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M BELGRÁDI ANGOL KÖVETSÉG
Bukarest márc. 14.

(NST) A Curentul belgrádi jelen
tése szerint az ottani angol követség 
nagy sietséggel készül a lehető leg
sürgősebb elutazásra. A román lap 
jelentése szerint az isztanbuli Pera 
J’alaee Hotelben történt merénylet 
híre rendkívüli idegességet keltett a

A Duce az albán fronton
Kedd reggel óta tart a harc — Tüzérségi pergőtűz 

után indultak meg az olasz rohamhullámok
Német-görög megegyezés?

s,zer’:nt

Belgrád, márc. 14.
-Az, olasz-görög hadjárat 136-ik nap

ján, tegnapelőtt, szerdán hajnalban 
kezdődött meg a legnagyobb olasz 
támadás, amelyet valaha is láttak 
Albánia hegyei. Az arcvonal középső 
szakaszán az olasz tüzérség pergő
tüze vezette be a hatalmas hadsereget 
megmozgató offenzivát.

Semleges haditudósítók 
az offenziva meg-megájuló rohamhul
lámokban ostromolja a görög ál'áso- 
fcit s a harcok rendkívül véresek. A 
görögök helyenként előretörésekkel 
igyekeznek felszabadítani azokat a 
szakaszokat, amelyekre nycimas~tőan 
nehezedik az o’asz offenziva ereje.

T égierők is beavatkoztak a harcokba, 
m ’gis a legfonto-nbb szerep a gyalog
ságnak és a modern tűzfegyvereknek

Munkában Görins repülői
J

4 Őtafe berlini {
tudósítójának tele omeientess

Berlin, márc. 14.
Mindaddig amíg a nagypolitika nem 

nyújt újabb jelentős eseményt, addig 
íőKiát a. harci események állanak az 
érdeklődés előterében. Ilyen elsősorban 

óriási erejű német légitámadás 
Anglia ellem. Noha még távolról sem 
árulkodik igazi „repülési idő“ a brit 
^•igeieken, — ez csak a legközelebbi 
hetekben várható, — mégis Göring bi- 
rödalmi marsall repülőrajai

a legutolsó két napon rendkívüli 
hagy pusztításokat végző támadá
sokat intéztek London és különösen 

Liverpool városa el*eu.
látszik, a tegiiápe'.őfti éjjeli tá- 

Anglia második legnagyobb ki- 
p'tőjc és élelmezővárosa e.’hn a Irg- 
^evasebby volt, amelyet valaha brit vá- 

\ ellen intéztek. A tegnap készült lé- 
filIölvéte!ek azt mutatják, hogy

hémcsak egész utcasorokat rombol
ok 1® fö-dig a német bombák, ha- 

a kikötőben is ken nagy 
pusztításokat végeztek, 

belgrádi brit képviselet köreiben és 
épp ezért igen szigorú óvóin’.ézkedé- 
seket is tettek. A követség épületébe 
belépő minden személyt, a követség 
tisztviselőit is, szigorú testi motozás
nak vetik alá és a személyi motozás 
megismétlődik az épületből való távo
zásuk előtt.

jutott ezekben a harcokban. Megfi
gyelő véleménye szerint a hét végéig 
egyre fokozódó erejű olasz támadá
sokra lehet számítani, mert a hosz- 
szabb idő óta átszervezett albániai 
olasz haderő nagy tartalékokat tud 
harobavetni.

Mussolini kormányelnök személye
sen meglátogatta az albán harctere 
két. A Duce Rossi tábornok társasá
gában T&pelini közelében fogyasztotta 
el egyszerű katona-ebédjét, majd 
megszemlélt egyes olasz csapatteste
ket és állásokat. Mussolini szomba
ton hagyja el Albániát.

Arra számítanak, hogy az olasz of
fenziva igen erőteljes eszközöket fog 
igénvbe venni, hogy a hét vécéig je
lentős eredményeket mutasson fnl az 
eddig szívósan védekező görögökkel 
szemben.

úgy hogy a Meraey partján elterülő 
kikötőberendezésekről el 'ehet mondani, 
hogy teljesen elpusztultak.

A nagypolitikában a hét végére
■ bejóso.t események nem követkéz- 

tek be.
Jugoszlávia nem csatlakozott a hár
mashatalmi egyezményhez és nem irt 
még alá megnemtámadási szerződést 
Németországgal. A görög-olasz kon
fliktus megszüntetése ügyében sem 
történtek lépések, német hivatalos he
lyen hangsúlyozzák, hogy

semmit sem tudnak arról, mintha 
valamely semleges állam, vagy 
pláne Németország közvetítene a 

két szembenálló fél között.
Nagy érdeklődést keltenek
a török parlament vitái és az an
karai minisztertanácsok, va amint 
Seydam török miniszterelnök teg

napi kijelentései.
A török helyzetet illetően a német hi
vatalos tájékoztató szervek még min
dig arlózkodnak minden nyilatkozat
tételtől és semmit sem közölnek atról. 
hogy milyennek látják Berlinben a 

törökországi helyzetét. Énnek egyet

len magyarázatául azt gondoljuk, 
hogv

német és török diplomaták között 
különösen fontos megbeszélések 
folynak, amelyeket szigorúan titok

ban kell tartani.
Amint azt már jelentettük, berlini jól
értesült körök meg voltak győződve

A Balkánon néhány napon belül megszilárdul 
a béke Mit ígért

-.Belgrád, márc. 141
(Búd. Tud.) A „Vreme“ szófiai tudó

sítás alapján azt írja, hogy a béke a 
Balkánon néhány napon belül teljesen 
megszilárdul. A lap utal arra, hogy 
az egész bolgár sajtó nagy figyelem
mel kíséri a balkáni helyzet alakulá 
sát és annak a meggyőződésének ad 
kifejezést, hogy Európának ez a része, 
hála a tengelyhatalmaknak, a hábo
rún kívül marad.

O-tani politikai körökben úgy vé
lik, hogy a legközelebbi napokban 
tisztázódni fognak az összes, még 
fennforgó nyílt kérdések, amelyek a 
Balkánt és a tengelyt érdeklik. Szófiá
ban úgy tudják, hogy megegyezésre 
kerül sor Németország és Görögország 
között, amelynek következtében likvi
dálják a háborút ezen a részen.

i

Berlin jelenti:
Angol bombák német „nem 

katonai" célpontokra
Berlin, márc. 14.

A Német Távirati Iroda értesülése 
szerint a március 14-ére virradó éjjel 
angol bombázó repülőgépek behatol
tak Északnémetországba. Az angol 
repülők Hamburgban nagyobb számú 
gyújtó- és néhány robbanóbombát 
dobtak a lakónegyedekre és nem kar 
tonai célokra. Több polgári szem ily 
meghalt vagy megsebesült. Az edd’gi 
jelentések szerint német éjjeli vadá
szok és légvédelmi ütegek öt anvol 
gépet minden kétséget kizáróan lelőt
tek. Ez a szám valószínűig még eúiel- 
lredni fog, minthogy nem egy brit 
bonbázó oly súlvosan megrongáló
dott a német légelhárítás köve+k->zté- 
ben. ho"v tá™"s vontjukat aligha 
tudják elérni. (MTI)

London, márc. 14.
(NST) Az angol légügyi miniszté

rium közli, hogy angol repülők csü
törtökön délután megtámadták a Ca 

arról, hogy Ankarából kielégítő vá
lása érkezett a német fővárosba. Ezt a 
reményt nem adták fel, de az a be
nyomás, hogy Papén nagykövet tár
gyalásai sokkal nagyobb terjedel
műek, mintsem eleinte hitték és még 
mindig működnek zavaró erők ennél 
a diplomáciai játéknál, amelynél igen 
magas a tét.

0. a

Hitler a törököknek I
Ami Törökországot illeti. Szófiában 

feltételezik, hogy Inönü köztársasági 
elnök már elküldte válaszát Hitler 
vezér üzenetére. Nem beszélnek arról, 
hogy mi lehet a tartalma ennek a 
válasznak, annyit azonban tudni vél
nek, Németország ajánlatot tett Tö
rökországnak,. hogy ha nem lép be a 
háborúba, ennek fejében nagy gazda
sági előnyökben részesül Németország 
részéről.

A jugoszláv—-német viszony tekin
tetében a lap egy másik szófiai jelen
tést is közöl, amely szerint Jugo
szlávia rövid néhány napon belül tisz
tázni fogja viszonyát Németország
gá. Arra lehet számítani, hogy ezek 
a tárgyalások pár napon belül kedve
zően kialakulnak.

■

lais mellet lévő német légikikötőt A 
minisztérium egy angol gép elveszté- 
-éről számol be.

Étkezési jegyrendszer 
Svájcban

Zürich, máre. 14.
Péntekre virradó éjjel tették közzé 

Svájcban az új étkezési jpgyrend- 
szerre vonatkozó részleteket. Az étke
zési jegyek április 1 én kerülnek ki
bocsátásra és az élelmiszer jegyekét 
helyettesítik. Egy teljes élelmiszer
jegyért 163, egy. félért 83 és egy gyer
mekjegyért 100 szelvényt tartalmazó, 
étkezési jegy jár. Kívánságra azonban 
kiadnak a h tóságok egy fél élelmi
szerjegyet és egy fél étkezési jegyet 
ifi. A főétkezésért 2, kisebb étkezésért, 
mint egyszerű reggeli, egy szelvényt 
kell leadni.

$
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Az Országos Sajtótanács 
ítélete Uy Károly ügyében

i

Országos Sajtótanács 411941—4. sz. 
Az Országos Sajtótanács, mint 
gyelmi bíróság, az újságírói foglalko
zás tisztességtelen jövedelem szerzésé
re való felhasználásának fegyelmi 
vétsége miatt az Országos Magyar 
Sajtókamara fegyelmi bírósága által 
Uy Károly ellen hozott fegyelmi íté
let ellen a budapesti kir- ügyész által 
benyújtott és a budapesti kir. fő
ügyész által fenntartott fellebbezést 
2941. évi március hó 11. napján tár
gyalta és a következőképpen ítélt:

Kz Országos Sajtótanács az Orszá 
gos Magyar Sajtókamara fegyelm 
bírósága által tévesen „Határozat" 
nak nevezett elsőfokú ítéletét megvál
toztatja és Uy Károlyt, aki 1901. évi 
szeptember 17-én Muraszombaton szü
letett, az Országos Magyar Sajtóka
mara újságírói főosztálya I. szakosz
tályának tagja, jelenleg a Szózat és a 
Virradat munkatársa, budapesti la
kos. újságírót, vétkesnek mondja ki a 
6070/1938. számú rendelet 71. §-áaak 2. 
pontjába ütköző ée a 72. §. 5- pontja 
szerint minősülő, az újságírói foglal
kozás tisztességtelen jövedelemszer
zésre való felhasználásának fegyelmi 
Vétségében, amelyet azáltal követett 
el, hogy 1938- évi február havától 
kezdve 1939 augusztus haváig terjedő 
időben Fodor Zoltán budapesti lakos 
közreműködésével részint személye
sen, részint Fodor Zoltán útján, rend
szerint ellenszolgáltatás ígéretével, 
különböző vállalatoktól újságírói fog
lalkozásának felhasználásával anyagi 
juttatásokat eszközölt ki, illetőleg vett 
fel és azokat saját céljaira használta 
fel.

Ezért az Országos Sajtótanács Uy 
Károlyt a 6070/1933. M. E. sz. rende
let 73. §-ának 4- pontja alapján a ka
marai tagsággal járó foglalkozástól 
való elmozdításra ítéli és kötelezi, 
hogy a fegyelmi eljárás költségeit, 
102, azaz egyszázkettő pengőt, külön
beni végrehajtás terhe mellett, 15 na
pon belül az Országos Magyar Sajtó
kamara pénztárába fizessen.

