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Újabb nyolc halálos ítélet és kivégzés Parisban
----------------------------4-------------- ■-------------- . '

Angol és szovjet csapatok folytatják Perzsia meg
szállását — Dentz tábornok lesz a francia hadsereg 
vezérkari főnöke? — Súlyosbodott Laval állapota

Hitler és Mussolini augusztus 25-ike és 
20-ike között találkozott a vezéri főhadiszál
láson. A hivatalos jelentés szerint a megbeszé
lésen tüzetesen megtárgyalták mindazokat a 
katonai és politikai kérdéseket, amelyek a há
ború fejleményeire vonatkoznak; a megbeszé
léseket áthatotta a két népnek és vezéreiknek 
az a megmásíthatatlan akarata, hogy a hábo
rút győzelmes befejezéséig folytatják.

A látogatás során a Fiihrer és a Duce fölkereste a 
keleti arcvonal jelentős pontjait és megtekintette az egyik 
liarcbavetett olasz hadosztályt is., Ezenkívül látogatást 
tellek Göring birodalmi tábornagy és Brauchitseh had- 
seregparancsnok főhadiszállásán.

Mussolini kíséretében vol
tak Alficri berlini olasz nagy
követ,. Cavalleró tábornok ve
zérkari főnök és sok más 
magasrangú személyiség, míg 
német oldalról részvett a 
megbeszéléseken Ribbentrop 
birodalmi külügyminiszter és 
Keltei vezértábornagy, a véd- 
crőfííparancsnokság feje.

A tanácskozásokról a hiva
talos közleményen kívül ter
mészetesen semmiféle hír 
nem vált ismeretessé. De úgy 
a hadviselő államokban, mint 
a semleges külföldön is igen 
nagy jelentőséget tulajdoníta
nak a találkozónak, emlékez
ve arra, hogy a múltban le
folyt hasonló megbeszéléseket 
mindig fontos események kö
vették.

Természetesnek vélik, hogy 
Sz eszmecsere központjában 
a keleti hadjárat fejleményei 
és eshetőségei álltak, de a ta
lálgatások során szó esik a 
melíékhadszínterek kérdésé
ről, az északafrikai helyzet
ről, valamint a Törökország
gal kapcsolatos diplomáciai 
lépésekről is.
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A KELETI HADSZÍNTÉ
REN a németek elfoglalták 
Ta’linnt, Észtország főváro
sát, mely sokáig ellentálll a 
mcgujúió támadásoknak, to
vábbá Baltisport kikötőjét. A 
németek jelentik továbbá, 
hogy7 elérték és több ponton 
átlépték a Szentpétervár— 
moszkvai vasútvonalat.

A középső szakaszon az ott 
operáló német sereg vissza
verte a szovjetcsapatok ellen
támadását. A német távirati 
iroda hivatalosan megcáfolja 
a bostoni rádiónak azt a hí
rét. hogy a szovjet visszafog
lalta Gomel városát és meg
állapítja, hogy az időköz
ben előretört német osztagok 
fnár ötven kilométerrel ma-

IZGALOM
VALENCIÁBAN

gaboitaszdllitó 
hajóiiíii tartottak 
vissza as angolok

(NST) A Tribuna valenciai 
jelentése szerint ebben a spa
nyol városban óriási felhá
borodást keltett, hogy az an
golok négy spanyol gabona
szállító hajót Gibraltárban 
visszatartottak és máig sem 
engedtek tovább. A gabona
szállítmányokat éppen Va
lenciának szánták, ugyanis 
ahol a lakosság már hetek 
óta nem látott kenyeret.
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I guk mögött hagyták a várost. 
A déli hadszíntéren a szov

jetcsapatok ellentámadások
kal kísérleteznek, amelyek
nek célja az, hogy újból tért 
nyerjenek a Dnyeper nyugati 
partján. Bár nagy erőket vet
nek bele a küzdelembe, a 
magyar és német hivatalos 
jelentés szerint ezek az el
lentámadások mindenütt si
kertelenek maradtak.

A Dnyeprosztroj hatalmas 
erőműveinek felrobbantása 
elpusztította, vagy legalább 
is ideiglenesen használhatat
lanná telte a szovjet legna
gyobb energiaforrását és víz
árral öntötte el a folyó alsó 
területének környékét.
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Sorozatos ellentámadásokat 
vert vissza a honvédség 

a Dnyeper mentén
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
Az ukrajnai arevonaloju küzdő szövetséges erők követke

zetesen előrehaladó hadműveleteinek és egyre fokozódó nyo
másának feltartóztatása végett a szovjetvezetéB a Dnyeper 
mentén helyenként sorozatos ellentámadásokra hajtja csapa
tait. Bár ezek során semmiféle áldozattól nem riadt vissza 
s a legsúlyosabb veszteségeket szenvedte emberben, harc
kocsikban, repülőgépekben, folyamőrökben és hadianyagban 
egyaránt, valamennyi helyi támadása véresen omlott össze 
s egyetlen esetben sem sikerült a szövetségesek hadműveletei
nek folytatását meghiúsítania.! >

A Dnyeper-vonal védelmére szokatlan nagy mennyiségben 
bevetett szovjet tüzérség ütegeiből a szövetségesek tüzérsége és 
bombázókötelékei csütörtökön igen sokat elnémítottak.

A légierők — köztük a honvéd repülőkötelékek — fölé
nyesen küzdötték le az ellenség meg-megújuló légi tevékeny
ségét.

Veszteségeink az eddigi színvonalon mozognak.

Rendkívüli miniszter
tanács Tokióban

(NST.) Pénteken a kora délutáni órákban a japán kors 
mány rendkívüli minisztertanácsot tartott, amelyen a minisz
tereken kívül a külügyi hivatal több tagja is résztvett, köztük 
Teraszaki, az amerikai ügyekkel foglalkozó osztály igazgatója, 
Muto, a külügyminisztérium hadügyi osztályának és Oka, 
a haditengerészeti osztálynak igazgatója.

A minisztertanács során Teraszaki nyilatkozott Roosevelt 
elnök és Nomura washingtoni japán nagykövet megbeszélései
ről, majd Konoye herceg miniszterelnök és Toyoda kiilügy-. 
miniszter beszélt ugyanerről a kérdésről, végül pedig a kor-, 
inány többi tagjai szóltak hozzá.

(NST.) A japán kormány 
pénteken rendkívüli minisz
tertanácsot tartott. Ezt köve
tően a péntek esti órákban 
a tokiói tájékoztató hivatal 
közleményt bocsátott ki. Eb
ben tájékoztatták a közvéle
ményt Japán legújabb wa
shingtoni lépéséről: Konoye 
miniszterelnök Rcosevelthez 
intézett üzenetéről. A tájékoz
tató hivatal egyik vezetője 
megjegyezte, hogy ez az üze
net azt a célt szolgálja, hogy 
felkutassák azt a rákfenét, 
amely állandóan ■ kényessé 
teszi a helyzetet Japán és 
a csendesóceáni térségben ér
vényesülő más erők között.

A hivatalos japán közle
mény egyébként csak annyit

| árul el a Nomura washingtoni 
: nagykövet által csütörtökön 

Rooseveltnek átadott üzenet
ről, hogy ez az üzenet ,,a ja
pán! birodalomnak a csendes
óceáni vitás kérdésekbe vo
natkozó meggyőződését" tar
talmazza. A jelen nemzetközi 
helyzetben, így szól a közle
mény, • ennek a vitás kérdés
nek van a legdöntőbb jelen
tősége. . A.

(Búd. Tud.) N japán kor
mány Konoye miniszterelnök 
elnökletével pénteken rend-
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IRÁNBAN végetértek a 
hadműveletek, de úgy a szov
jetcsapatok, mint a brit egy
ségek tovább folytatják a vá
rosok és a fontos hadászati 
pontok megszállását. A német 
követ ugyan még Teheránban 
tartózkodik, de a Wilhelm- 
strasse beavatott köreiben 
már utalnak arra, hogy 
amennyiben a szovjet-angol 
erők birtokba veszik Tehe
ránt: a két ország diplomá
ciai kapcsolataiban szakadás 
állhat be.

Londoni hivatalos körök 
úgy tudják, hogy még nem 
történt döntés afelől: mekkora 
létszámú csapatok szálljak 
meg Perzsiát. Ezt a kérdést 
döntés előtt az angol kormány 
a Szovjet-Unióval kívánja 
megtárgyalni. Kétségtelen, 
hogy az új perzsa kormány 
teljesíteni fogja a többször 
hangoztatott angol kívánságo
kat. de az is nyilvánvaló, 
hogy á brit hadvezetőség az 
események után nem fogja 
feladni hadicélját, amely ab
ban áll, hogy összeköttetést 
teremtsen közvetlenül a Szov
jettel és biztosítsa a keletről

1 
i

I

kívüli minisztertanácsot tar
tóit. A minisztertanács el
fogadta a munkaszükségálla- 
pot tervét. Ez a terv az egész 
japán nemzet munkaerejé
nek mozgósítását vészi pro
gramba. Az új munkapcliti- 
kai rendszabályokat nyolc 
pontban foglalták össze:

1. a hazafias szellem elő
mozdítása a munkaszolgálat
ban; 2. a munkaerő-elosztás 
végrehajtása; 3. a hivatásbeli 
átképzés meggyorsítása; 4. a 
nemzeti inunka-lajstroinozási- 
rendszer kiterjesztése; 5. a 
munkáskérdések ellenőrzésé
nek további szigorítása; G. a' 
munka rendszeres megszer
zése; 7. a munkások kielé
gítő elhelyezése; 8. fokozott 
együttműködés a magánszer
vezetek között.

A japán kormány ezáltal 
valamennyi munkáskérdés fe
lett ellenőrzést fog gyako
rolni. ;

A minisztertanács a továb
biakban behatóan foglalko
zott Japánnak az Egyesült 
Államokhoz való viszonyával, 
különös tekintettel Roosevett 
és Nomura tengernagy7, japán 
nagykövet legutóbbi megbe
szélésére, amelynek ' során 
Konoye személyes üzenetét 
adta át az amerikai elnöknek,

történő hadianyag-szállításo
kat.

:::
LAVAL állapota az éjszaka 

érkezett jelentések szerint sú
lyosbodott, láza igen magas, 
csaknem elérte a 40 fokot. A 
merénylet következtében to
vább folynak Franciaország
ban a rendkívüli szigorú elő- 
vigyázati intézkedések. Paris
ban és a vidéken sokfelé ház
kutatásokat tartottak, a rend
őrség számos letartóztatást fo
ganatosított.

A merénylő, Coliét, aki a 
rendkívüli bíróság elé kerül, 
kijelentette, hogy nem kíván 
védőügyvédet és tagadja, 
hogy összeköttetésben állt 
volna a kommunistákkal. 
Beismerte azonban, hogy De 
Gaulle párthíve. A vizsgálat 
igyekszik megállapítani, hogy 
voltak-e bűntársai, barátai, 
vagy ismerősei, akik tudtak 
a készülő merényletről.

:::
JAPÁN ÉS AZ EGYESÜLT 

ÁLLAMOK között a tárgya
lások — ha nem is hivatalo
san — tovább folynak. Roose
velt elnök ugyancsak szemé
lyes üzenetben válaszol Ko; 
noye herceg miniszterelnök 
hozzá intézett személyes üze
netére. A tokiói sajtó ugyan 
változatlanul folytatja v táma
dásait Amerika, és Anglia el
len, egyes lapok erélyes el
lenintézkedéseket Lövetéínek 
a beken lés i kísérlettel szem
ben, ____

Amerikán át Londonba utazik 
Burma miniszterelnöke 

(NST.) Londonban hivatalosan közük, hogy Buríná 
miniszterelnöke rövidesen látogatást tesz Londonban. A minisz
terelnök az Egyesült Államokon át utazik, hogy Rcoscvelttel 
is tanácskozhassék.

Papén Isztanbulba érkezett és 
onnan Németországba utazik?,

(Búd. Tud.) A ,<Neue Ziircher Zeitung* jelenti Isztambulból, hogy 
ankarai .német nagykövet Isztanbulba érkezett és bnnan folytaira útját 
országba.

