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Német-jugoszláv megnemtámadási és gazdasági szerződést kötnek

Erős kötelékek Éjjeli légiriadó volt
bombázták Liverpoolt a német fővárosban

Megérett a döntésre a és a török
•A QRM&SÍfa berlini 

tudósítójának tele omeientese

Berlin, márc. 13.
Tegnap volt az első tavaszi nap a 

háborút eldöntő 1941-ik évben. Ez a 
napsütéses tavaszi idő is. hozzájár„T a 
harcikészség fokozódásához, amely
nek egyik kifejezője volt a nap fo
lyamán a W i lh el s ir ass eb an többször 
is megismételt hozzászólás az ameri
kai segélynyújtási törvényhez. Hiva
talos helyről ma . még azt is aláhúz
ták, hogy « március 13-iJcára virradó 
éjjel volt igen kosszá idő után az első, 
amikor újból légiriadó hangzóit el 
Berlinben- A légiszirénák azonban 
semmiféle riadalmat nem keltettek, 
jól lehet az ellenséges repülőgépek 
több hullámban is keresték föl a né
met fővárost. A. telihold által megvi
lágított éjszakában a támadóknak sú
lyos nehézségeket okozott a rajok lep
lezése, amely természetesen néni is si
kerülhetett. Ez magyarázza az ango
loknak ■ ma éjjeli nagyobb repülőgén- 
Vesztajágét is, amelyet azonban még 
hivatalosan nem állapítottak meg és 
ezért nem is közölhető. . r

A hivatalos helyek és a sajtó fote- 
*nája

xz Angliának nyújtandó amerikai 
segélytörvény.

Ebben azután teljesen egységes és vi
lágosan körvonalazott a német állás
pont. ,

„A most elfogadott amerikai segély
törvény nem meglepetés számúnkra, 
— jelentette ki a Wllhelmstrasse szó
szólója. — és nem is szenzáció, mert 
hiár régebb idő óta számoltunk azzal 
ás felkészültünk reá.

Minden hajót, amely segítséget visz 
Angliának, megtorpedózunk és el- 
süllyesztiink, ezt. ígérte Hitler vezér 
és kancellár !« — és ezt az ígéretet 
mej. fogjuk tartani, akármilyen kö- 
^otkcnnényekct is von maga után."

Berlinben fölvétették a kérdést, váj
jon valóban kiadós segítséget nyújt
hat Amerika Angliának és az Egye
sült Államok népének érdekében hoz
ták-e meg ezt a törvényt? Wilhelm- 
strasse szószólója rámutatott arra is, 
hogy

bizonyos zsidókörök— Frankfurter, 
Baruch és Morgentbau — befolyása 
alatt hozták meg a törvényt, amely 
kísérlet a zsidók Európában elvesz, 
tett pozíciójának a visszaszerzésére 
és éles elleniéiben áll az amerikai 

Monroe-elvvel.
A segélynyújtási törvény elfogadása 
nem jelenti a háború korlátozását, 
amint azt az USA kormányához kö
zelálló egyes körökben hangoztatták, 
hanem éppen ellenkezően annak meg
hosszabbítását és egyik következmé
nye még a brit birodalom további 
„végkiárusítása" Amerika részére, — 
fejezte be a német álláspont hivata
los magyarázatát a Wilhelmstrasse 
illetékes személyisége.

Az általános politikai fejlődésről 
beavatott helyen ma sem beszéltek,

a szélcsend még egyre fart.
így nem szólnak Jugoszláviáról és 
Törökországról, de hallgatnak a gö
rög—olasz konfliktusról is. Mindeze
ket a kérdéseket a lapokban és a saj
tókonferenciákon megtárgyalják, jól
lehet beavatott körökben pontosan 
tudják, hogy

e problémák semmit sem vesztettek 
időszerűségükből, rőt valamennyi 

megérett a döntésre
és így vagy amúgy — ea újabban igen 
gyakran szereplő kifejezés illetékes 
helyek megnyilatkozásaiban — meg 
fonják azokat oldani.

Bibbentrop birodalmi külügyminisz
ter visszaérkezett Berlinbe és

holnapra jugoszláv miniszterek lá
togatását várják ide.

Hivatalos részről csupán ennyi érte
sülés volt szerezhetők

Hitler vezér és kancellár Linzben 
beszédet mondott,

amelyben emlékeztette hallgatóságát, 
hogy ebben a városban töltötte el ifjú
korát. Akkoriban az egész németség 
összefogása megnyitotta az utat az év
százados kívánság megvalósítására és 
a nagynémet birodalom megteremté
sével véglegesen szétzúzták a Versail

Matszuoka 
a hármaspaktum követe lesz 

Moszkvában
— írja az Italiano

....... . ————~
A <5®»&É2 milánói 

tudósit ójának tele.onjelentét

Milánó, márc. 13.
Az olasz sajtó a tengely „motorizált 

diplomáciájának" újabb ■ küszöbönálló 
offenzivájáról beszél, amely a katonai 
fejleményekkel a legszorosabb kapcso
latban áll". Berlinben — mint a Cor- 
ríere della Sera jelenti — szintén új 
tényekét Párnak. Noha ‘itt általában 
úgy vélik, hogy ■;

mindezek a célzások .Matszuoka 
utazására vonatkoznak, nem tart, 
ják azt . sem' kizártnak, hogy az 
igazi szenzáció más iráriybőr lesz

. X -'"v, esedékes. > j.*.
A japán külügyminiszter mind fo

kozottabb mértékben kerül’ az érdek
lődés homlokterébe, amióta' megerősí
tették azt a hírt, hogy

^íatszuoka visszafelé utaztában 
hosszabb ideig tartózkodik majd 

Moszkvában.

les! rendszert Mai. harcunk is ugyan
olyan sikerre fog vezetni — mon
dotta Hitler — a német nép mögött ott 
á.l a nemzeti szocialista párt, amely 
ma épp úgy-hordozója a német nem
zet győzelmi akaratának, amint hor
dozója volt a felemelkedéshez való 
akaratnak. ' '

O. B,

A Corriere della Sera úgy tudja, hogy 
Matszuoka nemcsak' Molotovval, ha
nem Sztálinnál is eszmecserét folytat 
majd, az Italiano pedig hozzáteszi hogy 
Moszkvában azonkívül, hogy megtár
gyalják az orosz és japán vonatkozású 
kérdéseket, ajtót nyitva a később alá
írandó hivatalos egyezménynek,

Matszuoka a Szovjetuniónak a ten
gely felé való fokozottabb orientá

ciójához is előkészítené a talajt.
A lap szerint Matszucíka ezúttal, mint 
a hármas paktum követe szerepel, te
hát Berlin és Róma nevében is beszél, 
ugyanakkor a lap a hármas' paktum 
fejlődésképes voltának emlegetésével 
arra céloz, hogy nincs semmi akadá
lya a Szovjet csatlakozásának. Ámbár 
szovjetorosz vélemény, vagy hivatalos 
kijcléntcs erre vonatkozólag tudomá
sunk szerint még r.ém hangzott el, a 
tori”'i iHsúg kereken kijelenti, hogy 
„a Szovjetunió okvetlenül közeledik 
majd a mi rendszerünk felé'.

Györgyi Miklós



A Hazai Bank közgyűlése

: viselés:

(tossSga 
:fc előre

Az évad legnagyobb sikerű 
énekes - zenés - táncos filmóriása

Hazai Bank részvénytársaság tegnap 
rendes közgyűlé- 

jelentósc beszámol

növendék 
negyedik 
nyerte el.
sebészeti

friss mész, amelyet ráken- 
szintén nem működik.

A
tartotta, uegyvenhatodik 
sót. Az igazgatóság
■arról, hogy az erdélyi cs keleti részek vlez- 
szatérósével a Hazai Bank ipari érdekelt
sége jelentős vállalatokkal erősödött. Rész
letesen foglakozik a jelentés az egyes gaz
dasági ágak fejlődésével és beható tájékoz
tatást ad a bank vállalatainak tevékeny
ségéről. Megemlíti, hogy az Első Békéscsa
bai, Miskolci és Debreceni István gőzmal
mok rt. foglalkoztatottsága és export
tevékenysége fokozódott, a Kőbányai Pol
gári Serfözö és Szent István Tápszermü
vek üzletmenete változatlanul kedvező volt. 
A Dréher—Haggentnacher nagyváradi sör
gyár lényegesen megnagyobbodott keretek 
között tért vissza és az őszi hónapok óta 
erősen fejlődő tevékenységet fejt ki. A 
Kühne mezőgazdasági gépgyár az idén is 
osztalékot fizet és a Strébel-müvek üzleti 
eredménye is kielégítő. A Hasid, bár a há
borús események hatása alól nem vonhatta 
ki magát, mégis fenntartja az előző évi 
osztalékot. Nagyjelentőségű a Lomási Er
dőipar rt., erdőségei és gőzfűrésze visszatért 
és a magyar faipar keretében folytatja te
vékenységét, mint annak egyik legjelentő
sebb. tényezője. A bank többi vállalata is

mind kitűnő eredménnyel zárták mérlegü
ket ée a közgyűlés a. 655.000 P tiszta nyere
ségbál részvényenként 1.20 P osztalékot fizet. 
Az igazgatóságba új tagokul báró Rad- 
vánszky Albert titkos tanácsost, és dezseri 
Iludnyánszky Bélát választották meg. A 
közgyűlést követő igazgatósági ülésen Szó- 
csi Pál kérte az igazgatóságot, korára való 
tekintettel, hogy elnökké való újraválasz
tásától tekintsenek el. Az igazgatóság Szó- 
esi Pál érdemeimek olismerése mellett saj
nálattal vette tudomásul az elnök elhatá
rozását, aki a jövőben csupán a bánik igaz
gatóságában és végrehajtóbíz „Hságábaii 
fog tevékenykedni és új elnökül Érned 
Károly titkos tanácsost, a Pesti Hazai Ta
karékpénztár elnökét választotta meg. ‘

HUMZÍMÚZ fcWáWWnASt

dolga, amíg 
az elpusztított 
írja a Reich 

nem igen vál- 
sem pedig a 

. sem azok az 
néposz-

„Viszontlátás Varsóval"

Tavaly februárbaji még negyven fok 
hideg voZí a Visitülá partján, a ro
mok fölött fehér köd terjengett, desz
kák pótolták az a.blaktá!>lákat, jeges, 
romhalmaz zárta el- a szűk utcákat s 
Ilyen körülmények közt élt csak-- 
ppm-dPfMilfiö -férfi, és gye.^

tíllaA' 
a,lófogatú köcsik

Att* I

és 18 órakor kezdődik, mert 23 órakor 
már záróra -van.