Tekintettel arra, hogy az 1914: XIV. 
te (sajtótörvény) 21 §-ának 6. pontjá- 
b^a maghatározott vétség téuyálla- 
dék$ fennforogni látszik, az Országos 
Sajtótanács az összes iratoknak az Orr 
szagos Afagyar Sajtókamara útján az 
arra illetékes budapesti kir. ügyész
séghez való áttételét rendeli el.

INDOKOK :
I.

Az Országos Sajtótanács előrebo
csátja, hogy az Országos Magyar 
Sajtókamara első fokon eljárt fe
gyelmi bíróságának ítélete nemcsak 
tartalmi, hanem alaki okoknál fogva 
is szabálytalan, mert:

az első fokon eljárt fegyelmi bíró
ság az ügyben tévesen „határozat“-ot, 
nem pedig ,,ítélet"-et hozott és. az első
fokú fegyelmi ítélet rendelkező része

Győri Vince
KOVÁCS Viktor 
a míhyjr szobában ior'jotfciik

HUBERTUS
j A 6 Buőapen, H„ Kapás**). 3 6.

A papír
korlátozás miatt 
nem közölhetjük le az uj osztálysorsjátők 
10.148.0*0 pengős egész játéktervét, 
mert az nem kevesebb, mint 46.000 nyara* 

■lényt és 1 Juta mát foglal magában.
Csak egy kis IzefllOi 

Szerencsés esetben nyerhető 

700.000 P
Jutalom:

400.000 P
Főnyeremények:

300.000 P 
100.000 P 

toválbá
70.000 P 
60.000 P 

9x50.000 P 
2x40.000 P

30,000 P

fe-
nem tartalmazza: a) a vádlott sze
mélyi adatait, (Bp. 131. §.), b) a vád
határozatban kijelölt fegyelmi vétség 
megnevezését, c) azoknak a cselekmé
nyeknek megjelölését, amelyek elköve
tése folytán a vádlott vétkezett, d) 
nem minősítette az elkövetett fegyelmi 
vétséget (Bp. 327. §.).

3. Az elsőfokú fegyelmi bíróság-a 
vitás tényállást a tárgyalás során nem 
tisztázta kellőképen, hanem a 6070/1938. 
M. E. számú rendelet 92. §-ának ren
delkezései ellenére csupán a vizsgálati 
eljárás eredményei alapján ítélkezett, 
de még ezt a bizonyítási anyagot sem 
olvasták fel a fegyelmi bíróság előtt 
és csupán a fegyelmi bíróság előadója 
ismertette azokat, jóllehet a bűnvádi 
perrendtartás 324., 313. §-ában foglalt 
rendelkezés szerint ítélet alapjául csak 
olyan írásbeli bizonyítékok szolgálhat
nak, amelyeket a tárgyaláson fel
olvastak.

A már felhozott lényeges kellékek 
hiányán felül helytelen az elsőfokú fe
gyelmi bíróság által kiszabott bünte
tés is, mert a vádlottat a 6070'1938. M. 
E. sz. rendelet 73. és 76. §-ára .való hi
vatkozással a „kamarai tagsági jogai
nak felfüggesztésére" ítélte el, jóllehet 
ilyen büntetést sem a felhívott rende
let-szakaszok, sem más jogszabály 
nem ismer.

II.

Az Országos Sajó tan ács, új bizonyí
tási eljárást folytatott le ennek során 
a felolvasott iratok alapján különösen 
Fodor Zoltánnak a nyomozó állam
rendőrségi detektív előtt tett és a bi
zonyítási eljárás többi adataival egy
behangzó beismerése, vádlottnak a 
rendőrség előtt tett vallomása, vala
mint a fellebbezési tárgyaláson tett 
nyilatkozata, amellyel a pénzfelvétele
ket s az iratoknál elfekvő nyugták leg
nagyobb része valódiságát elismerte, 
báró Kornfe'd Móric, Kutsera Erná
iméi, Brabetz Alfréd, Fényes Artúr, 
dr. Dubsky Alfréd és Gyöngyössy Ist
ván dr. tanuknak a rendőrségem tett 
vallomása; a Fodor Zoltánnál .megta
lált-feljegyzési könyv; a kihallgatott 
tanuk által beszolgáltatott 33 nyugté 
alapján a következő tényállást állapí
totta meg:

Uy Károly Fodor Zoltánnal együtt 
dolgozott a Virradat című politikai 
hetilapnál. Abban a reményben, hogy 
Fodor Zoltán közreműködésével köz
gazdasági vállalatoktól anyagi jutta
tást tud szerezni, elfogadta nevezett 
ajánlkozását s vele szóbelileg azt a 
megállapodást kötötte, hogy együttesen 
fognak vállalatoktól pénzt szerezni. 
Fodor Zoltánt a megállapodás szerint 
az elért bevételből 50% i.lette meg.

Megállapította az Országos Sajtóta
nács, hogy az újságírói foglalkozás
sal és etikával össze nem egyeztethe
tvén a kiszemelt vállalatokat a Mo
dern Kávéház és a liangli Kioksz te
lefonfülkéjéből Uy Károly és Fodor 
Zoltán együtt hívták fel és így be
szélték meg azt a pészösszeget, ame
lyet ezután Fodor Zoltán ment el fel-, 
venni.

A budapesti m. kir. Államrendőrség 
1939 augusztus 17-én felvett jegyző
könyve szerint Uy Károly beismerte, 
hogy ő egyes esetekben Fodor Zoltán
nak engedélyt adott arra, hogy nevé
ben nyugtákat aláírjon és leveleket 
írjon ugyanezen vállalatoknak.

Uy Károly a vállalatoktól az anyagi 
juttatást ellenszolgáltatás '■kilátásba 
helyezésével vette fel. Ezt a körül
ményt Fodor Zoltánnak a nyomozó ál
lamrendőrségi detektívek előtt tett 
vallomásával és Uy Károlynak ezzel 
teljesen összhangban álló és a bűn
jelek között elfekvő Deutsch Sándor, 
a Hungária Műtrágyagyár vezérigaz
gatójához intézett és 1939 április 6-án 
kelt névaláírással ellátott leveléből bi
zonyítottnak látja,, mivel ebben a le
vélben az anyagi juttatás viszonzását 
lelyezte kilátásba. Vádlott ugyan ta
gadta, hogy ezt a levelet ő írta és alá
írta volna, ennek dacára a Sajtóta-

1 .'.líiíir in iur':i.iiii?'ír .... . í m-'in 

nács ezt bizonyítékul elfogadta, mert 
vádlott a rendőrségén tett, vallomásá
ban beismerte azt, hogy Fodor Zoltán
nak adott megbízást arra, hogy nevé
ben leveleket írjon és nyugtákat írjon 
alá, okszerűen következtethető ebből, 
hogy ez a levél ezen megbízás alapján 
irt levelek közé tartozik és mert vád
lott a levélhez csatolt ugyanaznap) 
kelettel ellátott nyugtára vonatkozóan 
beismerte azt, hogy ő irta és írta alá.

Ezek alapján megállapította a Saj
tótanács, hogy vádlott ily módon saját 
céljaira bankoktól és intézményektől 
többezer pengő összeget vett fel.

Miután az iratok között elfekvő és 
Uy Károlynak sajátkezűén aláírt 
nyugtái és levelei szerint kétségtele
nül bebizonyítást nyert, hogy Uy Ká
roly közgazdasági vállalatoktól pénz
összegeket vett fel, amelyek nyilván
valóan újságírói foglalkozására való 
tekintettel adattak neki, ezen pénz
szerzési tevékenységet pedig rendsze
resen és üzletszerűen fejtette ki, a fel
vet juttatásokért pedig megengedett 
ellenszolgáltatást nem teljesített, ezek 
a cselekmények pedig a 6070/1938. M. 
E.-sz. rendelet 72. §-ának 5. pontjában 
meghatározott fegyelmi vétség tény- 
áíladéki elemeit kimerítik, az Orszá
gos Sajtótanács Uy Károly vádlottat 
ebben a fegyelmi vétségben vétkesnek 
mondotta ki s ezért őt a rendelkező 
részben kitett büntetéssel sújtotta.

Az ismertetett tényállás alapján az 
Országos Sajtótanács enyhítő körülmé
nyek fennforgását nem ál.apította meg. 
Az elsőfokú, fegyelmi bíróság által ész
lelt enyhítő körülmények: internálás, 
állásvesztés, mint ilyen figyelembe 
nem vehető, miután az elkövetett jog
’****’****Rl'*'*'******,**»***»*«rti«^www.

NRGY NRPOK, 
KIS HÍREK

Német anyakönyvi hivatalokat állítanak 
fel a Frankfurter Zeitung jelentése szerint 
a nagyobb hollandiai városokban, Hágá
ban, Amszterdamban, Zwolleben és Heer- 
lenbpn. Az új anyakönyvi hivatalok '.il'letié- 
kessége azokra a házasságkötésekre terjed, 
ki, amelyeket nemetek és fi’olían'ifok 'körött 
kötnek.

A Fsara név® görög torpedórombejó az 
. Égei-tengéren elsüllyesztett egy ellenséges 

búvárfcajót — jelenti egy athéni kormány- 
közlemény.

Az Egyesült Államok egyik kisvárosá
ban nemrégiben meghalt egy 82 éves ag
gastyán, aki végrendeletében kikötötte, 
hogy örököseinek a gyászmonetben sza
márháton kell résatvenniök. Az amerikaias 
ötlet végrehajtására csak az egyik ükuno
ka vállalkozott és ezzel elnyerte az egész 
örökséget.

A francia kormány hivatalosan cáfolja 
mindazokat a sajtóközleményeket, amelyek 
olyan híreket terjesztenek, mintha a meg 
nem szállt Franciaország Északáfrikában 
légi és tengeri támaszpontokat engedett 
volna át a német birodalomnak. Ezek a 
cáfolatok különösen a Londonban székelő 
úgynevezett „szabad francia" távirati ügy
nökség hírei ellen irányulnak, amely töb
bek között azt terjeszti, hogy B németek 
Marokkóba számtalan katonai és gazda
sági szakértőt küldenek azon a címen, 
hogy ezek a fegyverszüneti' bizottság tag
jai.

A német DNB jelentése szerint Berlin
ben 17, Brémában 3, Hamburgban 5 ha
lottja van az angol légitámadásnak, amely 
különben is csak lakóházakban okozott 
kárt.

Elena királynő intézkedésére a híres mi
lánói Soala-opera udvari díszpáholyát ti
zennyolc sebesült olasz katona rendelke
zésére fogják bocsátani.

Tunisz királyság trónörökösének méltó
ságába tegnap iktatták be Eensir Moha
med' beyt, a becsületrend, lovagját.

A görög haditengerészet torpedónaszád, 
rombolói közé tartozik az 1932-ben épüli 
1329 tonnás Psara, amelynek parancsnoka 
Konstantinis fregattkapitány. A hadihajó 
főfegyverzete négy 10 cm-es ágyú és hat

ellenes cselekményeknek szükségszerű, 
következményei voltak, melyeket a vád
lottnak előre kellett látnia és így ezek 
kockázatában választotta a könnyű és 
az újságírói foglalkozással és újságírói 
etikával ellentétben álló pénzszerzés 
ismertetett módjait. Az á körülmény 
pedig, hogy cselekményét a sajtóka
mara megalakulásának: ideje alatt kö
vette el, nem enyhíti a cselekmény sú
lyát, mert az újságírói etikn a kamara 
megalakulása előtt is elítélte az i'yen 
eljárásokat. Az Országos Sajtótanács 
súlyosbító körülménynek veszi ellenben 
azt, hogy a vád ott főként. o'yan körö
ket keresett fél pénz iránti kérelmével, 
melyeknek politikai felfogása ellentéte., 
volt lapjainak (Virradat. Pesti Újság) 
irányzatával.

Mindezek figyelembevétele mellett a 
vádlott alanyi bűnösségével és cselek
ménye tárgyi súlyával egyedül a ka
marai tagsággal járó foglalkozástól 
való elmozdítás büntetése állott arány
ban.

