László-tér 1. szám alatt Bolimann 
Erzsébet vezetésével, az V. kerületi cso
portja pénteken este fél 7 órakor az Alkot- 
inány-u. 9—11. sz. alatt Paku Emőné veze
tésével bemutató órát tartanak.

AZ EURÓPA BAJNOKSÁGOKRA ké
szülő ökölvívók tegnap este, kezdték meg 
a munkát. Előzőén Kalándy Imre, a MOSZ 
társelnöke mondott beszédet, majd pedig a

rendezett alpesi 
síbajnokságban a lesiklásból,
műlesiklásból álló futamok

bécsi Lentschner győzött 164.65 
Szikla (MAFC) 189 p. 3. Kővári 
189.1 p. A hölgyek versenyében

. .. v.
(225 276):

*1x6, V,8. VrlO, v. 
(Kispest. 349-338): 
*/i2. VH; Vi6. Vt8. 
Hatodik emelet.

szérűén készülnek a nagy küzdelmekre.
A MAC mezei futóversenyt rendez vasár* 

nap a Margitszigeten. A versenyre 236 ne
vezés érkezett.
járnak.

„SZÉKELY SPORT OTTHONA" tervez 
Marosvásárhely vezetősége. A város tizen- 
négyholdas parkot bocsátott sporttelep épí
tésére, da az építési költségekhez szükséged 

RIALTO I 580.000 pengő egyelőre még hiányzik. Erdély i/ífl í/.m I . .______ ) I sportja mindenesetre megérdemelné, hegy 
v. 2-kor I Marosvásárhely új, modern stadion! oz jus- 

són.
KISMOTOROS KERÉKPÁROS VER

SENYT rendez március 16-án a Rákospalo
tai Egyetértés SE. A versenyben indulhat 
minden kismotoros, amelynek segédmotorja

Hétrzllvafa. (11. Vi2.
a csókok tiizjbén.
’/:I3, sz.. v. ’/13-kor is)

!A8. ’/dO,
4. 6. 8, 10)

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS", 
ben! Biztos eredmény!

Húsvéti utazásunk SSKONDÁRA
óprdis 10-fő! 20-ig, elhel esés n mináen komfortfa! fe!sxe-e!’ 
mecse ci g/óg száliában. P 175.— pécsi kirándulássá’.

Jelentkezés és íeMlágosúás- RAPID UTAZÁSI IRODA Budapest, V., Hamincad-n. 3. Tét.380-321 és 380-374!

á. ■ ■&!

— A régi 26-os cserkészek havi öss^'-jö* 
vetele. A régi 26-os cse készek rend s havi 
összejövetelüket a Lánchíd kávéház külön
termében, március 13-án, csütörtökön dél
után fél 6—fél 9 között tartják.

Mi, 14 f(Hírért Is gyógyszertárban.
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Abudapesti német 
tudományos 

intézet
■ I.

Érdakas tanulmány jelent meg- a 
„Das schaffende Ungarn“ című folyó
irat legújabb számában Hans Freyer 
professzor tollából- A smajyarországi 
németnyelvű havi szemlének' ez a 
cikke a budapesti német tudományos 
intézettel foglalkozik, megírja, hogy a 
megnyitás február 12-én ünnepélyes 
keretek között már megtörtént s hogy 
az intézet Apponyi-tér 1. szám a'att 
(a királyi bérházban, az autóklub volt 
helyiségében) fog működni.

Az intézet — írja az illusztris szer
ző — a közeli hetekben megkezdi mun
káját- Például vezető német tudósokat 
liív meg tudományos előadások tartá
sára. Azt lehetne hinni, hogy ez fölös
leges, hiszen kétségtelen, hogy Buda
pesten nem mutatkozik hiány német 
előadásokban. A német-magyar kultúr- 
egyezmény alapján az egyetemi tan
termekben tartott vendégeíőadások, a 
Magyar-Német Társaság és a tudomá
nyos egyesületek és társaságok elő-: 
adásrendezései bőséges alkalmat nyúj
tanak német tudósok meghallgatásá
ra. A német tudományos intézet által 
tervezett csekélyszámú előadás mígis 
kiegészíti majd az előbb említetteket, 
mert tisztára csak szaktudományos 
előadások lesznek magyar , szakem be
rek egy-egy kisebb köre számára-

Az új intézet működésének orosz
lánrésze persze csendes munkával fog 
eltelni, amely alig fog a nyilvánosság 
elé lépni.