Legutóbb elrendelték a tánctilalmat 
is Varsóban.

A hávéházakban még mindig lehet 
francia konyakot kapni. A vendégek 
hangulatát nem rontja, hogy a kávé
ház ablakával szemben összerombolt 
épületek láthatók. A kávéházi zeneka
rok vígan játsszák a dzsessz-számokat 
s 21 óra után már a férfiak is ölelgetik 
és csókolgatják egymást.

Varsó lakóinak száma százezrekkel 
növekedett a háború óta, a gazdagok 
száma is gyarapodott, mert igen sok 
jómódú ember menekült a fővárosba. 
Az árak magasak, a munkás meg tudja 
még fizetni a kenyér árát, de már egy 
fjlckalapot aligha képes megfizetni. Az 
árdrágítás napirenden van.

A közlekedés zavartalanul bonyoló-

Felelőtlen elemek olyan híreket terjesztenek, mintha Magyarországon ka. 
tonai behívások volnának folyamatban. De olyan hírek is kószálnak, mintha 
egyes határszakaszokon esapalösszevonások történtek volna. Illetékes helyen 
a Magyar Távirati Irodát felhatalmazták annak közlésére, hogy mindezek
ből a híresztelésekből egyetlen szó sóm igaz.

Ennek következtében az olvasólámpa, 
valamint a csillár több körtéjét kicsa
varták, a szobában szomorúan, szinte 
inélabúterjcsztőn pislog a lámpa.

A tudósító megjegyzi,, hogy aki 
tudja, milyen arányú volt a varsói 
pusztulás, az kénytelen belenyugodni 
ebbe a rendelkezésbe.

Inkább az a csodálatraméltó, hogy 
a fűtőtest működik s hogy hetente 
kétszer melegvizet is lehet már 

kapni a szállóban.

ezelőtt szállt meg utoljára, 
még ott a bomhaszilánk 

nyoma,

mek. Ma ismék -kiizleliedMek za~> 
mosok, a gépkocsik, 
és a háromkerekű taxik. .!? 
■zött embéfrbl tafillkcfcár-'a: 
bár gyakran látni olyanokat is, akik 
prémgallérral láttak el nyári köpe
nyüket s akiknek elnyűtt ruhájuk 
nem éppen összeillő szövetből van 
varrva. A járókelő varsóiak már észre 
sem veszik az Összeomlott házakat, 
csak az idegen áll meg a romok előtt- 
Az egyik hatalmas háztömbnek csak 
enyik fala maradt meg. Egyébként el
tüntették a háború minden borzalmas 
maradványát.

. A Palais Brühlben, a .. lengyel kül
ügyminisztérium volt székházéban 
jelenleg Varsó kormányzója székel, j 
Nem lehetett ' könnyű 
újra megindult az élet 
.fővárosban. Egyébként, 
tudósítója, — Varsóban 
toztak az életformák, 
lengyel nép mentalitása. 
ellentétek, amelyek az egyes 
tályokat egymástól elválasztották. A 
bárok és kabarék is folytatják ott, 
ahol elhagyták. A különbség csakany- 
nyi, hogy az éjjeli élet most már 17

dik le a vasútokon is. A lengyel rend
őrök kifogástalanul működnek német 
parancsnokság alatt. A zsidók jófor
mán eltűntek a varsói utcákról, a régi, 
gettó zárt lakónegyed lett, amelyből 
csak szigorú ellenőrzés után lehet át
jutni a város többi részébe. Német és 
lengyel rendőrök zárják el a gettó be
járatát egyik oldalon, a másik oldalon 
pedig zsidó rt ndörök őrködnék. Mint
egy 1—50'1.OGö zsidó lakhat ebben a ke
rült tben.

A varsói utcákon gyakran lehet 
látni német katonákat, amint csengő 
zenével felvonulnak. Az emberek meg
állnak és nézik a német katonákat...

A cikkíró azzal végzi tudósítását, 
hogy majd csak a háború végén mu
tatkozik meg az az út, amelyre a né
met hatalom ezt a területet mintegy 
új rendeltetés felé vezetni akarja. 
Varsó egy letűnt rendszer szimbólu
ma volt, hogy a jövőben mit fog je
lenteni ez a város, azt ugyancsak a 
jövendő fogja eldönteni.

Felelőtlen álhírek 
magyar katonai behívásokról 

és csapatősszevonásokról

vagúatlan, de hatásos megtorlást keli alkal
mazni: a botot. Az egyedüli orvoslási esz
köz a bot, mert, mint a Stire-a cikkírója 
írja, „a mai helyzetet nem lehet tovább 
türni“.

Matszuoka külügyminiszter berlini és ró
mai útját örömmel üdvözli a japáui sajtó. 
A lapok kiemelik, hogy a miniszter Moszk
vában ig látogatást tesz. Az Ashahi Shim- 
bun arról' ír, hogy „a miniszternek vi
gyáznia kell arra, hogy ne menjen túl misz- 
sziója keretein, amelyek Japán politikáját1 
e távolfekvő országokkal meghatározzák és 
nyilván hosszas és megfontolt gondolkodás 
után kell cselekednie". y

A, kanadai honvédelmi miniszter közle
ménye szerint az angol vezérkar kiképző is
kolája a jelenlegi tanfolyam befejezése után 
Kanadába költözik.

Nagyváradon még mindig nem készültek 
el az új magyar ház- és utcatáblák. A 
polgármester most szigorú vizsgálatot in

elárulja a
tek. A telefon
Az asztalon a szálló igazgatóságának 
.figyelmeztetése olvasható, amelynek 
értelmében a varsói kerület parancs
nokának rendelkezéséihez képest

a villanyáramfogyasztást a januári 
fogyasztás felére csökkentették.

(Metró—Goldwyn—Mayer) 

nálunk folytatja diadalútját

Judy Garland* 
Mickey Rooney 

foleJthetetJen alakítása

NRGY NMPOK,
KIS HÍREK

■ elított, mi az oka, hogy a táblák elkészf- 
; tésével megbízott cég még miudozideig 

nem készítette cl a megrendeléseket.
Január 5-én adták fel Londonban azt, a, 

levelet, amelyet Nagyváradon március hő 
5-én, tehát éppen két hónap múlva, kéz
besített á, posta. A levél, amelyben- Erdős 
Pál fiatal nagyváradi mérnök tudatta szü
leivel, hogy jól van és nem érte semmi 
baj. Lisszabonon keresztül érkezett repülő
gépen.

Szavaló versenyt rendeztek a .pozsonyi 
Msdáúh-útcai magyar gimnázium diákjai. 
A1 szavalóversenyt az Arany János önkép
zőkör rendezésében a katolikus kaszinó 
nagytermében rendezték. Minden verseny
zőnek elő kellett adnia Kosztolányi Dezső 
„Európa" című versét, valamint egy sa
ját maga áltál választott költeményt. Az 
első díjat Mun gyér Gertrud IV. o. tanuló 
kapta, a második és harmadik díjat Fülöp 
Gabriella IV. évf. tanítóképzős 
és Gazdag Imre V. o. tanuló, a 
díjút Fízély Judit VIII. o. tanuló

Cellofán-lemezkéket használ fel 
célra dr. Larin moszkvai orvos. A színte
len, sterilizált cellofán-lemezen át kényel
mesen megfigyelheti az orvos a seb, illet
ve a varat gyógyulását s a collofánlémez- 
kék kitünően hozzásímulnak a bőrhöz. 
Nyílt töréseknél a törési helyen kis „abla
kot" hagynak nyitva a gipszkötésen s az 
ablak celiofánlemozén át figyelhetik a tö
rési seb gyógyulását A cellofán nem sza
kad ol és néha hetekig is védi a sebet 
külső behatásoktól.

Adagolják a sört a meg nem szállt 
Franciaországban. A nyersattyaghiány 
miatt ezután a hót két napján tilos sört 
kiszolgáltatni a vendéglőkben, a palack 
sör és a hordösör kiszolgál tatását is bi
zonyos feltételekhez kötik.

Niemöller lelkész felesége határozottan 
megcáfolja azt a hírt, mintha a koncen
trációs táborban lévő férje át akarna tér
ni a katolikus vallásra.

A Bath-rend nagykeresztjével tüntették 
ki Wavell tábornokot, Cunningham ten
gernagyot és O’Coonor légi marsallt, a 
közelkelcti brit hadsereg parancsnokait.

Stíluson amerikai hadügyminiszter azt a 
javaslatot terjosztot’to a kongresszus elé, 
hogy az ejtőornyős vadászok évi fizetését 
emeljék fel ötszáz dollárra. Egyidejűleg 
bejelentette, hogy 1942 nyaráig négy ejtő
ernyős vadász, zászlóaljat . létesítenek. Ed
dig a washingtoni hadügyminisztérium 
csak egy ejtőernyős zászlóalj létesítéséről 
beszélt. Stlmson beszéde során rámutatott 
arre is, hogy aa 'Egyesült Államok bápjíteli 
hadereje most lépte át elsőidben a milliós 
számhatárt és jelenleg a nemzeti gárdával 
és a behívott tartalékosokkal, valamint 
újoncokkal együtt 1,003.000 főre rúg.

Az istanb'ull tartalékos tiszti iskola An
karába költözik át, ahol külön épületet 
emeltek erre a célra.

Több mint 7 millió acélsisak, került le
szállításba eddig az angol fegyveres erő és 
a polgári őrszolgálat-részére.