A brit csapatok folytatják

Papén
Német-

i •

az iráni hadászati pontok megszállását
(Bud. Tud.) Simlából, Wa

vell tábornok főhadiszállásá
ról jelentik, hogy a brit és a 
szovjet csapatok folytatják a 
hadászatilag fontos pontok 
megszállását. Ellenállásra nem 
került sor, miután a sah el
rendelte az ellenségeskedések 
beszüntetését. A dél felől elő
re nyomuló brit csapatok Dis- 
funál állanak és Hamadán 
felé törnek előre. A nyugati 
határ felől Irakból jövő in
diai csapatok Kerman-Sahig 
értek, :

(Búd. Tud.) Az iráni csapa
tok már csütörtökön besziin 
tették az ellenállást. Pénte
ken reggel nyolc órakor hir
dették ki az ellenállás beszün
tetésére vonatkozó kormány
intézkedést. Bár az iráni el
lenállás megszűnt, pénteken 
délelőtt tíz szovjet repülőgép 
bombatámadást hajtott végre 
az iráni főváros elten. A szov-
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jet repülőgépeknek ez volt az 
első támadása Teherán ellen. 
A támadás miatt a fővárosban

esak órákkal később adhat iák 
ki a parancsot az ellenállás 
beszüntetésére.

A BEBLIN-ISZTANBULI
LÉGIJÁRAT

A Lufthansa hétfőtől kezd
ve üzembe helyezte a Berlin, 
Wien, Budapest, Szófia, Isz- 
tanbul légijáratot. A légijárat 
üzembehelyezésével kapcso
latban közük, hogy a járat 
Szófia— Isztanbul, il'etőleg 
Isztanbul—Szófia szakaszán 
kizárólag a német külügymi
nisztérium, vagy az ankarai 
német követség igazolványá
val ellátott futárok utaz
hatnak.

(NST) A „Corríera della 
Sera“ szerint ankarai kor- 
mánykörökben megerősítik

azt a hírt, hogy Törökország 
semlegesség! nyilatkozatot ter
vez az iráni eseményekkel 
kapcsolatban. A milánói lap 
ezután idézi Halay képvise
lőt, aki az „L'lus“ hasábjain 
a következőket irta:

— Szilárd meggyőződésünk, 
hogy Törökországnak nem ér, 
deke a viszályba való beavat
kozás és senki sem kénysze
rítheti erre. Törökország meg
védi függetlenségét és szabad
ságát, Bízzunk erőnkben é» 

i felsorakozunk elnökünk, Inö- 
i nü mellé.

■
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Hogyan feiyt le Hitler és Mussolini 
négynapos találkozója

A Német Távirati Iroda kü- 
JÖntudósítója Hitler és Mus
solini találkozójáról a vezéri 
főhadiszállásról a követtem S- 
Jset jelenti:

Tizenegyedszer találkozott a 
Führer és a Duce személyes 
megbeszélés folytatására ezek
ben a napokban, amikor az 
európai .végzetszerű küzdelem 
második évfordulójához kö- 
Keledik. A találkozás rend
kívüli jeleulősége a kiadott 
közleményben világosan ki
fejezésre jut.

Négy napig volt együtt 
Hitler és Mussolini. E napok 
alkalmat adtak a két állam
férfi bajtársias négyszemközti 
megbeszéléseire is, de több 
részlet- és általános meg
beszélésre is, katonai és poli
tikai munkatársaik részvéte-

PÁDIO-^

Készpénz, részletfizetés, csere 
ellenében kapható:

Az új rádiók nagy kiállítása

JSKg,ár Hác^czi-fit 60 
s_— Árjegyzék tagién! ■jaJ_

lével. A tanácskozásokat 
órákig tartó repülések, vas
úton vagy gépkocsin meglett 
utazások szakították meg. A 
keleti nagy területek leküz
dése mindkét részről nem kis 
feladatot rótt az utazás meg
szervezőire. Pontosan kidol
gozott katonai fa politikai 
Lírszolgálati gépezet gondos
kodott arról, hogy a Führer 
és a Duce hosszú utazása so
rán is mindig közvetlenül 
értesüljön minden fontos je
lentésről. Pontos munka terve
zet szerint folytak le ezek az 
emlékezetes napok.

A Duce érkezése után be
járták a vezéri főhadiszállást, 
a Duce különösen a műszaki 
berendezéseket és a birodalmi 
sajtófőnök hírszolgálati gépe
zetét szemlélte nagy érdeklő
déssel. A Führer és a Duce 
ezután megtartotta első ta
nácskozását. Ezt Keltei vezér
tábornagynak, a véderőfőpa- 
rancsnokság főnökének elő
adása követte, amelyben a 
katonai helyzetet ismertette. 
Utána ebéd következett — 
az egyetlen hivatalos ebéd 
az egész látogatás ideje alatt 
—■, a többi napon a tábori 
konyháról étkeztek. Az ebé
den a Ftthreren és a Dueen 
kívül olasz részről Alíleri 
nagykövet, Cavallero tábor
nok, Anfuso kabinetfőnök, 
Márris és Gandin tábornok, 
Celesia követ szertartásfőnök 
és Cesare prefektus, a Duce 
magántitkára vett részt, né
met részről Ribbentrop biro
dalmi miniszter, Keltei vezér
tábornagy. Dietrich és Ber- 
mann birodalmi vezetők, Ma- 
ckensen nagykövet, Jodl, Bo- 
densehatz és Rintelen tábor
nok, valamint a Führer 
szárnysegédei, Schaub cso
portvezető és Sehmundt ez
redes jelentek meg.

Délután a Duce a Führer 
kíséretében látogatást tett 
Brauchitscb vezértábornagy, 
a véderő főparancsnokának 
hadiezáliásán s a Duee itt 
részletes betekintést kapott a 
német főparancsnokság ts a 
vezérkar munkájáról.

Este szűkkörű megbeszélés 
volt a Führer dolgozószobá
jában. Ugyanakkor a Duce 
kíséretének tagjai az utazá
son résztvevő magasrangú 
olasz tisztek, az olasz kül
ügyi hivatal és a berlini 
olasz nagykövetség tagjai a 
szabadban töltöttéi az estét 
bajtársias hangulatban a ve
zéri főhadiszállás tagjaival.

A második napon a Führer 
és a Duce töréskárával re
pülőgépen megszemlélte a ke

leti arevonal egyik különösen 
kényes pontját, amelyért ke
mény harcok folytak. Az 
ottani had^eregfőparancsnok 
előadta, hogyan foglalták el 
az erődöt, majd megtekintet
ték a küzdelmek színterét, A 
repülőtéren tábori konyháról 
megebédeltek, majd visszatér
tek a vezéri főhadiszállásra. 
A Duce, mint szenvedélyes re
pülő, az út legnagyobb réázét 
Beül- védőósztagos vezetőnél, 
a Führer állandó repülökapl- 
tányánál töltötte a gép orrá
ban s többször le is váltotta a 
repülőgép vezetésében. A visz- 
szatérés után Göring birodal
mi tábornagynak, a légi had
erő főparancsnokának a fő
hadiszállására látogattak. A 
Duee töréskárával betekinthe
tett a német légi haderő ve
zetésének gépezetébe, amely
nek oly nagy része van a né
met véderő keleti sikereiben.

A negyedik napon a Füh
rer és a Duce a déli arcvonal 
vidékére repült, hogy megte
kintsen egy ottani ölasz had
osztályt, Rr.ndstedt vezértá
bornagy bevezető helyzetis
mertetése után — Rundstedről 
egyébként a szovjet és a brit 
hírszolgálat éppen az azt meg
előző éjszaka jelentette, hogy 
elesett — az olasz expedíeiós 
hadtest parancsnoka jelentést 
telt a parancsnoksága alatt 
áiló hadosztályok eddigi tevé
kenységéről. Féléméit karral 
köszöntötte a Duce hadbavo- 
nuló katonáit és a Führerrel 
együtt gépkocsin elhajtatott a 
hadosztály arcvonaia előtt.

Ezen az estén a Führer és 
a Duce az utolsó befejező 
megbeszélés után, az új 
Európa felépítése jegyében 
végzett közös munka és a 
közös élmények negyedik 
napja végén, a legszívélye- 
sebben búcsút vett egymás
tól.

A mostani háború folya
mán elsőízben adtak részle
tekbe menő adatokat a ta
lálkozón folytatott megbe
szélések tartalmáról s a meg
beszélések jelentőségét már 
egyedül ez a tény is megvi
lágítja. Szűkszavú és szaba
tos formájában a közlemény 
kifejezésre juttatja a német
olasz együttműködés elemeit 
és a két nép fegyverbarátsá
gának célját: megmásíthatat
lan akaratuk, hogy a győ
zelmes béfejezésélg folytat
ják a háborút és a bolsevista 
veszély s a plutokrata ki
zsákmányolás megsemmisí
tése után új európai rendet 
teremtenek Európa való
mennyi népének nagysza
bású együttműködése szélie
mében.

aiales ítéletet hozott
a párisi rendkívüli

Párt®, augusztus 30.
(Búd. Tud.) A rendkívüli 

bíróság kommunista tevé
kenység és németellenes tün
tetések miatt újabb öt em- ! 
bért ítélt halálra. Ezenkívül í

Nyomozás Laval merénylőjének 
bűntársai istán

(NST) A rendőrség még 
nem fejezte be Paul Collette- 
nek, Laval és Déat merénylő
jének előéletére vonatkozó 
nyomozását. A rendőrhatósá
gok közlik, hogy még mindig 
nem tisztázták teljesen, mivel 
töltötte Collette a merényle

hosszabbodott Laval állapota
(Német Távirati Iroda.) 

Mint a lapok jelentik, a be
tegágyán fekvő Láváit Fran
ciaország több hivatalos kép
viselője meglátogatta, így töb
bek között Pucheu belügymi
niszter, Scapini nagykövet és 
Páris rendőrfőnöke. Darlan, 
éppen úgy, mint Huntzigcr 
tábornok, levelei intézett hoz
zá. Abetz nagykövet is felke
reste Schleler követ társasá
gában Versaillesban Láváit és 
Déat Marcelt is. (MTI).

(NST) Vichyben változatla
nul nagy az érdeklődés Laval 
és- Déat egészségi állapota 
iránt. Pénteken este nagy ag
godalommal értesültek arról, 
hogy Laval állapota, úgy lát
szik, rosszabbodott, mert a 
beteg hőmérséklete 39.8 fokra 
emelkedett.

Itteni politikai körökben 
lehetségesnek tartják, hogy a 
Versailles! felháborító me
rénylet megjavíthatja a Páris

Az angolok a Francia-Szomáli 
csatlakozását követelik

(Búd. Tud.) A dzsibuti rádió jelentése szerint Nagy- 
Britannia ultimátum formájában követeli a Francia-Szomáll- 
földtől, hogy csatlakozzék De Gaulle mozgalmához.

Szomáliföld kormányzója azt válaszolta, a brit ultimá
tumra, hogy Francia-Szomáliföld semleges. Egyébként hajlan
dónak nyilatkozott arra, hogy a dzsibuti—addiszabebai vasút
vonal franciaszomáiiföldi részét az angolok rendelkezésére 
bocsátja. A kormányzó közölte még, hogy Dzsibutit elözönlik 
a menekülők, aminek következtében a városban rendkívül nagy 
az élelmiszerhiány.

Francia politikai körökben 
arra számítanak, hogy Dentz 
tábornokot az angolok rövi
desen szabadon bocsátják, 
mert a franciák már vala
mennyi Szíriában ejtett angol 
foglyot szabadon bocsátották.

A Dny eper-erőmű  vek 
f elr o bb antása

(Búd. Tud.) A svájci la
pok jelentése szerint a dnye
peri erőműveknek a szovjet 
esapatok által történt felrob
bantása rendkívül lesújtó 
hatást váltott ki Moszkva la
kosságában. Felvetik a kér
dést, vájjon katonai szem
pontból szükség Volt-e a 
nagyarányú rombolás végre
hajtására. Az erőművek fel
robbantása előtt a gyárak

Olasz repülők első 
léfficsatája a keleti fronton

(NST) A „Giornale d‘ltalia“ 
érdeké* harctéri tudósítást 
közöl az Olasz repülők első 
légi csatájáról a keleti árc- 
vonalon. A tudósító rásiútat 
arra, hogy a Szovjet min
denünnen összegyűjtölte ma

további három embert, még 
pedig két franciát és egy hol
landit kémkedés miatt ítéltek 
halálra. A halálos ítéleteket 
pénteken reggel végrehajtot
ták.

tet közvetlenül megelőző na
pokat és órákat. A rendőrség 
munkája eddig főleg arra 
irányult, hogy megállapítsa, 
vájjon voltak-e a merénylő
nek cinkosai és barátai és is
merősei tudtak-e a készülő 
gyilkos kísérletről.

