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Hitler-beszéd Angol csapatok
a biztos győzelemről érkeztek Görögországba

LETARTOZTATASOK A KISPESTI 
KÉZIGRÁNÁTOS TRAGÉDIA ÜGYÉBEN

Alig telt el huszonnégy óra azután, 
hogy Kispesten óriási részvét mellett 
eltemették a multheti kézigránátrob
banás hároiin kis áldozatát, a rendőr
ségnek az ez ügyben folytatott nagy
szabású nyomozó munkája döntő for
dulathoz érkezett, A rendőrség bűn
ügyi osztályán letartóztatták Bozóki 
Viktor 41 éves irodai napibérest és 
Mészáros László kifutót, akik alapo
san gyanúsíthatok a három kis diák 
halálát okozó szerencsétlenség előidé
zésével. ■ .

A rendőrség a robbanás óta óriási 
apparátussal dolgozik. A tragédia 
olyan mély megdöbbenést é§ határta
lan felháborodást keltett a közönség 
legszélesebb rétegeiben, hogy

a főkapitányságra garmadával ér
keztek a névtelen feljelentő leve

lek.
Ezek a levelek felhívták a hatósá

gok figyelmét minden olyan egyénre, 
akit okkal vagy ok nélkül kézigráná
tok rejtegetésével gyanúsítottak. A 
feljelentésekben jelzett adatok lenyo- 
mozását a rendőrség pontosan kidol
gozott haditerv szerint kezdte meg. 
Az így elrendelt házkutatások során 
jutottak el Bozóki Viktor lakásaba is, 
amely a kispesti városháza közelében, 
a Thököly-ut 13. számú házban van. 
Bozóki felháborodottan tiltakozott a 
gyanúsítás ellen és a házkutatás már- 
már úgy lászott, eredménytelen ma
rad, amikor

az egyik* szekrény mögül kilenc 
darab gyakorló kézigránát került 

elő.
A gyakorló kézigránátok nincsenek 

élesre, töltve. De a rendőrségnek ek
kor már megbízható tanúvallomások 
alapján tudomása volt arról, hogy 
Bozókinak éles kézigránátjai is van
nak, vagy voltak birtokában. _ Bozóki 
azonban, bárhogy faggatták is, nem 
akarta ezt bevallani és még kevésbé 
volt hajlandó megmondani, hogy hova 
tette az éles kézigránátokat.

Bozókit ma éjszaka előállították és 
ma délelőtt számos tanút szembesítet
tek vele. A rendőrség végül is minden 
tagadása ellenére letartóztatta rob
banóanyagok tiltott tartása címén. A 
rendőrségnek az a feltevése, hogy Bo
zóki mindenáron szabadulni akart a 
Veszedelmes éles- kézigránátoktól és 
így az egyiket Kispesten, a, városháza 
közelében tette le az utcán. Ezt a kézi
gránátot találta aztán meg a szeren- 
c»étlen. véget ért kié Szigeti István.

Még egy letartóztatás történt 
ebben az ügyben.

hinnék az előzménye az, hogy Kispes
ten a Nágyikőrösi-út egyik háza előtt 

darab élesre töltött kézigránátot 

találtak. Mint kiderült, ezeket a kézi
gránátokat a házban, lakó Mészáros 
László kifutó helyezte el. A kis diákok 
tragédiája megrémítette és elhatá
rozta, hogy a birtokában levő kézigrá
nátoktól mindenáron megszabadul. 
így jutott arra a gondolatra, hogy a 
kézigránátokat kiteszi az utcára. Mé
száros László sem akar pontosan szá-

Haderőnk készen áll 
a döntésre

„Anglia el fog bukni ebben a karcban"
A berlini Zeughausban Hitler vezér 

és kancellár nagy beszédet mondott, 
amelynek elején megemlékezett a né
met hősökről, majd azt fejtegette, 
hogy a möstáái háborút Angija és 
Franciaország akarta, helyesebben 
nem annyira ezeknek az országoknak 
a népe, mint a politikai és pénzügyi 
vezetők egy kis rétege, a<mely mögött 
ott állt a nemzetközi zsidóság, a de
mokráciák és a szabadkőművesség. A 
francia összeomlás vázolása után ki
jelentette Hitler, hogy ma a német 
haderő világviszonylatban is hatal
mas területen, számban és anyagilag 
megerősödve,, bizakodással áll dön
tésre készen annak a befejezésére, 
amit a történelemben korszakalkotó 
1940-es évben megkezdett.

Az olasz katonákról is megemléke
zett, akiknek az elmúlt tél hónapjai 
során el- kellett viselniük a brit tá
madások teljes erejét. Mostantól kezd
ve azonban a német véderő ismét át

A fa&tö berlini 
tudóéit óiinak tele'onieíenteie

Berlin, máre. 17.

Ugyanúgy, amint pontosan egy év
vel ezelőtt a német történelem legna
gyobb győzelmét jósolta, Hitler Adolf 
tegnap a híres Zeughausban kimon
dotta a megsemmisítő szót: Angliáéi 
fog bukni. Aki a múlt évben tabuja 
volt a hősök akkori emlékünnepélyé
nek és tegnap ismét részt vett a mély 
benyomást keltő ünnepségen, csak 
megerősítheti, hogy az Anglia leendő 
vereségéről szóló kijelentés még na
gyobb határozottsággal és bizakodás

motadni arról, hogy honnan szerezte 
a. kézigránátokat. Ugyancsak robbanó
anyagok tiltott tartása címén' tartóz
tatták le.

A rendőrség most nagy apparátussal 
folytatja a nyomozást és remélik, hogy 
rövid időn belül olya.il döntő fordulat 
áll be, amely teljesen tisztázza majd 
Bozóki Viktor és Mészáros László sze
repét.

vállalja a részét ebből a teherből.
Anglia ostromzárjáról szólva, ki

jelentette, hogy a britek az asszo
nyok és gyermekek ellen folytatott 
éhségháború mellett most az ellensé
ges falvak és városok ellen indított 
légi- és gyujtóháborúhoz is hozzákezd
tek. Churchill azonban — folytatta 
Hitler — semmiképpen sem Németor
szágot fogja megsemmisíteni az általa 
megkezdett légiháborúval, hanem ma
gát - Nagybritanniát. A blokád sem 
Németországot sújtja majd, hanem az 
ostroimzár okozóit. A hősi emléknapot 
nem fejezhetik be méltóbban, mint 
annak a fogadalomnak a megújításá
val, hogy a nemzetközi ellenfeleik ál
tal megsemmisítésükre indított hábo
rút végleges német győzelemmé vál
toztatják.

Beszéde végén kijelentette, hogy a 
világ semmilyen hatalma és támogatá
sa sem változtathat e harc kimenete
lén: Anglia el fog bukni.

sal hangzott el, mint a Franciaország 
legyőzéséről mondott.

A német nép természetesen lelkesen 
hallgatta a vezér és kancellár tegnapi 
beszédét, amelyben

harmadszor ismételte meg, hogy 
még ebbén az évben győzelmet 

aratnak Anglia fölött
és a 80 milliós német népben alig van 
valaki, aki kételkednék ebben a jós
latban.

Meg kell azonban várni, hogy 
mikor és hol kezdődik meg a végső 

küzdelem?
A múlt évben még nyolc hét telt el, 

győzelmes offenziva Ígéretétől, amíg 
Hollandia és Belgium, majd Francia
ország ellen megkezdődött a német elő
nyomulás. Vájjon most is ennyi ideig 
kell-e majd várnia a világnak, amíg 
a nagy döntés ' megtörténik T Ebben 
kételkedni lehet, sőt vannak jólértesült 
körök, amelyek az ellenkezőjét állít
ják, nevezetesen azt, hogy . . i

az utolsó csapást Angliára majd 
csak augusztusban vagy szeptem

berben fogják mérni.
Ez ellen szól azonban az a tény, 

hogy ebben az évben a tavasz koráb
ban köszöntött be, mint a mutl évben.
Kérdéses tehát, hogy Nagybritannia 
ellen a legközelebbi hetkbsn vagy a 

legközelebbi hat hónapban indítják-e 
meg a végső harcot?

Arról azonban Berlinben meg vannak 
győződve, hogy d - Csdtórnán fúl élő 
negyvenmillió angol igen súlyos na
pok elé néz. A nagyterjedelmű német 
légitámadásokkal, amilyenek legutóbb 
Lipervool és Glasgow ellen voltak, 
roppant pusztító hatást értek el és 
ezeket az életfontosságú brit élelme
zési és ipari központokat rendszeresen 
tovább támadják majd a német légi
rajok. De

fokozott tevékenységet fejtenek ki 
alnémet buvárnaszádok is,

amint azt Hitler müncheni beszédében 
bejelentette. , ■;

Berlinben egy, a nép. száján forgó 
hasonlattal jellemzik Anglia mostani 
helyzetét. Azt mondják Angliáról, 
hogy Anglia a német haderő horgára 
akadt. A szerencsés horgásznak azon
ban a nagy halat, ezt a gazdag zsák
mányt, előbb teljesen ki kell fárasz
tania, mielőtt partra tudná húzni... 
Annyi bizonyos, hogy

a német taktika nem törekszik 
arra, hogy minden áron neki 

menjen a brit partoknak.
A nagypolitika „Csipkerózsikát ját

szik**, a látszat legalább az, mintha 
álomba merült volna. A Wilhelmstrasee 
szószólói nem nyilatkoznak a balkáni 
helyzetről és nem is kommentálják 
azt. bár természetesen

változatlanul nagy figyelmet szen
telnek Törökországnak és Ju

goszláviának.
Egyelőre tehát nincs más hátra, 

mint nyugodtan megvárni a további 
diplomáciai fejleményeket. a b.

olya.il


MIT MONDOTT
ROOSEVELT?
Az USA eSnökén^li b<svédéből

Elmúlt kedden írta alá RoQg.eyelt a 
kiöjpjöu- és ^ártörvényt, szombaton 
pedig- nagy beszédben fordult az ame
rikai nciaizetjiez és a világ kózv.L- 
niónyéii.ez. Az elnök beszédéiből a Jő
vetkező rész eteket közölhetjük:

— Az első világháború kitörésekor 
azt hihették Európában, hogy egyé- 
p§titenség dúl nálunk, amerikaiaknál. 
Ma senki sem kételkedhetik abban, 
hogy egységesek vagyunk.