J Jk dán m.szögaziílasfig válúmcüinyl 'ágában! 
több mint 70 százalékos termeléscsökkenés 

.köyertkezetí be hlv^pjas.j^_tg.tí§z[(ikntekjgiu-| 
tatás szerint. az eliíntílTüVb'in.'' \ '£?.

A norvég cipőiparban nyersaayagszíj.ko 
miatt 42 óráról 24 órára szállították le a 
heti munkaórák szómét.

2009 olasz szakács és pincér talál mun
kát az új német-olasz megállapodás értel- 

I méhen Németországban.
I Az Angliában állomásozó ausztráliai és 
I ujzélaindi csapatok egy részét londoni hiva

talos közlés szerint röviddel ezelőtt elszál
lították a köaedkeletre.

A csungkingi kormány katonai szóvivője 
kifejtette, hogy Japán hadereje mintegy 
56 hadosztályra. tehető, amelyből Kínában 

| 37, Mandzsúriában 9, Japánban, llainanban 
1 és Formozában mintegy 10 állomásozik. A 
Kínában, Hainan szigetén és Indokínában 
levő japáni légierő 700 gépre tehető.

Újabb gázálarc-rendeléseket eszközöltek 
az Egyesült Államok hadsereg© részére. 
107.000 gázálarcot készíttetnek a hadsereg
ben szolgálatot teljesítő lovak számáru

fi
Mindennemű élemiszer külföldre való 

szállítását megtiltotta a bolgár kormány 
legújabb rendeletében.

Bernhardt Jóst, az ismert vegyész és 
rádiumkutató Duisburgban 77 éves korá
ban meghalt. Az ő tulajdonában volt a ma
gánkézben lövő legnagyobb rádiummennyi
ség, amelyet fáradságos munkával ő maga 
a’lított elő urán-szurokból.

„Romanizálás ... bottal, ha kell" címmel 
G. F. Dólabaia háromhasábos sikket írt a 
Siirea című aradi román lapban s cikkében 
élesen kikelt azok ellen a Magyarországhoz I 
csatolt területeikről elmenekült román nők I 
ellen, akik még ma ie magyarul beszélnek. 
A cikkíró nem vonja'kétségbe az illetők 
román hazaüságát, s csupán „tudnüanság- 
nak‘‘ minősíti, hogy még mindig magyarul i 
beszélnek, ami szerinte „minden körülmé
nyek között elítélendő". A cikkíró azt ja- ; 
vasolja, hogy ha szükséges, drasztikus, lo- I

A Reich című néniét folyóirat rend
kívül érdekes varsói levelet közöl, 
amely a. legyőzött lengyel főváros 
mai életét ecseteli eleven színekkel,. A 
tudósító ugyanabban, a szállodában 
eaállt meg, ahol mindig szokott. A 
nagy hotel ■jtift.jének ar-auybroiiz rá
csán —• írja — cédula lóg, német nyel

esen közli a vendégekkel, hogy a lift 
Vem jár. Gyalog ékeli felmenni az 
emeletekre. A. lépesük meredekek. Az 
emeleten véget óra. márványborítás, 
a következő emeleten már nincs sző
nyeg sem, a harmadik emeleten mun
kások fejszéjének és gyalújának lár
mája hallatszik.. A tetőt javítják, de a 
szobákban is elég javítani való akad. 
A 309-es szobában, ahol a tudósító há
rom évvel

a falon

a modern no hajfestéke
Túlterhelte gyomrát 7 
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Hogyan oszlik meg 
Roosevelt 7000 millió dolláros 

segélynyújtása?
Washington, márc. 13.

A Roosevelt elnök, által a 
grasszustól Angliának adandó 
Ságként javasolt 7 milliárd dollár a 
hadianyagszállítás részletei között a 
következőképpen oszlik meg:

2 milliárd, dollár repülőgépekért, 
rcpülőgépanyahaj ókért, beleértve a 
repülőgópmotorokat és a pótalkatré
szeket;

1.3 milliárd dollár ágyuk, páncél- 
lemezek es ezek pótalkatrészeire esik:

1.35 milliárdért mezőgazdasági és 
ipari termékeket kiild az USA;

76® milliót emésztenek' fel az

kon- 
segít-

300 millióba kerülnek a. Rooseve't 
által küldendő tankok, automobi
lok, teherautomobilok és ,niá.s motori
zált járművek;

630 millió dollár van előirányozva 
hajókra, naszádokra és ezek felszere 
lésére és végül

260 millió különböző katonai felsze
relésekre.

A kongresszushoz küldött üzeneté
nek bevezetésében. Roosevelt rámutat 
arra, hogy az Egyesült Államok leg
főbb gondja-nemcsak az'Egyesült Ál
lamokból irányuló szállítások folya- 
tmátos. fenntartása,, hanem azok lehető

- .<• ,, • ' 'ÚJ í növelése is. Ez az; „érzés diktálta a
k 1 tesitesi es fel. szerelési műn-I kongresszusnak ’a-z. Anglia megsegíté- 

• 1; • v ■ lésére irányuló törvény elfogadását.

Indulnak a moszkitónaszádok 
és bombavetők

75 „elavult" hadihajót átengednek? 
Szalonna, sajt, búza...

London, márc. 13. 
, (NST) A londoni politikai ‘ körök 
érdeklődésé most első-sorban az an
gol-amerikai együttműködésre irá
nyul.

Az angol főváros mértékadó körei
ben úgy érzik. Washington teljes 
megértéssel viseltetik aziránt az. an
gol óhaj iránt, hogy gyorsítsák meg 
a hadianyagszállítást- Roosevelt el
nököt jó pszichológusnak tartják és 
ezért azt hiszik, hogy az elnök most, 
a hadianyagkölcsönzési törvényjavas
lat megszavazása után valamiféle ha
tásos villálmakciót tervez. Maga a 
hadianyagszállitás a ’ legközelebbi hé-"

tek során igen nagy mértékben indul 
meg, bár azt a hírt még nem erősítet
ték meg hivatalosan, hogy X az Egye
sült Államok át akarnak adni Ang
liának további 75 „élyaült“ cirkálót. 
Azt viszont bizonyosra veszik, hogy 
a sokat emlegetett moszkitónaszádok 
első raja még e héten elindul Angliá
ba. Ugyancsak még ezen a héten in
dítanak útnak Amerikából jelentős 
élelmi szerszállítmányokat, főleg sza
lonnát. sajtot és búzát. Végül a na
pokban repüli át az óceánt az Egye
sült Államok hadseregének és hadi
tengerészetének légihadából átenge
dett számos bombázó-gép. ,

-4 ”

„Dakar felrobbanthatja az amerikai 
puskaport"

Egyes londoni körökben úgy tudják, 
hogy az angol-amerikai együttműkö
dés kiterjed a francia-angol viszony 
tisztázására, illetőleg Afrikára is. Az 

. ezzel kapcsolatos amerikai megfonto
lások során két francia afrikai kikötő, 
Casablanca és Dakar játszik állítólag 
különösen fontos szerepet. Az amerikai 
érdeklődés homlokterébe elsősorban 
Dakar kerül abban a pillanatban, ami
kor megkezdődik ’ az Egyesült Álla
mokból kiinduló hadianyagszállftás. 
Londonban utalnak arra, hogy Roose
velt idegenkedik a legjobban a külön
féle paranesüralmi rendszereknek tett

engedményektől, de különösen Dakar
ra való tekintettel előreláthatóan még
is azon fáradozik majd Washington, 
hogy anngolszász-francia megegyezést 
hozzon létre. Az Egyesült Államok po
litikájának szempontjából Dakar olyan 
jelentős, hogy fontossága mellett el
törpül minden más afrikai ügy. Angol 
körökben azt hiszik, hogy esetleg „Da
kar lángja robbanthatja fel az ame
rikai puskaport". Az afrikai francia 
kikötők tekintetében London minden
esetre ép úgy átengedi a kezdeménye
zést az Egyesült Államoknak, mint a 
nyugatirországi kikötők kérdésében.

Mit szállít Amerika Angliának?
márc. 13.
jelenti a

Belgrád,
(Búd. Tud.) Newyorkból „_____

„Vreme“: Még 24 órája sem múlt el, 
hogy Roosevelt aláírta a hadianyag
kölcsönzési törvényt, máris olyan hí
rek érkeztek Washingtonból, . hogy 
már ma elindulnak Angliába 'az ame
rikai rombolók.

Az Egyesült Államok tengeré
szeti minisztériuma minden felvilá
gosítást megtagad a szállítmány te
kintetében, azonban úgy tudják, hogy 
az Egyesült Államok 500 földön-vízen- 
^áró harcikocsit is küld, amelyek 
óránkénti sebessége vízen 10 mérföld, 
s'Zárazföldön 23 mérföld. Ezek a hatal-

más harckocsik, amelyeket amfibiák- 
nak neveztek el, 37 személy befogadó
képes ségűek.

Halálos ítélet 
Bukarestben

Bukarest, márc. 13.
(NST) A bukaresti katonai törvény

szék, kedden halálos ítéletet hozott. A 
törvényszék Nicolao Orac munkást 
tiltott fegyverviselés miatt halálra 
ítélte.

IÁRVÍZ INDIÁBAN!
palace!

je

£ $

A Szent István-Társulat csütörtökön 
tartotta 86. .rendes évi közgyűlését a 
társulat Szentkirályi-utcai székházá
ban.

A közgyűlésen megjelent dr. Serédi 
Jusztinián biboros-hereegprimás, aki 
a közgyűlésen megnyitóbeszédet mon
dott.

— Voltak az emberiség életében kor
szakok,— mondottá többek . közt, 
amikor a realitásokat elismerte s ezek 
szerint rendezte be életét. De voltak 
olyan korszakok is, — mint amilyen
ben például magunk is élünk, .-— ami
kor az emberiség túlnyomó része el
hagyta az említett realitásokat és sa
ját fantáziája után szaladva, szomorú 
csalódásokon keresztül, mérhetetlen 
szenvedésekbe taszította életét.

