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Levett kalappal, mély áhítattal fogadta Budapest közönsége 
a hazatért honvédzászlókat

Magyar oiszág—Jugoszlávia Naponta bombázzák a németek 
a Szuezi csatornát

„A JUGOSZLÁV KORMÁNYVÁLSÁG
CSAK KÉSLELTETI, DE NEM AKASZTJA MEG 
BERLIN ÉS BELGRÁD MEGEGYEZÉSÉT"

A német diplomácia meg fogja oldani balkáni feladatait, —' mondják 
Berlinben — Belgrádban még igen érdekes fejlemények várhatók

'“i berlini
tadőittójának telet On/etentéee

Berlin, máre. 24.
A jugoszláv kormányválság kérdé

sében érdekes módon megoszlanak a 
berlini vélemények és a német hiva
talos helyek nézete élesen különbözik 
a birodalmi fővárosban futótűzként 
száguldó különféle hiresztelésektől. 
A Wilhelmstrasseban nem tulaj
donítanak nagyobb jelentőséget a leg
utóbbi belgrádi eseményeknek és még 
azt is hangsúlyozzák, hogy a három 
angol-barát miniszter kiválása a kor 
mányból a német—jugoszláv kapcso
latoknak nem a megzavarását, 
hanem inkább tisztázását je
lenti,
Hi'e’es jelentések hiányában e pilla
natban még nem lehet pontosan meg
állapítani, hogy

mi történt szombat óta.
Ezért a birodalmi fővárosban csak 
általános megállapításokra és tájéko
zott körökben annak kifejezésére szo
rítkoznak, hogy

Ilelgrádban még igen ér
dekes fejlemények vár

hatók.
Berlini tájékozott körök és tapasz

tal! politikusok úgy ítélik meg a hely 
zetet, hogy

a mostani jugoszláv kor
mányválság csak késedéi- 

metjelent,
de nem egyúttal azt is, hogy a német— 
jugoszláv viszony tekintetében nem 
jön majd létre megnyugtató megegye
zés. Abban mindenki egyetért, hogy 

- nem lesz komoly akadálya a balkáni 
' térség tervezett megbékélésének és 

biztosításának és hogy
a nemet diplomaták ezt a

L

feladatukat is meg fogják 
oldani-

Ezzel kapcsolatban külön hangsúlyt 
kap a török kérdés is, jóllehet, nincs 
szoros összefüggés a belgrádi válság 
és a Boszporus partjain tapasztalt 
feszültség között. Kézenfekvő, hogy 
mindkét helyen a tengelyhatalmak
kal szemben ellenséges és zavaró erők 
közösen föllépnek, hogy még az utolsó 
pillanatban is felrakják utolsó tétjü-

A Politika sugalmazott cikke 
a Jugoszláv helyzetről

Belgrád, máre. 24.
(Magyar Távirati Iroda.) A vasár

napi Politika nyilván sugalmazott ve- 
zécikkben foglalkozik a jelenlegi kül
politikai helyzettel és a jugoszláv nép 
magatartásával. A .cikk szerint érthető, 
ha ma minden jugoszláv polgár figyel
me elsősorban a sorsdöntő külpolitikai 
kérdések felé fordul. Ez a bizonyítéka 
a nemzeti öntudatnak, a hazafias érzü
letnek és az ország iránti szeretetnek. 
A jugoszláv nép mindig magasra tudta 
értékelni földjét és országát és minden 
békeszerctete ellenére is meg tudta vé
deni szabadságát és függtlenségét.

A cikk ezután rámutat arra, hogy a 
jiígj-zjáv nép politikai beállítottsága 
ezúttal sem változott. Alihoz azonban, 
hogy a békeszerető és konstruktív po
litika keresztülvihető legyen, szükséges 
hozzáidomulni a való helyzethez és szá- 
motvetni azokkal a változásokkal, ame
lyek Jugoszlávia körül végbementek. 
Ez az alkalmazkodás elengedhetetlenül 
szükséges ahhoz, hogy a béke ezután is 
fenntartható legyen, bár sohasem sza
bad az ország szabadságát, független
ségét és határainak épségét érintenie. 
E politika sikeréhez szükség van a bel
ső egyetértésre is és senkinek nem sza
bad elveszítenie bizalmát a másikában. 

két, annak ellenére, hogy a nyerési 
esély rendkívül csekély.

„A német véderő szállásesinálója 
lesz az eurónai kontinens jövőjének", 
— ezeket a szavakat írta le néhány 
hónappal ezelőtt egy igen ismert né
met politikai író (Megele) az egyik 
félhivatalos újságban. Minden diplo
máciai tárgyalás mellett ma is érvé
nyes ez a tétel, állapítják meg sokat- 
mondóan Berlinben.

O. B.

Ez az egyetértés és bizalom csak ak
kor valósulhat meg, ha mindenki meg 
van győződve arról, hogy minden hon
fitársát a hazafiasság és nemzete java 
iránti gond hatja át, bármilyen állást 
töltsön is be.

Blgrád, máre. 24.
(Búd. Tud.) Belgrádban vasárnap az 

egész nap folyamán folytatódtak a tár
gyalások a kormány három lemondott 
tagjának pótlása ügyében. Cvetkovics 
miniszterelnök a déli órákban kihall
gatáson jelent meg Pál régenshereeg- 
nél, utána a régenshereeg ebéden látta 
vendégül a miniszterelnököt. A kora 
délutáni ódákban Cvetkovics a minisz
terelnökségen tárgyalt Macsek helyet
tes miniszterelnökkel és Cincár-Marko- 
vics külügyminiszterrel. 6 óra tájban 
olyan hirek terjedtek el a fővárosban, 
hogy a három új miniszter nevének 
közzététele rövidesen megtörténik. 
Ekkor már percenként újabb és újabb 
nevek kerültek forgalomba az új mi
niszterekről. Cvetkovics miniszter
elnök 6 őrá után a Fehér-udvarba 
ment és már úgj^látszott, hogy ma
gával vi ta a körmi)-v új tagjakok 
kinevezéséről s-’óló ok'rátákat. Ké
sőbb a királyi udvarba hívták Macsek 
helyettes miniszterelnököt és Konstan- 

tinovics lemondott igazságügyminisz- 
tért.

A belgrádi és a Belgrádban tartóz* 
kodó külföldi újságírók körében ek
kor már igen feszült érdeklődés nyil
vánult meg. A várakozással teli órák 
egészen hajnali félkettőig tartottaké 
Ekkor Cvetkovics és Macsek meg
jelent a miniszterelnökségen, ahol a 
kormány több tagja, Sutej pénzügy
miniszter, Krek közoktatásügyi mi
niszter, Kulenovics erdő- és bánya
ügyi miniszter és Kulovec tárcanéb 
kuli miniszter már várta. A minisz
teri értekezlet mintegy két óra hosszat 
tartott. Távozóban a miniszterek ki
jelentették, hogy csak a hétfői nap 
folyamán lesz döntőjelentőségű hatá
rozat

Belgrádi sajtókörökben elterjedt hír 
szerint Cvetkovics, Macsek és Kon- 
stantinovics miniszterek kihallgatása 
során megbeszélés tárgyát képezte 
egy, a jugoszláv—német megegyezés
sel kapcsolatban a jugoszláv néphez 
intézendő kormánynyilatkozat szö
vege. Valószínű, hogy ennek közzé
tételére a mai nap folyamán sor ke
rül.

Newyork, máre. 24.
A balkáni helyzet megítélése szem- 

pontjából az amerikai lapok vasár
napi számai egyaránt élénk figyel
met szentelnek a jugoszláviai helyzet
nek és Törökország magatartásának 
is. Élénk érdeklődéssel kísérik neveze
tesen a török kormány részéről 
Moszkvában. Athéniben és Kairóban 
kifejtett diplomáciai tevékenységet. 
A Newyork Times és a Newyork 
Daily Héráid óriás eímbotű'kkel érte
sítik a közönséget arról, hogy Török
ország moszkvai nagykövete, Ali Hai- 
dar Aktay az e’mult hét f-lyrv-'n 
háromízben is hosszabb megbeszé’.éűt 
folytatott Visrinszki helyettes külügyi 
népbiztossal.



ESS

Ot országban
fejt ki működést Anglia

— írja a V. B.
Berlin, máre. 24.

(NST) A VölkijBcher Bcobachtsr ve-1 
zórcikkben foglalkozik az angol be
folyás csökkenésével az európai kon
tinensen. Az angol diplomáciai tévé- 
'■kenyaiig köre erősen összeszűkült — 
állapítja meg a lap és rámutat arra, 
hogy ma már csak tizenegy európai 
államban van Angliának diplomáciai 
képviselete, ,mág a háború előtt 23 
európai fővárosiban képviseltette ma
gát. Komoly diplomáciai tevékeny
séget azonban ezek közül az orseág k 
közül is csupán ötben fejthet Ifi ,s 
ezek az álamok: Görögország, Jugisz-!

s

nagy napok,
KIS HÍREK

A londoni Crystal Palócénak azt a. két 
magas tornyát, amely a Knisiá.y-palo>ta 
a-öi-badi történt égése után épen megma- 
Tudtj most felrobbanják. Londonban azt 

•tartjuk ugyanis, hogy a két torony vesze- 
d Imes vonatkozási pontot szolgáltat a tá
madó ellenséges légierőnek, azonkívül pe- 
d-g a tornyok felrobbantása révén több- 
ezé.r toaná hasznosítható fémhulladékhoz 
jutna a brit hadiipar.

A román hivatalos lapban most tették 
közzé annak az öl személynek a névsorát, 
aaiknek a kormány kényszertartózkodási 
helyet jelölt ki. A nevek után Ítélve 10 gö
rög, 12 örmény, 15 angol és 20 zsidó szere
pel a névsorban.

Az Export Line a jelenlegi egyetlen olyan 
hajóválíalat, amely még rendszeres közle
kedést tart fenn az Egyesült Államok és 
Európa közölt. . Utasította ügynökségét, 
hogy az Amerikába igyekvő európai me- 

..,Anckültok hajójegy-mégrendeléscit újabb 
rendelkezésig nem szabad felvenni. Erre az 
intézkedésre azért volt szükség, mert Lisz- 
8Z0,bonbán máris tizezerszáimra fék asznék 
a megrendelések.

Hét kiskorú leányt állított elő a glatzi 
rendőrség egy razzia, alkalmával, a leá
nyok ugyanis a szigorú rendelkezések el
lenére kísérő nélkül kerestek fel egy szó- 
rakozóholyiséget. A hét kiskorú leányt 
arra ítélték, hogy nyolc órán át a város
háza piszkos ablakait tisztítsák.

Meghalt a németországi Coswig „falevél
gyár" tulajdonosa. A találékony üzletem
ber annakidején festési eljárást dolgozott 
ki a friss faleveleknek őszi színekben pom
pázó levelekké való átváltoztatására.

Egy bolgár állampolgár nemrég ötven I 
'Mter bort küldött ajándékba Hitler vezér 
és kancellárnak. A kancellári hivataltól 
értesítést kapott, amelyben Hitler kancel
lár megköszöni az ajándékot és tudatja, 
hogy azt a német katonáknak adományoz
ta. Most német repülők keresték fel a 
bolgár ajándékküldőt és a kancellár kö
szönetét tolmácsolva, átnyújtották a német 
nép vezérének vlszontajándékát: egy bajor 
vadásakást, amelyet Hitler Adolf nevének 
kezdő betűi ékesítenek.

Barcelonai jelentés szerint Lister tábor
nok, aki a spanyol polgárháború idején a 
köztársaságiak egyik ismert vezére volt, az 
északafrikai harcokban az angolok oldalán 
elesett. Lister a spanyol köztársaságiak le
verése után * francia idegenlégióba lépett,

AVAGönü ®tés 
OARATAINAK újabb 
IZGALMAS KÜZDELME 
UnGOIÖ HATÁROKON nk

Ál

STAN és PAN
A múzsák kertiében

lávía, Portugália, a Szovjetunió és 
1 örökország. Minden jel arra vall —■ 
írja a nenizetiszoclálista párt vezető 
lapja —-, hogy az angol diplomácia 
akciósugara rövidesen még inkább 
összeszűkül Európában. Az európai 
népek, mindenekelőtt Délkeleteufópa 
nemzetei átérzik, mit jelent Európa a 
maga egészéből! c,s mennyire hasznára 
van ez a közösség minden 
Ezek a tfiépek tudják, hogy 
európai gazdasági egység „_____
hat-a munkájuk gyümölcsét s Anglia

’t som nyújthat nekik, mert 
A ré'őzeimé esetén az igaz győztes 

-Vitt! ti n

népnek. 
csak az 
biztosít

majd a francia összeomlás után az úgyne
vezett „szabad franca csapatok" sorában 
az angolok oldalún harcolt,

A Mogadiscio felől előrenyomuló brit 
csapatok bevonultak Neghellibe, amely 
Lélkeletabesaziniában, az úgynevezett Ki
rályi Ut mentén fekszik. Az olasz csapa
tok kiürítették a várost és visszavonultak, 
hogy majd védekezésre alkalmas terepen 
vegyék föl a harcot az angolokkal.

Két újabb, liszttel megrakott hajót indít 
Amerika a megnemszállott Franciaország 
ínségeseinek megsegítésére. Sumnar Wel- 
les külügyi államtitkár Washingtonban a 
sajtó* részére adott nyilatkozatában kö
zölte ezt a tényt a nyilvánossággal és 
hozzáfűzte még, hogy az angol tengerna
gyi hivatal ennek a két hajónak a blo
kád ellenére szabad utat engedélyezett.

Az angliai repülőgépgyártásról beszélt 
tegnap lord Beavcrbrook, repül őgópgyár- 
tásügyi miniszter. Hangoztatta, hogy Ang
lia a német légitámadások ellenerő feb
ruár folyamán rekordot őrt el az előállí
tott gépek mennyiségéből. A télen az iá
mért. Spitfito és Hurrióano vadászgép-tí
pusokat is jelentékenyen . tökéletesítették.