— Hosszú és nagy vita után ma 
Amerika népe megpgye^sre jutott s 
elhatározását tudtára adta a világnak 
nem egy ember, hanem százharminc
millió gmerjkaj hangjával. Elhatáro
zásunk szájárjj, szó sem lehet többé 
megalkuvásról, kiegyezésről. Minden 
fegyvert, minden hadianyagot átkül
dőnk a tengerentúlra s mától kezdve 
totális latbavetássel dolgozunk a se
gélynyújtás müvén. Kedden írtam alá 
a törvényt s ma már nagy szállítmá
nyok vannak ^tbgfl.

— Mától kezdve minden gondola
tunk a termelés iramának fokozására

B^mbcafómadésok
London, máre. 17.

Vasárnapra virradó éjjel a népiét 
légierő bombaiámadást intézett Lon
don ellen. A iám,adás éjfél után

Angol utasítások 
német invázió esetére

London, máre. 17.

í$TSTj vasárnapi angol sajtó uta- 
sít^pkáí közöl német partraszállás 
esetére. A sajtóközlemények kivonato
san ismertetik a kormány által ki
adott hivatalos és részletes utasítás 
sjáivegét, .amolyg-t rövidesen minden 
házba s^étküldenók' &z egész ország
ban-

Az utasítások szerint német táma
dja esetén csak azokban a# országré
szekben szólalnak meg a veszélyt jelző 
harangpk, ahol Mre folyik. Az orgzág 
tpíjbi részében tovább kell folytatni 
a rendes mindennapi éjetet, ameddig 
csak ellenkező értelmű parancs nem 
érkezik. Minden munkát . folytatni 
kell tel)át továbbra te, a háziasszonyok 
intézzék el bevásárlásaikat és a gyer
mekeket küldjék iskolába.

hogy kedveli-e Önt a sors, ha nem 
teszi próbára. Vegyen azonnal 
osztálysorsjegyet és meglátja, 
mennyi jut Önnek az összesen 

több mint

tíz millió pengő
nyereményből.

Húzás április 5-én.

, iránypj. Azt a háborút nem egyedül 
a dollár dönti .el. Minden eddigit felül 
fogpnk múlni, szünet nélkül fogunk 
dolgozni, termelni és szállítani.

—- ?.'i'hány héttel ezelőtt a szaba.d- 
nígy fajtájáról szóltam. A válíás- 

4 r.’m.1^á? .és a szólásszabadság igel- 
1 f: enjí tettem a felszaba.d.ulást a 

’r~" i tói és a félelemtől. Győzel- 
riü/t után a szpb^ás.ásidíeálok új, 
í :cb! . r rícdi értelmet fognak nyerni.

— Hajókból álló hidat építünk az 
óceánon át. Ennek a hídnak a sorsa 
áldozatkészségünktől és munkánktól 
függ. Ezen a hídon át küldjük segít
ségünket Angliának, Görögország
nak, Kínának s azoknak az államok
nak, amelyek segítségünket kérik, azt 
megérdemlik s amelyeknek khhmá-- 
nyai ma menekültek módjára várják 
felszabadulásuk napját.

—- Ainerika népe tudatában van a 
nehéz idők súlyg-pak. Politikánk lér 
nyege: korlátlan, azonnali és, teljes se
gélynyújtás a végső győzelemig.

mintegy 15 perccel ért véget, A fp 
városon kívül Középangliát és a dél
keleti grófságokat is érte támadás, 
míg az angol légierő Düsseldorf vidér 
két és Lorient bornbáztg.

Külön utasitásokba.p oktatják ki a 
lakosságot a hamis parancsok felis
merésére.

Az újságok további
és a rádióállomások zavartalan mű
ködésre nézve is intézkedéseket tet
tek-

Az utasításban a kormány ismé
telten bandaharcokra szólítja fel az 
angol lakosságot. Az utasítás szerint 
mindenkinek védelmeznie kell „házát 
és családját--. Az ellenségnek nem szar 
bad segítségére lenni sem szóval, spin 
tettel, som felvilágosítással, vagy 
bármi más módon-

A Magyar Bank 
és Kereskedelmi Rt. 

közgyűlése
A Magyar Bank és Kereskedelmi Régz- 

vénytársaság must tartotta dr. fichober 
Béla titkos tanácsos el nők'ésével 56-ik évi 
rendes közgyűlését, amelyen egyhangúlag 
jóváhagyták az elmúlt üzlotév mérlegét, 
amely 1,661.000 pengő tiszta nyereséggel 
zárult. A közgyűlés határozata saeriiit 1 
pengő osztalékot űzetnek részvényenként és 
több, mint (530.000 pengővel dotálják a tar
talékokat. A szelvények beváltásával egj> 
lidejűleg a részvényeknek a cégváltozást 
feltüntető felülbélyegzése is ineíí.íöl'lénik. 
Angyal Pál egyetemi tanár nagy elisme
réssel szólott a Magyar Bank és Kereskc- 
delemi Rt. félazázádos közgyűlése alkálijá
ból. A közgyűlés gróf Andráfsy Manó fel
sőházi tagot, Dormándy Géza ny. tábor
nokot és dr. Koós Ödön államtitkárt az 
igazgatóság, dr. Csécsy-Nagy Miklós udvari 
tanácsost pedig a felügyelőbizottság új tag
jává megválasztotta.

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

FERENCJÓZSEF
KESERÜVIZ

hagy napok, 
KIS HÍREK

„Kis hírek — aggy hazugságok!“ címmej 
karikatúrának szánt rajz jelent meg a 
nyilas reggeli Igp március ló iki számá
ban s a rajyon nagyi tóüveg alatt szerepe! 
„Nagy napok — kjjs hírek’' g- rovatunk 
négy híre. A sajátosan nyilas szinvonajg 
esprit grafikai megnyilatkozásával Sím
ben — bármilyen 'ienuacigló hajlam is 

i lappang .bemre — pia.es okíink v.édclmw«, 
de még válaszadásra sem, Hogy a kik hí
rek „nagy huzugságok“-e, azt nyugodtan 
rábízhatjuk figyelmes és épeszű olvasóink
ra, akik nem szorulnak rá arra, hogy na- 
gyítóüvegge] olvassák el kó.fftWkM.- A 1& ’ 
pellengérezni szándékolt mégy kis híg 
(acélshakszáüüás az angol fegyveres erő 
rószéne, g dán mezőgazdaság helyzete, a 
norvég cipőipar munkaórái és a sörada- 
gplás yrancig.pmMgban) fürtenytesm ama 
kevés kis hírünk közé tartozott, amit kő
nyomatosból vettünk át s amelyeket így 
— ilyen .pech a nyilas spteü számára! — a 
s^káoegzűra wn egyszer, hanem kétszer 
is engedélyezett. Először, amikor a kőnyo
matos anyagát átengedte, másodszor, ami
kor a, -kőnyomatee anyagát mi kötelessóg- 
saerüen még egy^er figura hftMjátet.- 
tuk. Az igaz: nyilas cenzúrát nem isme
rünk hasábjainkon s minden efféle vágy
álmukra a pompás fasiszta jelmondattal 
felelhetnénk: rae ne frego! Vegyi#: fütyü
lünk rá!

A német rádió emlékezteibe hallgatóit 
arra, hogy Wemtell WiUJde kijelentette: ő 
szia német származású é« a nagyapja ván
dorod ki Amerikába, mert nem tudott W- 
badság nélkül éini. A német rádió .cg-re grt 
válaszolja, hogy elsősorban a népet eza-had- 
sága a fontos s ennek az eszménynek fel 
kell áldozni minden egyéni kívánságot. 
Willkie nagyapja egyébként Aschersleben 
községbem .élt, Willecke volt a neve s a 
megejtett yizsgálat szerint azért vándorolt 
ki, mert kovácsműhelyét egy Gerson nevű 
tudós szerezte m,cg, nyilván az^al a célzat
tej, hí>?y pfvftltei továWsya áRapktjíi 
meg ? pémet rádió hozzátett#, hogy Will- 
khwh teháf hálásnak kellene lennie, hogy 
gj. máj ■Németország megakadályozza a ?si- 
(jókat az efféle működésben.

vpjt Prága is március
15-ike: két évvel ezelőtt ezen a napon vo
nultak be a német csapatok.

Három északamerikai cég havi 2600 re- 
piilőgép-motort gyárt, a tarmejéet jip?jhaig 
3700 motorra akarják fölemelni.

Pereg Nobel tábornok leüt a buyárhajék 
leküzdéáéro. szervezett brit lepülőoszítagok 
főparaimsn,oka.

Aggodalommal várták a görögök a hét- 
yóget, mert híreik vohak araáj, bflgy az 
olasz offejiziya vasáimapip jelentőségteljes 
áttörést akar -yégrehajteni.

Mussolini, aki több napot töltött Albá
niába®, visszatért Itáliába.

Negyvenedig életévét töltötte be gróf Es
terházy János, a Szlovákiai Egyesült Ma
gyar Párt elnöke március Hón. A szlová
kiai magyar lapok ezzel kapcsolatban 
megemlítik, hogy Esterfíázy János anyai 
dódatyja, báró Jeszenák János, lM9-ben 
mint nyitrai főispán vértanúhalált halt: 
Haynau parancsára agyonlőtték a pesti 
Újépületben. Apai nagyatyja, gróf Ester
házy István pedig, aki Pozsony főispánja 
volt, a szabadságharc bukása után Kuf 
sfejn váráöa?} raboskodott.