Az iratoknak az ügyészséghez való 
áttétedére vonatkozó rendelkezés a 
6070/1938. M; E. számú rendelet 80.
(1) bekezdésén alapszik, mert vádlott
nak a fenti tényállásból megállapítható 
5 a pénzszerzésnek tolakodó módon 
való gyakorlása 1914:XIV. t.-c. 24. 
§-árak 6. pontjába ütköző vétség e kö
vetésének a fennforgását valószínűsíti.

dr. Szabolcsba Mihály s. k., 
kir. közigazgatási bírósági ítélőbíró, 

előadó

dr. Dulin Elek s. k., 
miniszteri tanácsos, az Országos Sajtótanács 
elnökhelyettese, a III. sz. ítélőtanács elnöke 

Égci-tengeren cirkáló 
legénység teljesít szol-

szoros mellett vezető 
új aknamezőt raktak

A
a 

és

torpedóvetőeső. Az 
rombolón 156 főnyi 
gála.tot.

A Bab-el-Mandeb 
kisebb csatornában 
le az angol tengernagyi hivatal jelentése 
szerint. Ennek következtében a Vörös-ten
ger és Aden között közlekedő hajóknak a 
nagyobb csatornát kell használniok. 
Bab-el-Mandeb szoros, mint ismeretes, 
Vörös-tenger déli kijáratánál fekszik 

.összeköti'., a tengert az Adeni-öböllal.
Ilarrar és Debrá Markosz, két ábesszi- 

áiai város aiz ország két ellentétes olda
lán, sűrűn szerepei mostanában. Hamar 
az abasszinlaj mohamedánok szellemi'köz
pontja, nagy város, amelyet 2SOO--8ÓOO m- 
magas hegylánc választ el 0Iroda válói, a 
dzsibuti—adisz abebai vasútvonal fontos 
vasútállomásától. Debra Markosz a god- 
zsami tartomány székhelye, délre a Tana” 
tótól, szinte mértani középpontjában an
nak a háromnegyedkörös ívnek, amelyet 
a Kék Nílus leír.

Kitiltották a zsidókat az eperjesi parkok
ból.

Az angol zsoldban álló norvég kereske
delmi hajók zászlójukat megváltoztatták. 
A régi norvég zászló felső kockájába egy 
horgony került.

Súlyos büntetés vár a legújabb párisi 
rendelet értelmében azokra a háztulajdo
nosokra, akik a sokgyermekes családoknak 
vonakodnak lakást adni.

Közölte a magyar sajtó a Sokrates gö- 
rög kórházhajó ellen intézett támadás hí
rét. A görög tengerészeti minisztérium hi
vatalos közleménye szerint ez a hajó a be
jelentett kórfoázhajók névsorában szere
pelt s viselte a vöröskeresztes jelvényeket- 
A támadás az északi szélesség 38 foka 4® 
perce és 30 másodperce, a keleti hosszúság 
20 foka, 30 perce és 40 másodperce föl*1' 
rajzi pontján történt, Levkadia, egy kis 
sziklaszigot közelében. A kórházhajó dél 
fotó haladt, amikor egy hárommotoros 
Cant. 506-tipusu gép megtámadta s három 
bombát dobott le. Kettő célt tévesztett, a 
harmadik ötven méternyire a hajó mögöt*- 
zufaant a tengerbe, de szilánkjai végié*5®' 
pörtek a kórhájthajó, fedélzetén és sebesü
léseket, károkat okoztak,.'

Francia-német szerelmi levelezőt adott ki 
Páriában nemrég Földes László magyar 
újságíró. Az ötlet kitünően bevált, a sze
relmi levelező igen nagy példányszámbaö 
fogy a párisi könyvkereskedésekben.

Nem hízik el,
< ha

. Hunyadi íorrássót _
* . • ’ vfesx be reggeli '
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MÁRCIUS 15
„Büszkén a múltra és reménykedve 

a jövőben" ünnepli a magyar nemzet, 
itt, a megnagyobbodott országban és 
a határokon túl . egyik legdicsősége
sebb napját, március tizenötödikét, 
kilencvenharmadik évfordulóját an
nak, hogy a nemzet, lelkes magyar 
fiatalságával az élén, kibontotta a 
szabadság zászlóit s lerázta magáról 
évszázadok előítéleteinek, sötét korok 
bűneinek porát és fullasztó hamuré
tegét.

Tavasz volt akkor, nemcsak kint a 
mezőkön és köröskörül a hegyeken, 
hanem a lelkekben is, ébredés egy 
mély, százados álomból, amely a ma
gyarság legjobb erőit hatalmában 
tartotta, akaratát és legszentebb szán
dékait megbénította. Mindent, min
dent újra kellett kezdeni azon a ki- 
lencvenhárom év előtti márciusi na
pon, a nagy múlt hagyományaiból 
újra fel kellett építeni a nemzet jövő 
életét, úgy, ahogyan azt a magyarság 
tradíciói, vérmérséklete, sajátos, Euró
pában egyedülálló lelki alkata és tör
ténelme előírta-

Magyarok vállalták akkor a nem
zetépítésnek ezt a nagy feladatát és 
súlyos felelősségét. Magyarok álltak 
az élén ennek a szent forradalomnak, 
akik nemcsak átérezték, hanem őseik
ben át is élték a nemzet múltját, tra
gikus történelmét s ezért tudták ezt a 
munkát átmeneti sikertelenség után 
dicsőséggel, teljesen elvégezni. A már
ciusi szellem nem esett el Világosnál, 
tovább élt és gyújtott a lelkekben, 
ereje évtizedeken át lappangott, de 
végül mégis elérte' célját: a nemzet 
felszabadítását.
'.Ez a márciusi szellem ma is él ha
zánk legjobbjaiban, függetlenségünk 
és szabadságunk hű őrzőiben. Mert 
ma is vigyáznunk kell, hog-y ébren 
maradjon a nemzet minden tagjában, 
ma is, ebben a sötétedő korban, ebben 
a leselkedő alkonyaiban.

Vannak biztató jeleink, hogy ébren 
is marad. Két elmúlt őszön megértük, 
hogy a felvidéki és az erdélyi ma
gyarságot felszabadítottuk. Kassa és 
Kolozsvár az idén együtt ünnepelhet 
az ország szívével, Budapesttel. Sza
badságvágyunk két évtized szenve
dés© után is az első alkalommal, ami
kor lehetett, kitört és kivívta mindig 
követett és minden tehetségünkkel elő
készített célját. Biztató, reményteljes 
jel ez a jelénre és a jövőre. A már
ciusi szellem él és kilencvenhárom 
esztendő után is hatni tud.

Szükségünk is van rá, most, amikor 
dagy és távoli célok érdekében sza
badságunkat ismét korlátozzák ren
delkezések és szabályok. Ezek: azonban 
mások, mint' a múlt bilincsei. 
akaratunkból kényszerítettük 
gnnkra az önmegtartóztatás 
hyeit, önszántunkból mondtunk, 
előjogokról, amelyek saját hazánkban 
méltán megilletnek. Szűkebben élünk, 
korlátok között, de tudjuk, miért. Há- 
ború van Európában s ebből a bábo
sából mostani szűkölködésünk árán 
kekünk kell győztesen kikerülnünk. 
Mostani takarékosságunk gyümölcseit 
kekünk kell leszakítanunk, ha majd 
djra hív a jövő márciusi szabadságá
nak szózata!

Saját
ma-

törvé-
le az

Betegek
többnyire uékrekedisben l» 
szoktak szenvedni. Vigyázzunk 
ilyenkor a rendes emésztásre. 
Betegségben t.WUCTK 
azökaéges « Ví ’

lilább bárom Hónapra 
tíéitéfc HubayKálmánt

TÉLI VILÁG 
BULGÁRIÁBAN

Milánó,

A milánói
tudósítój ának tele; önjei ént és

...- -—---------- ---------------

márc. 14.

, A büntetőtörvényszék ötöstanácsa 
Szüts Jenő tanácselnök vezetésével 
ma tárgyalta Hubay Kálmán bűn
ügyét, akit az ügyészség államfelfor
gatásra irányuló izgatás vétségével 
vádolt meg a múlt év júliusában ki
adott három röpirata miatt. Hubay

Hitler, Matszuoka, Roosevelt és Wa- 
vetl nevével van tele a sajtó és ezeket 
a neveket lehet mindutalan hallani po
litikai körökben is. Az érdeklődés főleg 
Wavell felé irányul. Tegnap ugyanis 
olyan hírek keltek szárnyra, hogy

ÍWavell, belátván a további afrikai 
előnyomulás lehetetlenségét, csa. 
patainak egy részét visszavonja 

Líbiából és Angliába küldi.
A Corriere della Serának ezzel a ber
lini értesülésével szemoen a Cazzetta 
dél Popolo azt írja, hogy azokat a szí
nes csapatokat, amelyek már hosszabb 
ideje a szigetországoan állomásoztak, 
leküldték Egyiptomba, a nílusi hadse
reg megerősítésére.

Ezek a különféle hírek
újra a. Földközi-tenger déli partjára 
és Keletafrikára fordították a fi

gyelmet,
amely az utóbbi időben teljesen a 
Balkánra koncentrálódott. Ezen a hé 
ten a fasiszta sajtó Líbiáról és Abesz- 
sziniáról alig cikkezett s ma foglal
kozik először a Corriere della Sera 
ismét behatóbban az. afrikai helyzet
tel. Megállapítja, hogy „az összes an
gol sikerek, amelyeket az ellenséges 
propaganda hiába próbál megsemmi
sítő győzelemnek beállítani, egyálta
lán nem javították Anglia hadászati 
helyzetét, sőt azt csak súlyosabbá tet
ték. Azok .a kizárólag területi veszte
ségek, amelyeket Olaszország Etió
piában elszenvedett, a konfliktus ki
menetelére semmiféle kihatással nem 
bírnak. Ez legfeljebb akkor következ
hetett volna be igen komoly mérték
ben. ha Wavell tovább folytatta vol
na előnyomulását végső célja felé. Ez 
esetben hadseregének és az angol flot
tának tekintélyes része felszabadult 
volna". !

A Stampa is valószínűnek tartja, 
hogy
a Wavell-offenziva elakadása okozta 
a görögök korlátolt megsegítését is.

A lap volt athéni tudósítója, aki hős z- 
szas viszontagságok után csak most 
érkezett haza, kijelenti, hogy Athén
ben kizárólag csak angol tiszteket, pi
lótákat és műszakiakat látott.

Kizárólag a brit légierő lépett fel 
komolyabb mértékben a görögök ol

dalán.

A MÉRNÖKPOLITIKAI TÁRSASÁG 
előadóestjén Kolbányi Géza okleveles 
mérnök megnyitóbeszéde után dr. 
Vietorisz József gépészmérnök tartott 
előadást „Átállás békegazdá.kodásra az 
iparban" címmel. Kifejtette, hogy a 
békegazdálkodás, előkészítése csali terv
gazdálkodási alapon lehetséges. Minden 
egyes üzemnél meg kell vizsgálni, hogy 
miről mire akar átállni. A nagy érdek
lődéssel fogadott előadáshoz dr. Sipos 
Sándor, Kovács Andor, Jándy Géza, 
László Hunor, Dékány Tibor és dr. 
Vér Tibor szóltak hozzá
tn n~i rin-"i"Ljn~M-.‘B*‘- *~* “* *“■ *** **** *

— A „Kamara Varieté*' legközelbbi mű
sora a ,JPesti szimfónia" című viUámrevü. 
Primadonna: Erdélyi Mici. A törzstársula
ton kívül hat világhíres artista szám sze
repel. Az új revü próbái már folynak és a 
premierig Vécsey Leó „Tabáni álotn“-ja 
megy, valószínűleg továbbra is telt házak 
előtt.

tagadta bűnösségét és azzal védeke
zett, hogy semmiféle bűncselekményt' 
nem követett el. A törvényszék azon
ban a tárgyalás adatai alapján meg
állapította bűnösségét és nem jogerő
sen háromhónapi fogházbüntetéssel 
sújtotta.