Jugoszlávia moszkvai követe...hóísszálíb
kihallgatáson jelent meg Viszinsz.ky he- | 
lyottes külügyi ni&ptözíostiál; ■ "Jí<■♦ÉÖWüűtoifl 
már útban van Belgrád felé, hogy kormá
nyát személyesen tájékoztassa a Szovjet 
álláspontjáról. Ankarában Szaradzsóglu 
külügyminiszter hosszabb megbeszélést 
folytatott az ottani jugoszláv követtel, • 
utána az angol nagykövet kereste fel a | 
török külügyminisztert.
A menekült lengyel miniszterek 

tagjai, akik eddig Herikulesfürdőn 
kodtak, eltávoztak a fürdőhelyről.

Egyetemi fiivészkertet létesítenek 
várott, a Bega partján. A ffivósízkert a Ko
lozsvárról Temesvárra átköltözött román 
egyetemi természettudományi fakultás cél
jait fogja szolgálni.

A líbiai sivatagban vívott legutóbbi har
cok során Sivá oázis közelében a bombázás 
azzal a különös hatással járt, hogy az 
egyik gráináttölcsérből forrás fakadt fel. A 
forrás vize meglehetősen bőséges és nem
csak öntözésre használható, hanem ivásra 
is alkalmas.

Nemzeti imádság-napot tartottak vasár
nap Nagybrltannia valamennyi egyházá
ban, az egész brit birodalomban, valamint 
a nagyobb külföldi angol kolóniákon. A 
király a háború kezdete óta má,r harmad- 
izben szólította fel az egyházakat közös fo
hászkodásra. A király és a királyné is is
tentiszteleteken vettek részt Erzsébet és 
Margit hercegnőkkel együtt

Szopos Sándor, a Oorviri-koszorús kolozs
vári festőművész nyerte el tudvalévőén a 
képzőművészeti akadémia jubileuma alkui-J
-............ .. -........ .. .... - ■ |-

család- 
tartóz-

Teíues-

«

PR[M!ÉRMA?ni A iTn
KIZÁRÓLAGOSAN lí I la I U

—.. . ...»■....................— _j 

I mából rendezett kiállítás egyik nagydíját 
„Madéfalvi veszedelem" című történelmi 
kompozíciójával. A művész elmondta, hogy 
bárminő éve foglalkoztatja a festmény té
mája, rengeteg vázlatot készített hozzá, 
amíg végre hozzáfoghatott a munkához. 
Maga a kép csaknem egy évi munkát igé
nyelt, Az erdélyi művész alkotását Ester
házy Pál herceg vásárolta meg, 3ö0ö pen
gőért. Szopos Sándor több képét nmeriaiak 
vásárolták meg.

Megbetegedett Mannerhelm tábornagy. A 
finn marsall 73 éves.

A spanyol trónkövetelőt magánkihallga- 
t-áson fogadta a minap XII. Pius pápa.

ötmillió dollár hitelt szavazott meg az 
amerikai Export- és Importbank Finnor
szágnak éleluiiszcrvásárlás céljából.

Díszszemlét rendezett Tripoliszban az 
afrikai német hadtest. A díszszemléről 
egész képsorozatot közöl a Völkiseher Beo- 
hachtcr.

Légi csata középpontjába került Edén 
brit külügyminiszter repülőgépe a minap 
Ciprus közelében. A külügyminiszter re
pülőgépe kénytelen volt irányt változtatni, 
hogy kikerüljön a fegyvertüzből,

Roosevelt nevéről nevezik el Athén 
egyik főútvonalát. Az amerikai elnököt 
csak nemrég választotta díszpolgárává 
Athén városa,

Hetéuy község képviselőtestülete nemré
giben díszpolgárrá választotta Esbő Mik
lós őrnagyot, aki 1938 november 6-án, mint 
zászlóaljparancsnök, honvédéi éden bevo
nult a községbe. A díszpolgári oklevelet 
most nyújtották át ünnepélyes keretek kö
zött Essö Miklós őrnagynak Hetény köz
ségben.

A fasiszta párt rendeleti közlönye emlé
kező cikket szentel Niceolo Gianinak, a 
fasiszta misztikát tanító iskola igazgató
jának, aki a görög arc vonalon hősi halált 
halt. A cikk idézi végrendeletét, amely a 
többi között ezeket mondja: „Hiszek Is
tenben, Mussoliniban és a fiatalokban. 
Mítoszom a Fasiszta Birodalom, amelyet 
méltóságuk és világuralmi felelősségük tu
datától áthatott olaszok vezetnek."

A zsidókérdés kutatására külön intézet 
nyílik meg a majnafrankfurti főiskolán. 
Az intézetet szerdán nyitja meg Alfréd 
Rosenberg birodalmi vezető.

Chorin Ferenc a szénbányák 
nagyszabású munkájáról

A Sa goíatjáni Kőszén iőLeemeléséneű részletei

r.-t. határozták továbbá, hogy a részvény
tőkét 364 ezer darab 30 pengő névér
tékű új részvény kibocsátásával 10.92 
millióval 38.22 millióra emelik. Min
den öt darab régi részvény után két 
darab új részvény vehető át 30 pen
gőért. Az elővételi jogot a belföldi 
részvényesek a társulat főpénztáránál 
és a Kereskedelmi Bank központjában 
március 27-től április 5-ig gyakorol
hatják. Az európai kontinensen lakó 
külföldi részvényesek március 27-től 
április 26-ig, egyéb külföldi részvénye
sek pedig március 27-től május 10-ig. 
Wienben a Creditanstalt Wiener 
Bankverein-nél, vagy a Lilndeíbaii k 
Wien A. G.-nál vagy Zürichben a 
Schweizerische Creditanstalt útján 
gyakorolhatják. Elveszti elővételi jo
gát, aki a megjelölt határidőig azt 
nem gyakorolja.

FILM-HIREK
HOLLYWOOD LEGELEGÁNSABB 

SZTÁRJAI közé tartozik Iréné I) a n n e> 
aki minden Hímjében új dlvatkreámókát is 
hoz. Közbelép a feleségem c. éj 
filmjében példám kucsmával kombinált pla
tinarókát visel és bemutatott egy új frizura
kreációt is. Vj vigjátékában ismét Cary 
Gr ant a partnere.

AZ ARANY HIÉNÁI címmel bemutatót 
tai t ma a R i a 11 o-mozl, ámít főleg a vád
nyugati tárgyú filmek kedvelői fogadnak 
majd örömmel.

I A Salgótarjáni Kőszénbánya
I március 22-én tártotta közgyűlését, 
| amelyen a tőkeemelés részleteiről is 
I határoztak. Ókorin Ferenc titkos taná- 
| esős elnök indokolta meg a tőkeeme- 
I lést, de megnyitóbeszéde egyébként is 
I országos érdeklődésre tarthat számot. 
I Utalt ebben a hazai szénbányászat 
I rendkívüli arányú erőfeszítésére, 

melynek eredményei kétségtelenné te
szik, hogy a magyar szénbányászai
ban érdekelt minden tényező egyaránt 
teljesítette kötelességét. Ezen a vona
lon a társulat tevékenységének mére
teit jelzik, hogy az utolsó tizenhat év
ben sikerült a széntermelést 20 millió

I métermázsával és az utolsó három év 
alatt 29 százalékkal növelni, úgyhogy 
az októberi sztrájk ellenére is emelke
dett a termelés és kapacitásának csúcs
pontját érte el. Mindezt rendkívüli be
ruházásokkal lehetett elérni, ezeket a 
beruházásokat azonban folytatni kell, 
mert az ország megnövekedése fokozza 
a szánszükségletet, de amellett a tár
sulat kötelességének tártja, hogy se
gédkezzék a visszatért területek erő
forrásainak feltárásában. A kitűzött 
nagy célok elérésére azonban csak ak
kor van remény, ha a kormányzat ár
politikája újból lehetővé teszi a szén
bányák megszűnt rentabilitásának 
helyreállítását.

A közgyűléstől kiadott közlemény 
szerint a zárszámadásokat elfogadták 
és 1.75 pengő osztaléknak március 24- 
től való kiűzetését határozták el. El-
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Szerződést kötött de Gaulle-Ial az . angol 
kormány. A- szerződés érteimében a de 
Gaulle-hadsereg valamennyi háborús vál
lalkozásának költségét a brit kormány fé
ri ezt

Averell Harriman, Roosevelt hadianyag- 
szállítás-meg'bizőtt ja Londonba érkezése 
után kijelentette, hogy a háború egész tar
tamára Londonban akar maradni, csak 
időnként és szükség esetén fog néhány nap
ra visszatérni Amerikába.

A belgrádi szovjet követ, Plotnlkov, aki 
jelentéstétel céljából Moszkvába utazott, 
ismét visszatért állomáshelyére és hosszabb 
tanácskozást folytatott a belgrádi külügy- 
miniszériumban,

Hirtelen megváltozott a múlt héttől 
kezdve a berlini részvénytőzsde irányzata, 
mint a berlini Magyar-Német Sajtó- 
Képszolgálat jelenti. Egyes 
folyama, fűképpen azoké, 
gyobb gsztalékot

ós
részvények ár- 
amelyek na- 

tíz-tizenegy 
irányváltozás

Ez az in
kori átozá-

1.5 millió

gyobb ^sztalékot fizettek, 
százalékkal esett. A hirtelen 
oka Fűnk gazdaságügyi miniszter nemrég 
történt bejelentése volt, hogy hamarosan 
rendéletet ad ki, amelynek értelmében a 
részvénytársaságok a jövőben legfeljebb 6 
százalék osztalékot fizethetnek, 
tózkedés a háborús nyereségek 
sának szellemében történt.

Amerika rézszükséglete évi
tonna. Ebből félmillió tonnát behozatal út
ján kiéli előteremteni. Angliának több mint 
350.000 tonnára rúg a rézbehozatali szük
séglete.

A Fiilöp-szlgetek kormánya az összes 
tartalékosokat tizennégynapos gyakorlatra, 
hívta be. A tartalékosok behívása az USA 
nyomására történt, amely a CtsendcB-óeeán 
környékén beállott feszültséget ezzel még 
külön hangsúlyozni kívánja.

Húszezer munkás dolgozik a kanadai 
hajóépítő iparban. A háború előtt 105.000 
mun'kás dolgozott a hajógyárakban, a mun
káshiány tehát igen jelentékeny.

Kanadába helyezik át a nagybritanniái 
vezérkari tiszti iskolát.

„Légitámadás" névre keresztelte György 
angol király egyik versenylovát, mint a 
berlini Magyar-Német Sajtó- és Képszol
gálat jelenti. „Légitámadás" az 1942-es 
idényben fog a gyepen bemutatkozni.



Olasz cirkáló a görög partok előtt „Roosevelt
a világ imperátor-jelöltje” 

— írja a Duce lapja
Az „Italia" elismerése Magyarország felé

A kereni nagy csata
Lisszabon, márc. 24.

(Stgfani.) Angol forrásból érkező hí
rek megállapítják, hogy az olaszok 
Kerennél kitűnően kihasználják a te
rep .különlegességeit és elkeseredett el
lenállást fejtenek ki az angol támadá
sokkal szemben. Az egész afrikai had
járat alatt az ellenállás itt a legerő
sebb. Egy yorkshirei különítmény 
kénytelen volt megszakítás nélkül száz 
órán át harcolni alvás nélkül. Egy 
Midland-tartománybeli ezred, amelyet

Az olasz védősereg vitézsége
Isztaubul, márc. 24.

Egyiptomon át érkezett hírek sze
rint Keren körül immár több mint 
egyikét óta változatlan hevességgel 
dúlá csata.'Az ostromló seregek észak
nyugatról dél felé patkó alakban vet
ték körül a Város erődítményeit és 
noha ágyúik' és bombáik tűkével szün
telenül döngetik az olasz betonálláso
kat. mégis minden hüvelyknyi előnyo
mulásért keserves áldozatok árán kell 
fizetniük a nehéz terepen. Kerent a 
legválogatottabb és legvitézebb, alpini 
ezredet s a hagyományos harci szel
lemükről ismeretes eritreai sakari kö
telékek-. védik kemény makacssággal. 
Ezek nemcsak védelemre szorítkoz
nak. hanem sűrű ellentámadásokkal is 
zavarni igyekeznek az ostromlók fel

Naponta bombázzák 
a németek a Szuezi-csatomát

Bukarest, márc. 24.
\SST) A Curontul érdekes cikkben 

számol be a német légtháderő földközi
tengeri -tevékenységéről. A lap jólérte
sült constanzai hajózási körökből 
származó értesülését közli, amely, sze
rint a német légihaderő egyre na
gyok tevékenységet fejt ki a Földközi
tenger keleti medencéjében. A német 
repülőknek hajók és kikötők ellen in
tézett támadásai döntő jelentőségűek 
a tengeri háború további alakulása 
szempontjából. Különösen a zuhanó
bombázók fejtenek ki nagy tevékeny
séget, amelyeknek fő célja a Szuezi- 
csatorna. A csatornát naponta bomba
támadások érik egész hosszában Port 
Saidtól Port Suezig. A támadások 

hindu különítmények támogattak, csak 
súlyos veszteségek árán tudta vissza
verni az olasz támadásokat és ezt is 
csak a légi haderő beavatkozásával. 
Az Exchange Telegraph katonai tudó
sítója szerint a kereni csatát az egész 
etiópjai hadjárat legerősebb készültsé
gével vívják. A legutóbbi héten angol 
kezekre került állások ellen az olaszok 
állandóan rohamokat intéznek. A tu
dósító szerint az olaszok harci szel
leme valóban bámulatos.

vonulását. Kerentől mintegy 6 kilo
méterrel - északkeltre - ■ Kubkn hnól -■<! e- 
gaullista különítmények harcolnák 
kétezer kilométer magas ságion n$-., 
hány fontos hegyi állásért. A Keretit 
védő olasz légierő legutóbb Addis- 
Abebából újabb utánpótlást kapott 
Az ostromló brit hadsereg élelmiszer
ős lőszerellátása ezzel szemben nagy 
nehézségekbe ütközik. Az úttalan, 
sziklás terepen — hír szerint — nyolc
tíz napig tart a szállítmányok eljutta
tása az ostromlók első vonalaiba s 
amellett az utánpótlás végső szaka
szán járműveket vagy málhás állato
kat alkalmazni már lehetetlenség, úgy
hogy itt kizárólag emberi erővel jut
tathatják el a szállítmányokat rendel
tetési helyükre.

naponta 6—10 órát tartanak, úgy hogy 
minden hajóforgalom lehetetlenné 
vált Az Indiával való közlekedést 
keriilőúton, Afrika körülhajózásával 
bonyolítják le. Nemrég a csatornát 
teljesen elzárták, mivel nem kevesebb, 
mint öt angol, vagy angol szolgálatban 
álló hajó rongálódott meg többé-ke- 
vésbbé súlyosan. Ezekben a jólérte
sült constanzai körökben úgy tudják, 
hogy az angolok nagy csapatmozdn- 
latokat hajtanak végre a Szuezi-csa- 
torna környékén, mivel a háború sor
sát eldöntő eseményeket várnak.