— Istenre vonatkozóan a realitások 
elhagyása szellemi vonalon végzetes 
tévedés, amely minden más tévedés 
szülőanyja. Az egyházra, és az állam
ra vonatkozóan a realitások elhagyá
sa igazságtalan és súlyos tévedés. A 
realitások elhagyása' anyagi, gazda
sági téren rendszerint, meggondolat
lan vállalkozásokra vezeti az egyes 
embereket, valamint a különböző kö
zéleteket, sőt magát az államot is. A 
realitások elhagyása az egyéni élet
ben, amennyiben túlbecsüljük erőin
ket és meggondolatlanul kockára tesz- 
szük azokat, beteges ambícióra, túl
hajtott munkára és megrokkanásra, 
amennyiben alábecsüljük azokat, a 
munkateljesítmények elmaradására

vv
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vezet. A realitások, kivált. Isten elha
gyása, a családok, a különböző közil
letek és az államok életében ezeknek 
biztos pusztulását vonja maga után. 
Ha az államhatalom nem segíti meg
szilárdítani a keresztény magyar há
zasságokat, hanem azokat továbbra is 
engedi szétzülleszteni, akkor ne álmo
dozzunk hatalmas magyar nemzetről.

—- Értsék meg már egyszer, — foly
tatta hatalmas beszédét Serédi Jusz* 
ti nián hercegprímás, — azok, akiket 
illet, értsék kiváltképpen a törvény
hozók és a közhatalom letéteményesei, 
hogy közelgünk, vagy talán már el is 
jutottunk a tizenkettedik órához. Sen
ki ne mondja, hogy most az általános 
világégésben sürgősebb és fontosabb 
ügyünk nem lehet, mint az élet, a jö
vendő magyar nemzedék élete. Ha az 
Istent száműztük a család,, a külön
böző közületek és az állam életéből, 
akkor nem . várhatjuk annak áldását, 
aki nélkül pedig semmit sem ‘ fefte- 
tün/c; liánem csak anyagi és erkölcsi 
pusztulást várhatunk, amint ezt az is
ten télén családok, közületek és álla< 
unok története, bizonyítja.

A hercegprímás ezután a realitás 
elhagyásának végzetes következmé
nyeiről beszélt, majd a közgyűlést 
megnyitottnak jelentette ki, azután 
üdvözölte a megjelent egyházi és vi
lági előkelőségeket, a kormány, a fő
város, az egyetemek, a tudományos 
intézetek és egyéb intézmények kép
viselőit

Egy magyar lány 
szerencsés megmenekülése 
az isztanbuli bombarobbanásnál

Istanbul, márc. 13.
(Búd. Tud.) A Pera Palace szállóban tör

tént bombarobbanásnál a véletlen szeren
cse folytán menekült meg egy magyar 
leány, Kocsis Kózsij aki évek óta mint 
szakácsnő van alkalmazásban Dermos an
gol követség! titkárnál. Mezőkövesden szü
letett és már több évvel ezelőtt külföldre 
került. Áz angol követség tagjainak Szó
fiából való távozásával ő is Isztanbulba 
ment és a robbanás idején a szálló halijá
ban tartózkodott. Egy darabig a podgyász
ra vigyázott és életét annak köszönheti, 
hogy közvetlenül a robbanás előtt a por
tás kihívta, hogy személyi adatait a. ven
dégkönyvbe beírja.

tek között van két angol konzulátusi 
tisztviselő is- - 7 ‘ . ' ■

Isztanbul, márc. 13.
(NST) A., legújabb jelentések szerint 

a ■P®ra Palace Hotelben kedden este 
történt bombamerényletnek 7 halálos 
és 30 sebesült áldozata van. A leg
újabb jelentésből tehát kitűnik, hogy 
szerda este óta néggyel emelkedett a 
halottak száma. A halálos áldozatok 
nevét mindezideíg nem közölték.

—• Bajtársi összejövetel. A volt cs. és kir. 
utász, árkász stb. műszaki csapatok hajtár
sai március 15-én, szombaton este fél 8 órai 
kezdettel tartják összejövetelüket az Alkot
mány-étteremben (Vilmos császár-út 681, 
mely alkalommal ünnepük március idusát, 
valamint az árvízkárosultak javára műso
ros estjüket.

megkezdte kalandos életét 
a Film Színház Irodalom 
sma.megj e 1 ént g.zjá©á.ba.n.ARTIN

Az isztanbuli 
merénylet áldozatai

Isztanbul, márc. 13.
A török rendőrség és a katonai ha

tóságok a bombamerénylet tettese 
vagy tetteseinek kézrekerítése iránt 
lázas igyekezettel nyomoznak. A 
bombamerényletnek a töröli rendőrség 
által kiadott nyilatkozatban megemlí
tett hat halotton kívül 20 súlyos se
besültje van. A halottak között van 
Garrude Ellis, aki azelőtt gyorsírónő 
volt a szófiai angol követségem. Mise 
Armstrong felépüléséhez —■ akinek 
mindkét lábát leoperálták —- kevés re
ményt fűznek az orvosok- A sebesül
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A Budapesti Közlöny mai száma 
miniszteri rendeletet közöl, amely a 
nenraeti ünneppel kapcsolatban a vi
lágítás korlátozására vonatkozó ren-

1 vagy tangóharmonika ? j 
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..... a így ez az est, amelyen azok 
a kevesek .íelentek meg, akik haj
landók a költőt még életé
ben ünnepelni, végétért." Ezzel 
a kesernyés mellékmondattal fejező
dött be tegnap a Zeneakadémián az 
a rendkívül emelkedett színvonalú 
irodalmi est, amelyet a Nyugat ren
dezett Illyés Gyula tisztele
tére. S valóban, a nézőtéren néhány 
előkelő írón, művészen, egy csoport 
irodalomért rajongó fiatalon, egyszó
val szakmabelin kívül alig-alig je
lent meg a közönségnek az a széles 
rétege, amely ugyanezt a termet di
li ő z-v ersenyeken, pr imá
dó n n a-p arádéban, bonviván- 
olimpiászokon, komikusok 
kavalkádjdn és t a ngóhar- 
monika-finiseken, vagy más 
ilyesfajta ünnepélyes alkalmakon 
zsúfolásig meg szokta tölteni. Aki 
Illyés Gyula költői estjén ott volt, 
úgyszólván mind ismerte egymást, 
egy szüle körhöz tartozott, mint egy 
exkluzív asztaltársaság tagjai, de 
hiányzott a kistisztviselő, 
a módosabb iparos, a főpró
bák oly bennfentesen vi
selkedő publikuma., mindazok, 
akik cgy-egy jazzmatinén extázisbán 
szokták vörösre tapsolni a kezüket. 
Nem szemrehányás ez, csak szerény 
feljegyzés. Üzenet egy későbbi utó
kornak, hogy ha ez a lappéldány 
múzeumban esetleg a kezébe kerül, 
legyen aki elpirul, hogy volt egy 
„történelem előtti kor",
amely szívesebben figyelt 
a tangóharmonikára, mint 
a költőre...

Három napra ismét a régi villanyfényben úszhat 
a főváros

delkezés&ket március 14„ 15.
papjára (péntek, szombat, vasárnap) 
a besötétedéstől este 11 óráig- felfüg
geszti.
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A „HAJNALODIK“ nagyváradi, lel
kes BEMUTATÓJÁRÓL tegnapi lapunk
ban beszámoltunk. A sikerről szóló hírhez 
most csak azt tehetjük hozzá, hogy ezt a 
szerepet, amelyet Budapesten Szilágyi- 
Szabó Eszter játszott, Váradon egy fiatal, 
tehetséges színésznő, E ü 1 ö p Viola alakí
totta. Ez a fiatal színésznő a Nemzeti 
Színház ösztöndíját visszauta
sítva, három héttel ezelőtt szerződött a 
Szigligeti Színházhoz és érdekes színésznői 
egyénisége, drámai tehetsége, úgylátszik, 
már bemutatkozáskor meghódította a kö
zönséget

UJ PLACIDIÁJA VOLT TEGNAP A RE
GI ENCNEK a Nemzeti Színházban. Szö
rényi Éva szerepét Bornemisza Éva 
vette át s egyetlen próbára is teljesen fél
készültén játszotta el a nehéz drámai szere
pet.

— Kölcsön is ad szőrmebclépöt, boleröt 
P a 1 u g y a i szűcs, IV., Váci-utca 15.

VASÁRNAP DÉLELŐTT ADJA EGYET
LEN HANGVERSENYÉT a Zeneakadémián 
dr. Ember Nándor,'a Zeneművészeti Fő
iskola kiváló professzora, spanyol országi 
útjáról hazatérve. A 11 órakor kezdődő ma
tinén a spanyol zongorairodalom remekéit 
mutatja be a XVIII. századtól nap
jainkig.

, c.