és Vichy közt? légkört, mert 
mind Párisban, mind Vichy
ben erősen hangsúlyozzák a 
merénylet kommunista és de- 
gaollcpárti jellegét. Collette, a 
merénylő, aki egyébként ki
jelentette, hogy nem kíván 
ügyvédet, azt állítja ugyan, 
hogy nincsenek kemmunlsta 
kapcMdstas, de a/f beismerte, 
hogy de Gaulle páríhíve.

Kü'Snüstu nagy felháboro
dással fogadták Vichyben 
azokat az Anglia által meg
tűrt törvénytelen rádióelőadé- 
sokat, amelyeken többek kö
zött arról volt sző, hogy Lo
vai után még másokra is vár 
golyó. A törvénytelen rádió
előadás szerint Láváit még 
többen fogják követni, így 
például de Brinon nagykövet, 
a megszállott francia terüle
tek vichyi főmegbizottja. At
tól sem riadtak vissza, hogy 
Darlan tengernagy, helyettes 
kormányfő nevét említsék eb
ben az összefüggésben.

Hír szerint Dentz tábornok 
szabadon bocsátása után Vi
chyi)® érkezik és itt magas 
tisztség vár reá. Úgy hírlik, 
hogy vezérkari főnökké fogják 
kinevezni.

ban Is nagy rombolást okoz
tak. Többszáz hordó olajat 
helyeztek el a gyárépületek 
belsejében és felgyújtották. 
A rombolás hatalmas vidék 
Iparát teszi tönkre. Arra 
számítanak, hogy a Dnyepe- 
rentúH szovjet ipar is mér
hetetlen kárt szenvedett, ami 
főleg a háborús termelés 
szempontjából jelent hát
rányt.

| radék légierejét, hogy Bud- 
I (enni tábornagy megvert se

regeinek segítségére siessen. A 
Kaukázusból, sőt a moszkvai 
katonai kerületből Is erre az 
arcvonalra vezényeltek át re
pülőgépeket A Dnyepertől 

űeleire egy előrenyomuló 
olasz hadoszlop ellen hét 
Martúi-borabázó és három 
Spitfire-lipusú szovjet vadász- 

i gép indult támadásra. Az 
olasz vadászgépek azonnal 
felvették a harcot éa vala
mennyi szovjet gépet lelőtték. 
A tudósító rámutat arra, hogy 
a szovjet gép legénységéből 
egyetlenegy sem menekült 
meg, mert nem voltak ejtő
ernyőik.

i

A Német Távirati Iroda 
tájékozott helyről szerzett 
értesülésé szerint a német 
légi haderő augusztus 29-én 
bolsevista hajőeélok ellen 
folytatott harcában a Finn
öbölben figyelemreméltó ered
ményeket ért el. Ezen a na
pon összesen három kereske
delmi hajót süllyesztett el 
telitalálattal, 11.900 tonna 
tartalommal. Ezenkívül meg
rongált hét kereskedelmi ha
jót, köztük egy 10.000 ton
nás nagy gőzöst. Német 
harc’.rcpiiiőgépek ugyanezen 
a tengerrészen , hatásos I;om- 
bala> latokkal árasztottak cl 
fgy szovjet cirkálót. (MTI.)

SÍÍ8KŐAVATÁS

volt textilnagykereskedö ' 
sírkőfelavatása f. hó 31-én ! 

d. e. % 11 órákor lesz . a - 
rákoskeresztúri tepí^t^ j 
ben. (15-ik parcella, XII. | 
sor, 36-ik sírhely.)

Felejthetetlen drága jó 
férjem, .

Goidscbmita

szereteti testvérünk, 

néhai

Fájdalomtól megtört 
szívvel tudatjuk, hogy

Sírkőavatást

r

emlékére augusztus 31-én, 
vasárnap d. é. 11 órakor 
tartjuk a rákoskeresztúri 
izr. temetőben. ,(17/c. 
parcella, 3-ik sor.)

Mélységes fájdalommal tu
datjuk. hogy

Ptterttft
f. hó 29-én 1. éves korá
ban meghalt.

Temetése vasárnap dél
után ’/sí órakor lesz a 
rákoskeresztúri izr. teme
tőben.

Gyászolják: édesapja:
Hermáim Sándor, édes
anyja: az. Lusztlg Magda 
és testvérkéje: Edit.

az. Herseh Johanna
f. hó 29-én hajnalban, 83-ik 
életévében hosszas ■ szenvedés 
után jobblétre szonderült.

Vasárnap d. u. 2 órakor 
temetjük a rákoskeresztúri izr. 
temetőben.
Gyászolják: Weiss Béla gyógy
szerész és dr. Weiss Aithúr 
ügyvéd fiai, Weiss Béláné 
menye. Weiss Dénes és Márta 
unokái, testvérei, rokonai és 

mindazok, akik szerették.
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Sorozatos razziák a trafikokban, papír
kereskedésekben — Egy tantuszrejtegetőt 

az ügyészségen letartóztattak

Az áíkormánybiztos tudva
levőleg megengedte a sör
gyáraknak, hogy a söradó 
emelésére való tekintettel, 
gyártmányaik árát a söradó
emelésnek megfelelően emel
hessék. Ezzel kapcsolatba:?, 
mint az Esti Kurír értesül, az 
árkormánybiztos 124.490. sz. 
rendeletével megengedte, hogy

[ a vendéglátó üzemek hétfőtől 
i kezdve a gyári árakhoz ará- 
; nyitva emelhessék az iize- 
! műkben kiszolgálásra kerülő 
| sör árát.
: Ez az áremelés a könnyebb
' söröknél a következő: 2 decis 
i piecolőnál 4, 3 decis pohár- 
i nál 6, félliteres korsónál 10 
1 fillér. A nehezebb söröknél:

2 decis piccolónál 4, a 3 de* 
cisnél 8, félliteres korsónál 
10 fillér. Az üvcgsöröknél az 
üveg nagysága és minősége 
szerint 8—10—12—14 és 25 
fillér az áremelés hétfőtől 
kezdve. Ez az utóbb emlí
tett 25 filléres áremelés a 
másf ötliteres úgy nevezet«csa
ládi sörre» vonatkozik.

Hetek óta folytat a Besz- | 
kárt eredménytelen nyomo- I 
zást a rejtélyesen eltűnt kis- I 
szakaszérmék után. Ismeret
len egyének spekulációs cé- | 
lókból elrejtették a tanluszok ■ 
százezreit, abban bízva, hogy 
a Beszkárt tantusz-érméi je
lentősen megdrágulnak és 
akkor önmaguknak munka 
nélkül nagy hasznot biztosí
tanak.

Hiábavaló volt a Beszkárt 
igazgatóságának többszöri fi
gyelmeztetése, továbbá az a 
bejelentése, hogy a kisszaka- 
szok elrejtő! ellen a legkér
lelhetetlenebb eljárást teszik 
folyamatba, ezeknek a fel
szólításoknak eredménye nem 
lett, olyannyira, hogy már- 
már a forgalom zavartalan
sága is veszélyben forgott.

A Beszkárt végül a hatósá
gokhoz fordult segítségért

Baróthy Pál dr., a buda
pesti királyi ügyészség veze
tője, beható tanulmányozás 
után arra az álláspontra ju
tott, hogy hatósági beavatko
zás szükséges. Ennek folya- 
mánvaként ma délelőtt a de
tektívek serege indult el a fő
város minden részébe, hogy 
felkutassa a tantuszrejtegető- 
ket.

Elsősorban azokhoz top
pantak be a valutaügyészség 
detektívjei, akik hivatássze
rűen foglalkoznak a tanlu- 
szok forgalomba hozatalával, 
dohánykisárusokhoz, papír
kereskedőkhöz.

A detektívek megjelenése 
több helyen nagy riadalmat 
okozott. A nyomozást végző 
hatósági közegek felszólításá
ra kénytelenek voltak enge
delmeskedni és a kutatás so
rán megdöbbentő adatok nyo
mára jutottak a detektívek.

Kiderült, hogy egyes papír
árukereskedők, dohányáru- 
fcok már hetek óta nem szol
gálták ki vevőiket, azzal a 
magyarázattal szolgáltak a 
kisszakaszokért jelentkezők
nek, hogy nem kaptak tan- 
luszérmét, ugyanekkor a kis- 
szakaszérméket elrejtették és 
a forgalomtól elvonták.

A ma délelőtti razzia a leg
több helyen eredménnyel zá
rult. Egymásután jelentették 
o valutaosztály detektívjei, 
hogy mely cégeknél sikerült 
nagymennyiségű kisszakasz- 
érmét lefoglalni.

Rövid pár óra alatt már hat 
'cég ellen indult meg az eljá
rás, sőt már letartóztatottja is 
Pan a razziának.

Baróthy Pál dr. királyi fő
ügyész ma délelőtt a nagyará
nyú razzia eddigi eredményé
ről hivatalos közlést. tett a 
sajtó számára, amely a kö
vetkezőképpen hangzik:

«A budapesti kir. ügyész
ség valutaosztálya Prohászka 
Károly. Somogyi Margit, Nagy 
Sándor, özv. Fáy Albcrtné, 
Zombory Ferenc és Somogyi

Ulolérhetetieniil éles
0.10 unt Széles él 

Károly dohányárus, papírárus 
ellen lefolytatott nyomozás 
rendjén 102.140 darab érmét 
talált elrejtve, amelyet a for
galomból elvontak, számítva 
arra, hogy a kisszakaszérme 
ára emelkedik.

A fenti mennyiséget bűn
jelül lefoglalta és Somogyi 
Károly budapesti lakost ár
drágító visszaélés bűntette 
miatt előzetes letartóztatásba 
helyezte/4

A hivatalos közlés egyben 
jelzi, hogy nagyarányú nyo
mozás van folyamatban, mert

Súlyosan megbüntettek 
egy miskolci sütőt 

az ehetetlen kenyér miatt
Miskolc, augusztus 30.

Marinov György miskolci 
sütőmester a nyáron olyan 
rossz minőségű kenyeret sü
tött és hozott forgalomba, 
hogy a közönség nem tudta 
megenni és emiatt rengeteg 
panasz érkezett a v.áros köz 
élelmezési hivatalához és a 
városbírósághoz.

A hatóság a feljelentések 
alapján megvizsgáltatta a ki
fogásolt kenyeret és megálla
pították, hogy Marinov azt 
búzából, rozsból, burgonyá
ból, tengeriből és árpából ké
szítette.

Fekete Bertalan miskolci i

ELFOGTÁK
az Ernst-múzeum betörőit
A főkapitányság detektívjei 

bravúros gyorsasággal és 
ügyességgel fogták el az 
Ernst-Múzeum betörőit. Mint 
emlékezetes, az utóbbi hetek
ben kétszer törtek be ismeret
len tettesek az Ernst-Mú- 
zeumba.

Az egyik betörést 12-én, a 
másik betörést pedig 25-én 
követték el és mindkét betö
rés során többezer pengő ér
tékű ezüstneenűt vittek el a 
múzeumból.

A rendőrség széleskörű 
nyomozást indított a mú
zeumbetörök kézrekerítésére. 
A detektívek napokon keresz
tül nyomoztak a betörők után 
s mára sikerült is a veszedel
mes betörőbandát elfogniok. A 

sikeres nyomozást a Káka. 
József detektívfelügyelő cso
portja végezte.

Ferencz József, 28 éves bá
dogossegéd. Szigeti Sándor, 
27 éves szerelő és Beck Jó
zsef;- 30 éves ablaktisztogató 
kerültek rendőrkézre.

A betörőbanda tagjai már 
régi ismerősei a rendőrség
nek. Mindegyikük többszörö
sen büntetett egyén és mór az 
első napokban őket gyanúsí
tották az Ernst-Múzeum betö
résének elkövetésével.

A betöréseket falbontás út
ján hajtották végre és mind
két esetben éjjel 'dolgoztak*, 
hogy munkájukban ne zavar
hassa őket senki.

FERENCJÓZSEF
KESERÜVIZ 

az ügyészség teljes egészében 
fel akarja göngyölíteni a tan 
tuszrejtegetők frontját.