Megállapítja ezután a német pro
fesszor, hogy államok és népek politi
kai kapcsolata, sőt barátsága is esak 
kultúrvonatkozások tévén állandósít
ható és mélyíthető ki s csak így jöhet 
létre két népnek olyan találkozása, 
amely szinte „határok fölötti életkö
zösségnek* nevezhető.

Visszatekintve az évszázados . szel
lemi kapcsolótokra, (megállapítja a 
cikk, hogy az 1913. utáni magyar nem
zedékekben bizonytalanná vált a1 úeihet , 
szellemi tudományokhoz fűződő- ha
gyományos kapcsolat, más kultútW 
folyások küzdöttek körül és. rétegződ
tek cl fölötte, ma azonban, amikor a 
két nép olyan közel simult egymáshoz, 
mint még soha, ismét teljes eleven
séggel jelentkezik a hagyományos 
kapcsolat. r ,

Felsorolja a tumulmany a tudomány 
és szellemi élet különböző ágait, ame
lyikben oly gyümölcsöző kolcsonhata- 
s’okra lehet számítani és úgy :yeli, 
hogy a nemzeti látószögek különböző 
sége teszi majd eredményessé a kér
dések megvitatását és az eredmények 
kicserélését. A budapesti nemet tudo
mányos intézet állandó szerve akar 
lenni a magyar-német tudomány-cse
rének s odasegíti egymáshoz a maga 
reszéről is a két egylmást-kereso es 
egymásra utalt tudományt. , Ennek a 
feladatnak technikai segítségnyújtási 
részei is vannak, de a cél nem tee^nv 
kai, hanem szellemi cél: a különböző 
nemzeti alapokon álló tudományokat 
egyre közelebb hozni egymáshoz s mi
női több helyen végrehajtani az alag- 
út-áttörési munkát-

Prof. Freyer tanulmánya végül rá
mutat arra, hogy a budapesti német 
tudományois intézetnek kitlturalis és 
nyelvművelő szakosztályai is vannak- 
Áz előbbi a tudományos csereszolgá
lat föladatát végzi el: tanulók, diákok, 
jelöltek, tanárok, magántanárok, és 
professzorok cseréjét, költői esteket, 
hangversenyeket, könyvkiállításokat 
éi egyőb kiállításokat rendez-A nyelv
művelő szakosztály Budapesten és 
számos magyar vidéki városban né- 
met nyelvtanfolyamok felállításával 
elégíti ki a német nyelv megtanulása 
iránt egyre erőteljesebben megnyilvá 
yuló szükségletet,

•—A nyomdaipar egészségügye tárgyában 
az Országos Közegészaégügyi Egyesület 
ma, kedden délután 6 órai kazflettel az 
egyetemi közegészségtani intézetben (VIII., 
E ztorházy-utea 9.) ezakértekealetot tart. 
É’íadók: dr. Darányi Gyula, dr. Pacséry 
Imre, dr, Pályl Márton és Lcrch Jenő.

„Csík Rení" Sir*
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Éles nyilatkozatok Vichyben 
Franciaország 

kléheztetése ellen
Paris, márc. 11-

(NST) Sok találgatásra ad okot a 
francia hadihajók által kísért hajó
karavánok kérdése. Mint ismeretes,' 
De Brinon nagykövet Parisban ki
jelentette amerikai sajtótudósítók 
előtt;

Darlan tengernagy el van szánva 
arra, hegy hadihajóival biztosítja 
a Franciaországba irányuló élel- 
iniszersizállr ásókat, még akkor is, 
ha ennek következtében súrlódások 

támadnának.
Vasárnap Vichyben ezzel kapcsolat
ban közleményt boesájtottak ki, amely 
gyengíteni igyekezett De Brinon szn-

A francia hajóhad az angol tengerzár 
áttörésére készül

Newyork, márc. 11.