Megszüntetik a sajtócenzurát a meg nem 
szállt Franciaországban.

Az Albániában harcoló olasz csapatteetek 
közül kimagasló teljesítményeket ért el a 
„toszkánai farkasok" nevű 7. hadosztály 
Bolea tábornok parancsnoksága alatt 
Ebbe a 77. gyalogezred (Meneghetti ezre
des) -s a 78. gyalogezred (Gentilini ezre
des) és a 78, gyalogezred (Qenliflnj e#re- 
A „Lr.'gnaní>“ hadosztály g trehesjünji be
gyek között küzd, a Pttn ta áósz folyók 
közt csatáznak a „V#l Natieo®e“ vadász- 
zászlóalj hegyivadászni, a „SfpFze«c.a“ 
ÖOÜoattá’y ♦ SeBdeli-Jiegységben műkö<)ilf- 
Albán föláön künknek ♦ Cttn’te. 0wrti»fi, 
Psflin, PiwnJ® Fwtnriá ^n4atítÁ- 
iy»fr í«,

i/111 r> (Azn * i j 11 h n r n*r ‘ ruhax
KULUAkeí HuBBtixh l'L

Az emlékezetes Lofot-sziget elleni akció
val kapcsolatban, újabban ismét több nor
vég embert állítottak haditörvényszék elé.

Zsidóellenes rendszabálypkk* helyezett 
kilátásba Seyss-Inquart helytartó arra az 
esetre, ha1 bármilyen ész
lelne Hollandiában.

Abesszlniájj®# s Jayeljp-ból Negh#lli felé 
yezp,tő úton fffliyik g hare.

ItáHábaa 18t Úí hsílkórtázat Mlítettek

, 4- ffÖFÖg pilótakitjjiij^tést
kapta még g görög légierő néhány iggja. 
Rét örgggy, káf száíftáés és hat
# repülökergsktet, ,ttegni)áw» #Iti?zt a re- 
PÜJéérmet kapta.

„Vnrdun ezrede#" az álneve annak a 40 
pv körijii férfinak, akit ggnl gyanusita- 
31k'k’ hogy a Hollandiában eíkövctetit sza
botázsokat szervezte. A tiltott cselekmé
nyek elkövetői k.égrékartUlek már —amint 
őrről a világsajtó német forrás alapján 
beszámolt, — .de a szervező „Verdim ezre- 
de#t“ még kö»figjk-

Kooaevett legújabl’- személyes megbizottj.i 
Harriman, Angliába érkezett s első inter- 
í?MMn kijéleptette, az amerikai
nép komolyan veszi kötelességét és teljes 
erejével segíti Angliát.

Az angol adruirali tás közölte, hogy nem 
ad jelentéseket ellenséges bnváThajók el
leni hadműveletekről.

Királyok átjángk nevezik az Etiópián 
keresztül 'Adisz Abeba főváros felé vezető 
tranzyjerzális utgL

Amerikában érdeklődő figyelemmel álla
pították mogf hogy Hitler vasárnapi be
szédében nem 0»il-ékezett meg Bpoaevelt 
elő#é napi besyéí|á'Föl g tárt ki az
amerikai segélynyújtás kérdáe&re sem.

A németek mellé állt lengyel film- 
Igo |S? ,Sym-«t a lengyelek 

megölték, mire g válgsz titeaként ki
jelölt lengyelek letartóztatása és nyilvá
nos mulatságok, tán clöüzcjí) vételek, len
gyel kuit.urmegnyiiatkozások azonnali be
tiltása yojjt.

Tűrök ejtöernjps cgapetok gyafcerleiokat 
végérték a Boszporusz vidékén.

Albánia fölött erő# olasz légi kötelék, 
«mely R típusa bombázókból állt, sú
lyos légi harcot Töreti angol wiilő®é«pek- 
keL

Ssntonini tálwmok váltotta fel az AIl>á- 
piában harcoló -XÍ. olasz hadsereg eddigi 
prranesnokát, Geloso tábornokot.
“ Szabad belga osztágok tésrtvcwujek az 
abesszíniái harcokban.

Görög fogságba esett súlyosan megsebie- 
8ül-v.e PeJJegrim professzor, y nápolyi 
.egyetem áagybÍFŰ t»44» iwáFg, ákl Őr
nagyi ranggal szolgált a fronton. Pelleg- 
rjni tágja g fasiszta nagytanácsnak és 
előkelő szerepét játezptt, a fasiszta ípoz- 
gatom meggyeitekében. Jeten lég egy gö
rög hadikáibázba<n ápolják,

Az angol gazdasági miR.teíter egy fer- 
morgyüJésep Ijejelcnelte, hogy Aogliábnn 
a mezőgazdasági rtöskásökmik ^egéd- 
«Fák»9k * betakarításáig aw kpü
katonai szolgálatra bevonijlnihk, csupán 
ipyázió esetéoo köjl ki;s7x?n'.élben á'lniok 
hwivédelmi szolgálatra.

Halié SzolaMzi tegi,dősebb tt.a, Ass?éfg?in 
Vosszon ejcrtrénörökös .Bzudáni térülőién 
nyilatkozóit a” ¥ra<ly®i imvű görög újság
nak.

A ViHUciirtfe*r Beobá.ebjyr egyik népszerű 
és kórs^erü ga,zdasagi cikkében é'.osen el
ítélj a KoppluiígsgaGOi»iift-nek nevezett 
üzléti szokást, amely mostanáfcni} különö
se® éioimisz.ez’koregkedésckba® káp-ott láb* 
ra s amikor g imrcskcüő <»ak skkor oka1’ 
eladni egy bizonyos ártm-lkhct (példíul 
körtéi)- ha á vovő más cikket (példán! 
paradtesmmd) te vásárol. A 
del (zugkereskedelem) .épp oly elítélendő 
és tilos, mint « Fliteterapeteokarte, a sóf- 
togó étlap, amikor a pincér a/, éí!ap‘ú> 
nem is szereplő éteteket, ajánl suttogva és 
tálal suttyomban gtemi yendégöék-

Vrasldosx Rotosí, korvettkepttány « pa- 
rauesaoka a „ifireBS’f WÜ- fförög tonger- 
alattjárónak, amely 1«fc-ban épült 
tonnát art alommal.

— GsghwiadWtéte Ssesk-, tiflwKh líftíFf 
és Rnmgyár Hé.szvénytársaság folyó évi 
március 11Ó lö-én megtertott rendes évi W 
gyűlése az 1ÍH0. évre részvéuyenhént négy; 
ven pengő, hányadrészvéayewként 8 pengő 
osztalék kifizetését határozta gj. A 
nyék fpjjré évi máFSÍM hó W'tól 
kcrüjnek beváltásra » réwréBytárws^ 
központi teodájáhae GX„ Ipar,öten J7) 
» Jf«tj Magyar

,í.\



Nárcisz testvér 
tavaszi 

szexepilje
A többszörösen büntetetit előéletű Hubay 

Kálmán két teljes hasábon keresztül mér
gelődik zöldházi sajtópapírjának március 
15-iki számúban azon, hogy „a magos klé
rus tollnokái" (bocsánat, a remek szóké- 
bért ő telelők, ő, a nagy magyar újságíró!), 
meg a „cgáklyás front kotnyelesei" (szín
ién eredeti copyright by Hubay!) a sóska 
színében pompázó ingmozgalom hívőiről 
merészelnek írni.

fiarclssus a görög mondában gyönyörű 
ifjú volt, aki annyira beleszeretett saját 
s?.épségébo, hogy végül is belepusztult őrült 
szenvedélyébe. (Lásd Ovidius Metamarph. 
III. SSó—Jli.)

Úgy látom, kedves klasszikus műveltségű 
olvasóim, Hubay testvérrel is történt va
lami. Amióta egy párbeszédben „Magyaror
szág legnagyobb újságírójának*1 titulálták, 
az az érzésem, hogy ő is naraissusi rajon
gással fedezte föl újra miskolci riporteri 
Rutinjából fakadt Sskaresatóny publiciszti
kai őstehetségo ősi srépsőgét.

Hiszen íme, március l»-iki cikkébe® is 
„fiapirfecnikröl" ír, „legmesügébb" alkot
mányvédőkről szaval, „klerikális Samuká- 
kat‘‘ emleget, „kisfahidysta, politikai köz
löny" ellen hadakozik...

Östehctségo csodás szcxepiijo duzzadozik 
Nyilas Nárcisz testvérnek, mint ama általa 
Emlegetett „kövér gyantás rügyek", ön- 
Rajongása, öntisztelete hevíti derék jó 
Nárciszunkat két hosszúkás hasábon ke- 
tesztíil s megáilapíttatja vele, hogy hazu
nk itt mindenki, hazudik a klerikális, a 
fáklyás, a liberális, az alkotmány védő, n 
l'musítványos, a szóéi, — mindenki, csak 
ki nem...f

Na kil Ki az, nki „íróasztalok, térképék, 
táblázatok, vázlatok fölé hajolva, csendben, 
konkolyán, tudományáé falkésniltséggel" 
áoj gozik 1

Na ügye, hogy ők, a nyilasok, akik kizá
rólag imigyen dolgoznak éa dehogy is más-

s nem .jelentből ^é^h.n>út(
ölsz testvér önihódító makulátlansilgán >z 

ha á büntetőtöryényszék ötös tanácsa 
^Ppen az öntoteaelgő cikk megjelenését 
hRcgclöző napon háromhavi fogházra ítélte 
hubay urat államfolforggitásra irányuló 
ásatás miatt.

Bizonyára nem méltányolták a „térképek, 
táblázatok, a statisztikai adatok fölé luíjló 
Rendes, tudományos munkát".

(A propos, Kovarcz testvér, a kitűnő tu
dományos vázlatrajzoló sajnál aiosképen 
Nyilván nem vehet részt a tavaszi állam- 
#Pítkczésben, mivelhogy Hubay Kálmán 
’fcvezobt nyilastestvéro „valahol szökésben" 
^rtózkodik?)