Az ügyészség közlése egy
ben arra is utal, hogy rend
kívül súlyos minősítés alap
ján jár el a tantuszrejtegetők 
ellen, mert bűntett címén in
dította meg az eljárást a már 
leleplezett spekulánsok ellen.

A hatóságok e drákói ren
delkezései következtében re
mélhető, hogy a forgalom za
vartalanságát akadályozó tnn- 
tuszrejtegetés rövid idő alatt 
megszűnik.

polgármester intézkedésére a 
rossz kenyeret elkobozták és 
Marinov ellen megindult az 
eljárás, egyidejűén pedig a 
közélelmezési hivatal nem 
szolgáltat ki számára lisztet.

Az ehetetlen kenyér ügyét 
most tárgyalták a miskolci 
rendőri büntetőbíróságon.

A szakértők véleménye 
alapján Marinov Györgyöt 
500 pengő pénzbüntetésre, 
vagy huszonötnapi elzárásra 
ítélték.

Az ítéletet a hírlapokban is 
közzé kell tenni. Az ítélet el
len az ügyészi megbízott 
súlyosbításért fellebbezett.

Ma reggel a detektívek 
Ferencz Józsefet egy kültelki 
épülőfélben lévő ház falai 
között megbújva találták meg.

Ferencz József azután meg
nevezte társai rejtekhelyét. 
Szigeti Sándor és Beck József 
lakásán a detektívek ház
kutatást tartottak, melynek 
során megtalálták az Ernst 
Múzeumból lopott ékszerek 
nagy részét. A betörők az ér
tékes tárgyakat a kályhában 
és a szalmazsákban rejtették 
el.

A még hiányzó ékszereket 
orgazdák útján értékesítették 
és ezeket most keresik a de
tektívek.

A három betörőt, beismerő 
vallomásuk után, letartóztat
ták.

— Halálozás. Bárczay Fe
renc titkos tanácsost, a Ma
gyar Élet Pártjának vezér
helyettesét nagy gyász érte. 
Felesége, gróf Keglevich Ilona 
szombatra virradó éjszaka 
meghalt. A gyászhír társa- 
delmi és politikai körökben 
osztatlan részvétet keltett.

Bálint Sándor (Bustya 
háza) augusztus 27-én Buda
pesten hirtelen elhúnyt. Teme
tése vasárnap délelőtt fél12-kor 
a rákoskeresztúri izr. temetőben.

— A Júniusi Bajtársak Szö
vetsége szeptember 1-én este 
fel fi órai kezdettel a Nemzeti 
Kaszinó különtermében (bejárat 
a szépulcai oldalon) bajtársi 
összejövetelt tart Áz elnökég 
kéri a szövetség tagjait, hogy 
minél nagyobb számban jelen
jenek meg., . .

— Az „Országjárás" legújabb 
száma Tusnádfürdöről közöl 
érdekes riportot. Szirtes tudó
sítás számol be a Gyógyhelyig 
Bizottság vándorkiállításának vi
déki vágy -.siketérŐL - --

--------------------------- --------------------------------

EDDIG HÁROM LETARTÓZTATÁS TÖRTÉNT

Ma délelőtt nagy izgalom
mal tárgyalták a pestvárme
gyei főispáni hivatalban 
Bölcskevy László azonnali 
hatályú elbocsátását.

Bölcskevy a pestkörnyéki 
lisztellátási ügyeket intézte.

Csakhamar kiderült, hogy 
a főtisztviselö ellen meg
indult eljárás egy nagysza
bású árdrágítási ügy miatt 
történt, amelynek már három 
letartóztatottja van.

A budapesti királyi ügyész
ség valutaosztályának veze
tője: Kotsis Miklós főügyész
helyettes, Tóth Sándor detek- 
tívfőfelügyelö csoportvezetőt 
hízta meg a nagyszabású bűn
ügy részleteinek felderítésé
vel.

Megállapították ugyanis, 
hogy Komlós Zsigmond 49 
éves budapesti terményke
reskedő, Hentz Dezső 35 
éves hírlapíró, «A Tőke» 
című közgazdasági lap fele
lős szerkesztője és özv. Ha
lász Izsóné pestszenterzsébeti 
sütőüzem tulajdonosa nagy
arányú visszaéléseket köve
tett cl.

Az ügy nyomozásába bele
kapcsolódott a rendőrség is, 
amely a valutadetektívekkel 
együtt megállapította, hogy 
Hentz összeköttetésbe lépett 
lapjának volt munkatársával, 
Bölcskevy Lászlóval, a pest
környéki lisztellátási ügyek 
intézőjével, továbbá Romlás
sal, akiknek közreműködésé
vel szabálytalanul több vágón 
lisztet utaltak ki pestkörnyéki, 
gödöllői, mátyásföldi -és pest- 
szenterzsébeti sütői porosok
nak.

Egyes cégek 200—800 zsák 
lisztet kaptak, sőt felszabadí
tottak zárolt lisztet is, holott 
erre a rendeletek módot sem 
adták.

Hentz — a nyomozás ed
digi adatai szerint — egy-két 
pengős összegeket vett fel zsá
konként, a felvett pénzt Rom
lással osztotta meg, viszont 
Komlós a pékektől 5—10 fil
lér felárat követelt kilónként.

A nyomozás alapján vala
mennyi gyanúsított a pestvi
déki ügyészség elé került.

A kihallgatásokról szóló 
jegyzőkönyvek elkészülte után 
Komlőst, Hentzet és Halász 
Izsónét letartóztatták.

A letartóztatottak felfolya
modást jelentettek be.

Bölcskevy Lászlót a vissza
élések kipattanása után Pesl- 
vármegye főispánja nyomban 
elbocsátotta állásából.: A nyo
mozás a nagyarányú árdrágí
tási bűnügyben folyamatban 
van.

A déli órákban ült össze a 
pestvidéki törvényszék uzso- 
rabíróságá Boglutz László dr. 
elnöklésével és árdrágító visz* 
szaélés bűntette miatt’előzetes 
letartóztatásba helyezett mind
három vádlott további fogva- 
tartását rendelte el, ezzel el
utasította a felfolyamodáso- 
sokat.

Nyomban ezután megjelent 
Halász Izsőné védője és ható
sági orvosi bizonyítványt 
nyújtott be, mely merlnt'vé

dencén sürgős műtétet kell 
végrehajtani, mert állapota 
rendkívül súlyos.

A bíróság elrendelte Ha
lászná törvényszéki orvossal 
való megvizsgálását. Dr. Bév- 
komáromu András törvény
széki örvös nyomban meg
vizsgálta az asszonyt és meg
állapította, hogy azonnali 
műtéti beavatkozásra van 
szükség.

Letartóztattak egy munkást, 
aki busz betörést ismert be

q Az utóbbi időben soroza
tos betörések történtek Pest- 
szenterzsébeten. A főkapi
tányság bűnügyi osztályának 
detektívjei heteken keresztül 
nyomoztak a betörések tette
sének kézrekerítésére.

Végül tegnap este sikerült 
az egyik kültelki vendéglő
ben elfogni Fodor Tibor 20 
éves gyári munkást, többszö
rösen büntetett betörői.

Fodort a detektívek előál
lították a főkapitányságra, 
ahol még az éjszaka meg

Tiszta hangon hozza Európa fontosabb rádió
adóit közép- és hosszúhullámon az Orion 202. 
Fém őraskála, dinamikus hangszóró. Kis áram
fogyasztás, egyszerű kezelés, élethű hangszin

Az új rádiók nagy kiállítása

Sternberg
termében Rákóczi-Út 60

Árjegyzék ingyen! < «

A rövid félórával élőbb 
hozott letartóztatásról szóló 
döntést a bíróság ilyen kö
rülmények között kénytelen 
volt megváltoztatni és elren
delte özv. Halás? Izsóné azon
nali szabndlábrahelyezését.

Halásznét mentőautón sza
natóriumba szállították, ahol 
azonnal műtétet végeztek 
rajta.

kezdték kihallgatását.

A betörő bevallotta, hogy 
az elmúlt hónapban több 
mint húsz betörést követett el 
Pestszenterzsébetcn.

Főként magánlakásokba 
tört be, de behatolt több üz
letbe és műhelybe is. A bo 
töröt beismerő vallomást 
után letartóztatták. Ma déli
ben döntenek afelett, hogy 
statárjális bíróság elé állíti 
ják-e vagy sem, Fodor 
ugyanis a betöréseket az el
sötétítés ideje alatt követte el.

Vegye meg!

Erzsébet-körút 40
T. 221-664,222-082



.ESTI W r I? I í? 1941 aug. 30 shhbE

Hóman Bálint nyitja meg vasárnap 
a Balatoni Sporthetet

Zúszlódíszbe öltözött Balatonfüred, Siófok és Balaton- 
földvár. Vasárnap délelőtt 12 ágyúlövés fogja hirdetni a heted
ízben megrendezett Balatoni Sporthetet. Balaíonfüreden dél
előtt 10 órakor a kormány nevében Hóman Bálint nyitja meg 
a sporthetet, akit Albrecht királyi herceg, a sporthét fővédnöke 
fog üdvözölni. A sporthét megnyitása előtt ünnepi mise lesz. 
Az első napon Balatonfüreden a Balaton-átúszás versenye 
zajlik le, majd motorcsónakverseny lesz és a kerékpárosok 
Budapest—Balatonfüred távolsági versenyét futják le. Vasár
nap Balatonföldváron motorcsónakversenyek vannak, Siófokon 
pedig repülőversenyek.

Este a „Bajnokok tornáját" rendezik, amelyen boksz-, 
vívó-, birkózó- és tornászbajnokok mutatkoznak be. A Bala
toni Sporthét eddigi programja még jobban kibővült és nagy 
tömegeket várnak a balatoni versenyekre. Az 50%-os vasúti 
kedvezmények már érvényesek.

A Balatoni »Sporthét rendezőbizottsága értesíti a részt
vevőket, hogy szobáról és ellátásról mindenki előre gondos
kodjék, mert Balatonfüreden és Siófokon az utolsó napokban 
jenki részére sem lehet helyet biztosítani.

Az árkormánybiztos 125.700 számú rendeletével megálla
pított a szárított tészták legmagasabb árát. A 0-ás jelzésű búza
lisztből előállított, legfeljebb 12 százalék víztartalmú szárított 
tészták legmagasabb fogyasztói ára kilónként a következő:

Tarhonya és levestarhonya, tojás nélküli fehérárunál 
kg-ként 1.10—1.40, kéttojásos árunál 1.46—1.70, négytojásos 
árunál 1.82—2.10. Levestésztánál, ha tojásnélküli fehéráruról 
yan szó, 1.18—1.50, kéttojásos árunál 1.52—1.80. négytojásos 
árunál 1.88—2.20. Csőtésztánál, tojásnélküli árunál 1.24—1.60, 
kéttojásos árunál 1.60—2.00, négytojásos árunál 1.94—2.30. 
A legalacsonyabb és legmagasabb jegyzések közti árak aszerint 
változnak, hogy kilós, félkilós, negyedkilós vagy egytizedkilós 
csomagolásban kérik-e a vevők az árut.

Felemelték a kassai
cseretársulatok segélyét
Kassa törvényhatósági bi

zottságának kisgy ülése leg
utóbbi ülésén 9000 pengővel 
emelte fel a városban játszó 
pzintár sutátok segélyét.

Eddig 20.000 pengőt kap
lak évente a stagionák. Tol- 
nay Andor, az egyik Kassán 
játszó stagione igazgatója most 
ennek a segélynek felemelé
sét kérte.

A kisgyűlés úgy határozott, 
hogy havi 1000 pengős kész
pénzsegélyt állapít meg nyolc 
hónapon keresztül, ezenkívül 
10.000 pengő értékben fűtő
anyagot és több mint 11.000

1---
Kiállítás az Őszi Vásáron
a szovjet-ipar termékeiből
Ma állították össze az ille

tékes hatóságok és az őszi 
Vásár rendezői végérvénye
sen azt az anyagot, amelyet 
a csütörtökön megnyíló őszi 
Vásár „A szovjet-frontról" el
nevezéssel rendezendő 
kiállítás keretében fog 
falni.

külön 
bemu-

A szovjet-háborúban 
magyar csapatok

küzdő 
rengeteg 

zsákmányt és ezenkívül nagy 
számmal olyan árut küldtek 
haza, amely jellegzetes pro
duktuma a szovjetiparnak.