.“Jíi’;. g- Sí 

u 1 > Az Hju Edison. (■/,4, x/,6 x/,8 x/,lö
"42-kor is) — ANDRASSY (l-M-127)- Az ifin 
Edison. (’/i4. ’/.6, ’/x8, »/.10, sz. 2, 4, 6 8 10 v 
d. e. ’/xlO, >/<12, %2-kor is) — ASTRÁ ÍIM-Zte!- Hétszilvafa. (‘/.;4, Vx6, >/i8, VilO, v. ‘/^kor is) — 
í/sRvU1?íI (133'034)- Elnémult harangok. (‘/x6, 
/íú ’ aZ‘’ í\4.'k01 is) ~ BELVÁROSI 
(3-4-063): Az ifjú Edison. (4, 6, 8, 10, v. jobb 
t. 2. 4. 6, 8, 10, Bal t. s/x3, s/x5. só7, “Afl) _  BEL
VÁROSI HÍRADÓ (181-244): Kossuth Lajos azt 
üzente ,. Intim-Híradó. Bevonulás Bulgáriába. 
?Izlne.?., rajzfilm. Magyar, Ufa, Luce és Fox 
Híradóké (Folyt. 24 óráig) — BÉKE (291- 
1/0 ifjú Edison. (5,. 7, 9, v. V22, VH, V26,

77 BODOGRÁF (149-510): Szökevények 
CM, ‘/s6. ’/aS. %10, V. Való, ŰU2, >/x2-kor isi — 
BROADWAY (422-722): Balalajka. (‘/x4, >/x« 
f-: Lm?’ 85'.’ J/12-kor «0 - BUDAI APOLLO 

(M-5O0): Zárt tárgyalás. (*/x5, a/x7, 9 v ’/-2 
’/x4, ‘/rf.’ ’/£, x/xlO) CAPITOL (134-337): Kék 
Madar. (11, Vz2, >/x4, Vi6, V28, VslO) — CASINO 
(383-102): Hatosfogat. (!/x6, 3/<8, VxlO, sz v
/14-kor is) _ CITY (111-140): Ciseo, a száguldó 
08 StlsL6’ ./,8'tS/‘10’ xSZ” v-- ’/,1-'fcor is) — CORSO 
jib-AS-18). A kegyelmes ur. rokona. (>/26, ’/sg 
AMI, sz.,_ y *A4-kor is) — CORVIN (138-988)- 

Hazajaro lelek. (>/i4, x/,6, x/i8 x/jjo v x/,2 vA

1^’o-m ’ l8,’x A10’ v- .2>,4’ 6- 8* M) - BÉCSI 
(12ö-9a2). Allpang, a. fekete szultán. (>M, >/x8, 
<xW, s.z v.^/rf-kor is) — ELDORÁDÓ (133-171): 

ke* éjszakája. (4, 6, 8, 10, v 2-kor is) — 
ULIT _(114-a02): Repülő ördögök. (4, 6, 8 10 v. 
2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 146.702): 'Tokaji' 
aszú. (s/<5, 7. 9, v. W. x/<4, i/<6, »A8. VxlO) —

ANPRASSY

BELVÁROSI

VESTA

V.

ZÁRT |
TÁRGYALÁSI

I 
i

VERŐ GYÖRGY,
a magyar színpadi szerzők nesztora, sok 
egykori népszínházi vígjáték és operett 
írója, tegnap délután 84 éves kordban meg
halt. Kedves, örökifjú alakja volt ő a szín
házi világnak, sok meleg, régi színháza em
lék és forró siker őrzője. Egy-egy darab
jának bemutatója valóságos esemény volt 
a régi Pesten, műveinek hosszú sorát ne
héz lenne most felidézni és érdeme szerint 
méltatni. Még most, hajlott korában is dol
gozott, egy új vígjáték párbeszédeit csiszol- 
gatta, művét azonban már nem tudta be
fejezni. Búcsúzóul nézzünk utána elborult 
szemmel: Verő Györggyel ismét elhalványo
dik egy szép emlékünk a régi világból. Ha
lálát az egész magyar színházi világon kí
vül szfikebb családja, felesége, Margó Célia 
és leánya, Zágon Istvánné, Verő Márta 
gyászolja.

SZÍNHÁZ
X(>7=8). -

NEMZET I; Niskavuori asszonyok (Va8). —
KAMARA: Kaland (>/x8). — MADÁCH: Négy 
Bakonyt «®?;«t®k (’/,8). - VÍG: Hattyúdal 
./"..A.— MAGYAR: Gyergyói bál (’/ij). _ -
MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA (Városi Szín-

Slagok (filmelőadás, 5, Vrfl) 
~ OPERETT: Fityfiritty ’c/.-S).
77..,í)í\R,A ,Y:..No Mtesz m. szerelemmel. (8)., — . 
PÓDIUM (a. Pesti Színházban): Tekintettel’ 

<‘/"9)- “ ERZSÉBETVÁROSI: Dankó 
Pista notafája (Mii, 8). - JÓZSEFVÁROSI: Az 

e/'8, ?,K - KISFALUDY:'
N*W n» férjhez menni ('AO, 8). - KOMÉDIA 
BRFEüM: Kassner, a varázsló (>/(9). — KA
MARA VARIETÉ: Tabáni ál óm (V:9) -_
BOYAL VARIETÉ: Royal Bál (9)

(189-543): Kilenc agglegény. (>/<6, V18, 
/■iM, sz„ v. /x4-kor is) — GLÓRIA (427-521): 

Zárt tárgyalás. (>/s5, W, 9, sz. */s4, */s6, ‘/x8, 
J.- is) — HÍRADÓ (222-499): Ciga.

rettafüst. Intim-Híradó. Bevonulás Bulgáriába. 
HteJm x-r;!re U? „Ma8iyar, Ufa, Luce és Fox 

4Folyt-.,9~'i4 ors.ig) — HOLLYWOOD 
(225-m). Szeressük egymást. (’M, ’/x6, 'Is8, VxlO, 
v. "/42-kor is) — HOMEROS (296-178): Duna- 
parti randevú. (3/<5, 7, VdO, 6Z. Vrl-től v

Zárt tárgyalás (-/M, 
tml xten" Í-°L V1 - is) — JÓZSEFVÁROSI
(134-644): Zárt tárgyalás. (‘/x4, J/x6, '/*8, VxlO. v W-W _ A Vf A 4 /prímre rw, ' 7. * - - *

RÁDIÓ

„2000 pengős férfi"
a címe Barabás Pál társadalmi színmü
vének, amelyet a „G y er gy ói bál" nagy 
sikere után szándékszik bemutatni a Ma
gyar Szinház Bulla Elmával az egyik női 
főszerepben. Az érdekes, modern 
színmű próbái ma délelőtt kez
dődtek meg Csathó Kálmán ren
dezői irányításában.

Magyar 
Szinház

Feliák

16.15: Ruszin hallgatóinknak. — 16.45: Idő
jelzés, időjárásjetentés, hírek. — 17: Hírek 
szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: Szűcs Ste-' 
fánla dalokat énekel, kíséri Véesey Ernő jazz- 
hármasa. — 17.35: A földmívelésügyi minisz
térium rádióedőadássorozata. — 18.95: Melles
Béla zenekar. — Közben 18.35: „Magyar ön. 
ismeret.** — 19: Hírek magyar, német és ro
mán nyelven. — 19.20: Solymossy Lajos jazz-
zongoraezámai. — 19.45: „A kajaksport fejlő
dése Magyarországon.« Ksnmwrmayer Oszkár 
dr. előadása. — 20: A Liszt Ferenc Zeneművé
szeti Főiskola _ Segítöegyesiiletének hangverse
nye. Közvetítés a Zeneművészeti Főiskola 
nagyterméből. — 29.59: „Az éther hajósai.“
Hangjáték három részben. — 21.40: Hirek, idő
járásjelentés. — 22: Cigányzene, Kalmár Pál 
énekszámaival. — 23: Hírek német, olasz, an
gol, francia és eszperantó nyelven. — Utána 
kb. 23.39: Tánclemezek. — 24: Hírek.

— A devizaforgalom szabályozása Magyar, 
országon címmel érdekes munka jelent meg, 
amely lehetővé teszi, hogy a kötött deviza
gazdálkodás szabályait mindenki megismer
hesse. A könyv a Nemzeti Bank ügykörébe 
tartozó minden ügyben tájékoztatást ad 
vállalatok, pénzintézetek, ügyvédek és álta
lában a nagyközönség részére. A könyvet 
dr. óvári Papp Zoltán és Urmányi Sándor, 
a Nemzeti Bank felügyelői, továbbá dr. 
Meznerics Iván és dr. Temesváry Imre, a 
Nemzeti Bank ügyészei írták, akik legkitű
nőbb szakértői a devizajogi szabályoknak. 
Teljes egészében közli a könyv a Nemzeti 
Bank körleveleiben közzétett és a devizafor
galomra vonatkozó összes hatályos rendel
kezéseket. A könyv minden könyvkereske
désben kapható. Ara 4.— pengő.

négyes csoportban 
a döntőbe jutásért.

SE, Debreceni VSC,

Vasas, BVSC, Test-

A birkózók 5 vasárnapja
Magyarország görög-római fogásű bir

kózó csapatbajnokságáért, küzdenek, a most 
következő öt vasárnapon a legjobb birkó
zók. A bajnokságban nyolc egyesület csa
pata indul s ezek két 
körmérkőzést vívnak 
A két csoijort:

A) csoport: Törekvés 
WMTK, UTE.

B) csoport: Beszkárt, 
vériség.

A vasárnapi első fordulóban a Nemzeti, 
Tornacsarnokban és Csepelen a WMTK he
lyiségében lesznek a mérkőzések. Csepelen, 
este 7 órakor kezdődik a program, amikor 
a Beszkárt a Ua.sassaZ mérkőzik, majd 
utána a WMTK—UTE találkozásra kerül 
a sor. A Nemzeti Tornacsarnokban este 8 
órakor kezdik a versenyt s a programon a. 
Törekvés—BVSC, valamint a BVSC—Test
vériség mérkőzése szerepel.

Hagy meccs lesz 
az Üliői-uton

A Ferencváros vasárnapi ellenfele a 
WM3TC csapata lesz, amellyel az Üllöi-uti 
sporttelepein méri össze erejét. A zöld-fehé
rek igen komolyan készülődnek a találko
zásra, mert tudják, hogy a WMFC igen 
erős ellenfél s legyőzése nem tesz könnyű 
feladat. Nagy mérkőzés lesz a Ferencvá
ros—WMFC találkozás, értékes sporttelje
sítményt. várnak és nagy közönséget.

Az Újpestnek sem lesz könnyű dolga va
sárnap a, feljavult Elektromos TE csapa
tával szemben s érdekes küzdelem várható 
a Kispest—Szeged meccsén is.