Szépséges Nárciszunk baljósán sejtelmes 
^yilas-lirával zárja cikkét; „Sietni kell. Itt 
0 Perifériákon, a kertekben már megjelen
ek a fekete rigók... Tavaszodik ...**

Hát bizony, ezt meteorológiai időjelzés 
Nélkül is látjuk a zöld riigyecskéke® és 
*Wéb ,kültelki“ tavasai zöldségen.

Hgyébkánt, Nárcisz utcai villanegyed, 
NRíut — kü'telék: nem rossz.

Viszont — ilyen szépnek, ilyen tehetsé- 
SESiijk lenni: jó lehet.

Napéjegyenlőségi viharokra 
felkészülten küldi rigófiittyös 

üdvözleteit

Vasmaeskakovácsy Sxvetozár, 
Ovidius-kedvelő, rügy-hírnök 

é« Pagony-utcai lakós.

^itulescu súlyosan 
megbetegedett

Bukarest, márc. 17.
v ^ST) A Gurcntul Vichyből azt je- 

hogy Titulencu volt román kül- 
„Y^^ezter súlyosan beteg. Titulescu 

k«*swbb ideje Oannesban tartóz- 
é« g, Curontni értesülése «we- 

icy áJUpoU olyan súlyos, bejry 
í.Si®oiBörBzág több kiyálú oruoste-ná- 

* 6$rgősen betegágyához hívták.

MÁRCIUS 15-1 DÍSZELŐADÁS AZ OPERÁBAN
KORMÁNYZÓNK TISZTELETÉRE

A kormányzói páholy kormányzónkkal és menyével a. Himnusz alatt

Sorozatos
ünnepségek országszerte 
a szabadság ünnepén

Az egész országban idén is, hagyo
mányos lelkesedéssel ünnepelte meg 
a szabadság ünnepét, március idusát- 
A Magyar Nemzeti Diákszövetség a 
pesti Vigadó nagytermében rendezte 
ünnepségét, amelyet megelőzőleg a 
diákok az Egyetem-téren megkoszo
rúzták a hősi halottak emlékművet, 
továbbá Petőfi és Kossuth szobrát, 
koszorút helyeztek cl az Orszá,gzászló- 
nál és Kelet, szobrán. ,A vigadóbpli 
gyűlésen a Himnusz elének lése után 
Ambrus József mondott ünnepi be 
szódét.
‘ A 'magyar'‘újságírók március' 15-én 
sorozatos ünnepségekkel áldoztak a 
szabadság eszméjének- Délelőtt tartot
ták közgyűléseiket az újságírók szo
ciális intézményei, délben pedig az 
Országos Magyar Sajtókámara, Ko
lozsvár y-Boresa Mihály elnöklésével. 
A közgyűlés után a Magyar Újság
írók Egyesülete tartotta meg sza
badságlakomáját a Gellért-szállóban. 
A lakomán megjelent Tasnády-Nagy 
András, a képviselőház elnöke, Thu- 
ránszky László, a miniszterelnöki 
sajtóosztály vezetője, dr. Dalin Elek 
miniszteri tanácsos is. Először dr. 
Tóth László, az egyesület elnöke, mon
dott pohárköszöntőt a kormányzóra, 
majd Tors Tibor, a képviselőház al- 
elnöke mondott ünnepi beszédet a 
sajtószabadságról, kezében a Jókai- 
serleggel-

A Magyar Evangéliumi Munkásszö
vetség szombaton este a Kálvin-téri 
református templomiban tartotta meg 
első március 15-iki ünnepségét, amely
nek keretében Ravasz László püspök 
mondott beszédet a március szocializ
musa címen

Az egész országban, minden város
ban és minden községben nagy lelke
sedéssel ülték meg a szabadság ün
nepét A pestkörnyéki svábok So
roksáron tartottak emlékünnepet, 
amelyről hódoló táviratot küld
tek a kormányzóhoz, hangoztatva, 
hogy feltétlen hívek maradnak a 
sgentistváni állameszméhez. ^z ün- 

gzentyn, március 19-én nyílik meg a h „DIETAMIN"! 
diétás étterem 
Vlll-I Esxtarh«sy-U. 4. Tel *130-448 g 
ízletes, változatos, qgyéni diéták. Gyomor- H 
és bélbotogek, cukor-, veso-, anyagcsere-■ 
betegek stb. részére. Hízó- és soványító-B 

kúrák. Nyerskoszt is. S
Szakorvosi ellenőrzés.! 
Po'g'üi árak. Házhoz s állítá'. ■ 

nopisngct dr Kusbaeh Ferenc ünnepi 
beszéde fejezte be, melyben tiltako
zott a káros és a nemzet egységének, 
valamint a kossutkl gondolatokkal 
össze nem. egyeztethető eszmék ter
jesztése ellen.

Külföldön is mindenütt lelkesedés
sel ülték meg a szabadság ünnepét 
mindenütt, ahol magyarok laknak-
«v»nAAAaA«Azvvvvvvvvvvvvvvv*M 
Március 15-én meg
alakult a Volksbund 
budapesti csoportja
A Vigadó nagytermében március 

15-én délután alakuló gyűlését tartotta 
a magyarországi német népcsoport 
fővárosi szervezete A nagytermet zsú
folásig megtöltötték a németség képvi
selői. Ott voltak Erdmannsdorf német 
követ, Mühl Henrik és Brandt Jakab 
országgyűlési képviselők, a magyar 
hatóságokat pedig dr. Fritz László 
táblabíró, a miniszterelnökség nemze
tiségi osztályának helyettes vezetője 
képviselte. A német népcsoport ünne
pélyén megjelent Mecsér András, gróf 
Károlyi Imre és Ulain Ferenc is. A 
magyar Himnusz és a Volksbund him
nusz:! eléneklése után dr. Goldschmidt, 
a Deutsche Zeitung szerkesztője, a bu
dapesti Volksbund szervezet vezetője 
mondott beszédet, majd Baseli Ferenc, 
ismertette az elmúlt 15 év nemzetiségi 
küzdelmét. Háláját fejezte ki a kuli 
tuszminbizteruek különböző iskolaala
pítások engedélyezéséért, de hangsú
lyozta, hogy ők népi német iskolákat 
követelnek. Kijelentette: nem marad
hatnak nyugton addig, amíg a német 
látott német ifjúsági szervezetbe.

— Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás 
és az ötvenedik jubiláris tenyészállatvásár 
március 29-től április G-ig tartó napjai 
iránt a rendkívüli viszonyok ellenére is ör
vendetes érdeklődés nyilvánul meg a kül
föld részéről is. öt állam (Jugoszlávia, Ro
mánia, Bulgária, Svájc és Szlovákia) terü
letén különféle 25—50 százalékig terjedő 
utazási és vizumkedvezményt eszközölt ki 
a rendezőség. A kedvezmény a kiállítási 
igazolványok alapján vehető igénybe.

HIRDESSEN A „PENGŐSÉBEN! 
BIZTOS EREDMÉNY!

„Anyák, 
védekezzetek 
a felelőtlenek 

garázdálkodásai 
ellen A*

Eltemették a kispesti kézigránát
robbanás áldozatait

Vasárnap délben nagy részvét mel
lett, többtáerfőnyi tömeg jelenlété
ben temették el a kispesti temetőben 
a multheti halálos kézigránátrobba- 
nás három kis áldozatát. Megjelentek 
az összes fővárosi iskolák küldöttség 
goi és a kispesti polgári iskola 300 
növendéke.

A temetésen Sikfalvy László igaz^ 
gató mondott bt.csúhesrodet. Vádalóuá 
csattant fel a hangja, amikor ezeket 
mondta:

— Ez a három kis koporsó tetemre 
hívja azokat, akik a haza védelmére 
szánt fegyverekkel árt"!lan gyerme
keket Öltek meg. Anyák, védekezzetek 
a. felelőtlenek garázdálkodásai ellen. 
Rendkívüli időket élünk, — a magyar 
gyermek élete mindennél drágább!

Ezután egymásután a sírba bocsát 
tolták a három kis áldozat — Szigeti 
Sándor, Pintér Károly és Vascslk 
Ödön — tölgyfakoporsóját, a a görönt 
gyök dübörögve hüllőitek le rájuk..'. 
Ezrek és ezrek térdepelték körül a há
rom kis sírt. »

Lj'lly és 
március

Eilingfeld
15-én liát

Folyam- és Tenger. 
. hogy a

— Házasság. Bomán 
János hajésfőkapitány 
zasságot kötöttek.

— A Magyar Királyi 
hajózási Rt. igazgatósága közli. 
Budapest—Mohács között közlekedő sze
mélyhajók Adony állomást további intéz
kedésig nem érintik.



A színházi hét egyetlen eseménye: 

A „HOL AZ IGAZSÁG?" 
BEMUTATÓJA

A NEMZETI SZÍNHÁZBAN

A színházak minden erejüket a. tavaszi 
mezőgazdasági vásárra és a közeledő hús
véti ünnepékre tartogatják, ez a magyará
zata annak, hogy a tavaszi évad küszö
bén, ezen a bélen, mindössze egy színházi 
bemutató lesz Budapesten, A Nemzeti 
Színház március 22-én hozza színre Svend 
Borberg dán író „Hol az igazság?" című 
fantasztikus játékát Marehis György fordí
tásában. A mű eredeti címe 
volt. Az érdekes 
rendezője, Major

„Circus juris" 
darabot a színház fiatal 
Tamás állítja színpadra.

teljesen modern,
— a jó és a 

szól.
és rendkívüli,

— mond- 
rossz 
Szinhe- 
részint 
részint 

ö g ö t t, 
t ár-

— A színmű 
ja a darabról, 
összeütközéséről 
lye szokatlan
eg -y cirkusz porondján, 
a cirkusz kulisszái m 
részint, pedig egy bírósági 
g y al ó t e r e mbe n játszódik. A fan
tasztikus játék nagy feladatot ró a sze
replőkre, igen sokan közülük kettős 
szerepet játszanak, hogy a jót és a 
rosszat egyszemelyben mutathassák be.