(NST) A kedd reggeli lapok kül
politikai cikkeinek középpontjában to
vábbra is a vichyi kormánynak az a 
bejelentése áll, hogy szükség esetén a 
francia hajóhad latbavetésének árán

Portsmouth bombázása
Berlin, márc. 11.

A német légierő egyik erősebb raja 
— mint a Német Távirati Iroda érte
sül — a keddre virradó éjjel újabb tá
madást intézett Portsmouth kikötő
városa ellen. A bombák fontos kato
nai célpontokat találtak el, A röpülök 
több na-gy és sok, kisebb tüzet figyel-1 
tek meg. (MTI)

Berlin, márc. 11.
(Német Távirati Iroda)

Két angol repülőgépet lőtt le a né-

Háromszáznegyvenmillió betét 
a Hitelbanknál

Három év alatt száztízmillióval emelkedett a Magyar Általános 
Hitelbank betétállománya

Az ország egyik legelső pónzinitézete, 
ámeíy nemzetközi vonatkozásban is nagy 
súlyt és jelentős gazdasági pozíciót jelent, 
a Magyar Általános Hitelbank tegnap tar
totta Fablnyi Tihamér titkos tanácsos el
nöklésével mérlegmegállapító ülését. A Hi
telbank mérlegéből olyan hatalmas arányú 
fejlődés tűnt ki, amely biztatást jelent a ma
gyar pénzügyi és gazdasági élet reális, fo
kozatos fejlődésére. Az elmúlt évben 5.7 
milliárd forgalmat, 1 mil'liárddal többet ért 
él a Hitelbank, mint az előző évben és a 
Vezető pénzintézet iránti bizalom nemcsak 
áa ügyforgalom nagyarányú növekedésében, 
hanem a betétek hatalmas szajmrodásában 
is megnyilvánul.

Közel 34# millió pengd betétet kezel a 
Hitelbank, amelynél az utolsó három 
év alatt 119 millió pengő betéiszaporo- 
dás jelentkezett. A bizalom ilyen nagy
méretű megnyilvánulásával egyedül áll 
pénzintézeteink között a Hitelbank, 
amely az ország betétállományának egy- 

hatodát kezeli.
A mérlegből kitűnően 7.25 uújió pengő az 

elmúlt év tiszta nyeresége, közel egymillió 
pengővel több, mint az elmúlt évben és az 
igazgatóság 1 pengő 50 fillér osztalék fize
tését fogja javasolni.

Jelentékenyen emelkedőit a Hitelbanknál 
a váltótáraaállomány és az adósok tétele 
annak következtében, hogy konzervatív, 
meggondolt pénzügyi politikával minden 
lehetőséget megragadott az intézet, hogy a 
magyar gazdasági élet hitelszükségletében 
közérdekű gazdasági feladatát teljesítse. A 
bank pénzügyi politikájában általábán a? 
• széliem nyilvánul mg. hogy elősegítse 
a bank érdekkörébe tartozó iparvállalatok 
foglalkoztatását, úgy. hogy a jövedelmező
ségi szempotokat a közérdek szolgálatával 

vajnak éles voltát. Azt mondották 
ugyanis, hogy De Brinon nyilatkozata 
„többé-kevésbbé feltevéseken álapuit".

Időközben azonban ismét változott 
Vichy hangulata, mert, mint ismere
tes, a hétfő déli sajtóértekezleten maga 
Vichy tett még élesebb nyilatkozatot, 
mint De Brinon. A hétfői nyilatkozat 
szerint Darlan elhatározott szándéka, 
hogy

véget vei a francia lakosság ellen 
irányuló angol-amerikai kiéhezte- 

tési módszereknek.
A legújabb jelentések általában 

arról számolnak be, hogy az angol
ellenes hangul '’t rohamosan mélyül a 
francia székvárosban- 

is áttöri az angol tengerzárat. Annál 
nagyobb érdeklődéssel fordulnak a 
Pétain-kormány új elhatározása elé, 
mert Lord Halifax nagykövet kijelen
tette, hogy az ilyen bejelentések sem
miképpen sem változtatnak az angol 
tengerzáron.