Egytől egyig olyan tárgy, 
Mmely a mindennapi élet köz
szükségleti cikkeinek körébe 
tartozik. Kiderült az anyag 
áttekintésénél, hogy az áruk
nak olyan tömege áll rendel
kezésre, melynek befogadá
sára az eddig 1200 négyzet
méter alaponéretre tervezett 
külön pavillonnál lényegesen 
nagyobb épületre volna szük
ség. Csak ezzel lesz magya
rázható az, hogy a Vásár ren
dezősége az áruk egyes típu
saiból csak egy-egy minta
példányt mutat be.

Bálaszám állnak raktárban 
fíéldául a szovjet konfekciói 
iparának terméké, De érdé? 

pengő értékben villanyáramot 
ad a színháznak. Pohl Sán
dor polgármester közölte a 
bizottsággal, hogy a közokta
tásügyi minisztériumban szer
zett értesülései szerint látoga
tottság szempontjából a leg
rosszabb állomása Kassa a 
színtársulatoknak.

Ezért szükség van segélyen 
kívül színpártoló egyesület 
létrehozására is.

Egyébként a Színészkamara 
teljesítette a város régi kíván
ságát és ettől az évtől kezdve 
sűrűbben váltják egymást az 
operett és prózai társulatok.

kés, hogy a rengeteg áru 
mind egy kaptafára készült

Végigkísért ez a primitivi
tás és az egyéni ízlésnek, de 
még a változó testméreteknek 
is semmibevétele mindazo
kon az árukon, amelyek a 
férfi és női lakosság öltözé
kéhez, tehát épp ahhoz a cso
porthoz tartoznak, amely a 
világ egyéb államaiban a leg
gazdagabb, legfantáziadúsabb 
változatosságot mutatja.

A szovjetfronton küzdő 
hős magyar hadsereg hadi
zsákmányát és a szovjet gaz
dasági életből vett tapasztala
tát közszemlére tevő külön- 
csoport áruját ma kezdik ki
szállítani az Őszí Vásár vá
rosligeti raktáraiba. A kiállí
tás a Vásárral egyidőben 
szeptember 4-én nyílik meg.

---- RÖViD-----  
NAPIHÍREK

A NEMRÉGIBEN c. préposttá 
kinevezett Barkóczy Sándor ke
rületi esperes, zuglói plébános 
vasárnap, augusztus 31-én dél
előtt 10 órakor mutatja be első 
préposti szentmiséjét a zuglói 
Páduai Szent Antalról nevezett 
plébániatemplomban és erre az 
az új prépost tisztelőit szeretet
tel hívja meg az egyházközség 
elnöksége. A préposti mise után 
d. e. 11 órakor a XIV., Angol
utca 26. sz. alatti kcltiírltázi 
mozi helyiségében díszközgyű
lést rendez az egyházközség és 
ennek keretében ünnepli kitiin 
tetett plébánosát.

ó

JÁVOR PÁL Becsének adta ki 
magát egy szélhámos Szabó Fe
renc szabómesternél, akitől szö
veteket csalt ki azzal, hogy 
megmutatja „Pali bátyjának". 
A szabómester inasával együtt 
indult el a szövetekkel, de az 
inast valamilyen ürüggyel visz- 
szakiildte és azután a zsákmá 
nyával együtt eltűnt. A szélhá
most azon a nyomon is keresi 
a rendőrség, hogy a szabómester 
állítása szerint eléggé hasonlít 
Jávor Pálhoz.

•ó
AZ ORSZÁGOS NÉP-ÉS CSA

LÁDVÉDELMI ALAP a közeli 
napokban kezdi meg azoknak a 
házaknak építési munkálatait, 
amelyeket az arra érdemes 
nagy családú szegény emberek 
kapnak. Egyelőre tizennégy 
kertes-családi ház épül.

TÉVEDÉSBŐL AGYONLŐTTE 
távoli rokonát, Vinkó István 42 
éves bajmoki lakost Tóth Ist
ván. Vinkó egy másik társával 
látogatóba ment Tóthoz, aki az 
éjszaka sötétjében betörőknek 
vélte a látogatókat és vadász
fegyverével rájuk lőtt.

♦
VONULT keresztül 

községen és villám 
katolikus temető ká-

VIHAR 
Szaniszló 
csapott a 
polnájába. A kápolnában szeren
csére nem tartózkodott senki, 
igy emberéletben nem esett kár.

♦
«VASÚTI ÚTMUTATÓA

MENETRENDKÖNYV. pótlékot 
adott ki, melyben tájékoztatja a 
közönséget a nyári menetrend
könyv kiadása óta bekövetke
zett menetrendváltozásokról. A 
kiadóhivatal díjtalanul megkül
di ezt a pótlékot mindenkinek, 
aki a Vasúti Útmutatóban 
szelvényen címéi közli.

♦

lévő

BÜ- 
hat- 
ka-

KILENCSZÁZ KERESZT 
ZA, ötven kereszt árpa és 
van kereszt zab égett el a 
rancskeszi községhez tartozó
Szénégetőpusztán, Török Gáspár 
majorjában. A tűz okát még 
nem ismerik.

r

FERENC JÓZSEF
KESERÜVIZ
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AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
valamennyi szakosztályának I. 
évfolyamára szeptember 27— 
30-ig bezárólag tart felvételi 
vizsgálatot

DR. MESZLÉNYI Z. LAJOS 
esztergomi segédpüspök nyári 
pihenőjéről visszaérkezett Esz
tergomba éa elfoglalta hivata
lát.

• i

MENNYI BÚZA TERMETT

az északi félgömbön?
———----- ——-———

A tavalyinál hatvan millió mázsával több termésre 
lehet az idén számítani

A római nemzetközi mező
gazdasági intézet legújabb fü
zetében annak ismételt hang
súlyozásával, hogy a háborús 
állapot folytán a nemzetközi 
hírszolgálat csak hézagoson 
működik és ennélfogva az 
idei termésbecslés nem tart
hat igényt a normális viszo
nyok között megszokott pon
tosságra, számszerű becslést 
ad az északi félgömb új búza
terméséről.

Az 1930—1939-i időszak
ban Európa átlagos búzater
melése (Oroszország nélkül) 
428 millió mázsa volt.

Legnagyobb volt a termés 
1938-ban: 500 miílió mázsa és 
a legkisebb 1930-ban: 370
midió mázsa.

Az intézet kifejti, hogy az 
idei búzatermés kilátásai a 
tavasz folyamán megjavultak, 
de arra utal, hogy június fo
lyamán a hadműveletek Ke- 
let-Európa nagy területeire

Amerika és Kanada
Észak-Amerikában — úgy’ 

az Unióban, mint Kanadában 
— a júniusi időjárás nem 
kedvezett a növényzetnek.

Mindazonáltal az Egyesült 
Államok téli búzatermését 
186 millió mázsára becsüli, 
158%-knI .jobbnak a tavalyi
nál és 16.5% jobbnak az utolsó 
5 év átlagánál. A hektáron- 
kínfi hozam szerinte 11.4 
mázsa, a tavalyi 11 mázsa 
volt, az utolsó 5 év állagában 
pedig 9.6 mázsa. A tavasz
búza első hivatalos becslése: 
65.6 millió mázsa, 37%-kaI 
haladja meg az 1935—39-iki 
átlagot. Az Unió összes búza
termése ezek szerint: 251 mil
lió mázsa (tavaly 22, az utolsó 
5 év átlagában 207).

Ez a bő termés a belszük- 
séglet levonásával legalább 
70 millió mázsányi kiviteli 
fölösleget ad, amely a már 
meglévő igen nagy készlete
ket növeli.

Kanada termésének becs
lése ingatagabb alapon nyug
szik, mivel a tavaszbúzával 
bevetett terület nagysága csak 
júliusban kerül ismertetésre.

A prairie-tartomúnyokban 
júniusban hiányzott az eső.

A május elején a fölműve- 
lésügyi hivatal által megálla
pított búzaterület alapulvétele 
mellett 80 millió mázsa búzát

RDET10 milliméter óra 3 P 
Állás — oktatás 1.50 P

Horthy Miklós-úti villa- 
rajonban adómentes, magas
földszintes úrivilla, 1X2, 
IXl-szobás komi, lakással, 

34.000-ért eladó.
Dr. HEGYI. Tel.: 139-683

4000 P-vei TÁRSAT
KERESEK cukorka, csemege 
üzletembe. Fix jövedelem le
hetséges. Közreműködéssel v. 
anélkül. „Főút vonaton" jel

igére kiadóba.

_ Francia tanárnő 
jutányos írón vállalja kezdők 
és haladók tanítását. Telefon: 

118-200.

Szőnyeget, ezüstöt 
PRIVÁTTÓL VENNÉK. Jel- 
ige: „PriTát vevő'' kiadóbe.

ÜZLETSZERZŐT, 
dmszerzőt felveszek. Jelent
kezés hétfőn délelőtt. Zenit 

Rádió, Andrássy-út 32. 

HIRDESSEN MM KURÍRBAN

kiterjedtek, úgyhogy a búza- 
és rozstermelés szempontjá
ból fontos területeken káro
sodásokra kell elkészülve len
nünk, amelyeknek mérvét le
hetetlen felbecsülni.

Végeredmény gyanánt az 
intézet Európa 1941-1 búza
termését 430 millió méter
mázsára becsüli a tavalyi 370 
millióval szemben. Ez hatvan 
milliós többlet

A rozsnak hektáronkinti 
hozamát általában jobbnak 
tartják a búzáénál. Oroszor
szágra vonatkozólag meg
jegyzi, hogy a háború kitöré
se előtt a vetések jó termést 
ígértek és hogy a jelentés 
szerkesztése idején az őszi 
búzának és rozsnak aratása a 
déli részeken kielégítő ered
ménnyel megkezdődött. A ta
vasziak vetési munkálatai vé
gükhöz közeledtek, mikor a 
hadműveletek megindultak.

az 1935—39-iki időszak átla
gával, 85 millióval szemben, 
tehát csak közepes termésről 
van szó, amely az erősen

Legjobb fiatal lovaink küzdenek! 
a liúszezea* peasgf®® 

Kokusi® «emlé Ik ver senybeií
Vasárnap futják a kétéve

sek és idősebb lovak első 
nagyobb kísérleti jellegű ver
senyét, a húszezer pengővel 
díjazott Kozma Ferenc emlék
versenyt. A legjobb kétévesek
kel szemben egyedül a három
éves Top weight képviseli az 
idősebb telivéreket.

Clauúius ismételten bebi
zonyította, hogy legjobb két
évesünk.

A munkában Top we'ght 
megelőzte ugyan Szabó Lajos 
lovát, de a munkaformákat 
nem fogadhatjuk biztos alapul 
az esélyek elbírálásánál.

A munkaformák után 
játszó fogadók koldusbotra 
jutottak. Több Ismert nagy
fogadó is ma kéregetésből 
tengeti életét.

A próbagalopptól függetle
nül Claudias győzelmét vár
juk, ha lovasa el nem alszik 
rajta.

BANK KERES 
gépíró nőt 

írott ajánlatok fizetési igény 
magyar gyorsírással. Kézzel 
megjelöléssel „(ókeresztény 
16759“ jeligére Blockner hir
detőjébe, Városház-utea 10.

H k Á Z
Nagykörűméi. 2-ezn. össz
komf. lakásokkal, 7360 bérj. 

112.000-ért eladó.
Dr. HEGYI. Tel.; Í39-S83

PERZSA
SZŐNYEGET 

magas áron veszek. Saglam, 
VI., Gr. Zichy Jenő-utca 10. 
TELEFON; 111-390

TÁRSULNÉK 
közreműködéssel, esetleg tör
vényes bejelenthetíséggel, íej- 

lűdésk'épes üzembe. Kisebb 
tóke van. Részletes ajánla
tokat sN e m árja, jeligére 

a kiadóba.

CSALÁDTAGNAK 
tekintene diákot jobl* zsidó 
c * a 1 á d. <Mussolini-térnél> 

jeligére a kiadóba.

Vadonatúj

kombinált szekrény 
és egy modern csillár etedé.

Sztv-u. 43. I. 10.

Félfehér teliháló 
tükörrel eladó.

Aradi-utca 22. IV. emelet 3.

GVERMEK-RÉZÁGY. jó ál
lapotban ELADÓ. Péterffy 
Sándor-utca 22. I. 0. Meg
tekinthető: vasárnap 10—1-ig 

és 3—7-ig.