A darab legfontosabb szerepeit Szeleczky 
Zita, Gobbi Hilda, Petheö Attila, Ungváry 
László, Várkonyi Zoltán, Apáthy Imre és 
Szabó Sándor játssza. Érdekes, hogy Ung- 
váry és Várkonyi egy összenőtt ikerpárt 
állít a színpadra., Apáthy Imre pedig cir
kuszi törpét játszik. A darab nyilvános fő
próbája pénteken délelőtt lesz.

Spanyol matiné
színhelyéé volt vasárnap délelőtt a Zene
művészéti Főiskola nagyterme, ahol elő
kelő és nagyszámú közönség előtt dr. Em
ber Nándor a spanyol zongorairodalom re
mekeit mutatta -be. A hangverseny, mint 
minden Ember-koncert, újszerű és érde
kes volt. A kitűnő művész ezúttal Soter, 
Albeniz, Haeftter, Granados, Villa-Lobos, 
Fálla és Pittaluga müvein keresztül ve
zette át hallgatóit két évszázad spanyol 
zenaköltészetán.

Túl azonban a pedagógiai érdemen, di
cséret Illeti ennek a liultúrpionirmunkúnak 
abszolút művészi színvonalát, Ember Nán
dor elmélyült tudását és brilliáns techni
káját. amellyel egyforma élvezetben része
síti hallgatóságát akár XVIII. századbeli 
szonátát, brazil népdalt, sevillai táncot, 
A ibeniz-ra-pszódját ad elő. A tapsos siker 
lelkesedése, megérdemel fen ünnepelte a ki
váló magyar-spanyol zongoraművészt.

BENSŐSÉGES ÜNNEPÉLLYEL emléke
zett meg a Szinészegyesüi-et Szinészképző 
Iskolájának ifjúsága március 15-óről. 
Nagy Mata és Bakay Lajos lelkes sza
valattal nyitották meg a műsort, majd 
Föld v.á r i Aranka. énekelt. Ezután C. 
Beaumarchais „Figaro házas
sága" került színre. A nehéz vígjátékot 
Pünkösti Andór rendezőtanár irányífá
sával figyelemreméltó, szép és, egységes elő
adásban játszotta az iskola prózai együt
tese. Bozóky István Figarója, az élénk 
Leésy Mária Zsuzsija és Körösztos 
István Antonio kertészé voltak a legszebb 
alakításai a jól sikerült vizsgasilőadúsnak.

MÁTÓL KEZDVE HÁROM HÉTIG SZAL- 
MAÖZVEGY LESZ P ág e r Antal, mert fe
lesége, Romár Juliska és kislánya, J u- 
dit a Tátrába utaztak üdülni. A Tamás
utcai Páger-villát három hétig nem veri 
föl a kis Judit boldog gyerekhancurozása.

TOMBOLÓ SlÁER A

EL-OLMM71
120 szereplővel és még
13 vüéghira arílsSaszám.

EI<■'a d í.so?« kezdete este 0 órakor. 
Csütörtök, szambát es vasárnap >/, S 

árakor mérsékelt hely árak.

halálos szerelem különös története a

„MA, TEGNAP, HOLNAP"
Ma este a díszelőadások üiiuepi külsőségei között kerül a közönség elé a Fórum

ban a szezon egyik kiemelkedő magyar filmalkotása, a Ma, Tegnap, Holnap, 
amely újszerű, a sablontól teljesen elütő tárgyával, merész hangjával s lóként mé- 
lyenszántő, elgondolkoztató mondanivalóival nagy meglepetést Ígér és bizonyára a kö
zönség legszélesebb rétegeiben kelt majd feltűnést. A kiilönöshangú, lebiinicselően 
érdekes történetet V á r a d y-S z a b ó Sándor színdarabjából Bánky Viktor vitte 
filmre és természetesen ő maga rendezte is, azzal az egyéni művészettel, amely c ki
váló filmrendező munkáit jellemzi s amely a magyar film művészeinek első sorában 
jelölte ki helyét.

Úgynevezett szenzációs dráma a M a, T e g n a p, Holnap, amely a nagy társa
dalmi színmüvek vonalán haladva, rávilágít hőseinek lelki konfliktusaira, amikből 
elemi erővel robban ki a minden szivet megrázó dráma, az emberi szenvedélyek ösz- 
szecsapasának mindent lebíró, de egyben tisztító vihara.

A történet egyébként két irányba ágazik el. Az első egy orvosi probléma. Meg
engedhető-e, hogy az orvos szabadjára engedje betegét, tudván, hogy úgyis menthe
tetlen: éljen most már kedve szerint. A másik egy halálos tűzzel emésztő, perzselő 
szerelem, amelyből nincs menekülés. Többet nem árulhatunk el a meséből, mert az 
olyan meglepetést tartogat a nézőnek, amitől kár volna megfosztani.

A film férfihőse egy gyáros. Ezt Jávor Pál játssza. A nő: Szilágyi-Szabó 
Eszter. Ó az a bizonyos végzet asszonya. Somlay egy világhírű orvos sze
repében nyújt megrendítő alakítást. A dráma komor jeleneteit sűrűn váltják fel a 
derűs, vidám epizódok. Ezt a nagyon jóleső humort Vaszary Piroska, Mály Gerö 
és Sittkey Irén szolgáltatják a Ma, Tegnap, Holnap végig elegáns miliőben 
játszódó jeleneteiben. A. különös hangulatú “filmnek meglepően szép díszletek adnak 
stílusos keretet.

SZÍNHÁZ
OPERAIJAZ: Nincs előadás. — NEMZETI: 

Kegyene CM). — KAMARA: Kaland (»/«8). — 
MADÁCH: Négy asszonyt szeretek C/,8). —
VÍG: Hattyúdal (’/<8). — MAGYAR: Gyergyói 
bál C/<8). — MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA 
(Városi Színház): Hangverseny (kezd. ’/s8)
— FŐVÁROSI OPERETT: Fityfiritty (>M).
— ANDRÁSSY: Ne játssz a szerelemmel (8). —
PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettél 
arra... (A9). — ERZSÉBETVÁROSI: Nehéz 
ma térhez menni C/,6, 8). — JÓZSEFVÁROSI: 
Dankó Pista nótafája C/>6, 8).,— KISFALUDY: 
Az ördög nem alszik C/,6 és .8). — KOMÉDIA 
ORFEUM: Kassner, a varázsló C/<9). — KA
MARA VARIETÉ: Tabáni : álpm -----
ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9).

CM).

RÁDIÓ
IMI MÁRCIUS 17, HÉTFŐ

14.15: Diáik.fél4ra. — 16.45: Időjelzés, i<lőjárás
jelentés, hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 17.15: Olasz túuelomezek. — Köz
ben 17.49: „A magyar—jugoszláv válogatott, 
labdarugrámérkőzés.“ . Senkey Imre előadása. — 
18.20: ,,A kárpátaljai baj társak Bercsényi 1 Szö
vetségének első ünnepélyes felvonulása/* A 
közvetítést az ungvári Horthy Míklós-térről 
vezeti Pluhár István. — 18.45: A Budapesti 
Kamarakórus. — 19: Hírek magyar, német és 
román nyelven. — 19.20: Tárogató-négyes. — 
19.40: „Az én postaik öcsim. Cs. Szabó Kál
mán előadása. — 20.10: Az Operaház Zene
kara. — 21.40: Hírek, időjárás jelentés. — 22: 
Cigányzene,. C^elényi József énekszámaival. — 
23: Hírek német, olasz, angol, francia és esz
perantó nyelven. — Utána ki). 23.30: Film
dalok hanglemez?"I. — 24: Hírek.

MOZI
ADMIRÁL (353-707): Szökevények. CM, ’/aO, 

",M, </,10, v. ’/i3-kor i«) — ALKOTÁS (355-374): 
A kismama. (’/M, ’/,6, '1*8, ’/,10, v. ’/,2-kor is) — 
ANDRÁSSY (124-127): Nápoly a csókok a füzé
ben. CM, a/,6. a/,8, ’/jIÜ, sz. 2. 4. 6. 8, 10, v. <1. o. 
’ŐIQ, ’/<12, ’ --------- ”
külö asszony. (’M, 
ÁTRIUM 
’/s8,. ’/slO, 
(384-563): 
t. 2, 4, G, 
VÁROSI ________ _______  _____  __
üzente... Intim-Híradó. Bevonulás Bulgáriába. 
Színes rajzfilm. Magyar, Ufa, Luee és Fox 
Híradók. (Folyt. 10—24 ' óráig)' — BÉKE (291- 
038): Alcazár. (5, 7. S, vl ’7í2, .’M, ’/z6, ’M, 
’MO) — BODOGRÁF (1,49-510).: Zárt tárgyalás. 
(’M, ’M. ’/s8, ’MO, v. -’/aW. -’M2,-’M-kor is) — 
BROADWAY (422-722):;' Balalajka. (’M, ’/sö,
’<>8. ’/a’.O, sz.. v. ’/ií-kor is) — RUHÁT APOLLO 
(351-590): Zárt tárgyalás. C/lá, a/<7, 9, v. ’/tó, 
’M. ’M, ’M, ’MO) — CAPITÖL (134-337): Kék 
Madár. (11, ’M, ‘M. ’M, 'ŐS, ’MO) — CASINO 
(38.L1O2): Hatősfogat. ■ CM, !,a/»8; ’MO, bz„ v.
M-kor. is) — CITY (111440): Zanzlbar. (a/<6,

, sz. 2, 4, 6. 8, 1'0, v. d.
’/iSrkov is) — ASTRA . (1Ű4-422): Mene- 
. l, Viő, ’/<8, VÜO, v. ’/42-kor is) — 
(153-034): Elnémult harangok, (’/só, 

sz., V. ’/üí-kor ifi) — BELVÁROSI 
Az Ifjú Edison. (4, 6, 8, 10, v. jobb 
8, 10, bal t. 3/i3, ’/<5, ’/a?, ’/49) — BEL- 
HIRADÓ (lél-244):^Kossuth Lajos azt

V.