Az angol légi haderő legjobb vadász- 
és bombaveőgépeit küldte az Égei- 
tenger vidékére. Február második fe
lében az Athén környéki repülőterek
re, amelyeket lázas sietséggel bővítet
tek ki, sűrű tömegekben érkeztek egy 
másután az angol repülőrajok.

Krétában is katonai munkálatok 
folynak: a Sudai öbölből második 

Máltát csináltak az ango.ok.
A brit aviatika görögországi jelenléte 
— írja a Stampa — kizárólag propa
gandacélokat szolgál, s az a feladata, 
hogy a lakosság hangulatát emelje. 
Éppen ezért főleg a délutáni órákban 
gyakorlatoznak a Spitfire és Hurri- 
cane rajok, olyankor, amikor az athé
niek az utcákon sétálgatnak.

A fasiszta sajtó nemcsak a Görög
országnak nyújtott angol támoga
tás értékét vonja kétség-be, hanem 
Anglia amerikai megsegítésének a 

lehetőségét is.
A vezércikk, statisztikák és az ameri
kai sztrájkokról szóló tudósítások 
mind azt mutatják ki, hogy Roosevelt 
hiába erőlködik, a halálraítélt brit bi
rodalom sorsán már senki és semmi 
nem tud változtatni, A Corriere della 
Sera newyorki jelentése szerint az 
elnök kifejezett cáfolata ellenére

& újabb amerikai segítség mént az 
angol haditengerészetnek, mégpedig 
főleg torpedórombolók és motoros 

hajók,
melyeket London ismételten sürgetett. 
A lap szerint az Atlanti-Óceánt át
szelő első amerikai .gőzösök, nagy 
hatósugarú bombavetőket, továbbá ja
varészt régi típusú puskákat, 75 mm-e-s 
ágyúkat, muníciót, bombákat és egyéb 
hadianyagot vittek magukkal,

Györgyi Miklós

Még egy halott 
Isztanbulban

Isztanbul, márc- 14.
(Reuter) Mies Armstrong angol ál

lampolgár, akinek mindkét lábát am
putálták, belehalt a Pera Palace szál
lóban történt robbanás alkalmával 
szenvedett sérüléseibe. (MTI)

Ügynökök, uíaxók 
keres, add Bejelentésére és lerevAsAra ssel> 

kész nyojetntványoh és nyégték VeptaUkt 

MINERVA PAndr ÍL HOPALACKB0L

A német csapatok még behavazott 
hágókon át nyomulnak e.őre a bol

gár hegyekben

A heicegprímás
beszédéhez

Tegnapi számunkban tudósítást kö
zöltünk Serédi Ju~ztinián bíboros her
cegprímásnak a Szent István Társu
lat közgyűlésén elmondott nagysza
bású elnöki megnyitójáról. A tudósí
tásba nyomdai tévedés csúszott be, 
mely pár szó kimaradása révén, a 
mondat értelmét egészen megváltoz
tatta. Ez a mondat ugyanis pontosan 
így hangzott:

„Senki ne mondja, hogy most az álta
lános világégésben sürgősebb és fon
tosabb ügyeket kell elintéznünk, mert 
sürgősebb és foltosabb ügyünk nem 
lehet, mint az élet, a jövendő magyar 
nemzedék életé."

pengő tiszta nyereségéből
1 pengő 50 fillér osztalékot 
Takarékpénztár és a nyere- 

a rendes tartalékalapot, 
pengőt meghalad.

A Községi Takarékpénztár 
közgMíílése *

A Budap&st Székesfővárosi Községi Ta~ 
karékpénztár Bt. tegnap tartotta meg 
Szendy Károly polgáián. <ster eln ökéésé vei 
rendes közgyűlését. A közgyűlés tárgyalta 
az igazgatóság jelentését, amely a községi 
takarékpénztár nagyarányú fejlődéséről 
számolt be és -elfogadta az igazgatóság je
lentését és javaslatait. Az elmúlt év több 
mint egymillió 
részvényenkint 
fizet a Községi 
ségből dotálja 
amely 2,3€O.OCO

A közgyűlés dr. Koós Zoltánt, dr. Antal 
Lajost, Feiszthammel Bélát, dr. Lovászy 
Mártont, dr. Pruzsinszky Jánost az igaz
gatóság, Sebő Bélát pedig a felügyelőbi- 
zottság tagjává választották. Az intézet 
eredményes működéséért dr, Bódy László 
alpolgármester, a főváros közönsége nevé
ben fejezte ki köszönetét az intézet veze
tőségének és egész tisztikarának.



„S Z i N H A Z“ 
a Vígszínházban

A dramatizált Maugham-regényt 

március végén mutatják be

Aa utóbbi évtized egyik legnagyobb 
könyvsikere volt Somerset Maughamnak, a 
most Amerikában élő kiváló írónak „Szín
ház" című regénye. Ennek a regényének a 
témájából Maugham 3 felvonásos vígjáté
kot irt Helen Jerome társaságában. Ez a 
színdarab, amely a pompáé regény minden 
szépségét és érdekességét adja vissza, lesz 
a Vígszínház legközelebbi újdonsága.

A. női főszerepben Mezey Mária számára 
nyílik kivételes alakításra alkalom. Kü
lön érdekessége lesz az előadásnak, hogy a 
fiatal művésznő először játszik életében 
anyaszerepet, mert a darabban felnőtt fia 
van. Szívesen 'vállalkozott erre a széles 
skálájú szerep kedvéért, a „nagy színész
nőt" játssza, akinek nincs kora. Partnere 
a rendező és színigazgató szerepében Som
lay Artúr lesz. A darab többi főszerepét 
Ladomerszky Margit, Balogh Klári, Sitkey 
Irén, Dénes György, vitéz Benkő Gyula, 
Puskás Tibor és Gonda György a’akítja. A 
darabból Horváth, Árpád rendező vezeté
sével tegnap óta folynak a próbák. A be
mutatót március végére tervezik.

MA DÉLUTÁN NÉGY ÓRAKOR TEME
TIK Verő Györgyöt a Kerepesi-temető- 
ben. A színpadi szerzők nevében Hars á- 
n y i Zsolt búcsúztatja a magyar színpadi 
írók elhunyt nesztorát.

HÁROM HÍR A FŐVÁROSI OPERETT- 
SZÍNHÁZBÓL; a rádió 18-án, kedden köz- 
vetíti a szinház új, nagysikerű operettjét, a 
fityfiritty" című rendkívül mulat
ságos darabot. — A szinház holnap, a nem
zeti ünnep délutánján is tart előadást. 
— Az előadások kezdetét az igazgatóság 
esti félnyolcban állapította meg s ez 
úton kéri a közönséget, hogy torlódások el
kerülése végett eddig az időpontig foglalja 
el helyét a nézőtéren.

KÉT VIDÉKI ŐSBEMUTATÓRÓL adha
tunk hírt: holnap este Jdagyaróvúrott N á- 
dassy József színtársulaté színre hozza 
Barna jött Pál „Rádlószerelcm" 
című operettjét. Erre a bemutatóra leuta
zik Magyaróvárra Csel le Lajos, a Színi
kamara főtitkára is. Március 20-én, szom
baton este pedig Kardosa Géza szegedi 
direktor mutatja beSzófoddin Sefket 
bej „Kolozsvári dáridó“ című zenés 
játékát, amelynek zenéjét S c h a c k Manka 
és Ehringer József szerezte.

DIÁHOZ EGY HÉTRE LÉP FEL UTOL
JÁRA a Komédia Orfeumban Kassner, 
a világhírű varázsló.

EGYETLEN KONCERTJÉT TARTJA va
sárnap délelőtt 11 órakor a Zeneművészeti 
Főiskola nagytermében dr. Ember Nán
dor. A reprezentatív matinén a Zeneművé
szeti Főiskola tanára bemutatja a spanyol 
zongoraliteratura remekeit a XVIII. szá
zadtól napjainkig.

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Hunyadi Íjászló (’/tó), — NEM

ZETI: Kegyeuc (Vtó). — KAMARA: Kaland 
— MADÁCH: Négy asszonyt szeretek 

|’/>S). — VÍG: Féltékenység (’/tó). — MAGYAR: 
Gyergyói bál (•!«). — MAGYAR MŰVELŐDÉS 
HAZA: Szegény gazdagok (filrnelöadás, 5, ‘/tó).
— • FŐVÁROSI OPERETT: Fityfiritty (Vs8).
— ANDRASSY: Ne játssz a szerelemmel (8). —
PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel 
arra... (V«9). — ERZSÉBETVÁROSI: Nehéz 
ma férhez menni (’/tó, 8). — JÓZSEFVÁROSI: 
Dankó Pista nótafája (‘/tó, 8). — KISFALUDY: 
Az ördög nem alszik (‘/tó és 8). — KOMÉDIA 
ORFEUM: Kassner, a varázsló (‘/tó). — KA
MARA VARIETÉ: Tabáni álom (!/«9). -
ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9).

Ma premier:
SULI

uj műsorral 
Ounacorsohan

GARY COOPER
bravúros alakítása:

tILlPMG Bécsi
NÖVÉNYHUS
AT3KÉLBTES HÚSPÓTLÓ 
Magas tápártek, tökéletea íz. NégyazMUÓlya? 
adag M fin., Vidéken 40 fin. Kapható ítelf 
üzleteben és Növ. Tápszeriizem. Budapest. VU- 

Hu*zár-u. 10. Tel.: 221-138.

. .dl

Meghatóan kedves ajándékot kapott
a Névtelen Nézőtől tegnap 
este Muráti Lili, és Prá
ter Antal, Az Anctrássy 
Színházban egy boy kis 
csomagot adott le a ne
vükre s mikor kibontottak, 
egy kis, e z ü s tveret e s 

revolver modell került ki belőle a 
következő gravirozdssal: „Muráti Lili
nek és P á g e r Antalnak szeretet
tel és hálával N. N., a Névtelen 
Néző." A mellékelt levélben az ajándé
kozó megírja, hogy a két színész játéka a 
„Ne játssz a szerele m m e 1“ című 
francia vígjátékban olyan döntő fordu

szánnám new mosom
OPEJSÁHÁZ: Sz.: Farsangi lak-odalom (dísz

előadás a Magyar Cserkész Szöveteág legfőbb 
védnök-e, öfőméltósága vitéz nagybányai Horthy 
Miklós úi\ Magyarország kormányzója tiszte
letére, fcezd. Va3). V, d. u.: János vitéz. V. este: 
Rigotétto (a Városi Színház -épülatéb&n). H.: 
Nincs előadás. K. Lohengrin (kie^d. w^-kor). 
Sz. d. u.: Bűvös vadász. Sz. este; Nincs elő
adás. Cs.: Márta. P.: WaUkür (k-ezd. Vsakor). 
Sz.: Falstaff. V. d. u.? Nincs előadás. V. esté: 
A mosoly országa.

BRSUIÁNS
eladása VARJAS körút 22 udvarban 189-y288

NEMZETI: Sz.: Kegyenc (’/tó). V. d. u.: Vitéz 
lélek. V. este: Kegyem?. H, K.s Kegyene. Sz.: 
Ntekavuori asszonyok. Cs- p-: Kegyeno. Sz.: 
Hol az igazság? (bemutató). V. d. u.: Cyrano 
de B&rgorac. V. este: Hol az igazság?

KAMARA: Sz.: Kaland (SA8). V. d. u. és este: 
Kaland. Egész héten minden este és vasárnap 
(MJ-ödször) délután; Kaland.

MADÁCH: Sz.: Négy asszonyt ezeretek (s/tó). 
V. d. u. és este: Négy asszonyt szeretek. Egész 
héten minden este és vasárnap délután: Négy 
neszonyt ezeretek.

VÍG: Sz d. u, és este: Hattyúdal (‘M, ’/tó). 
V. d. n.: Féltékenység. V. este: Hattyúdal. 
II. K.: Hattyúdal. Sz.: Féltékenység. Cs.: 
Hattyúdal. P.: Féltékenység. Sz.: Hattyúdal. 
V. d. u.: Féltékenység. V. este: Hattyúdal.