met tüzérség, amidőn az angol légi
haderő kisebb rajai a keddre virradó 
éjjel be akartak nyoihulni Nyugat- 
Németofiszág fölé. Az erőteljes és 
pontos tüzérségi tűz arra kényszerí- 
tette a támadó, repülőket, hogy rob
banó- és' gyujtóbombáikat nagyobb 
magasságból találomra dobják le s 
így sem hadigázdalkodási, sem kato
nai célpontokat nem találtak el. Né
hány ház rombadőlt- Több ház és egy 
múzeum megrongálódott. Több pol
gári személy életét vesztette, többen 
pedig megsebesültek. (MTI) 

teljes összhangba hozza. Az állami hitel
ügyek kielégítésénél is jelentős szerepet 
töltött be a Magyar Általános Hitelbank, 
amely 91 millió pengő befizetést teljesített 
saját és -ügyfelei jegyzése alapján.

A visszatért országrészekkel kapcsolat
ban a bank fiókjai révén a visszatért or
szágrészek hitelellátásában a meginduló 
gazdasági élet lendületének fokozásában 
nagy missziót teljesített. Ugyancsak nagy 
szerepet töltött be a Magyar Általános Hi
telbank az ország nyersanyagellátásának 
financirozásu és biztosítása térén. Uj pia
cok szerzésénél széleskörű kezdeményező 
tevékenységet 'fejtett ki a Hitelbank, 
amelynek tizenhárom budapesti, tizenhét 
vidéki és egy külföldi fiókja végzi azokat 
a pénzügyi és gazdasági feladatokat, ame
lyeket a központ irányítása és segítése kö
vetkeztében az ország érdekében megol
dani szükségesnek tart.

— Turáni Vadászok az Országzászlónál. 
A Turáni Vadászok hazafias szervezete 
március 16-án az országzászlónál demon
stratív ünnepséget rendez. Az ünnepélyes 
őrségváltás után délii 12 órakor baráti Hu
szár Aladár volt főpolgármester, vitéz 
Görgey György tábornok és dr. Keöpe 
Viktor főreáliskolai tanár tartanak besté
det. A műsor után felvonul a Turáni Va
dászok egyenruhás osztaga és díszőrséget 
ad az országzászlónál.

Néma
gyepümesterek
Nyilas híveim és zöldinges rajongóim 

igazán nem panaszkodhatnak: türelmes 
természet vagyok.

Türelmesen ki tudtam várni a Zöld Ház
ban beharangozott nagytanácsi ülést is és 
nem bökte ki az oldalamat a kíváncsiság, , 
miképen határoz a Párt és az ő nagy Pró
fétája ama szökelléstani szakférfiú, a ke
reket oldott mozgalmi oszlop: Emigráns- 
haj’.amú Emil testvér ügyében?

A régi világban persze, taszom azt Fe
renc József, vagy Tisza István korában, 
egy politikai párt expressz-aebességgel ha
tározott volna, hasonló, főbenjáró ügyben, 
do hát, mo<ndtam magamban, tempóra mu- 
tantur és mostanában más a korszellem, 
ma mozgalom van és szervezetiátogatás é» 
patentirozott egyedül üdvözítő, menetcsiz- 
más ás. zöldinges nagyhazafi-monopólium. 
— mondtam és maradtam nyugodtan. És. 
megvártam szépen, amíg a zöldházi nagy
tanácsteremben (— nem maród ütésén egy 
széki —) összeültek a testvérurak.

Hát — így olvasom — összeültek, eida.- 
lolták szertartásos dalukat, majd „Magyar
ország legnagyobb újságírója" szólt az 
cgybesereglett tanácsosokhoz és egyéb 
gyepümosterekhez. Olvastam a beszámoló
kait sorjában a nyilas sajtóban: vasárnap 
reggel a virtsológi lapért, — ez azt írta, 
hogy a cárevios testvér „foglalkozott a 
Kővár cz-üggyel''. Gondoltam, nem értek rá 
bővebb tudósítást adni, talán elhúzódott a 
nagytanáosi ülés az éjszakai órákba, talán 
Nesz Ferihez is betértek, várjuk meg a 
hétfőt...

Hétfő reggel aem írt semmit as illetékes 
nyilas szaklap.

No, gondoltam, majd délután kedvenc 
P. U.-közlönyünk!