I

’/«8l ’/ilfl, szomb., vas. ’M-kor is) —
(18-28-18): Bünhödés. (Hetik. ’M, ’M, -/uv, tu.., 
vasárnap ’M-kor te) — CORVIN (168-988): 
Hazajáró lélek. (’M, ’M, ’A8, ’MO, v. */.-2-kor 
is) — DAMJANICH (425-644): Szökevények. 
CM, ’M, ’/aS, ’MO, v. 2, 4, 6, 8, 10) — DÉCS1 
(125-952): Alipang, a fekete szultán. (’M, ‘M, 
’/ilO, sz., v. ’M-kor is) — ELDORÁDó (133-171): 
Mária két éjszakája. (4, 6. 8, 19, v. 2-kor is) — 
ELIT (114-502): Notredamel toronyör. (Hétk. 
'I:i, ‘M, ’/iS, 10, vasárnap 1, ’M, ’.M, ’M, 10) 
—■ FLÓRA (Kispest, 146-702): örömapa. (Hétk. 
’/»5, 7, 9, vasárnap ’/«2, ’/tí, ’/<6. ’.M, ’M®) — 
FÓRUM, (189-543): Kilenc agglegény. (’/«6, ’M) 
!M0-.kor díszbemutató: Ma, Tegnap, Holnap. 
—■ GLÓRIA (427-521): Zárt tárgyalás. (Előadá
sok kezd, hátik. ’/:5, ’C7. 9, szornb. ’/st. ’/d), ’M, 
’MO, V. ’M-kor is) — HÍRADÓ (222-499): Ciga
rettafüst. Intlni-IIíradó. Bevonulás Bulgáriába. 
Színes rajzfilm. Magyar, Ufa, Luee és Fox 
Híradók. (Folyt. 9—24 óráig) — HOLLYWOOD 
(•Ö5-003): Szeressük egymást. (’M, ’M, ’/s8, ’MO, 
v. ’M-kor is) -- HOMEROS (296-178): Duna- 
partl randevú. (’/<5. 7, ’MO, sz. ’/M-től, v. ’/sS-töl 
folyt.) — IPOLY (292-626): Zárt tárgyalás. (’M, 
’M, ‘M, ’MO, V. ’M-kor is) — JÓZSEFVÁROSI 
(134-644): Zárt tárgyalás. (’M, ’M, ’M, ’/ilO, v. 
’M-kor is) — KAMARA U2Jr9®,)f.. Tóparti, lá
tomás. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — KORONA (353-318): 
Hét-S'zllvafa. (’M, ’M, ’M. ’MO, v. ’/:2-kor is) — 
KULTUR (386-193): Hétszllvafa. (5, ’/<8, V.10, v.

i a/<2, '’M, ’/<6., ’/<8. ’/.lO) — LLOYD (111-994): Nem 
ígírenefa|áták..«fiMí ’M, ’M, ’/»ífl, v.,..‘/<2-kor w)
NYUGAT (121-022): Zárt tárgyalás. Cw, 7, 
’MO, sz. 4, 6. 8. 10. v. 2, 4, 6, 8, 10) — ODEON 
(423-785): Zárt tárgyalás. ('/«, ’/<7, ’MO, ez. 'M, 
’M. ’M, ’MO. v. ’/s2-kor is) — OLYMPIA (423- 
188): Szökevények. (11, 2. 4, 6, 8. 10) — OMNIA 
(130-125): A kegyelmes úr rokona. (5, ’/<8, ’MO, 

..........................— ORIENT (114-926): Hét- 
’M. ’MO, v. ’M-kor is) - 
Szökevények. ............... ""
— PALACE (221-222): Árvíz 
6, 8, 10) - PÁTRIA (145- 
(4. 6, 8, 10. V. 2-kor is) — 
Kacagó esték. (11, 1, 3. 5, 

........ Iréné. CM, a/<8.
■” (228-IB0): A

CORSO
Vx.10, sz.,

v.sz., v. 4, 6, 8, 10) 
szllvafa. ('M, ’/:6,
OTTHON <146-447): 
’/<10, v. >/,2-kor is) 
Indiában. (11, 2, 4, 
673): Eladó birtok. 
PHÖNIX (223-212): 
■A8, '/sím — RÁDIÓS (122-098): 
S/.1O, sz., v. ‘M-kor is) — REX 
fekete álarcos. C/s5. !ó7, 9, sz. bd, 1/a6, ’/sS, ’őlO, 
v. Vi2-kor is) — RIALTO (224-443): Zárt tárgya
lás. (11, 1. 3, 5, ‘A8, ‘/dO, v. 10, 12, 2. 4, 6, 8, 
10) - ROYAL APOLLO (222-902): Olajváros.
(!/s5, 7, 1/slÓ, sz., v. 2-kor is) — SAVOY (146- 
040): Eladó birtok CM, 1/»6. VsS, VslO, v. ‘M-kor 
is) — SCALA (114 411): A Manderley-ház asz- 
szonya. (rA5, ", J/sl0, ezomb.. vas. 2-kor is) — 
SIMPL9N (268-999): A repülő ördögök. CM, 
V«6, A8, ’/slO. v. >/s2-kor is) — STEFÁNIA 
(Kisoest, 349-308): Bel Ami. (5, .7, 9, v. ‘/52, 

'!M, i/A-’M, *M0) — STÚDIÓ (225-276): Pekinsrl 
lány. (11, 'léi, 'M. ’M, ’/M, ’MO) — TIVOLI
(225-602): Zárt tárgyalás, (11, 'Iri, 3M, s/,6, a/,8. 
’/<10, v. ’/.2, ’M, ’/<6, >/,8. !/,10) — TUBÁN (120- 
093): Szökevények. (11, >/s2, 4, 6. 8, 10, v. 10, 2, 
4. 6, 8. 10) - URÁNIA (146 046): A nyugati
győzelem. (5, 'liS, A10, sz.. v. a/,3-koi- is) —- 
VESTA (222-401): Zárt tárgyalás. (11, >/.<2, ‘M. 
>/s6, ’/>8,. ’MO. v. 11, 2. 4. 6, 8. 10) — ZUGLÓI 
(296-309): Zárt tárgyalás. (5, V,8, ’MO, sz. 4, 6, 
8, 10 v. 2, 4, 6, 8, 10)

CM. ’M, V<8,

Valósággal megújul a szervezet a Juven- 
tus-forrás dús rádiúmos vizétől! Előre, te
lefonon rendeljen kádfürdőt: 15-60-70.

Erős küzdelem után 
győzött a Ferencváros

Az Újpest könnyen nyerte 
mérkőzését

a IV M. 
időben kő

utolsó gólja’ 
WMFC kissé visszaesett s » 
támadott többet, újabb gólra 
sem tellett 
tehát 3:2

az erejéből. Vég' 
(2:2) arányban a

stadionban 7<XW

A várakozásnak megfelelően 
izgalmas küzdelmet vívott a 
fordulóban a Ferencváros és 
csapata. A pompás tavaszi 
14.000 néző jelent meg az üllőiúti sportte
lepen. A Ferencváros kezdte a játékot 
mindjárt támadóit is, de hamarosan a 
WMFC lendült, előre és a 4. percben Sza
badkai labdáját Rökk a gólba fejelte- 
l:0-ra vezetett a WMFC s a Ferencváros
nak csak a 25. percben sikerült Kiszelu 
góljával kiegyenlíteni. A zöld-fehérek » 
41. percben Jakab góljával vezetéshez ju
tottak, de a 44. percben a WMFC Szabad
kai szabadrúgásából kiegyenlített. A má
sodik félidőben is a csepeliek támadtad 
többet és veszélyesebben, de a 6x percben 
Kiszely góljával isimét a Ferencváros ve
zetett. Ez volit a mérkőzés 
mert bár a 
Ferencváros 
egyik félnek 
eredményben
Ferencváros győzött.

Az. Újpest az újpesti 
néző előtt meglepetésszerűen igen jó já
tékkal. 5:1, (4:1) arányban verte az Elek
tromos TE. csapatát. Az újpesti góloka* 
Vidor (3), Tóth, ée Szusza szerezte, a4 
Elektromos TE gólját Kállai lőtte. A 'fé
rek vés nagy sikert aratott, Szombathelye” 
a Haladás 2:1 (2:1) arányú legyőzésével- 
Igen heves volt a harc, amely igen éfftá' 
kés két pontot hozott a Törekvésnek, á- 
Szeged csapata még most sem talált m”' 
gára s tegnap újabb vereség érte. Ezúttal 
a Kispest győzte le 2:0 (1:0) arányban. 
kispestiek kőt tizenegyest nem tudtak ki
használni. A Beszkárt is fölényesen g?0' 
zött a Salgótarjáni BTC ellen. A csapat 
új csatársora igen eredményesnek biz0' 

..nyúlt s 5„;1 (3:0) arányban szerezte meg 8 
győzelmet. Szolnokon a Szolnoki MáV"- 
Diósgyőri Mámig mérkőzése a papírfor
mának megfelelően döntetlenül végződött 

* & ‘'eredmény' 0:0. A Gamma FC Tokodon 
szeren esés na-pot fogott ki és 1:0 (0:®* 
arányban legyőzte a TÜSC csapatát.

SZABÓ MIKLÓS ötödik lett Berliniben, 4
Ileutsch-landh-allcbau rendezett fedettpá-f11 
atlétikai verseny 3000 m-es síkíutó száíö^' 

márt
Kain*11’

bán. A 200 méterrel rövidebbre 
volságon a német Ilaff győzött 
Eberleín és So'.densclinur előtt.