MAGYAR: Sz.: Gyergyói bál (’/tó), V. d. u. 
és este, egész héten minden este és vasárnap 
délután: Gyergyói bál.

MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: Sz.: Hazafias 
ünnepség a honvédség részére. V. d. e.: Fő
városi üzemi alkalmazottak márciusi ünnepélye. 
V. d. U-: Hazafias ünnepség a honvédség ré
szére. V, este: Rigotetto (az Oporaház előadása). 
H.: Hangverseny. K. d. u. 3-kor: Vidám gyer
mekdélután. Sz. (‘/tó), Cs. (Vtó), P. (7): Vitéz 
lélek. Sz.: Elnémult harangok (*/tó). V. d. e.: 
Levente-előadás (10). V. d. u.: Álarcosbál (3).

IFJ. SZELECZKY A, J.
Kiválóan FEST, TISZTIT

Bpest, Izabella-u. 38. Házhoz küldök. Telefon. 

FŐVÁROSI OPERETT: Ez.: Fityfiritty (’/<«. 
V. d. u. és este, egész héten minden este és 
vasárnap délután: Fityfiritty.

ANDRASSY: Sz.: Ne játssz a szerelemmel 
(s/tó). V. d. u. és este, egész héten minden este 
és vasárnap délután: Ne játssz a szeretemmel.

PÓDIUM (a Pesti Színházban): Sz.: Tekintet, 
tel arra ... (‘/tó). V. d. u. és este, egész héten 
minden este és vas. d. u.: Tekintettel arra..

ERZSÉBETVÁROSI: Sz.: Nehéz ma férjhez 
menni (‘léi, 8). V. d. u. és este, csütörtökig 
minden este: Nehéz ma férjhez menni.

JÓZSEFVÁROSI: Sz.: Daniké Pista nótafája 
(’/tó, 8). V, d. u. és este, csütörtökig minden 
este: Dankó Pista nótafája.

KISFALUDY: Sz.: Az ördög nem alszik (‘/tó, 
8). V. d. u. és este, csütörtökig minden este: 
Az ördög nem alszik.

KOMÉDIA ORFEUM: Sz.: Kassner, a va
rázsló (Vtó). V. d. u. és este, egész héten min
den este és vasárnap d. u.: Kassner, a varázsló.

KAMARA VARIETÉ: Sz.: Tabáni álom (Vtó). 
V. d. u. és este, egész héten minden este és 
vasárnap délután: Tabáni álom.

ROYAL VARIETÉ: Sz.: Royal Bál (9). V. d. 
u. és este, egész héten minden este, csütörtök, 
szombat és vasárnap délután; Royal Bál.

FILM-HIREK
AMÍG EGY CÍM ELJUT ODÁIG, hogy 

végleges legyen, legalább egy tucatszor vál
tozik meg. 'Ez történt Tyrone Power és 
Dorothy Lamour új filmjével is, amíg 
végül kikötött a Bünhődés címnél.

MOST ÉRKEZTEK MEG az Ufa neu- 
hebelsbergi laboratóriumából azok a külső 
felvételek, amelyek az E'utőpa nem vá
laszol című új magyar filmben szereplő 
„Óceánia" tengeri útjáról készültek Ameri
kában, Német- és Franciaországban. R a d- 
ványl Géza rendező vezetése alatt most 
Pesten dolgoznak, hogy ezeket a külső fel
vételeket „bevágják" a filmbe.

.fajúig,ingig/ ef 

a ttHJALA' vasárnapi vidám 
gyermekmatinéjúra!

KULTUR (386-193): Hétszilvafa. (5, </,8, >/<10, v. 
!/:2, V.4, V,6. ’/<8, ’/<10) — LLOYD (111-994): Nem 
gyerekjáték. (V>4, ‘/ái, ‘/tó, */>10, v. >/«2-kor is) — 
NYUGAT (121-teS): Zárt tárgyalás, (’/tó, 7,
*/»10, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, F, 6, 8, 10) — ODEON 
(422-785): Zárt tárgyalás, (’/tó, ’/<7. '/,10, sz. ‘M, 
'113, ‘/tó, ’/«10, v. ‘/tó-kor is) — OLYMPIA (423- 
188): Szökevények. (11, 2, 4, 6, 8. 10) — OMNIA 
(130-125): A kegyelmes úr rokona. (5, V48, ’/:TO, 
sz, v. 4, 6. 8, 10) — ORIENT (114-926): Hét. 
szllvafa (‘/H, >/>6, >/>8, ‘/:10, v. ‘/d-kor is) —
OTTHON (146-447): Szökevények. ('/<4. <A«, ‘/tó, 
'/,10, v. ‘/,2-kor is) — PALACE (221-282): Árvíz 
Indiában.. (11, a 4, 6, 8, 1<1) - PÁTRIA (145- 
673): Eladó birtok. (4. 6, 8, 10. v. 2-kor is) — 
PHÖNIX (233-342): Kacagó esték. (H, 1, 3, 5, 
*/.8, ’/slO) - RADIUS (122-098): Iréné, ('/tó, */<8, 
•/>10, sz., v. ‘/»4-kor is) — REX (328-020): Zárt 
tárgyalás, (‘/tó, ’/«7, 9, sz. ‘M, ‘/tó, ‘/tó, »/:10, v. 
‘/ö-kor is) — RIALTO (234-443): Zárt tárgya
lás. (11, 1. 3, 5, ‘/tó, V.-10. v. 10. 13, 2, 4, 6, 8, 
10) — ROYAL APOLLO (222-002): Olajváros, 
(‘/tó, 7, ‘/»10, sz., v. 2-kor i«) — SAVOY (146- 
040): Eladó birtok, (‘/tó, ‘/tó. ‘/tó, */sló, v. ’/tó-kor 
is) — SCALA (114-411): A Manderley-ház asz- 
szonya. (‘/tó, 7, ‘/>10, ezomb., vas. 2-kor is) — 
SIMPLON (268-999): A repülő ördögük. (>/rf, 
‘/tó, ‘/tó, >/.10, v. ‘/tó-kor is) — STEFÁNIA 
(Kispest, 349-338): Balalajka. (5. 7, 9, v. ‘h2, 
'/-•4, ‘/tó, ‘/tó, VslO) — STÚDIÓ (225-276): Pekingi 
lány. (11, '/ű, 'Id, ‘/tó. ‘/tó, ’/rtO) — TIVOLI 
(225-602): Zárt tárgyalás. (11. >/«2, »/«4. ’/tó, '/<8, 
’/.lO, v ‘1,2, >/.4, ’Á6, «/»8, ‘M0) - TÚRÁN (120- 
003): Szökevények. (II, ’/ö, 4, 6. 8, 10, v. 10, 2, 
4, 6, 8, 10) - URÁNIA (146 040): A nyngatl 
győzelem. (5, ‘/tó, */:10, sz., v. ‘/tó kor Is) — 
VESTA (228-401): Zárt tárgyalás. (11. '1.2, 'hí 
■/tó, ‘/tó, '/.10, v. 11, 2. 4, 6, 8. 10) - ZUGLÓI 
(206-309): Zárt tárgyalás. (5, ‘/tó, ‘/:10, sz. 4, 6, 
8, 10. v. 2, 4, 6, 8, 10)

KULGÁRéáHUPPERT A TISZTITÓJAK

latot adott az életének, hogy hálából 
megcsináltatta a darab láthatatlan fősze
replőjének, egy revolvernek ezüst mását t 
ezt küldi a két művésznek ajándékba. Hogy 
a „döntő fordulattal" mire péloz a 
Névtelen Néző, titok, valószínű azonban, 
hogy valami féltékenységről van 
szó, hiszen a darab erről 
szól. Muráti és Páger úgy 
határozott, hogy a kedves 
ajándékon úgy osztoznak, 
hogy egyik héten az egyik, 
másik héten a másik őrzi 
odahaza a, vitrinjében.

TÍZ NEWYORKI FELHÖKAPCOLÖ tete
jére neoncsövekből óriási Iréné D unne és 
Cary G r a ni figurákat építettek. így hir
dették Newyorkban a két sztár „Közbelép 
a feleségem" című filmjét. Igazi amerikai 
reklám. . 1

MOZI
ADMIRÁL (353-707): Zárt tárgyalás, (’/rt, 

V»0, ‘/tó. ‘/dO, v. ‘/tó-kor ifi) — ALKOTÁS (355- 
SJ4)) Az Ifjú Edison. ('/:', ’/tó, </;8, Vili), v. 
'*2-kor is) — ANDRASSY (124-127): Az ifjú 

Edison. (•/«, '.'<6, '/tó, ’AIO, sz. 3, 4, l>, 8, 10, v. 
d e. S/<1®, ’A12, »/ű-kor is) — ASTRA (154-422): 
Hétszilvafa. (>/<4, '/tó, */«8, */d0, v. ‘/,2-kor is) — 
ÁTRIUM (153-034): Elnémult harangok. (‘/tó, 
™. í/sio, sz., v. ’/d-kor is) — BELVÁROSI 
(334-563): Az ifjú Edison. (4, 9, 8, 10, v. jobb 
í;.2;.áU’ 8- J0> bal *• s/13- s/*5’ 'ö9) - belvárosi híradó (181-244): Kossuth Lajos azt 
üzente ... Intim-Híradó. Bevonulás Bulgáriába. 
Színes ra.jzfi m. Magyar, Ufa, Luce és Fox 
Híradók. (Folyt. 10—24 óráig) — BÉKE <29'- 
038): Az Ifjú Edison. (5, 7, 9, v. ‘/ű, lM. ’/»6, 

U„nOnO(iR VF W9-5I0): Szökevények. 
(*Al, '/s6, V»8, */:!«, v. Vsl'O, '/:12, VíJ-k-'r is) — 
®R°APWAY (420-733): Balalajka. ,>/:4.
/íl ’ » - BUDAI APOLLO
(351-500): Zárt tárgyalás. (V»5, s/*7, 9, v. Vz2, 
>/:4, V?6 V:10) ™ CÁRITÓL (134.337): Kék
Madar. (11, V=2, >/rf, >/^, >/:8, */slO) — CASINO 
(383-102): Hatosfogat. (‘IsS, ’/<8, ’/<10, sz., v. 
■/,4-kor is) - CITY (111-140): Clsco, a száguldó 
lovas, (!/<6, ’/:8, >/<10, sz., v. VGAor is) — CORSO 
(18-28-18): A kegyelmes űr rokona. (>/r6, »/>8, 
tí10’ ,s.z-l V. ’/rf-kor is) — CORVIN (138-988): 
Hazajáró lelek. (>/G, >/rf, '/i8, >/>10, v. V:2-kor 
in?,'"1,?A,MJA?íl!CH ŐS5-644); A fekete álarcos.