Meg is találtam benne ennyit: „A szó
nok megemlékezett Kovarcz Emil ország- 

‘gyűlési kéjpvisielő ismeretes ügyéről".
Ma reggelre — pláne semmi.
Most már látom, nyilasaink nagytanácsa 

jobbnak: látja elkenni az „ügyet" és hall
gat, mint dinnye a fűben.

Ebbe pedig nyugodjunk bele. A nyilas^ 
tábor is. amelynek tagjai talán szintén 
vártak volna némi állásfoglalást Körözött 
Emi,fink ügyébenx, — de nyugodjanak bele 
.azok is, akik csak a magyar férfibecsület 
totalitását ismerik.

Kész.
Nyilasét nagytanácsa tehát hallgat. Jó. 

Néma gyermeknek az anyja sem érti meg 
a szavát Ne csodálkozzanak aztán, ha 
ilyenkor elnémuló mozgalmaknak sem éfti
meg szavát szülőhazája sem.

Végeztem.
Lerohanáászerű Isiidül éttel 

és dübörgő dinamikával 
maradok hívük

T Szvetozár,

M""-yarország egyik legtürel- 
nieeebb újságolvasója 

és dinnyetermelő

**■

— „Középítkezések IN#." címmel művészi 
könyv jelent meg a főváros magasépítési 
ügyosztályának kiadásában. Dr. Halász 
Árpád, a Fővárosi Közlöny kitűnő szer- 
keaatője foglalta öesze a műben az elmúlt 
év fővárosi építkezéseit és munkálatait. A 
fényképekkel gazdagon illusztrált könyv
ből plasztikusán tűnik elő a főváros XIII. 
ügyosztályának múlt évi munkálkodása, 
melynek során Budapest egész sereg mű
alkotással gazdagodott. IMO-ben a főváros 
magasépítési ügyosztálya 8,800.000 pengő 
értékű munkálatokat végzett, melynek ke
retében 6345 esetben foglalkoztattak kis
iparosokat és az alkalmazott munkásoK 
átlagos napi létszáma 2130 volt. Dr. Halász 
Árpád könyvéhez Szendy Károly polgár
mester írt előszót, a zárófejezetben pedig 
Friedrieh Lajos tanácsnok számol be a 
múlt év fővárosi építkezéseiről, A könyv 
nagyszerű kiállításáért a fővárosi házi
nyomdát illeti dicséret.

IFI. S2ELECZKY A, J. 
Kiválóan FBST, TI»KTIT

Bpest, Izabolla-u. 38. Sárhoz küldök. Telefon.
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Ma tárgyalja a mentelmi 
bizottság a 15 évre ítélt 

. y^firth Károly ügyét
A képviselőház mentelmi bizottsága 

ina délben 12 órakor ülésre gyűlt, ösz- 
sze, hogy Wirth Károly ügyében, akit 
a Kúria tudvalévőleg 15 évi fegyház
ra ítélt, határozzon- A mentelmi bi-~ 
zottság és a képviselöház Wirth Ká
roly mentelmi jogát annakidején csak 
nz előzetes letartóztatásra függesztette 
fel és most a főügyészségtől megkere
sés érkezett a Házhoz, hogy Wirth 
mentelmi jogát a Kúria ítéletének 
végrehajtására is függesszék fel. A 
mai ülés ebben a kérdésben hoz dön
tést és a Ház legközelebbi ülésén ez a 
mentelmi ügy talár napirendre is ke
rül.

Amerika 50 millió dollárért 
támaszpontokat kér 

Írországtól

.*»
Washington, márc. 11
Knox ezredes, amerikai haditenge

részeti miniszter, vasárnapi beszédé
ben kijelentette, hogy az egész embe
riség sokkal közelebb jutott a törté
nelem egyik legborzalmasabb háború
jához, mint három hónappal ezelőtt. 
Amerikát ezidőszerint csak a brit ten
geri és légi erők védik. Knox minisz
ter beszéde további részében sürgette 
a minden eshetőségre felkészült ame
rikai flotta, rendkívül erős légierő és 
a világ legnagyobb hadseregének 
építését. ,

ki-

Macuoka
^éííön indul 

Berlinbe
Tokió, márc, 11.