Halálozás. Dr. Kertész László v. klini
kai tanársegéd. OTI-orvos, Budapesten 39 
éves korában vasárnap meghalt. Temetése 
kedden délután 4 órakor lesz a farkasréti 
temetőben a római katolikus anyaszentegy- 
ház szertartása szerint

Burger Alexa, dr. Burger Sándor 8s fele 
sége, Gara Mária két és féléves kislánya, 
rövid szenvedés után szombaton meghalt. 
Ma délután 4 órakor van. a temetés a kere
pest temetőben.

^MÍNDEéfT TISZTÍT

A ŐBmujsíG milánói I 
tudósítójának tele]onjelentés

Milánó, márc. 24.
Az olasz rádió jelenti ma reggel, 

hogy a Keren birtokáért folyó küzde
lem tetőpontjára érkezett. A heves tá
madások és ellentámadások egymást 
követik. Vannak pozíciók, amelyek 
egy nap alatt négy-ötször is gazdát 
cserélnek. Az olasz bemondó rendkívül 
súlyosnak és elkeseredettnek jellemezte 
a most folyó csatát.
„Gyűlölni az angolokat. Álljunk bő
szül hálottainkért". Ez ma a parancs
szó Itáliában, a kémektől és defektis- 
táktól való tartózkodásra intő felszó
lítások mellett.

A hétvégi politikai vezércikkek java
részt

amerikai és balkáni kérdéseket
ölelnek fel. Mario Appellius, a Popolo 
d'Ttalia. hasábjain azt írja, hogy az 
Egyesült Államok be fognak lépni a 
háborúba.

■w w

Angol gépek
Berlin, márc. 24.

Angol harci repülőgépek — mint a 
Német Távirati Iroda értesül — a hét
főre virradó éjjel behatoltak Észak- 
Néhnietország fölé, Egy részük táma
dást kísérelt meg a német főváros el
len, azonban csak néhány gép tudott 
eljutni a város központjáig- Nagy ma
gasságból találomra gyújtó- és itt-ott 
robbanóbombákat dobtak le, ezek 
azonban —- éppen úgy, mint a város 
szélén leszórt bombák — csupán lakó
negyedekre -hullottak. Az anyagi kár 
csekély. A, sok padlástüzet hamarosan 
megfékezték. Néhány polgári személy 
meghalt és megsebesült. (MTI.)

Roosevelt Mussolini lapja szerint a 
világ iinperator-jelöltje.

Rendkívül értékes magyar szem
pontból a Vatikánhoz és a vezető fa
siszta körökhöz egyaránt közeálló Ha
llanak éppen Bárdossy László magyar 
külügyminiszter berlini és római lá
togatása között tett az a kijelentése, 
hogy

„a Duna-balkáni államok közül csak 
Magyarország volt az, amely min
dig ugyanazt az egyenesvonalú po
litikát követte. Máshol nem minde
nütt lehetett ezt tapasztalni, Euró
pának olykor friss válságokhoz, bi
zonytalanságokhoz, kisiklásokhoz 

kellett asszisztálnia.**
Az ideérkező jugoszláviai híreket 

erősen megszűri a felelős római ille
tékesek- tartózkodása. Óvatosan, állás
foglalás nélkül, ugyanekkor azonban

növekvő várakozással kisérik Ró
mában a belgrádi fejleményeket.

Györgyi Miklós

Berlin fölött
Berlin, márc. 24.

(Magyar Távirati Iroda)

A birodalmi főváros hétfőre virradó 
éjszaka átélte ezévi második légi ria
dóját. Az angolok gyujtóbombái által 
okozta kisebb tüzeket sikerült hamaro
san eloltani. A támadásnak a polgári 
lakosság köréből néhány halálos ál
dozata van. ■ . ,V..Í.

— Házasság. Nemes' Magda és' Gallé Ist
ván folyó hó 25-én, déli 1 órakor tartják es
küvőjüket a budai Szent Ferencrendi plé
bániatemplomban. (II., Margit-körút 23.)
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Derék dolog, fiúk! Jól csináltátok!
Lelkes és pompás teljesítmény, az a 

kiállítás, amelyen ti, a budapesti Má
tyás király gimnázium növendékei és 
iskolátok „dr. Cavalloni Ferenc' ifjú
sági Aero körének tagjai beszámoltok 
munkátokról. Ez a munka nemcsak 
szép, érté/ces és komoly, hanem a leg- 
elsőrangúbb is. Olyan, aminöért az is
kolában csillagos egyes, kiállításon 
pedig teljes elismerés és dicséret jár. 
Hatvanon vagytok, elsősök és matu- 
randuszok összesen. Gyerekfiatalok és 
már választoltatok. Célotok a repülés, 
ez a szárnyaló, lázas hevület, a haza és 
a levegő szolgálata. A nehéz minden
napok tanulmányai, feszengő diákgon
dotok mellett, szabad időtökben büsz
kén és lázas hittel rójátok az utat a 
modellműhelyben, mely egyszer álmai
tok képéhez, „az igazi, a nagy moto
ros gép kormányához vezet". így 
■mondjátok, ezt akarjátok valameny- 
nyien: repülni, tervezni, kísérletezni... 
Egyszer, majd úgy, ahogy a felnőttek, 
'pilóták és mérnökök csinálják.

Ezt súgja szemetek. A tekintet lá
zadó fénye, szivetek üteme, tudástok 
és az erő, mellyel most ott álltok az 
Alma Mater dísztermében, ti légi apró- 
dok, a ti kiállításotokon és ünneplőn 
mosolyogva, büszkén a temérdek „rep- 
csi“ és modell között mutatjátok, hogy 
mi is az, amit itt különösen meg kell 
tekinteni. És úgy beszéltek, mint a 
szakemberek: okosan, jól tájékozotton, 
gonddal. Elmondjátok, hogy elsők 
vagytok az országban, a középiskolá-

A Belvárosi Takarék
pénztár közgyűlése

A Belvárosi Takarékpénztár március 
22-én tartotta dr. Héder Lajos m. kir. kor
mányfőtanácsos elnöklésével rendes évi 
közgyűlését. Az előterjesztett évi jelentést, 
melynek az intézet erőteljes fejlődését is
mertető adatait már közöltük, a közgyűlés 
ölfogadta. Az igazgatóság és a felügyelő-
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. . . megcsókolta menyasszonyói 
és asszonya belépett . 
megcsókolta asszonyót 
s a mósik semmivé lett

bizottság tagjait újból megválasztották. A 
választmány új tagjává vitéz Szénásy 
Bélát választották meg. Napirend után dr. 
Pap József felsőházi tag és dr. csöndrádi 
Forgó István, ny. miniszteri tanácsos fejez
ték ki a részvényesek nevében köszönetüket 
és elismerésüket az igazgatóság és tiszti
kar odaadó, eredményes tevékenységéért. 
Az igazgatóság dr. Hayde Sándor, Szepesy 
József cégvezetőket h. igazgatókká és dr. 
Rósa Ferenc intézőt cégvezetővé nevezte ki.

HUNNIA 
RKO 
FILM

GRAN

DUNNE

Közbelép a 
feleségem

A legötletesebb házassági vígjáték angya'i szereplőkkel.

Diszbemutató PREMIER R A [S 9 U S[hétfőn ’/dO

sok között. De ezt csak úgy, szárazom 
mellékesen, mert ez nálatok természe
tes. Szavatok ott csillan, mikor az új, 
mikrofilmes, zárttéri motorosok és csu- 
paszárny-vitorlázó csodák, ezek apára- 
finom, aránylag nagyfelületű, 1—2 
grammos „gépsejtelmek" nevei lebeg
nek nyelveteken. „Három-négy percet 
repülünk velük", — mondjátok és a 
gazdag kiállítási anyag között, mely
nél gondosan ügyelve a szemléltető 
változatosság, finomság és szakmai 
teljesség követelményeire, elértek egy 
szabadtéri, öreg, fenyőléces modellhez. 
„AM—9 áll rajta. Mellette tábla: re
pült 1 óra 10 percet, 10 kilométert a 
Svábhegy és Nagytétény között." I 
Ereklye.

„Kár, hogy nem hitelesítették" — 
szóltok érzékenyen — „de oly furcsa 
felfogást vall a Magyar Aero Szövet
ség, hogy ez a teljesítmény azért nem 
rekord, mert hivatalos időmérő nem 
volt jelen. Egész Budapesten négy ilyen j 
működik! Hát 
Lehet ígyT

Rajongástok 
kézségbe csak 
hívnak: pénztelenség. Mert ezt is is
meritek és úgy nyilatkoztak komoly 
bölcseséggel hogy ,.a modellezéshez 
kettő szükséges: idő és pénz". Ezt. vár
játok, nagyon várjátok a Magyar 
Aero Szövetségtől. Igazatok van fiúk 
és még sincs igazatok. A modellezés
hez ugyanis még egy igen fontos do
log szükséges: és ez a fiatalság. Az, 
amiből nektek annyi van. Aminek hi
tét és lelkességét ti annyi becsülettel, 
tehetséggel és oly tűrhetetlenül egyik 
legfelelősségteljesebb és mérhetetle
nül fontos országos ügy, a magyar re
pülés céljainak áldozzátok. Sok szeren
csét fiúk! Derék dolog, jól csináljátok!

(~bó.)

„JAPÁN HÁBORÚS 
HÉTKÖZNAPJAI"

• •

rendelkezik, mint az

most tessék elképzelni!

és az alkotásvágy ne- 
ott ütközik, amit úgy

„Japán háborús hétköznapjai" cím
mel figyelemreméltó tokiói tudósítást 
közöl a Reich című folyóirat. Rámu
tat a cikkíró, hogy egy esetleges 

I csendesóceáni konfliktus szempontjá- 
I ból Amerikában az a meggyőződés 
I uralkodik, hogy Japánt, amely külön- 
I ben is sokkal gyöngébb gazdasági 
| erőforrásokkal 
I USA, rendkívül elgyengítette a négy- 
I éves kínai háború. A Japánban tar

tózkodó amerikaiak minden korláto
zási rendszabályokban csak annak a 
bizonyítékát látják, ho-gy
Japán egyáltalán nem kockáztathat 
meg egy csendesóceáni konfliktust s 

I ha mégis megkockáztatná, el kell, 
hogy veszítse a háborút.

' El kell ismerai, írja a Reich tudó
sítója, hogy Japán hétköznapi élete a 
négyéves kínai háború után egyálta
lán nem mondható normálisnak. De a 
korlátozások csak az amerikaiaknak 
jelentékenyek,' akik azt hiszik, hogy 
egy lépéssel tovább már nem is le
hetne kibírni ezeket a szükségintéz
kedéseket s ezzel ugyanabba a hibába 
esnek, mint Németország ellenfelei.

Az igazság az, írja a Reich tudósí
tója, hogy Japánban még senki sem 
halt éhen a háború következtében. 
Tény, hogy Japán rizstermése két 
egymásután következő évben rossz 
volt és rekordterméssel addig nem is 
lehet számolni, amíg a blokád követ
keztében nem lehet kellő mennyiségű 
trágyát importálni. De a japániak 
nem is a rizs mennyisége miatt panasz
kodnak, legfeljebb a minősége miatt, 
mert a japánok ebben a tekintetben 
Ínyencek- A burrnai, indiai és egyéb 
rizs pedig, amit jelenleg importálnak, 
gyengébb minőségű, mint amihez a 
japánok gyerekkoruk óta szokva van
nak. Egyébként ma kevert rizst is fo
gyasztanak a japánok, ami nem ép
pen ízletes, de tápértéke kifogástalan.

A rizs mellett a hal a japán nép má
sodik legfontosabb tápszere és tény 
az amerikai megállapítás, hogy 
utóbbi időben

a halmennyiség is csökkent
Ennek nem az az oka, mintha keve
sebb halász állna rendelkezésre, vagy 
kevesebb üzemanyagot bocsátanána.k 
a halászflotillák rendelkezésére egy

az
az
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A Hangya-központ mérlege 
a szövetkezeti munka 

nagy eredményeit jelenti
i A Hangya szövetkezeti központ igazgató

sága legutóbb tartotta 42-ik mérlegmeg
állapító ülését. A Hangya mérlegéből kitű
nik, hogy az az előrelátó és céltudatos 

| munka, amely a szövetkezeti gondolat gya- 
i korlati megvalósításában, fogja egybe az 
I ország minden részében a kisemberek ter
melő erejét, nemcsak a Hangya szövetkezet 
tagjainak, de magának az országnak is 
gazdasági megerősödését jelenti. Wünscher 
Frigyes irányítása mellett folyik évek óta 
a Hangyának a szövetkezeti gyakorlati te
vékenységre irányuló munkája és a Han
gya mérlegéből kitűnik minden vonalon a 
nagyarányú emelkedés, amely annak a meg
ismeréséből jött létre, hogy a szövetkezeti, 
gazdasági tevékenység részben a megbíz- 
hitt óság, részben a pontosság, részben pe
dig a termelőnek az elért haszonban való 
megfelelő részesedése révén nemcsak tért 
hódított Magyarországon, hanem a gazda
ság-kereskedelmi és gazdaság-termelési 
eredményei folytán egyik legerősebb al
kotóeleme a magyar gazdasági életnek.