/lW’ v' ?’ 4' 6’ 8’ w) ~ RÉCS1 
(U5-952): Allpang, a fekete szultán. (Vr6, OiS, 
■Áll), sz., v. ■Ál-kor is) - ELDORÁDÓ (133-171): 
Maria két éjszakája. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor Is) — 
ELIT (114-502): Repülő ördögök. (4, 6, 8, 10, v. 
2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 140-702): Tokaji 
aszú. (s/:5, 7, 9, v. >/<3, ‘/d, l/<6, */<8, ’/ilO) — 
FÓRUM (189-543): Kilenc agglegény. (>/<6, */:8, 

s®-.' v. ’/d-kor is) — GLÓRIA (427-521): 
/.art tárgyalás. (‘/s5, V<7, 9, sz. >/:4, >/:6, '/a, 
’/dO, v. */á-kor is) — HÍRADÓ (222-499): Ciga. 
roltai'iist. Intim-Híradó. Bevonulás Bulgáriába. 
Színes rajzfilm. Magyar, Ufa, Luce és Fox 
Híradók. (Folyt. 9-24 óráig) — HOLLYWOOD 
(225-003): Szeressük egymást. (’/»4. >/d, ‘ú8, */«10, 
V. v^-kor is) — HOMEROS (296-178): Duna, 
parti randevú. f’A5. 7, l/<10. sz, ’/d-től, v. Vtí-tőj 
folyt.) - IPOLY (S9A636): Zárt tárgyalás. (>/:4, 
■/?6, »/s8, '/:10, v. l/e-kor is) — JÓZSEFVÁROSI 
(134-644): Zárt tárgyalás. (VG, '/.H5, '/:8, '/>I0, v. 
Á2-kor is) — KAMARA (423-901): Tóparti Iá. 
tT??laSíI 6l,!> V KORONA (353-318):
Hétszilvafa. (*/:4, */rf, V:10, v. ’/í-kpr is) —

Ferencváros-WMFC 
másodszor

A bajnokságban hat pont előnnyel vezető 
Ferencváros a vasárnapi fordulóban a cse
peli csapatot, a WMFC-t látja vendégül az 
Üllői-úti sporttelepen. A két csapat az idén 
már mérkőzött az Erdélyi Kupa döntőjé
ben, amikor a WMFC győzött, most tehát 
nemcsak a két bajnoki pont megszerzése, 
hanem a revánsvágy is sarkalja a zöld
fehéreket. A Ferencvárosnak valószínűen 
sikerül is megszerezni a pontokat, do csakis 
abban az esetben, ha a csapat a múlt va
sárnapinál is jobb játékot produkál. A Fe
rencváros—WMFC meccsét délután fél 4 
órakor kezdik az Üllői-úti sporttelepem 
Előzőén, fél 2 órakor az FTC az NB III. 
osztályában Hódmezővásárhely csapatával 
mérkőzik.

Az Újpest is otthon játszik vasárnap. A 
stadionban a? Elektromos TE lesz az ellen
fél, amely a múlt héten már jó teljesít
ménnyel győzött a szolnokiak fölött. Az 
Újpest a Gammától szenvedett vereséget 
igyekszik feledtetni közönségével s a győ
zelem érdekében bizonyára az eddiginél 
jobb teljesítményt fog nyújtani. A mécs
eset szintén fél 4 órakor kezdik.

Kispesten a Kispest—Szeged mérkőzés van 
won. Ez a mérkőzés a premierje a „höl
gyek ingyen" akciónak s a kispestiek nagy
közönséget várnak. A tavaszi formák alap
ján döntetlen eredmény várható. A Törek
vés szombathelyen vendégszerepel s az 
egyik pontot hazahozhatja a Haladástól. A 
Gamma FC Tokodon mérkőzik a Tokodi 
USC-vel s meg is verheti ellenfélét. A 
Beszkárt—Salgótarjáni BTC Sport-utcai 
mérkőzésén a Beszkárt győzhet, Szolnokon 
pod' g a Szolnoki Máv—Diósgyőri Mávag 
meccséin a felek megosztozhatnak a ponto
kon.

Newonstleben. A mérkőzést a skótok nyer
ték 4:3 arányban.

AZ FTC ökölvívó szakosztálya vasárnap 
a Ferencváros—WMFC labdarúgó mérkőzés 
után az üllői-úti sporttelep tornatermében 
ökölvívó mérkőzést rendez, amelynek kere
tében válogató meccsek is lesznek.

DISZTORNÁT rendez szombaton este fél 7 
órakor a MOTESz a Nemzeti Tornacsarnok
ban. A nagyszabású program keretében a 
szövetség legjobb tornászai mutatnak be 
változatos műsorszámőkat.

A BIRKÓZÓ CSAPATBAJNOKSÁG küz
delmei vasárnap kezdődnek. Este 7 órakor 
Csepelen a WMTK—UTE és a Beszkárt— 
Vasas mérkőzést, este 8 órakor pedig a 
Nemzeti Tornacsarnokban a BVSC—Testvé
riség és a Törekvés—Debreceni VSC meccse 
kerül sorra. >

A MŰEGYETEMI TESTNEVELÉSI IN’ 
TÉZET rendezésében március 17-én este 
fél 7 órakor a Műegyetem 37. számú előadó
termében Boly Miklós tart előadást az ifjú
sági testnevelés időszerű kérdéseiről.

A MOTORKERÉKPÁROS NAGYDIJAÍ 
vasárnap rendezi a RESO 20 km-es távolsá
gon a Népligetben. Start a Róbert Károly
üt és Simor-utca sarkán s ugyanitt érkez
nek a versenyzők a célba is.

SZABÓ MIKLÓS tegnap Berlinbe uta* 
zott, aho-1 vasárnap 3000 méteres fedett' 
pályaversenyben indul.

A MAC vasárnap mezei futóversenyt rcn’ 
dez a Margitszigeten.

A FŐISKOLAI LABDARUGÓ KUPÁÉRT 
mérkőzött tegnap a MAFC és a BEAC <w»'
pata. Győzött a BEAC 3:2 arányban.

- ............... ...................... ........■ ■ ........ ....



Május 1-re eltűnik 
a Zita-telep

Munkanélküliek gyüjtőfábora épül 
a helyén

Hosszabb idő óta folyik a Zita-telep 
lebontása. A munkálatokkal előrelát
hatólag május 1-re készül el a fővá
ros magasépítési ügyosztálya. A telep 
lakóit a különböző kis- és szükség’a- 
kásos telepeken helyezik el, akik pe
dig rászorulnak, azoknak szeretethá-; 
zakban juttatnak otthont.

Értesülésünk szerint a Zita-telep 
he.yén mun kanéi hűiteket gyűjtő ba- 
raktábort építtet a főváros, ahol azo
kat a munkanélkülieket gyűjtik ösz- 
sze, akiket a főváros szociálpolitikai 
osztálya különböző segélyezésekben 
szokott részesíteni. A tábor ■ lakói a 
jövőben nem segélyben részesülnek, 
hanem kötelesek lesznek résztvenni. 
mint inségmunkás, a főváros külön
böző építkezéseinél, de magánvállala
toknál is dolgozhatnak a mindenkori 
nar>"zámhérek mellett. A munka- 
gyüjtőtábor lakói a szállásért csak 
minimális összeget fizetnek és egy 
hétből csak öt nanot dolgoznak, mert, 
a hétfői napot mindig munkakeresés
re használhatták. A téglából építendő 
lakóházakat tussolókkal és fürdőkkel 
is ellátják és a munkásokat közös 
hálótermekben helvezik el. A tábor
ban 5030 munkanélkülit lehet elhe
lyezni. A rmmkálntokkel még a tél 
b°únta előtt elkészül a főváros.

XözépEejáralű kölcsönök 
as OKK-nál

Az Országos Központi Hitelszövetkezet 
Schandl Károly titkos tanácsos irányításá
val most a gazdaközönség részére közép
lejáratú kölcsönöket folyósít. Ezek a köl
csönök a mezőgazdasági termelés fejlesz
tésére, erdő és gyümölcsös telepítésére, mező
gazdasági gépek és eszközök beszerzésére, 
kertgazdafiágok létesítésére ós általában a 
mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatos 
teendők financirozására szolgálnak. Legfel
jebb ötvenezer pengőt folyósítanak bekebe
lezés mellett, kötelezvény ellenében 2—15 
évi időtartamra. Az Országos Központi 
Hitelszövetkezetek a kölcsönök lejáratát 
attól teszik függővé, hogy azt milyen célra 
veszik igénybe. A kölcsönöket igen jó tel
tételek, mellett kapják meg g gazdák és 
évi 1.5 százalék kamatot fizetnek az adó
sok félévenként utólagosan. A középlejá
ratú kölcsönök ügyében az OKH körzeti, 
járási ós községi hitelszövetkezetei állnak 
a gazdák rendelkezésére.

RÁDIÓ
16.15: Diákfélóra. — 16.45: Időjelzés, időjárás

jelentés, hírek, — 17: Hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 1F.15: ..A tél temetése “ Szendrei
Ákos előadása. — 17.49: A Rádió- Szalonzene
kara. — 18.10: Sportközleinéryek. — 18.20- Ru- 
sz'n haVffht-óinknak. Közvetítés Ungvárról. — 
19: Hírek magyar, német éa román nyelven. — 
19.*0: „Magyar önismeret/* — 19 25: Hang
lemez — 19.40: ..Így halljuk mi.“ A Pécsi 
öreg Diákok ráJlóparótPája. — 20.19: Részle
tek az Operaház műsorából. Hangfelvétel. — 
2140: Hírek időjárásjelentés. — 22: Szórakoz
tató zene. Hang-felvétel. — 23: Hírek német, 
olasz, angol és francia nyelven. — Utána kb. 
23^5: Cigányzene, -r- 21: Hírek.

— A magyar öntudat kistükre címmel a 
Felsőkereskedelmi Iskolai Tanárok Nemzeti 
Szövetségének kiadásában most jelent meg 
dr. Baránszky-Jób íjászló szerkesztésében 
egy rendkívül taulságos és komoly ípápmü, 
amely minden egyes cikkében olyan problé
mát tár fél és magyaráz meg az olvasónak, 
ami gyakran felmerül a inai világ külön
féle faji és nemzetiségi vitáiban. A könyv 
valóságos kis arzenálja, összefogott, ügyes 
kis gyűjteménye azoknak a rövid, tömör 
feleleteknek, amelyeket elvárhatunk a nem
zőt- és néptörténclemmel foglalkozó írók
tól. A Kistükör tartalma, ahogy azt az 
előszó is írja „.büszkeség és tanulság" és 
je'entcson hozzájárulhat a nemzeti élet fo
kozásához és öntudatossá tételéhez. Megren
delhető Thurpó Nagy Árpád kér. isk. tanár
hál, Budapest, XI., Horthy Miklós-út 96.

Tudomásunkra jutott, hogy az általunk gyár- 
“Út forgalomba hozott
.EXTRA' szabó dalmaiott cipő fiitalpat 
fhány módon és minői égbon utánozzák. A eza- 
badalombitorlókkal ezetabOD. a törvényéé al- 
JAráat folyamatba tettük.

j’WílMok és ÜÉrpilOMk Térni ti írt IrtríftiNü
ErkeVntca 20. Tel. 188-319. 1S7-77*.

Holnap megjelenik 
a cipőrendelet

A kormány tagjai ma délután öt 
órakor gróf Teleki Pál miniszterelnök 
elnöklésével minisztertanácsra ülnek 
össze, és több fontos kérdés között 
megtárgyalják a cipőrendelctet is, 
amely értesülésünk szerint a hivatalos 
lap holnapi számában jelenik meg. A 
közellátási miniszter a cipőrendelet
ben ugyanúgy, imint ahogy ez más 
cikkeknél is történt, szabályozza az 
árusítást és a rendelet felhatalmazza

99 amerikai hadihajót 
kap Anglia

Washington, márc. 14.
(NST.) Hivatalos közlés szerint az 

Egyesült Államok az 1941. év folya
mán 99 hadihajóegységet engednek át 
Angliának. A 99 egység a következő
képpen adódik:

18 moszkitőnaszád,
17 romboló,
55 búvárba jóvadász,
9 buvdrhajó.

A hajóegységeket olyan ütemben bo- 
csájtják Anglia rendelkezésére, amint 
az amerikai gyárak megfelelő pótlást

yvivv-t'ivv-i-í-n"-*-** *■ •* 1

Londoni tudósítónk 
táviratából

nyújtási törvény méltatásával és az
zal a hatással, amelyet a , törvény
megszavazása a USA-ban és a brit 
birodalomban keltett. A Newyork Ti
mes nyomatékosan hangoztatja, hogy 
az amerikai segítség még idejében fog 
érkezni, a Ncioyork Daily Mirror sze
rint minden amerikai reméli, hogy, a 
fegyverkölcsönzési és ajándékozási 
törvény békére fog vezetni, tje ha há
borúra vezetne, — írja a lap, — mi 
jól tudjuk, hogy mi a háború. Chur
chill miniszterelnök kifejezte a brit 
nemzet háláját Amerikának, amiért 
ilyen lelkesítő módon fejezte ki az 
angol fegyverekbe vetett bizalmát.