(Német Távirati Iroda) 
A császár és a császárné kedden, a 

békeszerződés aláírása és küszöbönálló 
európai útja alkalmából magánkihall
gatáson fogadta Macuoka külügymi
nisztert.

Macuoka március 17-én Manchuli 
mandsu határállomásról a szibériai 
expresszvonattal Moszkván át utazik 
Berlinbe. A Döméi Iroda szerint Ma
cuoka Berlinen és Rómán kívül való
színűleg Moszkvába is ellátogat. (MTI.)

Lebontják és felszántják 
a ferencvárosi kiserdei 

nyomortelepet
A főváros szociálpolitikai és ma

gasépítési ügyosztálya értesítette a 
ferencvárosi kiserdőben tanyázó ba
rakk- és barlanglakokat, hogy már
cius 10. és 12-ike között költözzenek ki 
lakásaikból és foglalják.el azokat az 
új lakásokat, . amelyeket számukra a 
különböző kislakás- és szüksógtelepe- 
ken kijelöltek. A felszólításnak a ba- 
rakklakók közül még sokan nem tettek 
eleget, úgyhogy a főváros vezetősége 
13-án reggel megkezdi a kiserdei nyo-

■ mortelep lebontását és a lakókat így
■ ---------- - --------- ---------------

+ fíP Javul az Idő 
ir ■

A hideg és meleg levegőtömegek küzdelme 
hazánkban már több, mint negyvennyolc 
órája tart. A dunántúli részeken négyzet
méterenként két nap alatt 50—60 liter (mm) 
esővíz hujiott. Budapesten 30 liter. Az eső
zés ma délelőtt nyugaton már megszűnt és I 
lassan kelet felé vonul.

. • A hidegebb levegő fokozatos előrenyomu
lása élénk északnyugati szelet és néhány- 
fökos -hőmérsékietesökkenést hoz, de ezzel 
szemben az esőzés teljesen véget ér. Hol
napra már napfényesebb' idöbea lesz ré- 
BíBftnk, Z. I. A.

A Meteorológiai látóiét hivatalos jelen.
' . ' ' -------- -- -...... .

A mandátumtól való megfosztásra 
vonatkozóan csak akkor tárgyal az 
összeférhetetlenségi bizottság és vég
eredményében a Ház is csak akkor ve
heti tudomásul Wirth mandátumának 
megszűnését, ha az ítéletnek írásban 
való közlése után bejelentés érkezik, 
amely a választó jogi törvény meg
felelő szakaszai alapján arra való hi
vatkozással, hogy Wirth Károlyt jog
erősen elítélték és büntetésének kitöl
tését már meg is kezdte, kérik az ösz- 
szeférhetetlenség kimondását. Néhány 
héten belül a Ház Wirth Károlynak 
ebben az ügyében is véglegesen dönt.

kényszeríti, hogy egyéb fővárosi kis
lakásokba költözzenek.

Csütörtökön reggelre a magasépí
tési ügyosztály 203 szükségmunkást 
rendelt ki a ferencvárosi kiserdőbe, 
akik azonnal hozzá kezdenek a ba
rakklakások lebontásához, majd az 
egész területet felszántják. Az ügyosz
tály vezetősége egyben arról is gon
doskodott, hogy megfelelő számú tár
szekér álljon csütörtökön rendelkezés
re, amelyen a költözködők bútorait és 
holmijait az új lakásokba szállítják. 
A 33.000 négyzetméternyi területen, 
amelyet csütörtökön felszántanak, a 
főváros konyhakertészetet rendez be. i

43 angol torpedó
romboló pusztult el

* ■ 'ifi eddig
Berlin, márc. 11.