Hölgyeknek ingyen... 
''™> ~lm< ',m’> v- l közönség visszaíhődítása érdekében erő- 

tomás. (11, 2, 4, 6,18^M»t —4 koronA°P(353!ailb teI;ies Pr0Pagandát végeznek labdarugó 
Hétszilvafa. (<M, ‘la, >7x8, tóio, v. Vá-kor is) — egyesületeink. Most a Kispest jelentkezikegyesületeink. Most a Kispest jelentkezik 

érdekes akcióval, amelyet évekkel ezelőtt 
egyik külvárosi színházunk vezetett be. A, 
kispestiek azt a kedvezményt nyújtják a 
közönségnek, hogy a hölgyek ingyen láto- 

. | gathatják a mérkőzéseket, ha a kiséretük- 
' iFC^Iw J| férfi egy ülőhelyjegyet ftált. Egy

Jeggyel tehát ketten nézhetik végig a mér
kőzést.

KÉKMADÁR I
3, hét!

gyerekjáték. (>/:4, >/.< VA 'lm v W-korréO 
Su^T4 M8 7
(Srtópl 74^8;-10’ Ví-2’ 8,’ 10> ~ OOEON

.(‘/Á %7, ’/.lO, sz. ‘/rf, 
issi. sbit.a v’. /a?Abr is) _ OLYMPIA (423- 

6Z , . . .
szllvafa. ' cm, ' */rö, "7x8, VxlO, v. VAkor' isF — 
OTTHON (146-447): Szökevények. (>/i4. Vx6, */x8, 
’őte. v. ‘/<2-kor is) - PALACE (221-222): Árvíz 

?• ,6’ 8’ 10) - PATRIA (145-
673): Eiaxjo birtok. (4, 6, 8, 19, y. 2-kor is) —

(wu-lJű): A Kegyelmes ur rokona. (5. ‘A8. VzlO. 
v‘ 4> o,’,8’,,11? ,71, ÓMENT (114-926): Hét- 

(*/a4, *1*6, V28, V2IO, v, 1/z2-kor is) — 
" Vrf, V.8,

Nedvesfal saab. légszig-eteléssel 
azonnal száraz lesz. 
AMBRUS mérnök, 
VI., Jókai-u. 28. T. 120-864.

JFJ. SZELECZKY A. J.
Kiválóan FEST, TISZTIT

Bpest, Izabolla-u. 88. Házhoz küldök. Telefon.

? ÍÍÍ?'IX (223-212): Kacagó esték. (11, 1, 3, 5, 
M18, ValO) — RADIUS (122-098): Iréné. (>/:6, ’/x8, 
s/ilO, sz._, v. '/H-kor is) — REX (228-020): Zárt 
tárgyalás. a/x7, 9, sz. 'M, >/x6, */:8, >/-lű v
"tó-kor is) — RIALTO (224-443): Zárt tárgya
lás. (11, 1. 3, 5, V«8, >7.-10, v. 10, 12, 2. 4. 6 8 
1?) — , ROYAL APOLLO (222-002); Olajváros. 
(>/», 7. VxlO, sz., v. 2-kor is) — SAVOY (140- 
040): Eladó birtok. ÓM, >7x6, >7x8, ’/xlO, v. >/x2-kor 
is) SCALA (J14-411): A Manderiey-ház asz- 
szonya. (tó, 1, >/:10, szomb.. vas. 2-kor is) — 
SIMPLON (268-91I9): A repülő ördögök, ('/rf, 
"/x6, >/s8, </sl0, v. '/á-kor is) — STEFANIxk 
(Kispest, 349-338): Balalajka. (5, 7, 9 v >7x2 
>7x4, >7=6, i/xS, ■7x10). - STÚDIÓ (225-276): Pekingi 
lány. (11. >.tó, >/x4.. x/xj, x/xg, x/^qj _ TIVOLI 
(225-602): Zárt tárgyalás. (11, »/x2, */i4, s7i6 ai<8 
s/xio, V. 37.2, "7x4, ’/rf, ’/t8, ’/dO) — TÚRÁN (120- 
003): Szökevények. (11, "7x2, 4, 6, 8, 10, v. 10. 2. 
4, 6, 8, 10) — ' URÁNIA (146-046): A nyugati 
győzelem. (5, ‘/x8, »/xl0, sz„ v. btó-kor is) — 
VESTA (222-491): Zárt tárgyalás. (1'1, >/)2. "/x4. 
Vx6. >/x8, VxlO, v. 11, 2, 4, 6, 8. 10) — ZUGLÓI 
(£05-309).- Zárt tárgyalás. (5, ‘/<8, */xlO, sz. 4, 6, 
8, 10, v. 2, 4, 6, 8, lft)

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

előtt. A győztes 
Pál és Balogh

SZÖVETSÉG az

A KISOK budapesti kerületi tőrcsapat
bajnokságát a Szent Imre gimnázium csa
pata (Légmán, Pálfy, Soóky, Jancsics) 
nyerte az Árpád gimnázium és a kegyes
rendi gimnázium csapata 
csapat vezetője Farkas 
Gyula tanár.

I A MAGYAR TEKÉZŐ
erdélyi ahzii vétség alakuló közgyűlése alkat 
mából március 16-án bemutató mérkőzést 
rendez Kolozsvárott. A bemutatón a buda
pesti kombinált csapat az erdélyi váloga
tott csapattal mérkőzik. A budapesti csapa
tot Rácz szövetségi kapitány vezeti.

GÁLFFY ANDRÁST, a JáúJrvezctők 
Testületé átszervezése, valamint a vissza
csatolt Erdély labdarugósportjának szer
vezése körül kifejtett munkájáért a kul
tuszminiszter. díszoklevéllel, az OTT pedig 
ezüst verettel tüntette ki.

A VÁLOGATOTT KERET tagjai tegnap 
Fábián József szövetségi kapitány vezeté
sével tréninget tartottak a Beszkárt sport
telepén. A hideg, szeles időben három rész
időt játszottak s az A) csapat győzött 2:1 
arányban. A teljesítmények általában kielé
gítettek.

A FŐISKOLAI labdarugó kupáért mér
kőzik ma délután a BEAC és a MAFC csa
pata.

A. '

BULLA EUUHA, CSORIOS, GREGDSS újszerű filmregénye

FBÍSS TERI - RÓZSAHEGYI - BILICSI 
és a ragyogó együttes felléptével

KULCÍARéi huppert *w®Sári

t C A L A—
la,; ,■

Gyergyói bál
Utolsó előadások!

fl V~.HOHYIJOOD 
áwetjA egt/bMf!



Szombaton délben rendezik az újságírók szabadságünnepüket
Március 15-én, szombaton délbon há

romnegyed kettőkor a G el,1 ért-szálló 
éttermében ebéd keretében , rendezi a 
Magyar Újságírók Egyesülete hagyo
mányos szabadságünnepét. Az ebéd 
szónoka Tors Tibor, a képviselőház al- 
elnöke lesz, aki a Jókai-ser’eggel a kö
zében emlékezik meg a nap jelentősé
géről.

Széfroncsolt t < 
holttest a síneken
Ma hajnalban a kelenföldi vasúti ál; 

lcmás, mellett halálraroncsolt férfi 
holttestére bukkantak. Megállapítot
ták, hogy az. elgázolt ember Felwágner 
István gyári munkás. A rendőrség 
nyomozást indított annak megállapí
tására, hogy öngyilkosság történt-e, 
vagy pedig baleset áldozata lett a sze
rencsétlen munkás.

Tűz egy vendéglőben
A Légrády Károly-utca 34-os házban 

lévő vendéglőben éjjel záróra után tűz 
keletkezett. A járókelőik vették észre a 
tüzet,. amelyet a tűzoltók egy órai 
munka után eloltottak. Valószínűleg 
az ott folyó ciánozási munka során 
keletkezett a tűzfészek, amely lángra 
lobbantotta az üzlet berendezését.

Légiharc
a Csatorna fölött

Berlin, márc- 13.
(NST) A szerdai nap folyamán he

ves légiharc játszódott, le a La 
Manche-csatorna fölött német vadász
gépek és angol Spitfire-repülők kö
zött, Illetékes helyen közük, hogy az 
angolok rendkívüli magasságban kí
sérelték meg az előretörést, a németek 
azonban néhány perc alatt lelőttek 
három Spitfijc-gépejt, A brit alakulat 
felismer te, hogy roánézve veszteség
gel végződött a harc és sietve hazai 
repült. Ennek a . küzdelemnek során 
Moelders főhadnagy 61-ik légi győ
zelmét aratta, Jop'pin százados pedig 
31-ik ellensége gépét lőtte le. Egyet
len német gép sem veszett el.

A csütörtökre virradó éjszaka szá
mos brit repülőgép hatolt be a biro
dalom légiterébe és megtámadta 
Észak-Németország két városát, vala
mint Berlint. Az eddigi jelentések 
szerint a német védelem lelőtt öt el
lenséges gépet,. Két angol gépet, már 
a megszállott területek fölött lőttek 
le. Egy magányos" angol gép Délkelet- 
Némctországig repült, de nem dobott 
le bombákat. Ugylátszik, a gép el
tévedt.

— Az országos mezőgazdasági kiállítás 
és ötvenedik tenyészáJlatvásár látogatóinak 
chzAlásalúsát, a kiállítás rendezőségének 
felkérésére, ez évben is Budapest Székes
főváros Idegenforgalmi Hivatala vállalta 
magára. Az elszállásolás elsősorban szálló
inkban és penziókban történik, ahol min
denki igényeinek megfelelő árban kaphat 
szállást és ellátást. Gondoskodtak a csopor
tos elszállásolásokról is.

— Házasság, Magyar Hona 'és dr. Beke 
Andor m. kir. konzul március t5-én, szom
baton ifaU-kor kötnek házasságot a város
majori róm. kát. plébániatemplomban.

Kiause Gusztáv, a Budapest Székesfővá
rosi Gázmüvek tisztviselője és Csizmarik 
Mária március 11-én Budapesten házassá
got kötöttek.

U.

Meggyengüli támogatás
Rendőri nyomozási adatok, biintetöbfrói 

és sajtótanács) ítéletek alapján rajzolónk
nak sikerült rekonstruálnia a Pujsár lég. 
újabban fogyatékba került munkatársait.

I
I:

A Vezérlő Akarat: JVa tessék, most megint nézhetek uy támaszok 
után...