Az angol újságok ma. szinte kivétel- 
nélkül azt a hirt közlik, hogy Musso
lini maga vette ' kezébe az albániai 
hadműveletek irányítását.

Mikes György.

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

London, márc. 14.
A nap nagy eseménye Londonban 

ismét katonai ks. nem diplomáciai ■ hír 
volt. Az elmúlt éjszaka a németek 
rendkívül erős támadást intéztek Li
verpool környéke ellen. A támadás az 
őszí nagy német légi , rajtaütésekre 
emlékeztetett erejében és a résztvevő 
gépek számában is.

A légiháború másik eseménye, hogy 
Berlin, Hamburg és Bréma ellen tá
madást intézett a RAF. Utoljára de
cember 20-án bombázták Berlint, az
óta a rossz időjárás visszatartotta a 
légi haderőt a hosszú út megtételétől.

Az angol sajtó még mindig hossza
san foglalkozik az amerikai segély-

729 új amerikai
hadihajó

Washington, márc. 14.
(NST) A csütörtöki nap folyamán 

több olyan közleményt bocsájtottak 
ki, amely élénk fényt vet az Egyesült 
Államok új pénzügyi politikájára, 
így közölték, hogy a képviselőház 
pénzügyi bizottsága 3.5 milliárd dol
lár hitelt szavazott meg s ennek az 
összegnek ffelét 729 új hajóhad-egység 
építésére kívánja fordítani.

Írország nem akar 
háborút

Dublin, márc. 14.
(Reuter) De Valera csütörtökön este 

a képviselőházban mondott beszédé
ben megjegyezte, hogy Írország a há-

rSUCMTAR
____ Ű/INKWAZNAL ; ;

a minisztert arra is, hogy szükség 
esetén a cipőkereskedők kijelölését 
végrehajtsa. A forgalom szabályo
zása, illetőleg a kereskedői kijelölés a 
körzetrendszeren alapul. Ez a körzet 
rendszer biztosítja azt. hogy az áru
forgalomban a kereskedői tevékeny
ség szabályozása nem okoz nagyobb 
nehézséget, vagy változásokat. A ki 
jelölés végrehajtása az ország terüle
tén nem egyezerre, hanm fokozatosan 
körzetenként történik.

/szállítanak az Egyesült Államok sa
ját hajóhadának.

Ebből a hivatalos közleményből te
hát kitűnik, hogy Washington első
sorban saját használt hadianyagát 
juttatja Angliának és a gyári új hadi
anyagot magának tartja meg. Érde
kes, hogy Knox tengerészeti minisz
ter az idézett hivatalos közleménnyel 
egyidőben ismét hangsúlyozta, hogy 
általában ellene van hadihajóegységek 
átengedésének, bár, természetesen, eb
ben a kérdésben is Roosevelt dönt.

ború kitörése óta állandó veszedelem
ben forog. Nem azért, hogy a had
viselők bármelyike is ártani akarna 
neki, hanem, mert az ország helyzete 
olyan, hogy mindkét fél számára kí
vánatossá teszi megszállását, ami ka
tonai előnyöket biztosítana neki. De 
Valera hangoztatta, hogy távol akarja 
tartani a háborút az országtól.

— Nekünk már volt polgárháborúnk 
— mondotta befejezésül — és más há
borút nem akarunk! (MTI)

— Az óbudai esavargőzösátkelés árvíz 
miatt szünetel. A Magyar Kir. Folyam- és 
Tengerhajózási Rt. igazgatósága közhírré 
teszi, hogy az átkelési hajó Óbuda és Hun- 
gária-út között a rendkívül magas vízállás 
miatt március 12-től további intézkedésig 
nem közlekedik.

MINDEN DM ELLEN
azonnal lenni kell. Ideges 
fájdalmak, fejfájás, női gyen
gélkedés stb idején kitűnő 
gyógyszer az 1, 3 és 8 os
tyát dobozokban minden 
gyógyszertárban kapható

ALGOCRATINE

A kispesti . 
temetőben is találtak 

kézigránátot
Ma reggelre megdőlt az a feltevés, 

amely a kispesti robbanás ügyében 
tegnap délután látszólag jelentős for
dulatot sejtetett. A kispesti temetőben 
ugyanis tegnap déluán egy kézigrá
nátot találtak, amelyet a rendőrség in
tézkedésére fegyverszakértők vizsgál
tak meg. Ezt a talált kézigránátot az 
első pillanatokban összefüggésbe lehe
tett hozni a kispesti diáktragédiával. 
A fegyverszakértők véleménye szerint 
a temetőben talált gránát még az első 
világháborúból származik és nem rob
banóképes. A nyomozást vezető rend
őrtisztviselők előtt ezzel kapcsolatban 
az a vélemény alakult ki, hogy való
színűleg a tragédia hatása alatt az 
ujságközlemények nyomán a nagykö
zönség köréből valaki elég helytele
nül félelmében szabadulni akart ettől 
a hadiemléktől és ezért dobta a te
metőbe.

A robbanás ügyében a rendőrség 
nagy eréllyel nyomoz tovább. Gyanú
sítottak vannak, akiknek főként alibi
jére vonatkozólag terjedt ki a vizsgá
lat. A szomorú diáktragédia halálos 
áldozatainak halotti szemléjét ma dél
előttre rendelte el a vizsgálóbíró. Elő
reláthatólag a kis áldozatok temetése 
vasárnap délután lesz. A Szent Ist- 
ván-kórházban elhelyezett három sé
rült diák állapota szerencsésen javult. 
Tóth Lajos balszemét, mivel a benne 
lévő gránátszilánkot eltávolítani nem 
lehetett, kioperálták-

— Felhívás. Tudomásunkra jutott, hogy 
egyes ügynökök villamos kiskészülékeknek 
(főzőlapok, vasalók, vízforralóki kávéfőzők, 
kenyérpirítók, testmeüegitök és hajszái ítók) 
részletre való megvételét ajánlják és Inzu- 
lomkeités céljából Budapest Székesfőváros 
Elektromos Müvei alkalmazottainak adják 
ki magukat. Ezúton is felhívjuk fogyasz
tóink ügyeimét, hogy ez Elektromos Művek 
villamos kiskészülékek részleteladásával 
nem fog’alkozik, alkalmazottaink ily meg
rendeléseket nem gyűjtenek. Villanyszerelő 
(jegek és szakkereskedések -1- az Elektromos 
Művekkel kötött megállapodás értelmében 
— villamos kiskészülékeket részletfizetésre 
•is árusíthatnak és-az-eladás megkönnyíté
sére ügynököt is alkalmazhatnak. A vásár
lóknak kereskedőkkel kötött részletvásár
lási megállapodása azonban csak az Elek
tromos Müvek jóváhagyása után válik jog
érvényessé. A havi részletek az Elektromos 
Művek pártzbeszedőinck fizetendők. Káro
sodás elkerülésé végett tanácsoljuk fogyasz
tóinknak, hogy az ügynököket igazoltassák, 
kinek a megbízásából járnak el. Részlet
eladással foglalkozó ügynökök' ténykedésé
ért Budapest Székesfőváros Elektromos Mű
vel semmiféle felelősséget • nem vállal.

*

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

x PLATINA
EZÜST 

KERESZT 

SARKI 
ÉS KÉK

RÓKÁK
NERCEK 
BO LE RÜK

szombaton és vasárnap

Y.O.F< G.v |

SZUCSMESTER

nagy ünnepi
KIRAKATÁBAN
IV.r Petőfi Sándor-u. 6.

ÉRDEMES MEGNÉZNI:



C FöZiSO C*1

ég

Szófiában német katona irányítja P r-ff
a forgalmat UHU

Z3<

fi

AV 1

n _ ballon- 
j" ragián

I á J e «■ és v hoAabá•

Márton és Szász
R&ivány-Utea 3» Címre ügyelni.

keresztEly
M-neves lorgornterme

Asw Budapest, V.,
Vilmos 66.
'-s-gjobb xongo-ák 
legolcsóbban.

I lg » részletre is.

• [sa'édÉs SB’iasemK.s:!.

Hagy fiúk
Ruhásboitji
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C A N T U L I A
HARMONIKÁK K.KÁlYA
Rangban, árban vetet

BEMÉHYkT
Amíg a bolgár fővároson átdübörögnek a német páncélosok, addig német 

katona irányítja a közlekedést
*

P.-.W3 All a házhoz, 
ha átnézi régi értékpapírjait. Leg
jobban értékesítheti Kardia Bank- 
nfil, V . Nádor-utca 26. T. |2-i3-16- 

Értékpapírokra kölcsönt nyújtunk.

Tengerré változtak
a szegedkörnyéki

Cyümö.«ösök és szőlők
Szeg-ed, márc. 14.

Ez-cgoden ren-dlkívül súlyosbodott az 
árvízi helyzet. Valóságos tengerré vál
toztak a szegedi gyümölcsösök és a 
s:.atyniazi szőlők. A vadvizek sem- 
xncra sem tudnak lefolyni es a szőlők
ben gyűltek össze, ami kiszámítha
tatlan károkat okoz. Egyes helyeken a 
gyüraölcsfák teljesen kipusztultak. A 
vasútvonal mentén mélyvizü patak ke
letkezeti és az áradás a vasúti pályát 
is veszélyezteti.

akart halni* 
meví nem bírta a közelgő 

tavasz problémáit
Tegnap a késő délutáni órákban a 

Thököly-út 44. számú házban lévő la
kásán forgópisztolyával mellbelőtte 
magát Gajdács István kercskedőscgéd. 
Az öngyilkosságot nyomban észrevet
ték és életveszélyes sérülésével Gajdá
csit a Rókus-kórházba szállították. Az 
öngyilkosság felfedezése után Gajdá- 
esi szobájában egy levelet találtak, 
amelyben az öngyilkosjelölt a követ
kező sorokkal okolta meg tettét: „A 
közelgő tavasz problémáit nem bírom, 
inkább megyek a halál országába".

BÚTOR!w ® ® ® vp^yen. 
vhl. OiíJí-út :4.

Használt férliruhákért 
egyenruhákért óriási árai 
fizetek Spiegel. Teréz-körút 3. I B.

Te'eton ■ 224-8 42.

Olcsó székelt
óvóhelyek rés .éré. HEXNER,
Király-u. 25. Telefon ■ 32-70-73;

rudioi
használt mírkásat teszek. Lengyel
Rádió, Teréz-kÖrút 38. T.: 11-^7-39.

ni a Ko a 100%?
Fáradtságát, kimerültségét megszűn
teti. Kapható minden drogériában. 
Ingyen miüta. KOLABE HOZATAL. 
Sjondy ntsa 34. — Vidéki helyikép- 

viselö ret keresünk.

Osnyanov Szvetozár 
halála

Szabadka, márc. 14.
(Búd. Tud.) Ognyanov Szvetozár is

mert bácskai királyi közjegyző 58 éves 
korában hirtelen meghalt. Ognyanov 
Budapesten tette le az ügyvédi vizs
gát és egyidcig hivatalnoka volt a 
M"gyar Kereskedelmi Banknak.

.Halálával kapcsolatban a szabadkai 
Napló msgá lapítja, hogy Ognyanov 
Szvetozár valóságos l&gendása’akja volt 
Szabadkának és mindenütt .Fenség
nek" ncvzték. Egyidőben nemcsak Sza
badkán, hanem Budapesten is ismert 
volt. Jogász korában Budapest .életé
nek egyik jellegzetes alakja volt és 
híres jogászkalandjait ma is emlegetik. 
Ifjú éveiben aktív sportoló volt s több 
versenyen első dijat nyert. Amikor 
Szabadka város tiszti főügyészévé meg
választották, a választást a Magyar 
Párt állásfoglalása tette lehetővé. A 
szabadkai magyarság ugyanis nagyra- 
becsülte azért, mert egész közéleti 
munkásságában tiszteletben tartotta a 
magyar érzéseket és mindenütt, ahol 
csak tehette, használt a magyar—jugo
szláv közeledés gondolatának.