(Német Távirati Iroda)

Nz angol tengernagyi hivatal eddig 
41 angol torpedóromboló elvesztését 
ismerte be. Azzal a két roimbolóval 
együtt, amelyet a német gyorsnaszá
dok március 7-én süllyesztettek el — 
ezek elvesztését az angol tenger agyi 
hivatal eddig még nem jelentette — az 
angol romboló-raj vesztesége tehát 
idáig 43 egységre emelkedett (MTI)

A portugál sajtó 
nem írhat Carolról

Lisszabon, márc. 11.
(NST) Hivatalos portugál körök a | I ó d e n- és viharkaból 

legteljesebb tartózkodást tanúsítják 
Károly volt király és a kíséretében 
lévő Lupescu asszony iránt. A cenzúra 
megtiltotta a sajtónak, hogy cikkeket 
közöljön Románia volt, királyáról. A 
lisszaboni újságok ezért csak feljegy
zik Károly ittartúzkodásának tényét 
és megemlítik, hol töltötte napját a 
volt uralkodó. Károly egyébként szi
gorúan kerüli a nyilvánosságot és 
mindezideig nem volt hajlandó fo
gadni egyetlen újságírót sem.

C p ^.ballon-
Üu ti" ragián

Márton és Szász
B&lvkny«utca 3* Címre figyelni

Használt férliruhákért 
egyenruh&kért óriási árai 
tinetek Spiegel. Terez-kíirút 2. I 8.

Telefon- 224—842.

tése: Ma még élénk szél, holnap gyengébb. 
Sok helyen (a Tisza vonalától keletre) eső. 
A hegyeken havazás. Az éjszakai lehűlés fo
kozódik (kivált nyugaton mérsékelt fagy 
lesz). A nappali hőmérséklet nyugaton már 
emelkedik, keleten nem változik.

Felelő* szerkesztő éa kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította;
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 órai üjság Lapkiadó Rt. 
kesztonég: Honvéd a. 10. Tel-; tl-M-SO. Kiadó: 
Andrisey-nt ti. Telefon; 32-42 32. 23-«-S3. 22-42 34.

Newyork, márc. 11.
A Newyork Daily News washingtoni 

tudósítójának jelentése szerint az 
Egyesült Államok kormánya egyre 
nagyobb nyomást gyakorol Írországra, 
engedjenek át ir hajóhad támaszpon
tokat Angliának. A lap tudni véli, 
hogy a Fehér Ház ennek fejében haj
landó volna

5# millió dolláros kölcsönt adni 
Dublinnek.

arra való hivatkozással, hogy az Egye
sült Államoknak is létérdeke az Ang
liának szánt hadianyagok háborítat
lan szállítása. Róbert Brennan wash
ingtoni ír követ kijelentette ugyan, 
hogy kormánya elutasítaná az ilyen 
ajánlatot, de a newyorki lap szerint 
ennek a kijelentésnek nem tulajdoní
tanak különösebb fontosságot. Csütör
tökön repülőgépen Newyorkba érkezik

z -- - - - - - - - - —
Görögországban csak angol 

pilóták és technikai 
személyzet van

Zürich, márc. 11.
A svájci lapok közük az athéni an

gol követség félhivatalos nyilatkoza
tát a sajtó számára, amely szerint 
Görögországban bizonyos technikai 
légügyi segédszemélyzeten és angol

Aláírták 
a francia-sziámi 
békefeltételeket 

Tokió, márc. 11.

A Dömei-iroda jelentése szerint a 
francia és thaiföldi kiküldöttek ked-* '-'O V11UIAU1U1 A.11AU.1UU íveli. ÜVU." . L4 14. VCl 1 Ah XCS LÁZ I C11 ö U l'd,
den aláírták és véglegesen elfogadták j ,az ®gymifió.í?í-
a Japán által előterjesztett közvetítő 
egyezmény feltételeit. (MTI.)
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Iegelsörendü minőség, kerti murva 
hárum színben, legolcsóbban vidékre is 
Tgnüm építőanyag 

K aR. VAIJ,. Tel. £97-357 XIV.. Erzsébet királyné-útja 9.

Gál Alajcsné
Guttmann Margit

angol és francia divat-szalon luk most 
IV., Galamb-n. 3. II. 4.

Könyvelését, adóügyét 
lelkiismeretesen és jutányosán vég

iem. Telefon; 866—677.

Csomagolópapír Ügynököket 
azonnalra felveszek ma^as jutalék
kal. Csak keresztény jelentkezzen. 
Vadai Tibor papirnagykereskedés, IV. 
Kecskeméti-utca 14. Tel : 180-249.

VESZEK TSTO. 
férfiruhát,fehérneműt stb. Sommer 
Márton, bónyay-u. 23. (Sasryzálog- 

háznál.) T.: 182-151.