A Hangya az elmúlt évben 2226 millió 
pengős üzleteredménye 
pengő tiszta felesleget 
lesleg a kétszerese az 
reségének. Elsősorban 
dotálására fordítja a 
és a közgyűlésnek a 
osztalék fizetésére tesznek előterjesztést. 
Ezzel egyidejűleg a tartalékalapot kétsze
resére emelik. Az intézet a vásárlási visz- 
szatérités összegét felemelte közel 30 száza
lékkal és dotálta a szociális és kultúráiig 
alapjait a Hangya szövetkezetnek. 

alapján 932.000 
mutat ki, amely le
előző év tiszta nye
li szövetkezeti tagok 
felesleget a Hangya 
legmagasabb, 5%-os

esetleges háborúra való tekintettel, az 
ok főként az, hogy még nem egyeztet
ték a hal-akció áremelő hatását a ja
pán kormány árrögzítő rendeletével 
és hogy az új halelosztó szervezet még- 
nem működik tökéletesen. Könnyen 
romlandó árunál pedig igen fontos a 
tökéletes elosztó szervezet 6 figyelembe 
kell venni azt is, hogy Tokió a világ 
legnagyobb halpiaca.

Szervezési hibák okozzák jórészt, 
hogy a burgonya-, tojás-, vaj-, tej- és 
húspiacon is mutatkoznak néha ha
sonló jelenségek. A japáni kormány 
már behozta a jegyrendszert a cu
korra, rizsre, a gyermekek számára le
foglalt tejre, a szénre, a gyufára. Ada
golják a petróleumot, korlátozták a 
háztartások vi.lany- és vízfogyasztá
sát. Az egész országot tíz-tíz családból 
álló apró .„sejtekre" osztották fel és e 
sejtrendszer alapján szervezték meg 
gyors tempóban az élelmiszerakciót.

Az amerikai megfigyelők nem ve
szik számításiba azt sem, hogy sok ja
pán fogyaszt húst és kenyeret, de 
minden japán éppúgy meg tud élni 
hús és kenyér nélkül is, ha kell. A ja
páni megszokta a nyugati ruhát és 
cipőt, de ma is szívesebben hordja a 
kimonót és a japáni fa- vagy szalma
papucsot. Épp így le tud mondani a 
kávéról és teát iszik helyette, amelyet 
Formosa-szigete bőségesen szállít. — 
Amikor pedig a japán kormány egyik 
napról a másikra betiltotta a külföldi 
borok és pálinkák behozatalát, a japán 
nép habozás nélkül visszatért az ősi 
sake fogyasztásához, noha ez az ital 
ma több vizet tartalmaz, mint régen. 
Megelégszik azzal is, hogy jelenleg 
csak kétfajta, dohányt árusít a japáni 
dohány jövedék és lemond a taxiról is, 
miután a taxiforgalmat erősen korlá
tozták.

A japán ember jól tudja, hogy
egyelőre az államnak kell átadnia 

aranyát.
Tudja, hogy a szép japáni selymeket 
nem az ö számára, hanem csak a de
vizaerős külföld számára gyártják, 
tudja, hogy a pótanyagokkal kell be
érnie mindaddig, míg vége lesz a vál
ságnak s hogy addig még szorosabbra 
kell fűznie a nadrágszijját. Egyszóval 
Japán megtanulta a német jelszót, 
hogy ínséges időkben az . ágyú többet 
ér, mint a vaj, — fejezi be cikkét a 
Reich tokiói tudósítója.

A Hangya tevékenységét elsősorban azok 
az adatok igazolják, amelyek szerint a szö
vetkezet árukészlete közel 9 millióval emel
kedett 26 millió pengőre és

a Hangya-központ forgalma 127 i..illió- 
rój 162 millió pengőre emelkedett

fogyasztásban,. az értékesítésben pedig 
A köz- 
inil’ió- 

A szö-

a
84 millió pengőről 92 millió pengőre. 
pont összforgalma az előző évi 212 
tál szemben 2.54 millión felül volt. 
vetkezeti gondolat gyakorlati megvalósí
tásának fejlődését jelenti, hogy a központ 
évi forgalma 212 mill’i pengőről 254 mimo 
pengőre emelkedett.

A Hangya Ipar Rt. mérlege is a vállalat 
nagymérvű megerősödését és fejlődését iga
zolja. k

— Az egyháziadé és az egyházközség alap
kérdései címen háromszáz olda’as tanul
mány jelent meg, amelyet dr. Móra Mihály 
királyi kúriai tanácsjegyző írt. Az értéké® 
munka az elméleti egyházjog igényeivel 
számol, de figyelembe vette a jogélet kon
krét jelenségeiit és a jogszabály-alkalmazás 
során felmerülő kérdéseket is. A szerző 
nemcsak a magyar bíróság és a közigazga
tás gyakorlatát kísérte ügyeimmel, hanem 
az egyházi fórumokét is és mindegyik te
kintetében értékesítette a gyakorlati élet 
m egnyllvánulásai t.



„Hajók éjjel, 
ha találkoznak"

Ezt a régi, szép verssort szokás idézni, ha 
különös, sejtelmesen érdekes találkozások
ról esik szó.

Korszerűen ma így leheitne módosítani a 
már-már klasszikus verssort: „Fűzfák tit
kon, ha találkoznak . ..“

Miért ?

Mert, híradást olvastunk egy magyar na
pilapban arról, hogy Böszörmény Zoltán a 
kaszáskeresztesek egykori vezére társaságá
ban látták Regensburgbam Kovarcz Emilt, 
a nyilaskeresztesek aktív nagytanáososát.

Ki emlékszik még a kaszásokra? A törzs
tiszt uraságoktól levetett egyenruháikat a 
Teleki-éren vásárló, a magyar vidék egy
szerű gyermekei között hajtogató, szilaj 
puccsterveket szövögető kalandorokra? És 
vezérükre, aki a ponyvaromantika útján 
lantot pengetve igyekezett előre ós a szer
kesztőségeket saját kiadású versfüzeteivel 
árasztotta, el, melyekben önnön dicséretét 
zengedezto az ábrándos-vérszomjas kaszás
főnök, önmagát kuruohalladás borongással 
minden refrén sorban „Hej-haj jó Böször
mény 7,oltán“-wafK. titulálva, beeézgetve eny
hém?

Hát bizony ez a rigmusfaragó fűzfapoéta, 
aki már azóta külföldre szökött a magyar 
bíróság ítélete elől, találkozott most a szép 
dunaparti Regensburg városában ama nyi
las sorsközösségü fűzfapolitikussal, hült- 
he'yű Emil testvérrel.

Fűzfák találkozása az ősi Ratisbona vá
rosában, ó mely poélikus téma „jó Böször
mény" lantja számára — kaszás kollégájá
nak társasága és az Agilolflng-esalád ezer
éves székhelyének miliő-hatása: ó, mely 
lakályos cnyh-hely ez Emigráns Emil szá
mára.

Együtt rójják most talán a dunaparti sé
tányokat, poripatetikus tanrendszerrel ok- 
tatgatva egymást a kaszás-nyilas eszme
valóságokról és viceverza, — a bencések 
templomában tán meg-megállnak, Amulf 
síremléke előtt, eszmékéit csondzselve, nyil
ván állandó ós kölcsönös profittal, mélázva 
a nyilas-kaszás cntente-eordiúlo közt meg
állapítható tökéletes véteményazonósságról, 

vagy tán egyházzenei stúdiumokba mé- 
lycdve e művészet patinás városában s jó 
Böszörmény már ihli is az új indulót a fő- 
gyepűmester tiszteletére s Emil testvér 
komponálja hozzá a muzsikát — fűzfasipot 
fújva?

Ki tudja?
A regenöburgi randevú már engem is 

szokatlan lirai mollra hangszerelt ma, s 
így zárom is soraimat,

köszöntve a kis tábort 
a nagy Duna mentében, 

Vasmacskakovácsy Szvetozár, 
a „Légió Mindhalálig'* 
2. cohors. 4. manipulus 

híradó centuriója.

MOULIH ROUBE 
revüpalota 

vidám tavaszi primőr-újdonsága 

nRTISTflK az OPERÓBUN 
Vicces és Ritzes revű 3 részben

A kis bárban újra BERKES BÉLA muzsikál 

PREMIER szerdán 26-án, este 10-kor

Súlyos tanúvallomás a mai tárgyaláson
Kiima József és 26 társának ismere

tes államfelforgatási bűnügyében ma 
tartott folytatólagos főtárgyalást az 
ötös tanács. Dr. Héthelyi Ferenc ta
nácselnök közölte, hogy táviratilag 
megidézte ta.nuképen Nagy Lajost.

A továbbiakban Nagy Lajos elő

Angol intézkedések 
gáztámadások esetére

London, márc. 24.
A brit kormánynak rendkívül sú

lyos gondot okoz az a kérdés, hogy 
egy váratlan gáztámadás esetén mi
ként volna megvédhető Anglia lakos
sága egy ilyen támadás végzetes ‘kö
vetkezményei ellen. Az illetékes kor
mányszervek épen ezért tárgyalásokat 
folytatnak jelenleg Anglia valameny- 
nyi gyógyszertárának és vegyszer
kereskedésének tulajdonosaival, hogy 
megállapítsák, miként juthatna a kö

Hamis híreket cáfol 
egy jugoszláv miniszter

Belgrád, márc. 24.
(NST) Pantics jugoszláv testnevelési 

miniszter vasárnap beszédet mondott 
Béla Zrkiva jugoszláv határvárosban, 
amelyben leszögezte Jugoszlávia állás
pontját a nemzetközi helyzettel kap
csolatban. A miniszter mindenekelőtt 
rámutatott arra, hogy Jugoszláviáról 
az utóbbi napokban különböző hamis 
híreszteléseket terjesztettek. Ezeknek 
a híreszteléseknek az volt a céljuk, 
hogy a jugoszláv népet nyugtalanítsák

Készül a cipőrendelet 
végrehajtási utasítása
Ma délelőtt értekezlet volt az ipar

ügyi minisztériumban a cipőutalvány- 
rendelet végrehajtása tárgyában. Az 
értekezletre meghívást kapott Felkay 
Ferenc fővárosi tanácsnok, az ipari és 
kereskedelmi kamara vezetősége, a Ba- 
ross-Szövetség illetékes szakosztálya, 
továbbá a bőripari nyersanyagelosztó 
központ vezetősége. Az értekezleten le
tárgyalták a végrehajtási utasítás fon
tosabb pontjait, nevezetesen: kik igé
nyelhetnek cipőutalványt és hogy az 
utalványokat milyen elbírálás után 
adják ki a kérvényezőknek. A végre
hajtási utasítás a legközelebbi napok
ban megjelenik. A végrehajtási utasí
tásnak különben még elseje előtt meg 
kell jelennie, hogy a közönség megfe
lelően tájékozódjék a cipőrendeletben 
felsorolt cipőszerzési lehetőségekkel 
kapcsolatban.

adta., hogy ő soha politikával nem 
foglalkozott, de tudta azt, hogy Klíma 
József a nyilaskeresztes pártnak a 
tagja. Az elnök szembesítette Nagy 
Lajost és Kiimát, ez azonban ered
ménytelen maradit- 

zönség legkönnyebben azokhoz a ve
gyi szerekhez, — így például chlor- 
mészpéphez, — amelyek a gáztámadás 
után fontos szerepet játszanak. A tár
gyalások során már megállapodásra 
jutottak arra nézve, hogy ezentúl min
den gyógyszertár és vegyszerkereske
dés előtt hatalmas ládákat állítanak 
fel, amelyekben az üzletek tulajdono
sai fedve, de nem lelakatolva, a pol
gári lakosság rendelkezésére tartják 
a szükséges vegyi anyagokat.

és felizgassák. Jugoszlávia népe azon
ban nyugodtan tekinthet a jövő elé. 
„Továbbra is kitartunk békés politi
kánk mellett — mondotta a miniszter 
— és különösen szomszédainkkal kíván
juk a barátságos kapcsolatokat fenn
tartani, amelyekkel a közös határok, 
a gazdasági kapcsolatok és a közös ér
dekek fűznek össze. Legfőbb gondunk, 
hogy békés úton megtartsuk jelenlegi 
határainkat, nemzeti függetlenségün
ket és önállóságunkat."

Ma temetik 
a földművelésügyi 

miniszter édesanyját
Kolozsvár, máre. 24.

özívegy báró Bánffy Kázmárné, 
született taresafalvi Pálffy Mária, 
Alsófehér- és Huny ad vármegyéik volt 
főispánjának özvegye, báró Bánffy 
Dániel földimívelésügyi miniszter 
édesanyja március 22-én, szombaton 
éjjel Kolozsváron hosszabb beteg^ség 
után 73 éves korában elhunyt. A jó
tékonyságáról egész Erdélyben 5 
és tisztelt nagyasszony holttestét 
március 24-én, hétfőn délután fél 3 
órakor széleskörű mély részvét mellett 
helyezik örölk nyugalomra a kolozs
vári temetőben.

Elveszett a Rubens
Amszterdam, máre. 24.

(Német Távirati Iroda)
Az angol tengernagyi hivatal be

jelentette vasárnap este, hogy a 
Rubens angol előörsnaszádról régóta 
nem érkezik semmi hír s ezért el
veszettnek tekinthető. Az áldozatok 
legközelebbi hozzátartozóit értesítet
ték a szerencsétlenségről. (MTI)

Jegyrendszer. 
Bulgáriában

Szófia, márc. 24.
(NST) A kereskedelemügyi minisz

térium határozata értelmében hétfő
től kezdve Bulgáriában bevezetik a 
jegyrendsaert a főzővajra, disznózsír
ra és növényolajra. A rendelkezés ér
telmében korra való tekintet nélkül a 
heti fejadag 250 grata főzővaj vagy 
disznózsír, vagy negyed liter növény
olaj.