VÁGAI (Mátra 100 keni) nyerte 
toros nagydijat, amelyet a RESC

a kisiiJO' 
____ ___ „„_ _______ . ______ rendezet 
tízezer néző előtt a Népligetben. Vágai ideJc 
17 p. 08 mp„ míg a második helyezett 
tér, szintén Mátra gépével, 17 p. 15 mp. id"' 
vei á második helyet foglalta el, sőt a haf( 
madik helyezett Petrányi is Mátra-gépP® 
futott. Vágai a honvédelmi miniszter 
ját, Zsótér Horthy István díját nyerte.

A MAC MEZEI FUTÓVERSENYÉN £c’ 
len (BBTE) győzött, aki az 5.2 km-es 
volságo-n 15 p. 26.6 mp.-es időt ért el. , 
csapatversenyt a BBTE nyerte. Az ifjú®^ 
giak 3200 m-es versenyében Verőczi (BB^ 
volt az első 10 p. 02 mp-C31,*a csapatig 
senyben pedig a Beszkárt győzött.

AZ NB II. EREDMÉNYEI: Nagy báni’’1 
SE—Szatmárnémeti SE 4:1, NAC—N. A 
rekvés 5:0, Bástya—KAC 3:3, BVSC-'S‘‘ 
Russj 1:1, Lampart—Kassai AC 4:0, Máw, 
—Mátészalka 14:0, Sa’gótarjáni SE—T. 
re 5:1, Ganz TE—Miskolci VSC 4:1, Öz“, 
VTK—Rákóczi SE 2:1, Pereces! TK— 
ceni VSC 1:1, Szegedi VSE—Vasas 2:2, ÍR. 
—BLK 3:0, Soproni FAC—Pécsi DVAC *'■’ 
Póstás—I’TSC 4:1, Zuglói SE-MTK 3';' 
Soproni VSE—Szombathelyi FC 31. .

A VÁLOGATOTT LABDARUGÓ CSAPA* 
valószínűen a következő összeállítás1’ 
mérkőzik vasárnap Belgrádban: Csikós 
Pákozdi, Bíró — Sáros! III., Polgár, Lá 
— Kincses, Bereez, Zsengellér, Bod° 
Gyetvai.

í
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Ki keli irta ni a fűzfapolitikusokat
— mondotta a belügyminiszter

Kaposvár, márc. 17.
Keresztes Fischer Ferenc belügymi

niszter a NÉP kap.osvári választmányi 
ülésén mondott beszédében hangoz
tatta, hogy a tengelyhatalmakkal való 
barátságért áldozatokat is kell hozni, 
függetlenségünk és jövő fejlődésünk 
biztosítása mellett. Azt a szomorú je
lenséget látja, hogy

jna minél kevesebbet akarnak dol
gozni az emberek és nagyon sokan 
arra törekszenek, hogy kevés 
munkával sok pénzt szerezzenek.

— Ma nincs itt az ideje a kicsinyes 
akadékoskodásoknak, ostoba politizá
lásoknak, hanem

Hetedik napja tart az olasz 
offenzíva Középalbániában

Véres harcok a 25 kilométeres klisszurai arcvonalon

Belgrád, márc. 17.
Szombatod már hetedik napja tar

tott' a nagyszabású olasz offenzjva 
albán földön a görög hadállások ellen. 
Minden egyes gyalogsági rohanj- 
hullámot erőteljes és egyre fokozódó 
tüzérségi előkészítés és légibomba- 
pergőtüz vezet be. A leghevesebbek a 
harcok a középalbániai arcvonal 25 
kilométeres széles szakaszán, a véres 
Tepelini- és Klisszura-froiitszakaszon, 
az Aons-folyó és a tömöri hegy déli 
lejtője között, főleg pedig a Tre-

Felgyújtottak
egy bulgáriai textilgyárat

Szófia, március 17.
fjVemzelközl Sajtó Tudósító.)

A ploydivi Zankoff-teKtilgyárban 
pé”teken tűz pusztított, apielypék az 
egész gyapotkészlete martalékul esett. 
Á tűz az egyik raktárépületben kelet
kezett és átterjedt a géptereimre is. Az 
anyagi kár igen nagy. A vizsgálat 
megállapítása szerint a tüzet gyújto
gatás okozta. Á rendőrség több gya
nús személyt letartóztatott.

•(
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Ujzuhanóbombázőkat 
gyárt Amerika

Newyork, márc. 17.
A vasárnapi lapok jelentései szerint 

Újtípusú nehéz zuhanóbombázók gyár
tását kezdték meg az amerikai repülő
gépgyárak, Az új gépek óránként 560 
kpi sebességet érnek el és az eddigi
nél nagyobb súlyú rakomány szállítá
sára is alkalmasak-

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

Kémgyanus 
amerikai újságírót 
fogtak Berlinben

Berlin, márc. 17.
(NST) Berlinben szombatén reggel 

letartóztatták Richard C. Hottelet 
amerikai újságírót, az egyik amerikai 
hírszolgálati ügynökség berlini tudó
sí lóját, mert alapon gyanú merült fel 
ellene, hogy kéinkpijést folytat, egy 
idegén hatalom javára-

ma az összefogás és a munka ideje
van

és ki kell irtani az úgynevezett fuzfa- 
politikusokat

— Nincs ember az országban. —mon
dotta a belügyminiszter, — aki ne he
lyeselné az átalakulások szükségessé
gét. Ez az átalakulás azonban

nem jelentheti azt, hogy hangza
tos jelszavak mögé bújva, a ha
szontalan szemét kerüljön fölül.

Jönnek a reformok és átalakulások, 
de higgadt és megfontolt átalakulást 
akarunk.

he.sliinj -hegység északi csúcsa és 
Gudeti falu közötti négykilométeres 
szakaszon, ahol a támadó olajuk 
egyre újabb és újabb tori»Jékak»t 
vetnek harcba.

KÜsszura fölött G. 50 és Breda 20 
típusú olás? gépek heves légiasatát 
vívtak angol—görög légierőkkel. Olasz 
bombatámadás érte Krétát és Zantet

A legújabban harcba ve tett pihent, 
új olasz osztagok között varnak a hí
res bersaglieri és ardití 
a 26. légió és a 35. miltoiáoááiidógjj 
feketeingesoi.

A csütörtöki déldpbrud?eai vasúti 
szerencsétlenség okát még nem állapí
tott meg a vizsgálat, A régi bolgár 
román határ közelében, mint ismere
tes. kisiklott egy hosszai teher* 
vonat és 17 kocsi kigyulladt éö 
felrobbant. Eddig csak annyit állapp 
tottak meg, hogy, a kisiklást eíntágu- 
ias okozta, de még nem tudják, szán
dékos rombolás történt-e, vagy seip. A 
szerencsétlenségnek tíz halálos áldo
zata van.

Elveszett a Snapper
London, márc. 17.

(Reuter) A tcpgernagyi hivatal ta
nácsa közli, hogy a Snapper nevű 
tengeralattjáró, amelynek parancs
noka Prowse volt, nem érkezett vissza 
és így elveszettnek tekinthető. (MTI)

40.000 olasz védi 
Kerent

Isztanbul, márc. lf.
Az afrikai hadszínterekről bgérks- 

zett jelentések szerint vasárnap tér 
vább folytatódott az Olasz-Saomálp 
föld felöl, Délabessziniáhan végrehaj
tott csaputmozdulat az arcvonal jpin- 
dpn pontján. A Képén körüli helyisei* 
ről nem érkezett újabb hír. A várat 
védő olasz csapatok számát 40j0ö0-re 
teszik. Ez a, szám kétszerese annak az 
angol erőnek, amely eddig ezen ay 
arcvonalszakaözon felvonult,
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hogy a kávédarálót feltalálták. Ősi szer* 
szám. Hogy mindenkor értéket jelentett 
és megbecsülték, művészi, aprólékos 
kidolgozása mutatja,

Jó kávédaráló egymagában azonban 
nem elég a kávéfőzéshez. Ahhoz más is 
Szükséges, A törökök, habár bőven volt 
is babkávéjuk, szerecsendióvirággal, 
koladióval egészítették ki a kávé jó 
tulajdonságait. Mennyivel egyszerűbb 
ez ma I Csak hozzá tesszük a ^Franck - 

cikóriakávét, azt, amelynek dobozán 
a megbízhatóság jelét, a jellegzetes 
kávédarálót látjuk.

Pompás színt, kiváló zamatot, éti 
vágygerjesztő, kellemes illatot, vakiminc 
tökéletes, finom ízt ad a

ÍEMI
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Rómában számolnak 
Japán beavatkozásával 

a háborúba
Afrikai olasz-német revansről ír az egyetemi 

ifjúság lapja

A öjuiSüÁG milánói
tudósítójának. telefonjelentés

Milánó márc. 17.
A hétfői újságok első oldalát Hitler 

beszéde tölti be, az utolsó lapon pedig 
Roosevelt elnök nyilatkozatából ol
vasható néhány részlet. Míg a német 
vezér és kancellár szavai Itáliában a 
lehető legbarátságosább fogadtatásra 
találtaik, főleg azok, amelyekben kö
rülbelül azt mondották, hogy az olaszok 
a télen megtették a magukét, — addig 
Roosevelt minden egyes állítását a 
^^üjatgyobb felháborodással utasítja 
vissza a fasiszta sajtó. Rómában meg 
is jegyzik a beszédről, hogy soha ide
gen és egyelőre tulajdonképpen sem
leges ország felelős vezetője nem in
tézett ilyen hangnemben tátmadást a 
tengelyhatalmak eszméi és programja 
ellen.

Feltűnő előszeretettel állítják itt 
szembe Japánt az Egyesült Államok
kal. Igen nagy feltűnést keltett kül
földi sajtóköröíkben a Libro e Mo-

Leszállítják
a francia kenyéradagokat

Eltiltják a zsidókat 16 foglalkozási ágtól

Paris, márc. 17.
(Magyar Távirati Iroda)

Hír ; szerint Franciaországban a kö
zel jövőben kénytelenek lesznek ismét 
leszállítani a kenyéradagot.