KÁRPITOS
házakhoz ajánlkozik. 

Vidékre is megyek- IX.. 
Szvetenay-u. 7. A n g é l y.

Építőanyagok 
bútorfa, tűzifa, szén ipar
engedélyhez társét keresek. 
•Solt pénz, jeligére kiadóba.

korlátozott vetésterületnek és 
alacsony hektáronkinti ho
zamnak a folyománya. Július 
elején a prairieken esett és a 
kilátások megjavultak.

Észak-Amerika összes búza
termését tehát 335 millió má
zsára becsülik a tavalyi 377 
millióval szemben, de az 
előző 5 év átlaga csak 297 
millió q.

India búzatermésének becs
lése: 191 millió <j, ami 8 mil
lióval kisebb a tavalyi behor- 
dőltnél.

Törökország középtermést 
vár, kb. 40 millió mázsát. A 
japán búzatermés 15.8 millió 
q (1940-ben 18 millió), .Ázsia 
összes búzatermése, megköze
lítő becsléssel, 180 millió q, 
10 millióval kisebb a tavalyi
nál, de 8 millióval nagyobb 
az átlagosnál.

Az északafrikai francia 
gyarmatok búzatermése jó 
közepesnek ígérkezik, az 
egyiptomi a tavalyinak meg
felelő.

A jelentés még megemlíti, 
hogy a déli félgömbön, vagyis 
Argentínában és Ausztráliá
ban a búzavetések állapota 
kielégítő.

A Ligetteleid hendikepben 
Éviké elől lehet. Jó formában 
van és előző futásakor meg
verte Divinationt is. A kétéve
sek eladó hendikepjében a 
rendkívül gyors Ukulélé nyer
het, Rajta hál! Klimchával 
nyergében megelőzheti a Zan- 
gen-lovat

Jelöltjeink:
I. Qulek arrow, Balga,

Verpelét.
II. Piccador, Barearola,

True wonder.
III. Mtsmeluk, Marus,

Csőri.
IV. Clauúius, Top weight

Mahout.
V. Évike, Soros, Corso,

VI. Ukulélé, Rafia hát, 
Maharadzsa.

VII- Veritas, Dampierre, 
Kaláris.

VIII. Névtelen, Labrador, 
Schejbal-lovaglás.

A versenyek 3 órakor kez
dődnek.

RÁDIÓ
VÉTEL, CSERE. ELADÁS. 
Készfilékjavitásra díjmentes 
árajánlat. Ügynököt díjazok. 
Zenit Rádió. Andrássy-út 32.

Telefon: 125-024.

Mielőtt megválik 
eladó férfiruhájától, éksze
rétől, fehérneműitől, szőnye
geitől, szőrméjétől, bizalom
mal hívja 22-27-17-es szá
mot, azonnal jövök.

UJ BÉRAUTÓK 
TELEFON: 180-748 
Molnár-utca 51. G a r a g e.

ÖRÖK- vagy FŐBÉRLETI 
KOMFORTOS LAKAST KE
RESEK, egy- vagy kétszo
básat. lehetőleg Dunára né
zőt. <G a r a z o n> jeligére 
Blocknerhez. Városház-u. II.

RÓZSADOMBON.
SZÉP SZOBA1 

ELLÁTÁSSAL IS KIADÓ.
Telefon: 167-279
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BÍRÓSÁG ELÉ KERÜLT
A. BEJÁRÓNŐ,

mert nem akart riasztóügyeleti 
szolgálatot teljesíteni

Most kerülnek a bíróság elé a légvédelemmel kapcsolatos 
bűnügyek. Ilyen ügyet tárgyalt ma a büntetőtörvényszék Len
gyel-tanácsa. Kovács Józsefné bejárónő szerepelt vádlottként.

Kovácsáét légvédelmi szolgálattal kapcsolatos vétség címén 
Vonta felelősségre a bíróság. A bejárónő ez év április 16-án 
riasztóügyeleti szolgálatos kötelezettségének nem tett eleget: 
önkényesen távol maradt.

A házparancsnok feljelentésére indult meg az eljárás 
Kovácsáé ellen, aki a mai tárgyaláson azzal védekezett, hogy 
kérte a házparancsnokot, hogy más időben ossza be szolgá
latra, miután délelőttjei foglaltak.

A házparancsnok cáfolta a vádlott védekezését. Arról val
lott, hogy nála a vádlott ilyen irányú kérelmet nem terjesz
tett elő.

Az eredménytelen szembesítés után a törvényszék Kovács 
Jőzsefnét 12 napi fogházra átváltoztatható 60 pengőre ítélte. 
Az ítélet jogerős.

A szesz fényüzési 
értékhatárának felemelését 

kérik a f űszeresek
A szeszáremeléssel kapcsolatban a Fűszerkereskedők 

Országos Egyesülete felterjesztéssel fordult a pénzügyminisz
terhez, amelyben kérte a szesz fényüzési értékhatárának a 
megállapított 7 pengőről 15 pengőre való emelését. Az érték
határ megfelelő emelése — hangoztatja az egyesület felterjesz
tésében — lehetőséget adna arra, hogy csupán a drágább ital
áruk kerüljenek fényűzési forgalmi adó alá. Ebben az esetben 
megszűnne az a visszás állapot, hogy a szeszes italokat szaba
don árusító italmérők olyan előnyökhöz jutnak a zárt 
palackokban árusítókkal szemben, amely végeredményben 
egyértelmű a zárt palackokban árusított szesz forgalmának 
erős korlátozásával.

Emelkedett a fertőző 
megbetegedések száma — ---—ó—------
Csspríleis íissüíütífH’vos jetentese

m íőeáras egéssségü&tf* h&ltgseíóről

Csordás Elemér tisztifőor
vos ma adta ki félévi jelenté
sét a főváros közegészségügyi 
helyzetéről. Eszerint a fővá
ros közegészségügyi állapota 
az előző félévvel, illetőleg a 
mult év első felével összeha
sonlítva, rendkívül kedvező
nek mondható.

A jelentésből kitűnik, hogy 
1941 első felében 10.565 volt 
az élve születések száma 
Budapesten, míg a múlt év 
első felében csak 9547. Igaz, 
hogy tekintélyes részük nem 
bennszülött fővárosi volt. A 
Vidékiek leszámításával is 
azonban 7427 bennszülött bu
dapesti született élve 1941 
első felében, míg a múlt év 
első felében C656 budapesti 
őslakónak született gyermeke 
Budapesten,

Tehát 771-gye* javult a 
helyzet a születések vonalán.

A halálozási fronton is igen 
kedvező helyzetről számol be. 
a tisztifőorvos. A főváros te
rületén ez év első felében 
8919-én haltak meg, míg a 
mult év első felében 9743, te
hát 824-gvel kevesebb volt a 
halálozások száma. Ez a 
szám azonban az idegeneket 
’’ magában foglalja.

Esak a benszülött budapes
tieket véve figyelembe, 7073 
halálozás történt ez év első 
teliben, míg a mult év első 
felében 7775. Tehát végered
ményben 702-vel kevesebb 
budapesti költözött cl az élők 
Világából ebben a félévben.

Ezek szerint a benszülött 
budapestieknél 1473 a termé
szetes szaporodás.

A tisztifőorvosi jelentés 
hggaszfócn sok heveny fer

kárpitozott bátorokat 
gyönyörűen tisztít 

KULCSÁR ÉS HUPPÉRT 
' *■ 1 í, i ■ .1 .■ : :   ’

tőző megbetegedésről számol 
be. 13.087 volt ezek száma, a 
mult év első felében csak 
7634.

Tehát 5453-maI több ilyen 
megbetegedés volt.

A tisztifőorvos a rendkívüli 
emelkedést a kanyarómeg
betegedések számának emel
kedésével magyarázza. A vér
hasas megbetegedések száma 
is emelkedett. Áz első félévben 
104 ilyen megbetegedés tör
tént, míg a mult év első felé
ben csak 84. Ezenkívül még 
1509 vörhenyes megbetegedés 
fordult elő a mult félévi 
1399-cel szemben.

Az influenzás megbetegedé
sek száma is csaknem kétsze
resére emelkedett, 360-rói 
702-re.

Roncsoló toroklobbal 250 
beteget kezeltek.- Feltűnően 
emelkedett a gyermekbénulá- 
sos megbetegedések száma is.

A tüdőbeteggondozó Inté
zeteknél 22.000 új jelentkező 
volt, ezek közül 18.909 a ta
nuló.

Ezek az intézetek- összesen 
200.082 kezelést és rendelést 
tartottak az első fél évben

4 Budapesti Önkéntes 
Mentőegyesület 13.130 első
segélynyújtást és 13.867 szál
lítást. végzett.

A tisztifőorvos a továbbiak
ban beszámol még, hogy az 
első félévben egyetlen traho- 
más megbetegedés sem for
dult elő, nem fertőző traho- 
mája azonban nyolc tanuló
nak volt.

383 tanulónál észleltek 
szervi szívbajt, 13-nál epilep
sziát, 1351-nél golyvát.

800.000 dollár
Kolozsvár, aug. 30.

Érdekes hír érkezett a 
Szolnok-Doboka-megyei Bőd 
községből. A hír szerint 
Máriás Tivadar gazdálkodó 
800.000 dollárt örökölt egyik 
amerikai rokonától. A gaz
dálkodó annakidején szintén 
Amerikában élt, de később 
visszatért hazájába. Máriás 
most a hivatalokat járja, 
hogy örökségigényét érvénye
síteni tudja.

Gazdanap 
Balatonfüreden

A Falu-Gazdaszövetség a 
Balatoni Sport- és Borhét 
keretében, annak rendezőbi
zottságával karöltve, augusz
tus 31-én, vasárnap Balaton
füreden agrárszövetkezeti ki
állítással egybekötött ^Szé
chenyi gazda- és szövetkezeti 
napn-ot rendez.

A nagyszabású és általános 
érdeklődéssel várt szövetségi 
és szövetkezeti megmozdulás 
jelentőségét fokozza az az 
örvendetes tény, hogy a kiál
lítás, illetve a szövetkezeti 
gazdan ap ünnepségének meg
nyitását Bánffy Dániel báró 
földművelésügyi miniszter 
vállalta el.

Az ünnepély elnöki meg
nyitó beszédét Mayer János 
titkos tanácsos, a Falu-Gaz
daszövetség elnöke mondja, 
majd Krúdy Ferenc ország
gyűlési képviselő «A mező
gazdasági termelés folytonos
ságának biztosítása* címmel 
tart előadást. Az előadás után 
Somogyi Imre, Balatonfüred 
bírája «A gazdatársadalom és 
a szövetkezeti mozgalomn 
címmel értekezik, végül 
Czermann Antal országgyű
lési képviselő «Nemzetépítés 
és országrontás* címmel ad 
elő. Az előadásokhoz többen 
hozzászólnak.

A Széchenyi gazda- és szö
vetkezeti nap a legnagyobb 
szövetkezetek kiállításának 
keretéül szolgál.

A balatonfüredi kiállításon 
ugyanis a Falu-Gazdaszövet
ség legutóbbi ötéves munká
jának ismertetése mellett a 
Hangya központ, az Országos 
Magyar Tejszövetkezeti Köz
pont, a Gazdák Biztosító Szö
vetkezete, az OKH, a Futura 
és a Magyar Mezőgazdák 
■Szövetkezete ismertetik eddig 
elért eredményeiket és mun
kásságukat. *>.

— ősz-téli divatbemutató. A 
Budapesti Modellbemutatók Ak
ciójában tömörült fővárosi di
vatházak .szeptember 2-án és 
3-án tartják ősz-téli modell- 
bemutatójukat esti 7 órai kez
dettel a Hungária-nagyszálló 
dísztermében. A modelleket a 
Német Birodalmi Nőiszabó Ipar
testületek Szövetsége felkérésére 
Berlinben, Münchenben, Prágá
ban és Becsben is bemutatják.

— Házasság. Kas Ármin és 
neje leánya, Zsuzsa és özv. Dobó 
Istvánná fia, Mihály, holnap 
fél 12 órakor tartják esküvőjü
ket a budai öntőházutcai fő
templomban. (Minden külön ér
tesítés helyett.)

Weiiz Anikó (Újpest) és 
Porgesz Andor (Budapest) e hó 
31-én 12 órakor tartják esküvő
jüket az újpesti izr. templomban.