A kereskedelmi miniszter kijelen
tette, hogy a cukorfogyasztást nem 
korlátozzák, mert Bulgária elegendő 
cukorral rendelkezik.

A pápa audienciát ad 
liatszuokának

Tokió, márc. 24.
A japán! sajtó erősen kidomborítja 

annak a Rómából érkezett hírnek a 
jelentőségét, amely szerint XII. Pius 
pápa Matszuoka külügyminisztert az 
olasz fővárosban teendő látogatása 
Során kihallgatáson fogadja majd. A 
lapok e hír kapcsán rámutatnak arra, 
hogy- a Kínában tett jajpáni hódítá
sok következtében Kina hárommillió
nyi római katolikus hívője közül im
már csak háromszázezer él a csung- 
kingi kormány fennhatósága .alatt 
Nyilván ez a körülmény teszi indo
kolttá, hogy a római katolikus egy
ház feje eszmecserét folytasson a ja- 
páni kormány külügyminiszterével. A 
japáni lapok arról is tudni vélnek, 
hogy a Vatikán pekingi képviselője a 
legutóbb jelentést küldött a Szentszék
nek, amelyben felpanaszolja, meny
nyire nincsen jó dolguk a kínai kato
likusoknak a csungkingi kormány 
uralma alatt. A japáni sajtó ezért azt 
véli, hogy a Vatikán elérkezettnek 
látja az időt „Kínával szemben köve
tett irányelvei módosítására".

Moszkva, márc. 24.
Matszuoka japáni külügyminiszter 

az eredetileg kitűzött időpontban, va
sárnap délben megérkezett a Szovjet
unió fővárosába. Moszkvában úgy 
tudják, hogy a japáni külügyminisz
ter hétfőn este indul tovább Berlin 
felé.

Sí

Berlin, márc. 24.
(Magyar Távirati Iroda)

Matszuoka japán külügyminiszter 
szerdán délelőtt érkezik Berlinbe. A 
japán külügyminiszter rendkívül ün
nepélyes fogadtatására lázasan foly
nak az előkészületek. A főváros több 
pontján hatalmas oszlopokat, felség
jelvény-tartókat és díszemelvényeket 
építenek. Matszuoka előreláthatóad 
három napig marad Berlinben. Lehet
séges, hogy római utazása előtt ellá
togat a nyugati hadszíntérre.

Bárdossy külügyminiszter 
jelentést tett a kormány

zónak németországi 
tárgyalásairól

Bárdossá László külügyminiszter 
szombaton éjfélkor érkezett viasza 
Münchenből. Vasárnap délben a kül
ügyminiszter a miniszter elnökkel 
együtt kihallgatáson jelent meg a 
Kormányzó Ur előtt és jelentést tett 
müncheni tanácskozásairól.
 «

lábsésfürdtt eredménye.
Tyúkszemek, bütykök, bőrkemé- 
nyedések, régi fagyások, feltöré
sek elmúlnak, izzadások, felpállá- 
sok, duzzadások megszűnnek a 
„Szent Rókus" lábsósfürdő hasz
nálatára. Egész fürdő a testet 

frissé, üdévé varázsolja.

Mindenütt kapható 28, 84, 141 te 
224 árbán

Készíti
• „Szent Rókus" laboratórium, 

Budapest, Xít, Némctvölgyl-ut 17.



Fáy András, Mozart, Munkácsy Mihály 
szobrai a fővárosban

Budapest köztéréi a közeljövőben fennállásának 100 éves évfordul

Baláxs Árpád halála
Szomorúbban sírnak fel ma este a cigá

nyok hegedűi, bánatosabban zengenek a 
k’isbőg’ők, meg a klarinétck máskor vidám 
hangjára is fátyol borul: meghalt a leg
híresebb. legkitűnőbb magyar, nóta-költő, 
Balázs Árpád nincs többé. A. „Szerelnék 
május éjszakáján" és annyi sek más gyö
nyörű magyar , nóta szerzője, sok híres. Fe- 
tőfi-ve®s ihletett megzenésílój.1', a :*.' -sz -ríi, 
melegszívű rendőrtanácsos-zenesz iző vir- 
ítuóz hegedűművész is volt, ezívhezszóló, 
szép nótáit, műdalait ő maga hegedülte 
talán a legszebben.

Balázs Árpád pár héttel ezelőtt influen
zában. megbetegedett. Szanatóriumba szál
lították, do a leggondosabb ápolás sem 
tudta már megmenteni az életnek: néhány 
nappal ezelőtt mellhárlyagyulladást ka
pott és a 66 éves zeneszerző legyengült 
szervezete ezzel az újabb betegséggel már 
•nern t-udott megbirkózni. Halála mélysé
ges részvétet keltett nemcsak a muzsikus- I 
világban, de a zenekedvelő magyar tár
sadalom legszélesebb rétegeiben is.

Balázs Árpád 'temetése kedden dél
után fel 4 órakor lesz a Kerepesi- 
temető halottasházából.

újabb értékes szobrokkal gazdagod- 
naü. Most állítják össze a városházán 
az idén felállításra kerülő emléktáb
lák és szoborművek programját. Több 
diszkót és emléktábla kerül elhelye
zésre. Szobrot kap -Fáy András író é. 
nemzetgazda, aki korának legművel
tebb magyarjai1 közé tartozott. Fáy 
András volt 183üjbcn megalapítója a 

Ta rak ékpé nz t ár 
Takarékpénztár

tebb magyarjai közé

Pesti Hazai Eiső 
Egyesületnek és a

VESZÉLY FENYEGETTE A HUEAY- 
PALOTA TEGNAP DÉLUTÁNI HANG
VERSENYÉT, mert a ZZithureezky-vonós
négyes egyik tagja, Szervánszky Pé
ter, betegsége miatt nem jöhetett el a 
koncertre. A helyzetét Albert Ferenc, a 
kiváló hegedűművész beugrása mentette 
meg, aki előzetes próba nélkül játszotta el 
Volkmann E-mol vonósnégyesében Szer
vánszky szólamát. Az előkelő meghívott <k3- 

.zönség nagy műélvezettel hallgatta végig 
a klasszikus műsort.

MOZI

AZ AMERIKAI FILM
ELLEN

ír dörgedelmesen dinamikus eikkezetet pén
teki számában a reggeli nyilaslap. Miután 
az amerikai filmekről a szó legszorosabb ér
telmében leszedi a keresztvizet, azt írja, 
hogy aszongya: „elvi szempontokból sokkal 
inkább helyeselnénk azt az álláspontot, 
amely a német állásponthoz igazodnék. A 
Németbirodalomból ugyanis kitiltottak min
den amerikai filmet...“ Aztán azt írja, hogy 
az öntudatraébredésnek és jobb 
belátásnak kell kiszorítania 
Magyar országból az amerikai 
filmet, amelyet a józan jtéletű közönség 
nem fog megkönnyezni.

Ez mind igen szép. Tartsuk tiszteletben az 
elvi szempontokat! De akkor miért öt ü I 
reggeli nyilaslap ugyanabban a szá-l 
mában, n g y a n azon az oldalon 
örömrepcsö beharangozót az „Elfújta a szél" 
című ugyancsak amerikai film
ről, amelyet még nem is láthatott, tehát 
nem tudhatja róla, nem olyan férc- 
m ü-e, mint a többi? Azt írja ugyanis] 
róla, hogy az amerikai közönség özönlik a 
filmhez és a magyar publikum is érdeklő- j 
déssel várja a pesti bemutatót. Vájjon m i- I 
féle titkos bűbájossággal bírhat- I 
ták rá az emelkedett érdekeket védő lapot, | 
hogy a maga elvi szempontjának fittyet I 
hányva, ugyancsak dörgedelmesen dinami- I 
kus cikkezetet írjon húsz sorral a támadás I 
alatt

I >■ aiJmIRAL (353-707): A gyáva hős. (VH, '/s6, 
I ’/r8, '/:W, v., ü. '/ö-kor is) — ALKOTÁS (3Ő5- 
I j>74): Szökevények. (»/<4, '/«G, '/i8, >/UO, v. ‘tó-kor 
I éíii. - ” ANDRASSY (104-127): Szökevények. 
I (Előadások: ('/.4, stó, 3ó8, *ólO, vasárnap 2, 4, 
I 6, 8, 10) — ASTRA (l.M-422): Zárt tárgyalás.
I ('Ő4, '/<6, ’/«8, '/<10, v. ‘tó-kor is) — ÁTRIUM I 
| (153-034): Alipang. ('/:6, ‘/bS, ‘/:10, sz., v. lM-kor I 
I is) — BELVÁROSI (384-563): Jud Süss. (Hóik.
I jobb t. 4. 6, 8, 10, bal t. «/<ó, ’/<7, v. jobb t. 2, I 
j 4, 6, 8, 10, bal t. s/<3, ■/», ‘/<7. ‘tó) — BEL- I 
| VÁROSI HÍRADÓ (181-244): Arcok és álarcok. I 
I Rajzos Híradó az angol gyarmatbirodalomról. I 
I Színes rajzfilm. Magyar, Ufa, Luce és Föx I

Híradók.. (Folyt. 10-24 óráig) — BÉKE (291- I 
M8): Pepita kabát. (5, 7, 9, v. >tó. ‘/a4. ’/rf, ‘/s8, I 
'/zlO) — BODOGRÁF (M9-510): Két férfi egy I 
asszony. (>/z4. 'tó, ‘/»3, ‘/zl0, v. ‘tókor is) — | 
BROADWAY (42*2-722): Balalajka. (‘/z4, ‘tó. 'bf,, I 
"/zlO, sz., v. ‘tó-kor is) — BUDAI APOLI.O I 
(351-500): Jud Süss. ('/-4, '.tó, '/:8, VzlO, v„ ü. I 
‘.zll, ‘tó-kor is) — CAPITOL (134-337): Kék Ma- I 
dár. (11, 'tó, ‘04, ‘tó, ‘/»S, ■ '/í'iO) -- CASÍNÓ I
(383-102): A nyugati győzelem. (5, ’/i8, '/zlO. sz., I 
v. ‘tó-kor is) — CITY (111-140): Európa nem I 
válaszol... (Hétk. '/<6, ‘tó, ’/zlIO, bz„ vasárnap I 
1 '4, ‘/ifi, ‘tó, CM órakori — CORSÓ '(18-28-18): I 
Bfinhódés. (‘tó, ‘tó, '/:10, szí, v. ‘/s4-kor’ is) — I 
CORVIN (138-988): A notredamel torony őr: I 
(•/H, ‘tó, 'tó, '/.10, v. 'tó-kor is) — DAMJANICH I 
(425-644): Jud Süu. ü/:4, 'tó, ’/.-8, */zl0, v. tó, 4, I 
6, 8. 10) — ' PÉCSI ?(m-95íy? -UvOmI
('tó, ‘tó, ‘/zio. sz., V. '/.4-kor is) — ELDORADÓ | 
(133-171): Földindulás. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) I
— ELIT (114-502),; A. notredamel joronyör. I 
(‘tó, 'tó, ‘A8, 10, v. Ij 'IÁ, ■/*, ‘/<8, 10) - FLÓRA | 
(Kispast, 146-702): Hatosfogat. (‘/<5, '/<7, ’/i9, v. | 
'/.2, >/4, '/<6,*tó, */*10) - FÓRUM (M8-Ó43): Ma, I 
Tegnap, Holnap, (‘/rf, 'tó, ‘ÓIO, sz., v. >/<4-kot is) |
- GLÓRIA (427 521): Pepita kabát. (‘/>5, ‘/<7, I 
9, sz. 'tó, ‘tó,,'tó. VzlO. v. 'tókor is) — HÍRADÓ I 
(223-499): Brazillal rapszódia. Rajzos Híradó I 
az angol gyarmatbirodalomról. Színes rajzfilm. I 
Magyar, Ufa, Luce és Fox Híradók. (Folyt. | 
9—24 óráig) — HOLLYWOOD (225-0M): Notre- I 
damel toronyör. (’/z4, 'tó, 'tó, '/zlO, v. 'tó-kor I 
is) — HOMEROS (*296-178):, Moszkvai éjszakák. I 
(V<5, 7,'/.lő, sz. 'tó-től, v. 'tó-tiíl folyt.) — IPOLY I   _ .. . ,I/a6i J/jg, 1/dü> v ■

JÓZSEFVÁROSI (134-644): I 
* - ‘tó, ’ZzlO; v. ‘tó-ko,r I

Szerelem és vérpad. I 
KORONA (353-318): I 

'tó. '/zlO, v. ‘tó-kor I 
Jud-Süss. (‘tó. ‘/zfi, I 

- LLOYD (111-994): I

AZ AMERIKAI FILM 
MELLETT?

MÁSODIK JUBILEUMÁT 
ÜNNEPLI MA ESTE az 
AndrásigSzínházban 
Henry Decoin „Ve játssz 
a szerelemmel" című 
nagysikerű víg játéka. Ma 
játsszák ötvenedszer a kitűnő

francia vígjátékot a szinház művészei: M u- 
ráti Lili, Páger Antal, Vaszary Pi
roska, Pásti Lajos és a többi szereplő.

MÉLY GYÁSZA VAN EISEMANN MI
HÁLYNAK, a népszerű zeneszerzőnek: édes
anyja, özvegy E 1 séma n n Mihályné teg
nap délután 65 éves korában meghalt. Te
metése holnap délután félötkor 
lesz a Kérepesi-temetőben.