Az asszony 
hatásos érve

— a disznó ölőkés
Véres családi dráma történt az éj

szaka Foton. Vaskó István ácssegéd 
összeveszett feleségével s az asszony 
szóváltás közben disznóölokéssel le- 
szúrta férjét. A szomszédok lefogtak a 
dühöngő asszppyt és a csendőrök a? 
újpesti mentők segítségét kérték a-sú
lyosan sebesült ácssegéd részére.

Korlátlan 
mennyiségben...

Newyork, márc, 13.

(Reuter) Az Egyesült Államok kor
mánya — a New-York Daily News 
washingtoni jelentése szerint — enge
délyt adott arra, hogy a repülőgépek 
kenőolaján felül korlátlan mennyi
ségben psáiut&anak elsőrendű, repülő
benzint és olajat az angol biroda
lomba. (MTI)

Erős német 
harcirajolc támadták 

Liverpoolt
Berlin, márc. 13.

Erős német harcirajok — mint a 
Német Távirati Iroda értesül — a 
csütörtökre virradó éjjel megtámad
ták Liverpool városának és kikötőjé
nek hadicélpontjait. A repülők meg
figyelték, hogy a bombák csiba talál
tak és a megtámadott célpontokon 
nagy tűz ütött ki. (MTI)

Angol légitámadás 
Berlin és két nyugat
németországi város 

ellen
Berlin, márc. 13.

Több angol repülőgép — mint a Né
met Távirati Iroda értesül — a csü
törtökre virradó éjjel behatolt Német
ország fölé. Az ellenséges repülők tá
madást intéztek két nyugatnémetor
szági város, továbbá Berlin ellen. 
Mint az eddig beérkezett jelentések 
mondják, a légvédelmi tüzérség öt 
ellenséges gépet lelőtt. Az angol légi
haderő 82 nap óta most hajtotta végre 
első támadását a birodalom fővárosa 
ellen- (MTI)

Berlin, márc. 13.
Több angol repülőgép — mint a Né

met Távirati Iroda értesül — a csü
törtökre virradó éjjel behatolt Né
metország fölé. Az idegen repülők két 
nyugatnémetországi várost és Berlint 
támadták meg. Mint az eddig beérke
zett jelentések mondják, a légvédelmi 
tüzérség lelőtt öt ellenséges gépet. Az 
angol légi haderő 82 nap óta most haj
totta végre első támadását a birodar 
lom fővárosa ellen. (MTJ)

Légitámadás ért 
egy görög kórház

hajót

n Salgótarjáni Köszénbánya Rt. tőkeemelése
A múlt évre 1.75 pengő az osztalék

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. igazga
tósága a társaság alaptőkéjének igen te
kintélyes emelését határozta el.’Ez az elha
tározás a inai időikben nem tisztán á tár
saság belső ügye, hanem pénzügyi életünk
nek is igon nagyjelentőségű eseménye. 
Elég talán arra utalni, hogy a tőkemozga- 
lom nálunk több, mint egy évtizede úgy
szólván teljességgel szünetel és ez a pan
gás évről évre nyomasztóbb hatást gyako
rolt a vállalkozási kedvre, sőt több vonat
kozásban a közhangulatra is. Feltehető, 
hogy a Salgótarjáni példáját követni fog
ják, qmi a zsibbadt erők és a magyar 
pénzügyi élet felfrissülését jelentené.

A Salgótarjáni Kőeáénhánya Rt. leg
utóbbi tőkeemelése, illetve artunyinérlegó- 
nek felállítás^ óta belső pénzügyi erejével 
fokozta fejlődését. Ennek arányai megítél
hetők abból, hogy széntermelése társválla
lataival. együtt évi 20 millió métermázsá
val emelkedett és 38.2 millió métermúzsát 
tesz ki, ami az ország széntermelésének 
egyharmada. Másfél évtized alatt áramter
melése megötszöröződött és most eléri a 
180.000 hasznos kilowatt-óra termelését. Ha
sonlóképpen fejlődött cement-, karbid- és

hete szólnak óriási sikerrel az AIRIUlf-lianaz
EUttNIUNMUINEOK
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mészforgaima is. A mindezekhez szükséges 
beruházások mellett, amelyek összege 54 
millióra rúg, ugyancsak alaptökeemelés 
•nélkül olvasztotta magába a lábatlan! ce
mentgyárat, tégla- és cserépgyárakat és a 
várpalotai szénbányát.

Ha a társulat most tőkeemeléssel növeli 
pénzügyi erejét és felkészültségét, ez nyil
ván összefügg azokkal a nagy beruházási 
tervekkel és feladatokkal, amelyek, az or
szág megnagyobbodásából es várható gaz
dasági fejlődéséből következnek. Az igaz
gatósági ülésen 'a tőkeemelési, határozat 
mellett a múlt évi zárszámadásokat és osz
talékot is megállapították. Ezekről az alábbi 
közleményt adták ki:

„A Salgótarjáni. Kőszénbánya Rt. igaz
gatósága folyó évi március 8-i ülésében 
megállapította az 1940. évi zárszámadáso
kat és elhatározta, hogy a folyó évi már
cius 22-re egybehívandó rendes közgyűlés
nek osztalékul részvényenként 1.75 pengő, 
összesen 1,592.500 pengő kifizetését fogja in
dítványozni.

Elhatározta továbbá az igazgatóság, 
hogy a rendes közgyűlésnek indítványt fog 
tenni a társulat alaptőkéjének 364.000 da
rab 30 pengő névértékű bemutatóra szóló 
Új részvény kibocsátása áltál 27,300.090 
pengőről 38,220.000 pengőre való felemelése 
iránt. Az összes új részvények a régi rész
vényeseknek ajánltaitnak fel olymódon, 
hegy öt darab régi részvény után két da
rab új részvény vehető át. A társulat a 
tőkeemelés sikere érdekében biztosította ma. 
gának a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
közreműködését.*'

Newyork, márc. 13.
A Sokrates nevű görög kórházhajót 

légitámadás érte. A bombák súlyos 
károkat okoztak.

Magyar-svéd 
kereskedelmi egyezmény

Stockholm, márc. 13.
A svéd újságok közük a magyar

svéd kereskedelmi egyezmény részle
teit. Eszerint a svéd behozatal Ma
gyarországra 12 millió svédkoronát 
fog kitenni, míg Magyarországról 
Svédországba 18.5 millió svédkoroni 
értékű árut fognak exportálni ez év 
folyamán. Az utolsó Abékeéyben a svéd 
export Magyarország felé mindössze 
4 millió svédkoronát, a magyar export 
Svédországba pedig 15 millió koronát 
tett ki.

Hirdessen a ..PENGŐS HIRDETÉSV 
ben! Biztos eredmény!

tárgyú, drámai filníremek Főszereplők:

Tisztítsa
meg uervezetét • belekben 
felhalmozódott salaktól, ha 
nincs 1» éppen székrekedése

NELSON EDDYés 
HA3MÁSSY ILONA

(Metro-Goldwyn-Mayer)

MÁTÓL EGYEDÜL;

HLNSZiAHAZ
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utaznak Berlinbe möjárási Qirsxoiááiai-í

a jugoszláv államférfiak ?
Berlin, márc. 13.

(Búd. Tud.) Ami a jugoszláv mi
niszterelnök és külügyminiszter ber
lini utazását, illeti, ennek híre már 
n pókkal ezelőtt elterjedt Belgrádiban- 
® hírek szerint már a hét elején, meg
érkezett Belgrádba egy német repü-lő-

gép, amely a jugoszláv államférfiakat 
Németországba viszi. Az előzetes hí
rek ezerint erre az, utazásra. pénteken 
kerül sor, újabb hírek szerint azon
ban, tekintettel a még folyamaiban 
lévő tárgyalásokra, csak a jövő hét 
elején kerül majd sor,

Teadntetítei arra, hogy a külföldi időjárási híranyag az utóbbi napokban 
nagymértékben csökkent, a M. Kir. Országos Meteorológiai Intézet kény, 
teien a napilapokban és a rádió által közzétett időjárási helyzetjelentéseket 
és előrejelzéseket március 13-tói kezdődően átmenetileg beszüntetni. (MTI.)

Londoni tudósítónk
táviratából

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

London, márc. 13.
Darlan admirális rádióbeszéde, 

amelyben beje önti, hogy az angolok 
nem fogják nagymlkübben kezelni a 
francia kereskedelmi hajókat és nem 
enyhítik a blokádot Franciaország el
len, — feltűnést keltett. Londonban. A 
beszéd, ennek ellenére, nem érkezett 
váratlanul/' mert a lapok jólértesült 
levelezői már napok óta közölték, hogy 
ez a francia lépés előkészületben van. 
Az angol hadviselési minisztériumnak 
véleménye szerint, ha a franciák szük
séget szenvednek, ezért nem az ango
lok, hanem a németek felelősek. Azt 
azonban, hogy Anglia döntése milyen 
a blokáddal -kapcsolatban —- egyelőre

meg nem lehet tudni. A kérdésben va
lószínűleg Churchill maga nyilatko
zik. Kétségtelen, hogy 'Franciaország
ban nagyon rcosz a helyzet a blokád 
következtében. Valószínű, hogy az ..an
golok döntését nem. külpolitikai. sZem- ’ 
pontok, hanem főleg a gazdasági-had
viselés szempontjai" .fogják meghatá
rozni.

Az angol tengernagyi hivatal hadi
jelentése ma közli, hogy biztosnak te
kinthető, hogy egy Condottieri-osz- 
tályba tartozó olasz cirkálót egy: an
gol tengeralattjáró elsüllyesztett. Az 
olasz hadijélentés, amikor néhány 
nappal ezelőtt közölte, hogy egy kö-! 
zépnagys.ágú hadihajó elveszett, való-' 
'színűlég erről a hajóról beszélt.

Az afrikai hadműveletek is tovább 
folynak.

a

Mikes György.

Anglia új védelmi vonalat 
szervez

/ Szófia, márc. 13.
(Búd. gö

rögök egy %Önhppál ezéíőtt Angliától 
ötszázezer embert kértek. Ha Görög
ország ezt megkapná, ért- a katonaság 
is kevés volna az -Égei-ten^rtől Jani
nkig terjedő terület megvédésére.