Brinon, a vichyi kormány párisi 
nagykövete újságírók előtt kijelen-

tette, hogy Franciaországnak sürgős 
szükségé van olyan nyersanyagokra, 
amelyeket eddig főleg tengerentúlról 
hozott be. Legnagyobb szükség ke
nyérmagvakban és olajban mutatko
zik, A továbbiakban hangoztatta Bri- 
non nagykövet, hogy rendelet van elő
készületben, amely a jövőben a zsi
dókat 16 foglalkozási ágtól eltiltja.

schetto vasárnapi cikke, amelyben 
félreerthetetlenül Japán interven

cióját jósolja.
,A- politika-katonai frontokon egyre 

jobban előtérbe kerül Japán beavatko
zása, — írja a fasiszta egyetemista 
szervezőitek hivatalos, közlönye.

A Libiában folyó előkészületek, a 
Tripolisz vidékének keleti felében 
felsorakozó olasz—német erők

revanssal kecsegtetnek,
— írja a lap, majd így folytatja:

„Ne feledjük, hogy a brit birodalom 
szive még a szigetországnál is inkább 
Egyiptomban van.

Amikor majd eljutunk Alexand
riába, Kairóba és Szuezba, az an
gol ellentállás végleg ki fog me

rőim.
Keletafrikai birodalmunk feladata ad
dig is a lehető legnagyobb ellenséges 
erők lekötése és előnyomulásuk kés
leltetése, ameddig csak lehet. “

Györgyi Miklós

A nyilas „Rendvédelmi alakulat" 
véres céljai az

A büntetőtörvényszék mint rögtön- 
itélő bíróság, múlt év novemberében 
tárgyalta Kiima József 31 éves állás
nélküli magántisztviselő és kilenc 
társa bűnügyét, akik ellen államfel- 
forgatás büntette miatt indult meg a 
bűnvádi eljárás. Kétnapos tárgyalás 
után a statáriális bíróság azt a hatá
rozatot hozta, hogy további rögtön- 
itélő eljárásnak helye nincs és az 
ügyet a rendes bírósághoz teszi át ér
demleges elbírálás céljából. Ilyen előz
mények után az ügy iratai visszake
rültek a királyi ügyészségre és az 
ügyészség elkészítette vádiratát nem
csak e tíz vádlott, hanem azok ellen 
is, akiknek ügye már eredetileg sem 
került a rögtönitélő bíróság elé.

Huszonhét vádlott került ilyenfor
mán a büntetőtörvényszék ötös ta
nácsa elé. A királyi ügyészség a vád
lottak ellen robbanóanyag felhaszná-l 
fására szolgáló készülék jogosulatlan I hatóságot ".. 
szerzésével és tartásával elkövetett I ügyész” képviseli.

ötöstanács előtt
bűntett folytán az állam és társadalom 
törvényes rendjének erőszakos felfor
gatására irányuló bűntett miatt adott 
ki vádiratot.

A vádirat szerint Klíma József a 
szökésben lévő Iván Pál lakatossegéd
del, valamint Harinek Józseffel együtt 
Újpesten és környékén 1339. év végétől 
1940. október végéig terjedő időben 
„Rendvédelmi alakulat“ elnevezés 
alatt a közhatalomnak forradalmi 
úton, rajtaütésszerűen, fegyveres erő
szakkal való megszerzése céljából ka 
tonailag fegyelmezett fegyveres titkos 
alakulatokat szervezett. A vádirat 
részletesen felsorolja a Rendvédelmi 
alakulat működését és véres céljait.

Negyed tíz órakor nyitotta meg dr. 
Héthelyi Ferenc tanácselnök a főtár
gyalást. Az ötös tanács tagjai: Meny- 
h-ard Alfréd, Stricha László, Szőke 
Benedek és Meszlényi Gyula. A vád- 

Buzássy Lajos királyi

A görögök visszavonták 
csapataikat Tráciábél?

I politikai körökből szerzett értesülé
sek szerint a görögök visszavonták 
csapataikat Tráciából és az albán

Belgrád, márc. 17.

Szófiai jelentés alapján közli, <» ■ ltsux/uluikui xraciaooi es az aioa: 
v reme vasárnapi száma, hogy bolgár I arcvonalon összpontosítják azokat. 
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Angol csapatmegerösítések 
érkeztek Görögországba?

országba újabb angol csapatmegerö- 
sítések érkeztek. Ezeket a csapatokat 
már szét is osztották az egyes front-

Szabadka, márc. 17.
(Búd. Tud.) A Szabadkai Napló isz- 

tanbuli jól informált politikai körök- ___ _____ _
bői származó. értesülése szerint Görög- szakaszokon.

Az északafrikai hadihelyzet
Newyork, márc. 17.

A vasárnapi newyorki lapok cikkei
ből kitűnik^ hogy katonai és politikai 
megfigyelők az északafrikai hadszín
téren újabb fejleményeket várnak. A 
szakértők véleménye az, hogy az an
gol haderő nem tekintheti biztosított
nak középkeleti helyezetét, amíg a tri- 
poliszi probléma fennáll. Ugyanez áll 
a francia északafrikai gyarmatokra 
vonatkozóan is.

Ezzel kapcsolatban kiemelik a new- 
yorki lapok, hogy a tripoliszi offenzi-

megitélni és ennek a tényezői mind 
az afrikai hadszíntérrel, mnd a Bal
kánnal állanak összefüggésben. Az 
afrikai tervek minden tekintetben a 
szabadfrancia csapatokkal állanak 
összefüggésben, amelyek a hadszíntér 
déli részén működnek.

Amerikai szakértők felteszik, hogy 
ezekre az egységekre, amelyek a 
Gsad-tó vidékéről haladnak észak felé 
Le Clerc ezredes vezetése alatt és 
amelyek már Marsuk és Kufra pon
toktól északra állanak, a jövőbeli te-- -- ----- „ ---le

va elmaradását csak a közelkeleti. ka-1 vékenység szempontjából is számit a 
tonai helyzet teljes ismeretében lehet | had vezetőség.

a

Öt díjat nyert 
a kormányzó 

vadászkiállításon
Fizetésemelést kérnek 

a házfelügyelők
A Házfelügyelők Nemzeti . és Gazdasági 

Országos Egyesülete az Erdei József elnök
lésével tartott közgyűlésen Susztrovics Ká
roly ,főtikári jelentése után. elhatározták, 
hogy gróf Teleki Pál miniszterelnökhöz in
tézett felterjesztésben kérik sérelmeik or- 
vsolását. így az ingyenmunkák eltörlését, 
a fővárosi lakbér-szabályzat módosítását, az 
OTI-biztosítás sérelmes rendelkezésének 
magváloztatását és a még 1936-ban megál
lapított 2 százalékos házmesterpénznek mél
tányos fölemelését, A. kolozsvári, kassai,

szegedi és debreceni kiküldöttek felszó
lalásai után köszönetét mondtak a régi 
vezetőségnek és megválasztották az új tisz
tikart. Díszelnök: dr. Szende Dezső, elnök: 
Erdei József, ügyvezető elnök: Jajczay 
Sándor és főtitkár Susztrovics Károly

Halálos gáxolás
A Gyáli-úti vasútkeresztezésnél az 

Árpád sinautó halálra gázolta Udvarát 
József kifutót. A rendőrség a halálos 
gázolás ügyében megindította a nyo
mozást.

®ííc£ kismotoros nagydíja 
Győztes Vágai István, nyeri vitéz Bartha Károly honv. min. úr díját 
második dr. Zsótér Bertalan, nyeri vitéz Horthy István úr díját 

Mátra győzelem — 
a magyar ipar nagy diadala 
Gyártja, forgalomba hozza: L’rbach László, Ví., Hunyadi-tér 12.

Előkelő közönség jelenlétében vasár
nap nyitotta meg vadásztrofea bemu
tatóját a fővárosi Vigadóban a Nem
zeti Vadászati Védegylet. A hagyo
mányom, évenként ismétlődő kiállítás 
trofeaanyaga az idén is szép, gazdag 
és változatos képet mutat. A kiállítás, 
valójában az 1940-es esztendő vadász
beszámolója. Azon csak a tavaly elej
tett nemes vadállomány vadászdíszei: 
szarvasagancsok, dámla.pátok, muflon
csigák, vadkanagyarak, őzagancsok 
szerepelnek. >

A kiállítás vitéz nagybányai Horthy 
Miklós, Magyarország kormányzója 
részére öt értékes díjat hozott. A kor
mányzó szarvasa nyerte a szarvas- 
ngancskíállítás nagy díját, gyönyö
rűen fejlett, mélydohánybama szinű, 
sűrűn gyöngyözött, fejedelmi koronás 
példányával. A kormányzó ezt a va
dat 1940 szeptember 17-én Valkon ej
tette. Szépem szerepelt József, főher
ceg, ifjú gróf Eszterházy László és 
Hohenlohe-Oehringen Agostné több 
értéke® nyereményével \ nagysikerű 
kiállítást április 5-én zárják be-

Komjáthy Károly 
zeneszerző 

autókarambolja
A Lessewffy-utca és a Nagykörút 

sarkán szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka két autó egymásnak* szaladt. 
Az egyikben Komjáthy Károly zene
szerző ült a feleségével, Kondor Ibolya 
színművésznővel és Ajtay Andorral, a 
Vígszínház művészével. Mindhárman 
könnyű sérüléseket szenvedtek. A má
sik kocsi úrvezetője, egy Hoffer Cuno 
nevű svájci állampolgár fia, sértetlen 
maradt. A karambol nagy izgalmat 
keltett, hatalmas tömeg verődött ösz- 
sze és kivonultak a mentők is. A ka
rambol ügyében a rendőri nyomozás 
megindult.
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