ELŐSZÖR ADJÁK ELŐ A TELJES MA
GYARNYELVŰ JÁNOS-PASS1ÓT, Bach 
örökbecsű művét nagyesütörtökön « Buda
pesti Ének- és Zenekaregyesület tagjai. Az 
est szbólistái Báthy Anna, Basilides 
Mária, R ö s 1 e r Endré, Kálmán Oszkár 
és Tibor Zoltán.' A művet L i c h t e n- 
berg Ernái vezényli.

I (292-606): Pepita kabát.
| 1/í2'-'kor is)
| Nagyvilági nö. (*/-4, ’/«G, 
I is) — KAMARA (423-901): 
I (H, 2, 4, 6, 8, 10) — 
j Zárt tárgyalás. (*/»4. VaG, 
| is) — KULTUR (356-193): 
| ’/r8, */slO, v. Vj2-kor is) _______
I Nem gyerekjáték, (‘/m, ‘M, »/-8. */:10, v. '/«2-kor 
I is) — NYUGAT. (121-022)i A csata, (’/íű, 7, *Mü, 
I ez. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8. 10) — ODEON (422- 
I 785): Pepita kabát. ('/<R, ■,'.7, >/.10, sz. ‘/:4, VíG, 
I */z8, ’/slO, v. ’/á-kor is) — OLYMPLV (423-188): 
I Broadway Melody 1940. (11, 2, 4, 6, 8,. 10) —

OMNIA (130-125): Eltűnt egy asszony. (5, ‘/«8, 
’/slO, sz., v. 4, 6, 8. 10) — ORIENT (114-926): 
Zárt tárgyalás. (V.4, VsG. V28, ‘/slO, v. ‘/i2-kor 
is) — OTTHON (146-447): Pepita kabát. (>/<4, 

'/<S, V.’O, V. '/.2-kor is) — PALACE (221- 
222fi): Árvíz Indiában. (11, 2, 4, 6, 8, 10) —

! PÁTRIA (145-673): Eladó birtok. (4. fi. 8, 10. v.
2-kor is) — PHÖNIX (223-242): Szökevények. 
(11, 1, 3, 5, '/tó, ’AIO) — RADIUS (122-098): 
l':6 és ‘/<8 órakor: Iréné. Ma este ’/dO órakor 
díszbemutató: Közbelép a feleségem. — REX 
(228-020): Jud Süss. C/rl.V«8, !/.10, v. '/.2-kor 
is) — RIALTO (2M-443): Az arany hiénái. 
(11, 1, 3, 5,' V«8, 'AlO, vasárnap 10,: 12, 2, 4. 6,-8, 
10) — ROYAL APOLLO (222 002): Olalváros. 
('/:5, 7. *«0, sz.. V. 2-kor is) - SAVOY (146- 
040): Eladó birtok. ('/>4. ',M,' "iS, V«10, v. '/,2-kor 
is) — SCALA (114-411): A Manderley-ház asz- 
szonya. (*/t5, 7, ‘/:10, szomb., vas. 2-kor is) — 
SIMPLON (268-999): Notredamel toronyőr. ('M, 
Vrf, '/«S, VilO, V. ’/ű-kor is) — STEFÁNIA ' (Kis
pest, 349:338): Z, a fekete lovas. (5, 7. 9, v. */j2, 
'/H.V.-6, '/>8, ’/«10) — STÚDIÓ (335-276): Pekingi lány. 
(11, ’/Ű, VH, >/«6. '/:8. V»10) - TIVOLI (225-602): 
Pepita kabát. (11. '/«2, '/<4. >/<6. '/<8, «/.10, v. ’/.2, 
•/<4, */<6, !/<8, ■/.!()) — TÚRÁN (120-003): Broad
way Melody 1»41. (11, Vd, 4. 6, 8, 10, v., ü. 10, 12, 
2-kor is) — URANIÁ (146-046): Európa nem vá- I 
1 aszol ... ' (5, '/jS, '/»10, sz., v. 'bO-kbr is) — I 
VESTA (222-401): örvény. (11, >/<2. '04. '/H>, *AS. I 
'Ő10, v. 11, 2, 4, 6. 8. 10) — ZUGLÓI (296-309): I 
Jud Siisa. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is)

ója_ al
kalmából elhatározta, hogy nagynevű 
alapítója emlékére szobrot állíttat .A 
fővárostól kérik a szoborfelállítás en- 
godéiyezcsét és erre a célra alkalmas 
közterület kijelölései, bzobrot állíta
nak Budapesten Mozartnak, a hallha
tatlan zeneszerzőnek.- -Szobrot -kap*. 
Munkácsy Mihály is. Ezen szobrok 
■zámára szintén most határoznak al- | 
kalmas területek kijelöléséről.

SZÍNHÁZ
~ assZoüyt szeretek

), '■ “ 11G: Hatiyudal rtó). — MAGtAli-
:?Áíi’zT^V'l)al MAGYAR MŰVELŐDÉS!
HAZA (Városi Színház): D. u.: Ifjúsági elő- 
UUa%Áv'i ÍSta; Hangverseny (kezdete ‘/tó-kor). •

1 Ot Ah.),.,I OPERETT: Fityfiritty í’/ió) ■ 
Ne ^te.z a szerelemmel (8). _ 

PoDiUM (a Pesté Színházban): Tekintettel 
arra. ('tó). _ ERZSÉBETVÁROSI-: Az ördög 
nem : Iszik (>.*6, 8), - JÓZSEFVÁROSI; Nehéz 
ma férjhez menni ('/.G, 8). — KISFALUDY:

('‘6’ -8): - KOMÉDIA 
UKI’KUM. Kettőn all a vásár (’/*?)). _  KA- I
MARA VARIETÉ: Pesti szimfónia (*/>9). _  I

VARIETÉ: Tavaszi revü (9). — NEM- I 
^Lll BABSZINJATÉK: ,D. u. 4; Áranyezőrü | 
bárány. .Este 8:. Toldi. I

RÁDIÓ
1S41 MÁRCIUS 24. HÉTFŐ 

BUDAPEST I.:
16.15: Diákfélóra. - 16.45: Idöjelaás, hirek. — 

i<: ±1 írek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: 
Nepessy Lucia és Teleki Sándor magvar nólá- 
Knt enekel, cl gúny zenékísérettel. ’ — 18- 
„rah.abiró-világ?* A verseket elmondja Kürthy 
György. —- 18.45: Részletek az Opera.ház mű
sorából. Hangfelvétel. — 1J: Hírek magyar,
remet es román nyelven. —’ 1».2«: Mecseki 
Rudolf jazz-zongoraszámai. — IS.<5: „Buda
pest, az álmok városa.“ Magyartárgyú filmek 
bemutatójának közvetité-e' Berlinből. Hang
felvétel. — 26: B.-rtók-cst Bartók Béla szii'.e- 
t rónék 60. évfordulója , alkalmából. — 21.43: 
Hirek. — 22: Hanglemezok. — 23: Hírek né
met, olasz, angol, francia és eszperantó nyel
ven, — Kb. 23.36: Cigányzene. — 24: Hirok.

Belgrádban döntetlen, 
Újpesten győzelem

| Két mérkőzést vívtak vasárnap a ma- 
I gyár és a jugoszláv válogatott csapatok. 
I Változatos, férfias küzdelem volt az a.) 
I csapatok belgrádi találkozása és a b) csa- 
I patok újpesti meccse is és mindkettőben 
I voltak érdekes percek, izgalmas j lenetek, 

helyenkint szép akciók is. Belgrádban nem 
kisérte szerencse a magyar csapat szer-’p- 

I lését, az eredménnyel azonban így is meg 
kell elégednünk. 1.1 (1;1) r:>u az ered- 
meny, de csak kévésen múlott, hogy nem 
nyertük meg a meccset 2:1 arányban. A 

| magyar csapat támadásai ugyanis a má- 
sodik félidő utolsó pillanatában Kincses 
révén újabb gólt hoztak, mielőtt Azonban 
a labda bojutQtt volna a hálóba, az olasz 
Scorzoni bíró a küzdelem végét jelezte. A 
vezető gólt a 8. percben Gyetval lőtte s a 
jugoszlávok csak a 44. percben egyenlítet
ték Valjareincs góljával. A magyar csa
patban Bíró, Sárosi III., Polgár, Lázár és 
Gj/etiaii játéka emelkedett ki.

A mérkőzést a magyar—Jugoszláv ifjú
sági válogatott mérkőzés előzte meg. Eb
ben a jugoszlávok győztek J.z (id)) arány
ban.

Az újpesti mérkőzést Jő.000 főnyi közön
ség nézte végig. Az első félidőben igen ér
tékes teljesítményben gyönyörködött a kö
zönség, a második félidőben azonban él
lanyhult a játék s bár a jugoszláv csapat 
az utolsó tíz percben Stoilkovics sérülése 
miartt csonkán játszott, csapatunknak nem 
sikerült kihasználni ezt az. előnyt. Az első 
gólt a 26. percben Kovács II. fejelte, a 
másodikat a 2J. peteben Kiszé'y lőtte.

Dobverő nyerte 
a RáÁOsi-díjat

■ Holnap ;Infortuné gát verseny
Hatalmas meglepetéssel indult a ga- 

loppszezon: a llákosi-díja.t Mészáios fűha«Í-- 
nagy bravúros lovaglásával Dobverö nyer- I 
te, míg a nagy favorit Aibúla csak negye- I 
diknek tudott bevergődni Bogáncs s Ringató i 
mögött. A megnyitó, versenyt Sacrilége 
nagy küzdelem után nyerte, Ritka pedig a 
a welter hendikepben győzött küzdelem j 
árán. A többi futamot Dodónéni, Medea, I 
Csálclyás és Mirevaló nyerte.

Holnap, kedden 'futják az Infortuné-gát- I 
versenyt. Jelöltjeink:

1. Almandin, Désakna. I
II. Marchenoir, Muci.

III. Rianás, Hands of, Desperado.
IV. League of Nations, Kinizsi tüzérek I 

istállója.
V. Gombolai idomítás, Muri.

VI. Sári, Pege, Számum.
VII. Gábor, Csernovils idomítás, Szama- I 

ritánus..

Ma: magyar-olasz főiskolai 
vívóverseny

A vasárnapra kiírt magyar—olasz válo
gatott főiskolai vivómérkőzést, tekintettel 
arra, hogy az olaszok csak, vasárnap ér
keztek Budapestre, hétfőre halasztották. A 
versenyt délután 5 órakor kezdik a Mű
egyetem aulájában.

— Budapest társadalmi és művészi esemé
nye az új Moulin-revue szerda esti pre
mierje. Hetek óta készül az ötletes boszor
kánykonyhában ez az ízes friss tavaszi pri
mőr revue, amely még a Moulin Rouge el
kényeztetett publikumát is meg fogja lepni 
frappáns ötleteivel. A Moulin világhírű 
revue-társulata viszi sikerre Flaschncr 
Ernő amerikai méretű rev.ue-rapszódiáját. 
A Moulin kis bárjában újra Berkes Béla 
muzsikál.

— Megnyílt az első nyári szinház. Vasár
nap megnyílt a szerényebb viszonyok közt 
élő közönség kedvelt nyári színháza, a vá
rosligeti Magyar Műszálkor. A Szökik az 
asszony című nagysikerű operett került be
mutatásra.

| A HTVK HÖLGYVI\7ÖVERSENYEN Bo- 
I gáthy Erna (HTVK) győzött. 2. Buchwald 
I (BBTE), 3. Gündiseh (BEAC).

A MAC nyerte a 4X10 km-es sistafíta- 
bajnokságot 2 óra 01 p. 27 mp-es idő. el- 
2. Postás, 3. GSE. A műlesiklóversenyt Job
bágy (MAFC) nyerte, a hölgyek között Lé- 
nárt Vica (UTE), az ifjúságiak között Mó
rái Horváth Róbert (MAFC) volt az első.

SZABÓ MIKLÓS győzött á Beszkárt me
zei futóversenyén. A 4 km-es távon 12 p. 
42.2 mp. időt ért él. A csapatvensonyt a 
MAC nyerte. Az ifjúságiak 3 km-es verse
nyében Vil'lásí (Dunakeszi Magyarság) győ
zött 11 p. 33.6 mp. idővel, a csapatver
senyben pedig a Beszkárt volt az első. A 
8 km-es szenior verseny győztese Farkas 
(Testvériség) 27 p. 16.8 mp., a csapatver
seny győztese a Testvériség.

A BIRKÓZÓ CSAPATBAJNOKSÁG teg
napi fordulójában a WMTK 4:3-ra verte a 
Törekvést, az UTE pedig 4:3-ra győzött a 
DVSC fölött. *

TORINÓBAN a magyar—olasz kardvívó
mérkőzést 4:0 arányban a magyarok nyer
ték. Rajczy Stagnit, Pesthy Marait, Bcr- 
ezelly Perennot, Kovács Stanzinit győzte !«•

A BUDAPEST—BÉCS városok közötti 
tekemérkőzést a bécsiek nyerték 3201:31-5 
arányban.

vígszínház
Pénteken, március 28-án először W. Somerset Maugham vigjátéka

SZÍNHÁZ
— Testi és szellemi bágyadtságát csodála

tosan eloszlatja a Széchenyi-gyógyfürdő 
kénes vizel Női és férfi thermálgőz!

Európa nem válaszol!

___________________



; Láaár József 
meghalt

• Gyergyőszentmiklósi. Lázár József, a 
'Magyar Országos Tudósító fővárosi 
és közgazdasági szerkesztője, a fővá
rosi rovatvezetők kamarai alosztályá
nak ügyvezetője március 23-án este 9 
órakor váratlanul elhunyt. Lázár Jó
zsef ismert és becsült tagja volt a 
magyar ujságírórendnek. Aradon szü
letett 1879-ben. Iskolai tanulmányait 
réeszint Amerikában, részint Aradion 
végezte « a budapesti Műegyetemen 
gépészmérnöki oklevelet nyert. A há
ború előtt a főváros műszaki ügyosz
tályán do'gozott. A világháborút hu- 
szárszázadcsi rangban küzdötte végig 
s többször megsebesült. A háború után 
több napilap munkatársa, illetve szer
kesztője volt. Politikai, közgazdasági 
é.s városházi körökben általános meg- 
bee ülés és tisztelet övezte. Halálának 
híre mély részvétet keltett. Elhunytét 
felesége, kislánya és kiterjedt rokon
ság gyászolja. Temetésének időpontjá
ról még nem történt intézkedés.