A lap ügy tudja,-hogy az angol ve
zérkar tervezetet dolgozott ki egy új vé-

delmi vonal felállítására. A tervezet 
szerint az új védelmi .vöijal jobbszár-; 
.nyÚval/ Szíriára, ha-szárnyával '.ap ÍÉgei- 
tengerre támaszkodna.' Á - védelmi' vo
nal- megvalósítása céljából. Apglia. yisz- 
szávonná az Abesékiniabáh írarödjb 
Hadseregét és azokat Északra vezé- 
nye'né át. Az abessziniai harcokat ki
zárólag a délafrikai unió folytátná.

Könyöradományt csalt .ki a hitközségi
- elnöktől

büntetőtörvény^zék i ötostónádsgjjőUkapott, aztán rögtön' átment -á 
taHacseinok vezetésevei szemközt kocsmába,: a pédzt '■ elitta, 

niájd^ szilaj jókedvében SzMasit dí’ 
csöítő nőiákai énekelt- és 'nyilas szó

lamokat hangozta-: ott. .
Horváth Gyula a -tárgyaláson ta

gadta bűnösségét. Kiderült, hogy '

egy Friedinánn László és Mózes 
Leontin névre kiáll í tett ház„s ági 
anyakönyvi kivonattal állított be a 

hitközséghez
fey igazolta azt, -hogy ő zsidó. Az 

•íéxnjÜ'k- kérdéséié: honnan szerezte ezt az 
.okiratot, a yád'ótt kijelentette, hogy 
taláita. !

( — Hát miért tartotta meg, hiszek 
nem volt a magáé? kérdezte az eliiöin,

— Kérem, az ember átaláyt dói gokat
- — válaszolta a vádlott

A» bizenyítáfii érjárás befejezésé, va
lamint dr. Németh János kir. ügyész 
vádbészede és dr. Molnár Jenő Antal 

bünös-

iásteg- izgatee véteégéljén éö ezért négy 
ilmn^pijógh^ eI.

Az'Méféte’jögéTŐs.''

íi^'íS' f

A [ _______ _
dr.' Szüts Jenő "tanácselnök vezefésévéí 
■érdekes bűnügyben-, tartott.-ma főtáf-- 
gyalási-i. A per . vádlottja ' iftfrvátíc 
Gyula,.. a Ppstí Újság álkaimazátítja, 
aki ello.n csalásrés izgatás vétsége -eD, 
mén indult meg a bűnvádi eljárás.

Amikor .személyi viszonyaira kihall
gatták a vádlottak- kiderült, hogy csa
lásért* 8 napi fogházra, és tiltott határ
átlépésért 14 napra volt ■ már elítélve. 
Az elnök ezután ismertette a .vádat. 
Eszerint- Horváth Szálast Ferencről 
fényképéket készíttetett s 'darabját. 
1—3 p engöért adta. el.' Kisk.uiijwcház^) 
foszforeszkáló nyilasplaketteket árult;

Kisbéren megjelent a hitközségi el. 
nőknél és szegény zsidó fiatalém- 
berpek adta ki magát, köny.öfado- 

mányt kért. ‘ .
A hitközségi elnök ki is utaltatott 
neki egy pengőt. A. hitközség ‘pénztá
rsának édesanyja pedig, áfa egy^t- vé0nbeszé,de után a törvényszék bü 
tgl a zsidó r.öegylet , ..elnöjtno nek mpndofte•kr’®<jriyátli'.';G'jniMt •
pengővel .segítette ki ■. öt. Mór? 
ben ugyancsak szegép^p z'-iidö' 
embernek mondotta

• 1.

India fegyverkezik: 
félmilliós hadsereg, 
mész hl tó na szádok, 
bű várha jó vadászok...

CiOalíön- 
MÖÜ'ragián

I ó d e tv és v'harkabát

Márton és Szász
EMMvány-utca 3« Címre ücyslnl 

Használt fértiruhákért
egyenruhákért .óriási árat 
fizetek Spiegel. Teréz-körút ’2 i »

Te'efon 224-842

Bgyéni egyszerű' 
elegancia

Eterda Manyi

Esőkabát 
ballon — Ipáén — ragián 

Salamonovits Manó 
•sőkjpenyjy.'r. V„ Sas-utca 25.

Olcsó székek 
óvóhelyek rés éré. HEXNER, 
Király-u, 25. Telefon 22-70-73.

New-Delhi, márc. 13.

Az. indiai kormány hivatalosan be
jelentette, hogy 'meggyorsította az 
njoncozásek -ütemét a - február elejétől, 
kezdve, amennyiben, a jelentkező ön
kéntesek közül hetenként lö.OCO embert 
küldenek a kiképzőtáborokba.' Ezt mind
addig folytatják, míg az így kiegészülő 
új hadsereg a félmilliós létszámot el 
nem éri. Ebbe nem számít bele az a 
100.000 főnyi haderő, amely már a ten
gerentúl talált alkalmazásra. Ugyan
csak bejelentette India központi kor
mánya, hogy moszkitón&szádokat és

búvárhajóvadászokat építtet India öt 
hajógyárában s ezeket később, esetleg 
a Földközi-tengeren át. Angliába küldi 
ki.
T.______ —_____ L A - j-' _ -

Felelős szerkesztő és kiadó: ’
DR. HALASZ SÁNDOR

M A C H

TAXIGÉPIRÓ 
vállalat óránként P l'SO. Tel 

A23-S01. 223-338.

Értesítés:
Btég' Menyhért órás és'ékszerész iiz- 
letét átvessem. Hitelezőket feiké?ent 
hogy , követeléseiket 3. napon bélül, 
igényeik elvesztése melloít n?'l?»m 
jelentsék be. — Párák JJzsef órás.

Vecsés BerzsenyiiU. 8. sz.

1 Biliárdasztal,2 sné.k, alpakka evöszer, 

FRIEO, .Kizály.-ntöa'Ül ”” "*

BRILLIÁNST,
ékszert, fojaranyat lerjdrigíbban veszel:
Haii Imre 69.

Kerti bútorok
s ékek, aszta’ok-fából, vasból, vessző
ből : Keni ernyők. Hexner Király u. 1.5.

Alapította:
DB. NADANY1 EMIL

szó- - *

kerti aútor, kugiitelazerelés

Használtruháértl^;^,
legtöbbet 'fizetünk Sehmergel ruha- 
üzlet, Rottenbiller-u 37. Telefon 

482-283. Hívásra jövünk.

Iini családból származó fiatal. 
WKI ember lehetőleg nyelvis
merettel exporteégnél elhely’ezked- 
hetik- Ajánlatokat ..Őskeresztény ‘ 

jeligére kiadóba.

Péntekenként este nyolckor 
oxfordi, párisi, bécsi, nápolyi anya
nyelvűek társalgása 1 -20..; Pozsonyi-. 

út 3. Váradl.

Operánál elegáns lakásban, elő-.

NatorllG. B. b. H., eég Weinbeim 
(Badon) a Ü8.3M lajstromszámi és 
, Eljáróé állati eredetű száláé ányag- 
okból való mesterséges belek szárítá
sára" c.'mö magyar szabadalmi el
adja vagy arra gyártási engedélyt ad. 
Felvilágosítások- Dr. Szénáról Lajos 
hites szabadalmi ügyvivő, n., Zsig- 

mottd kírály-űt 1.

Kiadja a S Órai Újság Lapkiadó Kt. Szer 
keszrrfeóg: Honvéd a. 10 Te!.: 11-53-60. Kiadó: 
Aádrássy-ct 41 Telefon: 22-42 22. 33-42 33. 22-42-31.

VESZEK
szép tiszta Szlnháai Életet. Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket.; 

Leyélhlvásra házhoz megyek.

Vörös Pál
An A bérautó

K I- telefon

■Ub Va 223*096

TRIUMPH Z'ffí:
őrs ágive .érkepviselete. Kedvező irat 
Díjtalan bemntatás. ÉDES is OECSY, 
Epést. Vll Akácfa-n 13, T 222-S2A

K U£TUR1
Középiskolái MagAnir n- 

' tolyam. Olcsó; biitos. váiasz- 
. bélyeg.) Budapest. Mi-ster-utoa 4

Bélyegéket 
gyűjteményt, bárm ly áru niarás.ároo 
vesz. Aulich, Budapest, Vili. Btáhív-n 1 
f. 4. T. 131-Í25. Baross Szóveiség'tgdjn

WEC7 E If ™hát.■ KaohKlK egyenruhát,cipőt, 
tollat, s-őnyeget. bátort. Siglaynd, 
Dobozi-u. 7—8. T.-hívó', 18-81-52.

Házhoz jön.

Könyvelését, adóügyét
lolkiisméreteBen és Jutányosán? vég?' 

sem. Telefon: 8B8Ő77,

JOW]

Kezdő gépírónő fi .etésnélköl 
üsyvédi Irodában gyakoroltat tanul
hat. „Vallás me lékes" Balogh hlr-

; -.detftbe.'Bient István-’rörát 9 j---- -------- —---- ---- —------------
bótoroiott

ÁLMÁT
Löszt. Jónatán,'szállítok 20 kg-o« 
tél!- csomagolási! ládában 20 P-árt. 
Jó mlnóségű I. re .t; Jónatánt'. Cíll- 
lagrouct. Slkolpltiveto’esén 18 P^r‘« 
II os ,t. ia P-ért’ab Pbstábivatal Köké- 
nyes utánvéttel. Bmilovits Antal gy“- 
mölbgkereskedő, KÖkényes-Kárpátalja 
JeíJaetmásolAs 12 liíföir<«l 
100 sokszorosítás 1 60 Taxlgépiráa 
fordítások Nagy Ibolyánál Táró?- 
'-t-k -^rt 2S. 226-S18.

Iparvállalat -Hsityis.elöje kiliöá-

Iroda! vagy üzleti takarítást vi
telük awsnűSlfa. ű.

falűgyalóhdl.

-
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