ZSIDÓNAK ADTA KI MAGÁT A 
PUJSÁG ALKALMAZOTTJA

című cikkünkkel kapcsolatban a Pesti 
Újság annak megállapítására kért 
fel bennünket, ho-gy legutóbbi tudósí
tásunkban szereplő Horváth Gyula, 
akit az ötös tanács elítélt, nem alkal
mazottja a lapvállalatnak. Ilorváth- 
nak a bíróság előtt tett ez az állítása 
— valótlanság.

Bélyegeket
r yajteményt, bárm lyáru mura? áron 
visz. Aulich. Budapest, Vili. 8táhly-u 1 
r. 4. T. 131-725. Baross Szövetség tagja

HOLLANDI, stíl-, modern és 
üvege sfKárok nagy választékban 
Vereszky és Bittera esi iárkisz töknél 
Akácfa-utca 7. sz. Telefon 426-371. 
Elektromos Művek eladási szerve.

Szőrmefestő és kikészítő
Wei! h>an5 Budapest, Forgácli-u 22
Váci-útnál T. 291-231 Kis tételeket 

is vállal

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

■ íslffl 
keresk r. t. VI., Liszt Ferene-tér 5 
teljes lakberendezések, szőnyegek, 

függönyök stb.

résxletffis elésre
Díjtalan árajánlat vidékre is.

Még 20 drb új 
tölgyfa 

irőasztal 
kapható közületek vagy magáncégek 
részé-e XIV. Nagy Lajos Kir -útja les 

Telefon 29-71-63.

Szemalafti rőnctafanítős
VERA koxmefilce

Népszinház-n. 22. T.: 137-801.

WW® HASZNÁLTAIT. •GMmÓFONOIÍ. 
cEMezcnss. ÁsjEGYzeK.'

mrlB t6rít visszaügy- 
■*a9SW■ tBlem festésért 
* költö.ködéiért.

kLo lakását
lenti és ast kiadjuk. Express. Erzsébet 
körút le. 84.. (. 3. T. 422—156

Tavasz e!é 
új kabátban 

Ferda Manyitól

IiSSBK Rí)
A-any Jánot-u. 18 ■ BE S
Te.e.on. 125-934. UU fi!
ZSOLDOS
összevont tankönyvek, algebra majín- 
taaul.'k részére-kaphatók Pobány- 
utca 84. Telefon: 223—408.

PEHELY ocsó&b 
tarka toll I.— p. sí. fosztott 1.80. 
fosztott I,hatol! 3.33 is 4.30, még jobb 
minőséi ü fehér 5 30. kimondott Jó 
minőségűt 6.— pengőért szállít 5 kilós 
papirzs-k-csomagolísban bérmentve 
utánvéttel Varga Antal ágytollvállalató 
Kisírna* él egyháza, Szent János-tér.

Könyvelést, mérleget 
adminisztrációt olcsón vállalok. 
Telefon 32 J—322.

Börendcrfer
.1 0 < » f S> .» A 
garssm Iával 

nyolcszáx!

r. t. Magyarország legnagyobb zoa-. 
p-oratermébeu: Erzsébet-Irörú' la sz 
Még minidig tel l?s viMaisisó 
tékot talál részletre |fc

Srítiáns i éksxew 
smsragtf 
rubin / ¥©12

Kl®inberierw»w
. 60 íw fenníllj cég.
» _jgoiárat a kapu alati is., JÁ

MWW, ÉKSZERT
VESZEK. Toub, ThSköi /-űs 18

Használt búlor 
biitosau Jó. IHúíók 150-101. 
sírna liúlők 280-tői,ebédlők: 
I zO-lfíl. pyönyö. ű kombinált 
szobák haszuáltali, éjnk 315-íöl 
7 drb; ílj és hasrnílt konyhik. 

Oriásn választék ItCszlerllze.éfc 
Bűtonnagazin,

V&t»ös sala fi 
legelEÖrendü minőség, kerti murva 
három Súínben. legoli sókban vidékre is 
T.GNUM .ÉPÍTŐANYAG 

KÉR. VALL. Tel. ' 297-357 
KIV.„ Erzsébet királyné-álja ».

Öröklakásnál is Jobb lökcliefek- 
telésnek bizonyult gócponton fekvő 
jSROKUZLET. 

Bérlő nem kívánhat renoválást kisebb 
a közteher. 7-8 ■’/ -os bozadék biztos 
és emelkedő. Nagy adómentes sarok- 
bérli azban a tulajdonosnál még néhány 

eladó; Telefon: 22-32-44.

Lakást deresek 
május vary janinkra, lehetőleg \X 
kerületben, közvetítői és más költsé
geket megfí etek. ffEgy- vagy két- 

8-obásD jeligére.

13 pengős havi részletre 

rádiók 
kaphatók. Varrógép. írógép. JLen« 

Ifyel Rádió, Toré .-körút 38.

Kerti bútorok 
srékek, aszta'ok- fából, vasból, vessző
ből : Kerti ernyők Hexuer Király u. tS. 

Kalapja piszkos, formMIzn? 
Szakszerűen tisztítja, formázza 
Lampcrt kalapocmester. líkai-tír 6, 
L’dvarlmn. Vidékre postán, utánvé&o 

aőí kalapalak tás is.

—- Bankszünet március 15-én. A TÉBE kö
telékébe tartozó pénzintézetek pénztárai és 
osztályai március 15-én, szombaton, a ntm- 
zoti ünnepre való tekintettel, zárva marad
nak.

„Ez a legkevesebb, amit a tűzbiztosítás
ról tudni kell" címen népszerű és mindenki 
által könnyen érthető foga'mazásban röp- 
irat jelent meg a civil tűzb ztosításra vo
natkozó tudnivalókról. A biztosítás a nem
zetgazdasági életben ugyanazt a szerepet 
tölti be, mint a hadsereg az ország meg
véd címezésében. Igen helyes tehát a vonat
kozó tűzbiztosítást ismereteknek minél szé
lesebb körben és minél népszerűbb fogal
mazásban va’ó terjesztése.

Csorna ^oiópa ?ir Ügynököket 
aionnalra felves.ek ma; as jutalék 
kai Csak keresztény jelentkezzen 
Vadai Tibor papirnagykereskedés. IV. 
Kecs‘-eméti-utca 14. Tel : 180-249.

E.egáns, különbé járatú utcai sióba 
nyolcvanért. Babochay, Semmelweis- 

utca 4.

0O p bérautó
SB telefon

■ U ■ Va 223-086

zh& ftatáé^vattír oh, 
árnasztalvédök. elsőrendű kivitelben, 
le; Olcsóbban Kirakat: llvínykészí-lí kit
től. Bp„ VU . I.abelta-u. 13. T. 224-af;0

Üzlet-, lafcás-, raktár- és 

üzemhelyisécet 
minden bérért Eellner. 120 124.

Fleg&ns i.teai szoba, urnák azon- 
nalra vagy elsejére kiadó Rudolf 

trón’ii ötös-tér 6. II. 10.
Oktogonnál gözfttéses sjobácska 
fürdővel nőnek vagy irodának kiadó 

116—528.

Kitűnő
ál Sáliban levő lőOO as Renault A. K. 
rendsiáinjógumi:kal eladó.T.25 -B;i7
Jejyzelmítsolás 12 lillértő.
100 soks .orosítás i 60 Taxigepirás 
ordítások Nagy Ibolyánál Teréz- 

krt 29. 328-313.

EtETES BORT,
I-asznál! hordót, siand*
Uveg'et vásárolok. Megbízott.- na
Népszinház-u. 27 názfeliig.\előe

H&y pengcc rt óránként no(e» 
pemmel lakásra megyek. Ebte is. 
Incie Margit, 8 ént István-körút 6.

127-V41.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR IIALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR NADANYI EMIL

Kiadja a S Órai Újság Lapkiadó Rí Szer 
kesztöeég: Honvéd n. 10 Tel.: 11-53-60 Kiadó: 
Andrássy-ut 47 Telefon: 22 42 32. 23-42 33. 22 4’> 31

£>zÜAt- |< tfV IjF boltról^
-Xefe - SclwidBBIV. KÉR., PÁRISI-UTCA 3. SZ. szOcs

leéz rmazísi OKMÁNY
(nemcsak nemesi) beszerzése ügyében 
forduljon a Heraldika nemes- 
ségi irodához. Budapest. IV, Gróf 
Károlyi-utca 14. tel. 381-190. 184-844.

Gyermekekkel foglalkoznék dél
utón vagy délelőtti (rákban séta, 
korrepetálás, nyelvgyakorlat (rfémet. 
francia) dr. Sz. tstvánné, II... Kandó 
 Kálmán u 3. II. 3;

Legolcsóbban gépírás, ford'tás. 
<okszoros;tás minden időben. Jókai- 

tér 2. 116*598.

V. KERBTíR a utószak iskola 
ut. Szilák. Teréz-krt 7. T. 224-862- 
Hatóságilag vizsgázót szc mélyautóra 
motorkerékpárra, loezetöigjeic egyénJ 
kiképzés. Legújabb könyvtínk 8-5 Oo

Csamzgeszöióo tványok 
és b rfajrá':. valamint a kiválón Itáliai) 
olasz csemeee különlegesség oltvá
nyai kap atók: Badaesonyvidé’n 6 ö- 
lőtelep Kezelősége. Tapolca, a Bala.oa 

mellett.

Jjael-körútn:I li etn. 
koinf. luxuslrkások- 
lral 29.000 bér jöv. 
il-'O.OOO ért eladó. 
DK. HEGYI 

3-96-83. 
Városligetnél 

adómentes éri bár
villa 2X3 szobás 
összkomf. laka-'sál 
házmester lakással 

~ 60.00 l-ért eladó.
»R. HEGYI, 13-96-83.

Ház
öröklakás, ín g a 11 a n, telek

Jelzálog
kölcsönt 

f orl-’iL.n összegig atonnsl fcl/.’citunk 
há ra. v.Ilára. rés hám 1—dl helvi 
bekebelezéssel, évi es',-' al. Ob’ek'.nm 
Rt.. Erzsébet-körút 97. I emelet 9- 
Alapítási év lóit. Telefon 422-tBS.

Gubernátor-uövar 
25-ik fársasliázunk 

a Hortby-híd budai hídfőjénél a t80 
méteres Vitézek-teréa épül.

25 éves legnagyobb 
adómentesség.

Versenyen felöli kivitel Príma ren
tabilitás. Amort.1-ációs kölcsön. Gar- 
s.óu. 1 szobás-hallos cselédszobás. 
2 s obús gars ón. 2 s .obás ha'los és 
négyszobásnak Is megfelelő nagy 
2 szobás hallos, kívánságra nagyobb 

öröklakások 
leköthetők Tisztviselő TArsas- 
háy.ak Építő Irodája. Horthy 
Miklós-út 3tf. — Telefon1 26S '46»

Vasárnap, délelőtt is

Telek e’adó
887 n Érdeklődni i Srllüiffl. Bílce-u. 4.

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r. t körforgógépein. < Felelős: Oyöry Aladár teazgatő.1

a. Li.

Dobosokon
LdUlö Tftrsashóz 700 ro. m&f'&t! 
alpesi klíma, i-2 s.obás appartemeű- 
te i fényes kivitelben Kedvelő fi 
tési feltételekkel Berbeadható leg
jobb jövedelme.őstggel. Leköthetők'' 
Glook építőmesternél. Budapest. Moh 

nár-u. 8 Telefon 383 —119 

Ozemház 
belterii'eten 1 >oo nagy-etm. munka
hely, irodák, lakások B00 ölön 
22 J.OOU-ért, 100.900-rel átveh- tS 
többi előnyös teher. BÉrvlIIa <:X® 
komf. lak. Budán 50.000. Pollálr. , 

József-krt 11. 149 879.
—1.1 ....... I II ........ ...... .1.............. ' . I—'

bérház
2SjOOO évi hozammal 170*000 érj, 
FeuerRteJn. 8»iv-n. 1«. T : 42I«í7I»

___ -__ 1 .... .............. ....... ....... ..................... ■