Hajdú Ági és dr. Wagner Ár
pád (Újpest) e hó 28-án házas
ságot kötöttek.

Gyebnár Erzsébet és Zánkai 
(Zdráhai) Pál e hó 31-én, va- 
sárnap délután fél 1 órakor tart
ják esküvőjüket a Deák-téri 
evangélikus templomban.

Amecikai (USA) 
qartán swcaktáilt 
négy művelt, jókölsejű, általános meg- 
becsölésnek örvwidő, önálló nagy
kereskedő fivér, akik ipari felkészült
séggel m rendelkeznek, FELESÉGÜL 
VENNÉNEK és magukkal vinnének 
koruknak megfelelő cca. 18-26 éves 
oly jólnevelt, komoly, művelt, jómeg- 
jelCTiésű. csinos úríleányokat, akiknek 
amerikai ROKONAI affidavHot (vízu
mot) é-, hajójegyet biztosan kfildené- 
nek. Kimerítő fényképes levelekéi csak 
KOMOLY elhatározás után kérünk. 
..Drscrét úriemberek 29-35-ig“ jel
igére Bloeknerbex, Városház-utca Ifi. 
— ■ ■ Uil ' I '| < I ■ II '

Hogyan osztják szét a szenet? 
————4----——

A budapesti kereskedőknek nagyobb mennyiségű 
szenet utalt ki a közellátási miniszter

Az anyaggazdálkodás szén
bizottsága minden hónapban 
megkapta a bányáktól a kö
vetkező hónap széntermelésé
nek előirányzását.

Ugyanakkór a bányák rész
letes kimutatásban előter
jesztették, hogy a várható 
termelésből kinek milyen 
mértékben fognak szenet ki
szolgáltatni.

A szállításokat azután a bá

1 Mimi márkát Ki elszámolási alapul 
AZ ÚJ BOLGÁR—ROMÁN 

áruszállítási egyezmény
A birodalmi márka álvette 

kiegyenlítő és szabályozó sze
repét a balkáni államok köl
csönös elszámolásaiban.

Az idei július 1-én kötött 
új román-bolgár áruszállítási 
és elszámolási megállapodás 
pedig azonfelül, hogy elszá
molási alapul a birodalmi 
márkát veszi — 32.50 leva, 
illetve 59 lej egyenlő egy 
limk elszámolási alapon —, 
közös elszámoló intézményül 
is a német elszámolási pénz
tárat (Deutsche Verrech- 
nungkasse) veszi igénybe és 
egymással mindennemű ki
fizetést ezen a pénztáron ke
resztül bonyolít ie.

Az adós természetesen le- 
vában, illetve lejben fizet s a 
hitelező lejben, illetve levában 
•kapja meg követelését, de 
az elszámolás a két ország 
nemzeti bankjain keresztül a 
Deutsche V errechnungkasse 
útján történik és mindegyik 
adós köteles az elszámolási 
pénztárnál olyan egyenlegek
ről gondoskodni, hogy a ki
fizetései akadálytalanul tör
ténhessenek meg.

A kölcsönös áruforgalmat 
az egyezmény első függelé
kéül alkalmazott keret szabja 
meg, de az áruszállításból 
eredő követeléseken kívül 
ugyanezen az úton számol el 
a két ország, illetve a két 
nemzeti bank mindennemű 
más fizetési kötelezettséget is, 
amelyeket az egyezmény 
ezekben a pontokban sorol 
fel:

a) az áruforgalommal kap
csolatos többi költségek,

b) a Romániában dolgozó 
bolgár kertészek és munká
sok megtakarításai,

c) a közlekedési vállalatok 
kölcsönös elszámolásai,

d) a posta és a telefon el
számolásai,

e) a diplomáciai és konzu
látusi képviseletek költségei, 
valamint a két állam vagy a 
két közigazgatás részéről kü
lönböző közintézmények ja
vára teljesítendő fizetések, 
mint amilyenek az iskolák, 
kolostorok, kereskedelmi ka
marák s egyebek,

f) tanárok, ügyvédek, új
ságírók s egyebek fizetése és 
tiszteletdíjai,

MŰVÉSZETIrr r z -ES
MŰHELYISKOLA
Badapesl, V., SzemÉlyniik-u. 9-n

Telefon: 119 — 519, 
Tanszakok:
Grafika, nöldlvat-tervexéa, 

épitő-lpartnüvésxet, 
textiltervezés, kerámia 

Előkészítő tanfolyamok. BeL-atágnaponta 
10—12, 3—6 óráig. Tanévnyitói szept. 1| 

nyák csak azok részére telje
sítették, akiknek megrendelé
seit engedélyezte, illetve jóvá
hagyta a széngazdálkodási 
bizottság elnöke.

Ez a rendszer most any- 
nyiban változott meg, hogy a 
házi fűtésre alkalmas szén 
elosztása a közellátási minisz
ter hatáskörébe került.

g) a turizmusból származó 
összegek,

h) minden más olyan fize
tési kötelezettség, amelyre az 
adós államnak megfelelő 
egyenlege van. Iía a fedezet 
hiányzik, akkor a két érde
kelt állam illetékes szervei 
kötelesek esetről esetre külön 
megállapodásokat létesíteni 
ezek rendezésére nézve.

Az. egyezmény azt is ki
mondja, hogy ha a fizetési 
eszköz nincs leiben, lávában, 
vagy birodalmi márkában ha
tározottan megszabva, akkor 
mindig birodalmi márkát 
kell érteni s mindig a berlini 
hivatalos jegyzésnek, vagy a 
birodalmi belső piaci árfo
lyamnak megfelelően.

Hatszáz birtokpert indít Kolozsvár 
a megszállás alatt elidegenített 

vagyona visszaszerzéséért
("Az Esti Kurir tudósítójának telefonjelentése.) Á meg* 

szállás alatt elidegenített városi vagyonrészeket Kolozsvár vá- 
ros vezetősége visszaperli jelenlegi tulajdonosaitól. A per* 
indítási szándék bejegyeztetése hetekkel ezelőtt megtörtént 
A bíróság most kezdi meg a város részéről megindított hatszáz 
birtokjogi per tárgyalását. Hozzávetőleges megállapítás szerint 
az elidegenített városi vagyon értéke egymillió pengő.

• i .

RUDAS
r

Ezzel kapcsolatban a buda- 
pesti és környéki kereskedők' 
részére a közellátási állam
titkár legutóbb már szét is 
osztott nagyobb mennyiségű 
szenet. Valószínűleg ugyan* 
ilyen módon történik az or
szág többi kereskedőinek 
háztartási szénnel való ellá
tása is. Az ipari szenek fórt 
galmát változatlanul a széni 
gazdálkodási bizottság irá-t 
nyitja.

A két nemzeti bank köz
vetlenül küldi meg egymás
nak a fizetési rendelkezése
ket, de ugyanakkor másola
tot küld a berlini elszámolá
si pénztárnak egy olyan táb
lázattal egy ütt, amely az ere
deti aláírásokat magában 
foglalja. (

A kifizetés csak akkor tör
ténik meg, amikor a berlini 
elszámolási pénztár értesí
tést küld arról, hogy az igé
nyelt márkaösszeg rendelke
zésre áll. A két nemzeti bank 
részéről a felek számára valói 
kifizetésnek ettől az időpont
tól kezdve a lehető legrövi
debb idő alatt meg kell tör
ténnie. j

■ ■:
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Kétezer állatot ölnek le havonta

a modem kispesti vágóhídon,
KISHIBDETES

atan a prtwyii varosak húsellátását
———.—

FELLENDÜLT A LÓ- ÉS CSACSIHÚS FOGYASZTÁS
Kispest, aug. 30.

Hajnali öt óra. Az első kis
pesti villamosok most indul
nak a hetvenezer lakosú pest
környéki városból Budapest 
felé a dolgozók ezreivel.

Az utcákon emberek siet
nek. Sűrű tömegek vonulnak 
a gyárakba, egy kisebb cso
port a közvágóhíd felé tart, 
ahol már hússzállító kocsik 
lepik el a bejáratot.

Az utca kövezett, de ha egy 
kocsi vagy autó robog erre
felé, mégjs olyan por keletke
zik; hogy alig lát az ember. 
A városi Öntözőkocsi ritkán 
jár itt, inkább csak a város 
központjában öntöz — mond
ják a várakozók.

Bent a vágóhídon már se
rényen folyik a munka. A ha
talmas, modern, villanyerőre 
berendezett üzemekben közel 
száz ember dolgozik.

Vágólegények, gépészek, ál
latorvosok és tisztviselők 
szorgoskodnak itt már hajnali 
öt órakor, hogy Pestkörnyék 
húsellátása biztosítva legyen.

Marhabögés, disznósivítás 
hasít a hajnali csendbe. Ez a 
lárma azonban az utóbbi idő
ben már a felére csökkent. 
Eddig ugyanis majdnem az 
'összes pestkörnyéki városok
ból ide hozták a hentesek a 
vágni valót. Most azonban be
vezették a központi elosztást 
és a városoknak jegyre adják 
ki a napi hús- és zsiradago- 
kat. Tehát feleannyi vágni- 
Való kerül a vágóhídra.

A kapun feltűnő tábla hir
deti, hogy idegeneknek szigo
rúan tilos a bemenet. Csak 
polgármesteri engedéllyel le
het bejutni. Látogató így is 
sok akad. Legutóbb egy nagy 
német közgazdasági lap mun
katársa látogatta meg a ha
talmas közvágóhidat s színes 
riportban számolt be lapjá
nak erről a modern közüzem
től.

Lóhus 
a vendéglői étlapon

'A közvágóhíd igazgatója, 
0r. Halmágyi Károly, készsé
gesen ad felvilágosítást min
denről, — amiről szabad. 
fTőle tudjuk meg, hogy Kis- 
'pcst hús- és zsír ellátása most 
már napról napra biztosítva 
Van. Molnár József dr. pol
gármester megszervezte a hús
ellátást és a város havonta 
11228 egymázsás sertést, 126 
'marhát, 250 borjút és az 
(utóbbi időben nem kevesebb, 
mint 120—150 lovat kap köz
fogyasztásra.

Arra a kérdésünkre, mi 
Igaz abból, hogy Kispesten 
fogyasztják a legtöbb szamár
húst, Halmágyi igazgató a 
leghatározottabban kijelen
tette, hogy ennek semmi alap
ba nincs.

Az elmúlt években, jobb 
Időkben, havonta alig 1—2 
csacsit, vagy lovat hoztak a 
Vágóhídra. Az elmúlt hóna
pokban azonban már roha
mosan fellendült a csacsihús- 
és lóhúsfogyasztás és május
ban 129 lovat vágtunk.

De arról szó sincs, hogy itt 
fogyna a legtöbb szamárhús..,

Kispesten egyébként már a 
legtöbb, vendéglőben is beve
tették a lóhúsfogyasztást.

Különösen a hústalan na
pokon mérnek ki igen sok ló
húst a vendéglőkben és lóhús* 
(üzemekben.

A lópecsenye és ló-bécsisze- 
ftf népszerű étel lett Kispes
ten.

Halmágyi Károly igazgató 
azután sorra megmutatja a 
közvágóhíd modern üzemeit, 
uillanyerőre berendezett ké
szülékeit, amelyek minden 
fájdalom nélkül ölik le az ál
latokat.

Egy ilyen villanyáramos 
„taglóval" percenként 10 ser
tést ölnek le.

Csak a bikákat tagiózzák

úgy, mint régen, de előbb eze
ket is kábítószerrel megrésze
gítik.

Itt dolgozik a húsmetélő
üzemben az egykor híres 
Károlyi Ferenc birkózóbajnok 
is, Kispest sporttársadalmá- 
nak nagy büszkesége. Már 
nem fiatal ember, de a vágó
legények most is elbújnak 
mellette, ha mázsás disznókat 
kell felrakni az asztalra.

Lakások:
BÁRHOL
BÁRMILYEN 

BÁRxMIKORRA 
di jtaSarao I 
kiadom főbérletét állami

nak. városinak.