Nincs többé 
Azur-expressz

Paris, március 24.
(NST.) A Parla-soir arról számol be, hogy 

nem közlekedik többé a Train bleu, a diplo
maták, művészek és milliomosok nemzetközi 
azur-expresszo. Ez az expressz azlőtt Ca- 

. Isis, illetőleg Párig és a. Riviéra között köz
lekedett. Hálókocsijait most szálloda-szobá
nak használják. Két azur-expressz-hálókocsi 
Lyonban és PerracJieban, kettő Vichyben, 
a többi pedig Marseilleben s Clermont Eer- 
randban áll a szállóvendégek rendelkezésé
re. A hálókocsik valóban felveszik a ver
senyt kényelem tekintetében a legelőkelőbb 
szállodák szobáival. Központi fűtés, meleg
víz és telefon van fülkéikben.

k öz
ön-

köz
ti szt-

Elhalasztották <i 

a HONSz 
elnökválasztását

A Hadirokkantak. Hadiözvegyek és 
fíadiárvák (írsz. Nemz, Szövetsége Ho. 
ránszky-utcai székházában tegnap tar
tott közgyűlésen ünnepélyes keretek 
között leplezték le a HONSz legfőbb 
védnökének, a kormányzó úrnak arc
képét. drvátfalvi Nagy István elnöki 
megnyitója után Darás Sándor 
alapítványi főtanácsos mondott 
népi beszédet-

A HONSz ezután letárgyalta a 
gyűlés napirendjét, amelyen a 
újítás során viharos jelenetek támad
tak- ötven tag bizalmatlansági indít' 
ványt terjesztett be drvdtfalvi Nagy 
István elnök ellen, mire az erdélyi 
HONSz-kiküldöttek hangoztatva, hogy 
ünnepelni és nem egyenetlenkedni jöt
tek, testületileg kivonultak az üléste
remből. A közgyűlés végül úgy dön
tött,, hogy az elnöki tisztséget csak a 
legközelebbi közgyűlésen tölti be s 
addig az elnöki teendőkkel Cseh-Szom- 
bathy László főorvost, volt ország
gyűlési képviselőt bízza meg.

FERENCJÖZSEF
KESERUVIZ

Nyilas képviselők 
Hubay ellen 

bélen foszíják meg a mandálumíól 
Kovarcxot és társait gyönyörű regénye

r A 1 
írta, hogy a jogerősön __ ____ ____
képviselők ügyében a Ház mentelmi 
és később állandó összeférhetetlenségi 
bizottsága mondja majd ki a Végső 
döntési arról, hogy az érdekelt képvi
selők elveszítik mandátumukat. Szer
dán először Kovarcz Emil ügye kerül 
az állandó összeférhetetlonségi bizott
ság elé, de ekkor — hír szerint — nem
csak arról lesz szó, hogy kisorsolják 
az ítélő zsűrit s az majd méghozzá 
döntését, hanem azzal a kérdéssel is 
kívánnak foglalkozni, hogy miljjeii 
módon lehet egyszersmindenkorrá ki
zárni annak a lehetőségét, hogy ha
sonló esetek a képviselőhöz tagjaival 
megismétlődhessenek.

A nyilaspártban a legújabb, Gruber- 
féle ítélet újból felkavarta a kedélye
ket. Bár a délutáni nyilas sajtóter
mék igyekezett fölényeskedve napi
rendre térni az ügy felett, a pártban 
egyre többen hangoztatják, hogy az 
egész mozgalmát blamálja a parla
menti csoport magatartása. A nyilas 
képviselők között sohasem dühöngött 
űz egység, az első pillanattól kezdve 
különböző frakciók állottak egymás
sal szemben és

ezek a csoportok most döntő lépésre 
szánták el magukat.

Elsősorban azt kifogásolják, hogy I fs a „forradalmi szervezkedést" tartja 
Hubay Kálmán, a párt cá rcvic.se, a | helyesnek, — azonnal mondjon le.

8 Órai Újság annakidején mog-
__ 7-. a elítélt nyilas

•r

Plymouthet 
a földdel egyenlővé tették

— írja a Ya című spanyol lap *

— Kassai őrjárat. Huszonnégy órás kassal 
tartózkodás történetét írja meg új könyvé
ben Mórái Sándor. Azokban a napokban, 
mikor áz európai világkép összeomlik, mi
kor a párisi utcákon a bevonuló német csa
patok menetéinek a Európa orszá gátjain ö 
hazátlanok milliói vándorolnak, az író még- 
egyszer a forrás fölé hajol, amelyből életé
nek és müvének titkos anyagát merítette. 
E huszonnégy órában, e különös zarándok
lat egyes stációin számot Vet az európai 
ember múltjával, jelenével s meg akarja
tn.Iálni -e számvetés során az utat, mely 
visszavezetheti az európai embert az össze
omlásból Igazi hivatásához. Mórái új műve 
a 8 Órai Újság könyvosztályában kapható.

........... ..... , .... ...... ... ..J. _ .........

Szörényi
Éva

Madridj máre. 24.
(NST} Plymouth angol kikötővárost 

á földdal egyenlővé tették, jelenti a 
Ya Című madridi láp londoni tudósi* * 
tója. A tudósító szerint a legutóbbi 
napokban a német légitámadások 
olyan félelmetes méreteket öltöttek, 
hogy minden eddigi Anglia elleni tá
madást elhomályosítanak. Ami Ply- 
mouthban történt, nem is hasonlítható 
össze más légitámadásokkal — írja a 
spanyol újságíró. Az amerikai újság
írók, akik Plymouthban jártak, való
sággal megrémülve tértek vissza Lon
doniba. Az elpusztított kikötőváros 
megtekintését ugyanis az angol ható
ságok kizárólag az amerikai tudósí
tóknak engedélyezték. A város lakói

* '*  “ 1 ........ .

Öröklakás, ingatlan, telek
£ina-ti£m

(■m gr Erzsébet -kőrútnál
H ■ no H- Pnl- komfortosSRS *5®  TF lakásokkal 14.300 
ft fl tírwí ff bérjövedelemmel 
R S WH U0.(XX>-ért eladó.

( Ilit HEGYI

Eriséből királyné
éinál adómentes bér 
vilin lxS szobás össz
komfortos hallos 3x2 
komfortos 1 garsson 

sxpmélyxeti + hájmester lakással 
80.000-ért eladó. Dr. Hegyi 1S-M- 88

J EVCRvQpw Wbw® w

25-ik lérttiMzMk

M Átfejtikeves leiiafynB 
adómentesség.

Versenyen felüli kivitél. Prtina ren- 
tablliUs. Amortlzáuiós kllfeslía. ÖÍib 
ejóii. 1 Baobás,h»llos o’elédsrobás, 
3 Síobás gatszóa, 2 — ’
négyéiobásnak is 
i sivbís hallos, kfv

h*Mk  Épít*  Irodája, Horthy
Miklós-út 38. — Telefon; 208-4®).

Vasárnap dételőtt is

Fii!

Bérház
modern sarok, De ál káréhájaii
23.000 Ur, 140.000. Be-ItériiUté*

Öröklakás
Pasarétí-út és Pázsit-ét sarkán

1 és 3-szobás 
osszkomfortos 
nagyméretű lakások, 38 m’ saobák, 
központi fűtés, melegvízszoigáltátáa- 
’M, Inxns kivitelben, külön paráss- 
boxokkal, angnsxías 1-i beköltözéssel 

eladók. Telelőn: 298-412.

DobogóKőn
CdUlö TárináhÁz 70ó m. magit

Jobb Tseyatniast 
Ölook épftómejterndl, Badapett, Mól- 

nár-n. 8. Telefon 583-119.

í
legutóbbi nagy tanácsi ülésen mint a 
párt hivatalos álláspontját, leszögezte, 
hogy üem helyteleníthetik Kovarcz 
Emil szökését. Ez Á hivatalos felfogás 
egyáltalán nem fedi a párttagok több
ségének álláspontját. Politikái körök
ben úgy tudják, hogy
huss nyilasképviselő memorandumot 
akar átnyújtani a párt legfőbb veze. 
tőségének Huháy eltávolítása érdé, 

kében.
A memorándumhan pontról-pontra ki
mutatják, melyek azok a hibák, amiket 
á képviselők sürgősen orvosoltatni kí
vánnak. E’sősorban a pénzkezelés kö
rül tapasztalt „zavarokat" akarják ki- 
küszöböltetni, új alapokra kívánják 
fektetni a pártszerveiést, ki akarják 
kapcsolni á pártszervezkcdésből az 
úgynevezett „forradalmi jelleget" és a 
büntetett el&életü párttagokat, mégha 
képviselők is, ki akarják a pártból 
záratni. Minthogy Hubay Kálmánt 
tartják á legfőbb akadálynak abban 
az irányban, hogy a párt a polgáriaso- 
dús felé hálád jóm, érért őt kívánják 
eltávolítani, Nyilas körökből származó 
hírek szerint a párt legfőbb vezetői 
közül már néhányon magukávé tették 
ezt az álláspontot és ezért a memo
randum elkészítői még azt a követe
lést Is leállították, hogy aki továbbra

Móricz
Zsigmond

forgatókönyve A

A

György István
rendezése 

lkom Lajos 
zenéje

0

tizeteraaámra a szábad' ég alatt tábo 
rftznak a város körül, vagy hosszú 
vonatokon menekülnek a környékről. 
Plymouth Srédóiaa és Gomorrha sor
sára jtjíótt — állapítja meg a tudósító.

"Azok a jó 
régi erdélyiek

alakításai

címmel ina este 7 órakor tartja meg nagy 
érdeklődéssel várt felolvasását gróf Jfeth- 
len Margit, aá Országos Kaszinó sárgater
mében. Az est, amelyet a Magyar Irodalmi 
és Művészetpártoló Egyesület rendez, teljes 
jövedelmével a szegény erdélyi iskólásgye- 
rekök ingyen könyvel! áfását szolgálja.

Fénykép:

♦

VILLA M 
mellett. Komfortos 4 szoba. 3B0 
□-íjod gyümtllesds' kertben, éra 
18.000 pengő, átírást elintézzük. 
Pőrébbet kedden és pénteken 3—6 
óráig Budapest, Vili., Jóssef-kürút S2 

ffllásilnt 1.

ÖRÖK 
villalakások! 
Lunskiritelü, három szoba-hallos 

villalakások 
épülnék III.. KOve-atea 56. KlagetO- 
tés. melegvía. garage, kert, érdek- 
I44és: HMnnyel lítase-atoa 1. U. 6.

4-S-lg. telefon: 118.840.

arage, kert. Érdek- 
r. Storse-níoa 1. II. 6. 
telefon: 11S-S4S.

♦

kedden:
*

EUM Fnt megyében
69 keld nintabirtok, teljesen b 
Hte*.  vasútállomásnál, kb. So !:■ '

körét 37*  Telelőn 422-153.
Á

rcvic.se
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Mély áhítattal 
fogadta Budapest 
a hazatért honvéd- 

lásüókat
Vasárnap délben 12 órakor futott be 

a honvédzászlókat hozó magyar vonat 
Lavoczne orosz határállomásra. A lo
bogódíszbe öltözött pályaudvar körül 
orosz katonaság állt őrséget, s a kor
don mögött hatalmas tömeg helyezke
dett eh A vonat lassú megállásakor az 
orosz katonazenekar a magyar Him
nuszt játszotta.

Az állomás tornácán sorakozott fel 
ötvenhat orosz katona, kezében az 

ötvenhat magyar lobogóval.
Előttük állt, Geraszimov vezérkari 
ezredes vezetésével az orosz tlsztikül- 
döttség, valamint vitéz Faraghó Gá
bor tábornok, moszkvai katonai at
tasé, akik a zászlókat Moszkvából La- 
voezmeig kísérték.

A zászlók’ mellett szuronyos orosz 
szakasz állt díszőrséget.

Vitéz Faraghó tábornak mutatta be 
Schweitzer István altábornagynak és 
a magyar tiszti küldöttség tagjainak 
Geraszinov ezredest és az orosz tiszti 
küldöttség tagjait.

A magyar zászlóvivő legénység fel-

sorakozott az orosz zászlótartókkal 
szemben. Geraszimov ezredes ekkor 
Schweitzer István altábornagy felé 
fordult és baráti meleg szavakkal kö
zölte vele, hogy

a szovjetkormány elhatározása foly
tán átadja a magyar zászlókat.

Schweitzer altábornagy a magyar 
honvédség nevében hálás köszönetét fe
jezte ki a szovjetkormány nemes gesz
tusáért.

A zenekar rázendített a magyar him
nuszra s ennek hangjai mellett vették 
át a magyar honvédek a zászlókat és 
elhelyezték azokat a különvonaton. 
Vitéz Faraghó Gábor tábornok átnyúj
totta Schweitzer altábornagynak az 
átadásról szóló okmányt. Az orosz ka
tonák ezután díszmenetben vonultak el 
a magyar tisztek előtt és a zenekar el
játszotta mindkét ország himnuszát. 
Ezzel az átadási ünnepség véget ért.

Az immár újra magyar honvédek 
kezébe került, zászlókkal délután 3 
órakor indult vissza a. vonat a lavoe- 
nfci állomásról.