VESZEK
I szép tisHa Színházi Életet. TolnaiI Világlapot és PengÖ9 regényeket. 
I Levélhívásra bábhoz megyek.
Vörös Pál

Keresek azonnalra

4szobás lakást
Nagyméretű 3 szoba hallos is meg
felel. Értesítést kérek íTágas s_obák» 
jeligére Andrássy-át l . földadóba, 
vagy délelőtt telefonon í16—360.

©UA"
Gummícikkek kiválóak 1

OlaasbAI é» olaszra fordít, tudo
mányos és más munkákat is « 01 asz 

diplomást, löki adóba.
S«CnyegJavftAsháznál la anónyer- 
notá« (apeeiálla módon). Bnrgemé.

Ó-n. 37. Tel. 121-780.

RAzvezetönCnrk ajr-nl'roilk vidéki tirinö magányos úrhoz. T. 139-148
GabonrmlnOs tö ralrtá nob, áru 
ka aló nng g.'a'-orlattal hosaaó 
bízón-íivánnyal á'lá«t keres .Gauo 

nás‘- Jeligére töklaflóba

Frank Aiken, az ír szabadállam nem
zetvédelmi minisztere és tárgyaláso
kat kezd az amerikai kormánnyal, A 
Aew York Daily News szerint ebből 
az alkalomból amerikai részről közük 
Aikennel azt a kívánságot, engedjenek 
át támaszpontokat Galway és két dél- 
írországi kikötő közelében az Egyesült 
Államoknak.

Washington azután London rendel
kezésére bocsátana a támaszponto

kat a háború tartamára
de szavatolna azért, hogy a háború 
befejeztével Írország visszanyeri terü
letének teljességét, azonfelül pedig 
máris biztosítja az Írországba irányí
tott tengerentúli szállítmányok szabad 
útját a brit tengerzáron át és Dublin 
rendelkezésére bocsátja az említett 
kölcsönt. Washingtonban bizonyosra 
veszik, hogy Aiken nem zárkózik el az 
amerikai javaslat elöl.

pilótákon kívül egyáltalában 
angol katonaság. A követség 
tározottan megcáfolta azt 
hogy az elmúlt napok során 
liai csapatok szálltak volna 
Görögországban.

nincsen 
igen ha- 
a hírt, 
ausztrá- 

partra

Az USA 
milliós hadserege

Washington, márc, 11.
tNémet Távirati Iroda)

Egyesült Államok hadseregének 
létszáma — mint hivatalosan jelentik 
— a világháború utáni leszerelés óta

Az Egyesült Államoknak ma több 
mint 68.500 tényleges és 935 000 most 
besorozott katonája van. (MTI)

terest r. t. VI., IJszt Ferenc-tér 5. 
teljes, lakberendezések, szönyeg-ek, 

tfigirönyat stb. .
részletfizetésre

Díjtalan árajánlat vidékre is.

80-100 négyzetméter
r

Király-utca—Károly-körút k; -nyékén 
80-100 négyzetméter 

raktárhelyiséget 
(esetleg pince) 

keresek. Franki Jakab, Klrály-u. 12. 

brilliAnst, ékszert, fo aranyat legdrígibbanvet.eK 
Nagy Imre Baross-utca 69.
r .11 r, i 1OO aran; tanács tO’ tál etel & x.ri« 
Kapható a 8 Órai Újság kónyv- 

ositalyún VI., Andrássy-ut 47

Egy pengéért óránként írógé
pemmel lakásra megyeit. Ksto is. 
Incze Margit, 8 ;ent István-klírút 6. 

127-B4I.

F’ölépc’MÍÍhűzi kölőnbe.lárat'i utcai 
SKoba, házaspárnak is, esetleg ellá
tással kiadó. Kálmán-utca 22. II 4-.
Madócb-tér környékén ’rfílönbe?- ráta szobit keresek melegvíz haszná
lattal., Bank tisztviselőnő- fő iadó a 
■"......... ■ .(•—■—----- ------------- —
Terhnolo fán kiválóan vés ett fiatal 8otíör, fix hav' fi.etésért á'lá. t 

vállal. Takács, Jósika-utca 2.

-

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