A ffonvéd^zásszlóK Buüapesíen
Ragyogó tavaszi verőfényei és nem

zeti színbe öltözött utcákkal fogadta 
Budapest a szabadságharc hazatérő 
Szűzmáriás lobogóit. A Keleti pálya
udvar környékét, a Hősök-terét, az 
Andrássy-utat és a Várba fölvezető 
útvonalat már kora reggel nemzeti 
színű lobogókkal díszítették és az út
vonalakat díszsisakps ren/lőrszakaszok 
zárták le. Kilenc óra előtt
hatalmas tömeg gyűlt össze a Keleti 

pályaudvar érkezési oldalán.
Pontosan kilenc órakor gördült be a 

szabadságharci zászlókat hozó külön
vonat. A mozdonyt és a podgyászko- 
csit nemzetiszínű zászlók és virágfüzé
rek borították. Amikor a különvonat 
mozdonya megállt a kupolacsarnok 
alatt,

felharsant a magyar Himnusz és 
ludovikás szakasz felsorakozott 
podgyászkocsi előtt, amelyben

a 
a 
a 

szabadságharc zászlói tértek vissza 
közel évszázados távoliét után Ma,, 

gyarország fővárosába.
í .... ’A vonatot kísérő katonai küldöttség 

tagjai egymásután adták ki a pod- 
gyászköcsiből a zászlókat. Majdnem 
mind fehér színű, nehéz brokátselyem
ből készült, egyik oldalon Szűz Máriát 
ábrázoló hímzéssel, a másik felén pe
dig a magyar címer díszíti a zászló
kat. A lobogók közül legtöbb lovassági 
zászló, míg a többit a nemzetőrzászló
aljak hordozták a csatatereken. Egyik
másikon még a feliratot is el lehet ol
vasni:

Ne bántsd a magyart... Borúra 
derű... Keszthely m. város

A hazatérő lobogók közül a legtöb
bet megviselte az idő, a brokátselyem 
anyagból egy-egy nagy darab hiány
zik, néhol a címer kis darabja sza
kadt ki, míg másokon a nemzeti szí
nek közül a pirost koptatta el az idő. 
A pályaudvar perronján. felsorakozó 
közönség

levett kalappal, áhítattal köszön
tötte a zászlókat

A tiszti küldöttségek tagjai feszes, -vi- 
gj’ázz-állásbah tisztelegtek a zász
lók előtt Amikor mind az ötvenhat 
zászlót előadták a podgyászkocsiból, a

Bösendoríer
J <i k a r h a n 
garanciával

lódén- és viharkabát

Márton és Szász
B&lv&ny.utca 3« Címre figyelni.

KERESZTÉLY
hírneves zongoraterme 
Budapest, V., 
Vilmos cs.-út 66. 

JSaWS® Legjobb zongorák 
( I e S o I csobban, 

* IT S részletre Is.

1 Csalódás sokaséinÉrhtfi!

VSS33 
r. t. Magyarország legnagyobb zon
goratermében: Erzsébet-körút 19. sz. 
Még mindig t e I j e s válasz
tékot talál részletre fs.

ldunk,ióó’la-
p 4.5O-esl a<

Régeb

biek cserele 15

megjslent

előnyösen

Elegáns fiúk 
Ruhásboltja

EDELMANN
IV. kér., Kamermayer Károly-utca 3»

Eladók 
kombinált szoba 
príma minőség, használt, 3 fiókos 
kotnmód. keleti perzsák, 
márkás festmények: Iványi-Grfin- 
wald. Pentelei Molnár, Háry stb. 
Megtekinthető 10-től 1-ig. 3-tói 0-ig. 
Nádor-utca 25. IV. udvar, 

fszt. 2. Bizományi raktár;

Esőkabát 

ballon — lódén — ragEán 

Salamonovits Manó 
esököpenygyár, V^ Sas-utca 25.

AOM, ÉKSZEHT
VESZEK. Taub, Thökőly-ú-t 18

CANTULIA
HARMONIKÁK KIRÁLYA
Hangban, árban vezet

KMÉfc’

Ezüstróka bóléra 

különleges 
tavaszi bundák

Olcsó Triumpli írógépek 
hordozható irodai és széleskocsijuak FI I Y I irógépszaküzlet VI. Podma- U I A I niczky-u 1. Tel.: 11-54-53.

„ÍVORY
TÖtTŰTOU 
CMVMIRta

Használt fértiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek. Spiegel, Teréz-klírút 3. I. 9.

Telefon: 224-842.

JWMiM Kir^v.44
Javítások. T 224 804

MOST OLCSÓN. Grosz szűcs. Király- 
ntca 24. I. 6.

ludovikás dísaszakasz a zászlókat ki
vitte az érkezési oldal előtti térre, 
ahol a ludovikás díszszázad fogadta 
a hazatérő lobogókat, majd Schweitzer 
István altábornagy és a szovjet orosz 
követség katonai attaséja elleptek a 
díszszázad előtt.

A Baross-téren összegyűjt tömeg a 
zászlók megpillantásakor, melyeket 
vígan lobogtatott a friss tavaszi 
szél, harsány éljenzésben tört ki.

Ismét felcsendült a Himnusz és a lu- 
dovikások lassú menetben elléptek a 
díszszázad előtt, majd a hazatért zász
lókkal, szüzmáriás lobogókkal elin
dultak a Hősök terére.

A Hősök terén megható, néma ün
nepség volt, majd a menet az And- 
rássy-uton és a Lánchídon át a Ka- 
pisztrántéri Görgey-szoborhoz vonult. 
Az útvonalon végig levett kalappal 
köszöntötte Budapest népe a hazatérő 
törté’helmi ereklyéket.

Sztojadinovics
— angol őrizetben

Stockholm, márc. 24.

(NST) A svéd lapok jelentése sze
rint Sztojadinovics volt jugoszláv 
miniszetrelnököt Athénből Egyip
tomba vitték, ahol angol őrizet alatt 
áll. Angol részről szombaton, mint is
meretes, hivatalosan megerősítették, 
hogy Sztojadinovics az angolok ke
zében van.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR NADÁNYI EMIL

RIITARTIIU I Ulti Szövetkezetében vegyen.HHBnBDBHBHI vin., Oiiöí-út 14.
—--- --------i--- J------------------------------- -

M A C H

TAXIGÉPIRO 
vállalat óránként P 1.30. Telefon: 

423-501, 223—338.

Kerti bútorok
székek, asztalok-fából, vasból, vessző
ből : Kerti ernyők. Hexner Király* u. 25.

Telek 
(Fillér-utca 90.) gyönyörű kilátással, 
előnyös feltételekkel eladó. Telefon 
délelőtt 9—10-ig éí este »/29-től 353-985.
PAPLAN SAon
Reschofszky gt"™rn-.

Üzlet-, lakás-, raktár- és 

üzemhelyiséget 
minden bérért Fellner. 120—124.

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

. 422—269. Hívásra jövünk.

Falláskuti gyermeküdülőben megkez
dődtek a húsvéti és nyári előjegyzé
sek. Személyes megbeszélés: Vrinos 
cs.-út 17. n.27. Tel.: 119-842. 3-6-ig.

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket. Levélhívásra 
házhoz megyek
V ö R 0 S PÁL
újságárus

Ká vin-tér közepén.

Sternberg

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt Szer- 
kesztőség: Honvéd-u. 10 Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon: 22-42-32. 23-42-33, 22-42-34.

HIRDESSEN A „PENGŐSÉBEN! 
BIZTOS EREDMÉNY!

RÁKÓCZI VT GO.
árjegyzék ihúyew!

A Rosita 
glicerines 

kézfinomító 
finomít, 
puhít, 
fehérít,
nem zsíroz, 
azonnal felszívódik, 
gazdaságos, 
használja Ön is.

A „Rosita** ké:finomító üvegje 
P 1-40, 2-50. Kapható szaküzletek
ben és a forgalomba hozónál. Mar- 
kovits drogéria. Andrássy-út 79.

Használt bűi or 
biztosan jó. Hálók 15O-tel, 
síma hólók 280-tól, ebédlők 
190-töI, gyönyörű kombinált 
szobák használtak, újak Sllí-töl 
(7 drh). Új és használt konyhfk. 

Óriási választék. Részletfizetés. 

Bútormagazin, Mária-u. 48

VIIlamosHan$Sze$eJ
LAULYJŰZSEF

rádió- és villanyszerelőmester
Hangszórók, hangerősftók, 
mozi hangosberendezések 

és rádiók szaküzeme
SZEGED,Széchenyi-tér 9. T. üzem: 25-40

térít vissza ügy. 
f»'l«ni festésért, 

la WllwK költözködésért, 
kiadó lakását'bXra 
lenti ea azt kiadjuk. Express, Erzsébet- 
körút le. sz., f. 3. T.: 422-1E6.

Mestermű 
egy costume 

Ferda Manyitól

TRIUMPH ESS 
országi vezérképviselete. Kedvező: rak 
Díjtalan bemutatás. ÉDES és DECSY, 
Bpest, VII Akácfa-n. 13. T. 222-624,

g Billiárdasztal,
/fii szék, al pakka evőszer, 
kertibútor, kuglifelszerelés 

FRIED, Király-utca 44.
Kormos falat, 

plafont, tapétát tisztít 

RENOVA 
Sas-utca 29. Tel. 115—834.

AN60RA
nyúl tenyésztők UN1VER8AL védjegyű

lielreccKeí Készít
8 inger Miklós asztalos, Újpest,
Nyár-utca 73. Telefon- 494—299.

10 raktárban
100 készítő 
1000 bútora

UNIVERSAL
mübátorgyár irodabútorgyár.

VII, Wesselényi-utca 8.
Tel. 229-692, 226—693.

Lakásfeloszlatásból 
perzsaszónyegek, függönyök, 
fotelek, képek, renaksanee és 
biedermeier bútorok, ezüstök és egyéb 
tárgyak eladók. Benczur-u. 37.1117.

—----- --------------------------- >

I Kész perzsabundák
ez iist rókák FUlöp szűcsnél 
Dohány-utca 41. Telefon: 22—51—54

Olcsó székek 
óvóhelyek részére. HEXNER, 
Király-u. 26. Telefon 22-70-73.

K. U El V K /I
Középiskolai Magánt; si- 
lolyam. Olcsó, biztos. -Válasz-* 
bélyegr-) Budapest, Mester-utca 4.

A I M A V Szállítok Jo náthán •** L 8 I jMk ■ Ranot 20 kg-os 
ládában 15.80 P. II oszt. 11.30 P 
ab itt, utánvéttel. Ingbor Mater 

Kökényes. Kárpátul, a

An n bérautóK ■ TISI.ERŐN

■ Mm »■ 223-086
BRIEFKONYHA
Elsőrendű anyagokból készült ebéd
menüt házhoz szállít. Telefon: 121-048 
Egy adag (2 szeletes) .. 1.78 P.
Nagy adag (3 szeletes. ... 2.59 P. 
Családi adag (4 szeletes) . 3.30 P.

IS A C7 KÁÉIT ruhákért, minden-* 
II H wA 61II LI nemö tárgyakért 
legtöbbet fizet, la. szövetre becseréli 
sTnS».TeL: .141-467 

Ézüstrókák 
nerzek olcsón 
HAMSA, szíicsmes'cr, 
Dumjanlch-utea 2.

Angoranyultenyésztés gyakorlati takar- 
mánykiszámítási táblázattal ára P 2.20 
Irta: Dr. Dorner István Rákosszentxni-, 
hály, Rákóczi-út 213. Megrendelhető a 
szerzőnél. Postatakpt. osekksz. 42.786.

Egy pengőért óránként írógé
pemmel lakásra megyek. Este is. 
Incze Margit. Szent istván-körút ö.

127-941.

rocffiuliólpegúzlete
IV., Városház*u. 6. T. 187-394

Mind”’eladó targuÉrí 
én fizetem a legtöbbet. Brlllláns, 
ezüst, arany, szifnyeg s'.b.
József-krt 26, udvarban.!'. 137—691.

Kalapja piszkos, formátlan ?
Szakszerűen tisztítja, formázza 
Lumpért kalaposmester, Jókai-tér 6. 
Udvarban. Vidékre postán, ntánvét.

Női kalapalakítás is.

Perzsa és 
másfajta 
magas arbar
Ödön. Kossuth Lajos-utca

Tel.: 187—009.

•tefiyr-etmásolás 12 lillértfíl
100 sokszorosítás 1.50 Taxigépírás* 
fordítások Nagv Ibolyánál.'Terén- 

l:rt 29. 826 518.

KUIUnbejAratú elegáns 

bútorozott szoba 
központi fűtés, melegvíz, telefon ápri
lis 1-re kiadó. V. Tátra-ntca 12/a. fsz. 2 

leszármazási OKMÁNY 
ui,...,.. . fnemusak nemesi) beszerzése úgyében

I tördel jón a Heraldika neines- 
vezerKBrvi8eiete l ,£g| Uodához. Budapest IV, Gróf

I Irfárolyi-utea 14. tel. 381-199. 184-4544.——— '

Legiobb 
gyártmányok

HO1XAND1, stíl-, modern és 
Uvegcslllárok nagy választékban 
Voreszky és Bittera osillárkdsBÍtőknél 
Akácfa-utca 7. sz. Telefon- 425-871. 
Elektromos Müvek eladási szerve. 
—I---------------—k.------ -—■—■—-———.
Téli almnl Szállítok 20 kg-os Iá- 
dában legjobb fajtájú tiszta Jonathan. 
Bikolója 18.80 P , közönséges vegyes 
fajtájút 14.80, tartalmát 10.80 P. ab 
itt utánvéttel. Fnchs Ferenc Kökényes, 

Kárpátalja.

2 szobás komi- 
Nagymező-utcai lakfisomat élést Fél
ném csak környékbeli 1 szoba csöléu- 
szobásra vagy 2 szobásra. T. 11E-392-

Keresethez luttntjn ar.
angórafonás

Jutányosán megtanítom*
Székely Bortalan-u. 27. III 44.

Könyvelést, mérleget
adóügyet, adminisztrációt 
vállalok. Telefon :

KArpltos házakhoz legolcsóbb®0 
ajánlkozik. Szabó, Viola-utca Sö. 62' 

Házfelügyelőnél.

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-t. körforgógépein. (Felelöei Oyőry Aladár igazgatód