EXPRESS-nél
Erzsébet-krt 16. f. 3. T 422-156

Bundát
vegyen nyáron Szemere 
szűcsnél, olcsó ár o n. 
Erzsébet-körút huszonhat

Hásmlik emeleten

ELEMI ÉS POLG. FIÚ- ÉS 
LEÁNYTANULÓKAT vallás- 
különbség nélkül vesznek fel 
havi 50.— P alapdíjért és a 
mellékdíjakért

SZENTENDREI
REFORMÁTUS
INTERNÁTUSOK

PROSPEKTUST KÜLD 
AZ IGAZGATÓSÁG

Csillárját,
Rádióját,
Gr airaof maját 
és lemezeit 

legelőnyösebben becserélena 

Reich »lís 
Bpest, VI., Vilmos cs.-út 45*

Kispest mármost biztosítja téli hússzükségletét
Fekete Lajos dr.-tól, a vá

ros főállatorvosától tudjuk 
meg, hogy Kispest városa 
90 százalékban lenyuzatja a 
leölt állatok bőrét s az anyag
gazdálkodás központjába szál
lítja feldolgozás céljából.

Ugyanakkor más városok, 
amelyek nem rendelkeznek 
ilyen modern vágóhíddal, 
még 40 százalékban sem tud
nak elszámolni a leült állatok 
bőrével.

— Az egyetlen baj csupán 
az — mondják a vágóhídon 
—, hogy legtöbbször kis ser
téseket küld a Mász és 130 
kg-os sertések helyett, alig 
egymázsás súlyú sertéseket 
kapunk. Ilyen napokon per
sze kevesebb hús jut a fo
gyasztóknak.

A rendkívüli háborús idők 
persze takarékosságot írnak 
elő az élelmiszerfogyasztás és 
a húsfogyasztás terén is. Kis
pesten azonban, ahol jobbára 
munkások laknak, nem sok
kal kevesebb hús kerül piac
ra, mint más, békésebb idők
ben.

Külön gondoskodás törté
nik a téli húsellátás biztosítá
sáról is Kispesten. Molnár Jó

zsef dr. polgármester — mint 
értesülünk — már intézke
dett azirányban, hogy a vá
ros gazdasági tanácsnoka 
utazzon le vidékre és vásárol
jon sertéseket.

Kispest város téli ellátá
sára 2500 sertés kellene, ezt 
a mennyiséget már most meg
vásárolják, hazahozzák és a 
város maga hizlalja a serté
seit.

Egyébként a központi el
osztóban is különös gondot 
fordítanak a pestkörnyéki 
városok lakosságának húsel
látására — mondja Halmágyi 
Károly igazgató, mert itt több 
a nehéz munkát végző ember.

A henteseknek sincs külö
nös okuk a panaszkodásra, 
hogy kevesebb a hús. Mert 
igaz ugyan az, hogy több 
hentes kénytelen volt be
csukni fióküzletét, mégis, az 
arányos áruelosztás követ
keztében egyformán jut az 
üzletekbe áru.

A többmillió pengős költ
ségen épített vágóhíd egyéb
ként nemcsak legszebb köz
épülete Kispestnek, de — leg
jövedelmezőbb pénzforrása is.

Mátyás Ferenc

Hetvenötezer francia frankosper 
Bolváry Géza filmrendező ellen
Bolváry Géza, az ismert 

filmrendező és felesége ellen 
Fritz Fromm párisi lakos 75 
ezer francia frank megfizeté
se iránt pert indított.

Keresetében arra hivatko
zott, hogy ezt az összeget 
Bolváryék kölcsönkapták tőle 
azzal, hogy visszafizetik, mi
helyt a rendezőnek a Boston- 
filmmel való kapcsolata meg
szűnik.

Ez a körülmény pedig be
következett, tehát követeli a 
kölcsön visszafizetését. A ke
resettel szemben Bolváryék 
arra hivatkoztak, hogy Fromm 
a szóbanforgó összeget Bol- 
várynak, aki a Boston-film- 
mel szerződéses viszonyban 
volt, gyártandó filmre előle
gül fizette. A biróság" megálla
pította, hogy Fritz Fromm 
1935-ig a berlini Boston film
vállalatnak volt ügyvezetője. 
A cégnek a Films Sonores To- 
bis párisi cégnél körülbelül 
egymillió frank követelése 
volt.

Ezt a követelést a német 
devizabíróságok engedélyével 
Frommra ruházták át, mert 
egy párisi szerző nagyobb 
követelést érvényesített a 
Boston-filmmel szemben.

A Films Sonores Tobis 
Framm nendelkezésére 1935- 
ben. Bolváry megbízottjának 
75.000 francia frankot kifize
tett, aminek pengő ellenérté
két Bolváryék fehérmegyei 
ingatlanuk vételárára fordí
tották.

A bíróság tanukat is hall
gatott ki, ezek között Walter 
von Ostma azt vallotta, hogy 
Bolváry a 75.000 frankot elő
állítandó filmre kapta.

Bolváryék elmondták, hogy 
1935-ben a Boston-fUinmel a 
rendező megállapodott, hogy 
három filmet készít nekik, 
kettőt Németországban, egyet 
pedig Budapesten, de Bol
váry kikötötte, hogy a szer
ződést addig nem írja alá, 
míg az előleget meg nem 
kapja.

A bizonyítási eljárás lefoly
tatása után a törvényszék úgy 
látta, hogy előleg folyósítás
ról van szó, amit megerősít a 
birodalmi filmkamara elnöké
nek irata is, amely szerint 
Bolváry a szóbanforgó össze
get előlegül kapta és ezért a 
keresetet elutasította. A bíró
ság azt sem látta bizonyított
nak, hogy a 75.000 frankot 
Fritz Fromm a saját szemé
lyében követelheti-e, vagy pe
dig ez a követelés a vállalatot 
illeti-e meg.

Az is bizonytalan, hogy 
Bolváry teljesítette-e azt a 
szolgáltatást, amelynek ellen
értékére az előleget felvette s 
miután ennek megállapításá
ra a kereset támpontot nem 
nyújt, ezért a követelés ezen 
a jogcímen rém volt megítél
hető.

Á törvényszék elutasító íté
letét a tábla Uzonyi-tanácsa, 
majd a Kúria Gébért Jőzsef- 
.tanécsa -helybenhagyta.

BETORBZBTT 
SZMÁK 
garszonbérletek. átutazószo- 
bák olcsón* napibérért, fő
lépcsőházi, tőlérleii lakások. 
Te!.: 122-158. EXPRESSNÉL. 
Erzsébet-körút 16.. töldszt 3.

ÜDÜLŐ,
a Széchenyi-hegyen, örökla
kásai néhány hét múlva tető 
alá kerülnek. Jegyezhetők 
még 1 és 3 szobásak, mai 
árakon, utánfizetés nélkül. 
Vasárnap egész nap a hely
színei!: Agancs-út 30., vagy 
hétköznap: TELEFON 115-497

ÖSKERESZTÉNY 

KERESKEDELMI 
ÜGYNÖKSÉG 

bel- és külföldi 
KÉPVISELETEKET 
ÁTVESZ. 
Ajánlatok „Agilis" jeligére 
Arató hirdetőbe, Erzsébet- 

körút 14.

TELJES

CSEMEGEÜZLET
BERENDEZÉS, 

elsőrendű minőség, márvány* 
pultok. Üvegállványok. Bér- 
gel-féle sonkavágőgép és mér
leg, porccilán és OveafelsKe- 

relés

eladó. Tel.: 157-020

ELVESZETT
csütörtökön délben, a Wes
selényi-!! teában, a Rotten- 
biller-utcán túl, a Liget felé 
eső részen, egy női pengő
erszény, melyben élelmiszer
jegyeken és néhány pengőn 
kívül egy vékony arany női 
karlánc, egy *4 karátos bri
liánskővel volt. A becsüle
tes megtaláló vagy nyomra
vezető magas jutalomban ré
szesül, VII., Erzsébet-körút 
40/42. sz. I. e. 2. ajtó alatt.

Idősebb úr keres
saját részére KÜLÖNBEJÁ- 
RATÜ BÚTOROZOTT SZÓ- 
BÁT fürdőszobahasználattal, 
teljes ellátással vagy anél
kül. szept. 15-ére, a város 
területén, esetleg Budán. 
<Tiszta> jeligére a kiadóba.

PERZSABUNDA 
szürke, vadonatúj, rövid, 

kézalatt 
jutányosán ELADÓ. 
Telefon: 223-890 és 228-081.

SVÁBHEGYEN
KERES ÜRINÖ MAGÁN
VILLÁBAN, emeleten, napos 
SZOBÁT ELLÁTÁSSAL. 

Szeged, Kárász-utca 9. 
Regdonné.

Állami alk. 
házmesterséget 

v. segédházm. vállal, villába 
is. Tót S., Margit-krt 50-52. 

földszint 10.

BIEDERMEIER intarziás gar
nitúra: 1 pamlag, 2 zsölye, 2 
szék eladó: Mogyoródi-út 75. 
(Egressy-tér mellett). Megte

kinthető délelőtt.

G Á Z S Ü T Ö 
jókarban ELADÓ délelőtti 
órákban. Teréz-körút 26. IV. 
em. 18. Telefon: 328-464.

IRODÁNAK 
különbejáratú utcai szoba 
telefonhasználattal KIADÓ* 
Paulay Ede-utca 15. I. em. 4.

AJÁNDÉKOZZUNK 
JÓ KÖNYVEKET!

Karakterológfa 8.60, — Sem
melweis. az anyák megmen- 
tőie 1.80. — Gyakorlati élet- 
böleseség 2.60. — Az ember 
lelki élete 3. — Ösztön. 
Kultúra. Illúziók. 1.80. — 
Kapható: ez Etti Kurír 

kiadóhivatalában.
V„ Vilmos császár-út Sí.

Egész évi 
fáradalmainkat 
GÖRÖMBÖI.YTAPOLCÁN. az

ANNA- 
SZÁLLÓBAN
PIHENJÜK KI.

Napi panzió
P 8.80-tői.
A fürdŐpaloía egész télen 
nyitva. ÉJJEL 3 ÓRÁIG 
hangulatos ZENE. TÁNC.

Madara!, írót tolláról...
Diákot

sapkájáról... 
DiÁKSAPKÁK 
KÁROLY-KÖRUT 3.

Budapest legszebb la
kásai, Margitszigetre 
néző. legszebb ki
látással, 1 szoba- 
hallosak, 2-szobásak 
és garszonok, közp. 
fűtéssel, melegvízzel 
kiadók. III.. Evező
utca 1. Vili.-, autó
buszmegálló Kolozsy- 
térnél. Tel : 115-497

Használt bútor
biztosan ió Hálók 150-101. 
sima hálók 230-tól, ebédlők 
190-től. gvön.vörű kombinált 
szobák használtak, újak. Új 
és használt konyhák, óriási 

választék Részletfizetés!
BÚTORMAGAZIN, 
Mária-utca 4 8.

HÁZ
Nyugatinál masszív, jól épí
tett, 8500 bér, 80.000 pengőn

VILLA
Sashegy elitjén adómentes 
2x1, 1x3 szoba hallos, 55.000 P 

Zímányi
Telefon: 120 - 874.

VATTÁS ÉS PEHELY 

PAPLANT
HOZOTT ANYAGBÓL 

jutányosán készít 
VIDÉKRE IS 

GLÓRIA
PAPLANIPAR,

Ó-utca 13. Telefon: 125 -965. 
KERESKEDŐKNEK angró ár

Utókúrára, üdülésre 
legideálisabb, 
legolcsóbb a

HŰVÖSVÖLGYI 
PARK 
SZANATÓRIUM

XII., Hidegkúti-út 78.
Telefon: 1 6 4 — 085

GUMI TRICIKLIRE 
már nem kell. Szereltesse 
fel triciklikerekét a szaba
dalmazott és tökéletes 

HEGRÓVA L. 
Számos előnye van a gumi 
mellett. Kapható: Gróf Jenő 
járműüzemében, Damjanich- 
utca 47. Telefon: 220—756

FESTÉSZET 
GRAFIKA, 

esti aktraizolás. textilterve
zés. reklámgrafika. Akadé
miai előkészítő. Mérsékelt 
díjak. Jelentkezés FÖRST- 
NER DÉNES festőművész 
műtermében. VII., Petcrdv- 
utca 39. Telefon: 420—468, 
1?—12. 4—6 óráig. (Város
ligetnél. 8, 10, 18. 23. vili

megálló.)

Német kisasszony
27 éves, hosszú és jó bizo
nyítványokkal ÁLLÁST KE
RES. Horthy Miklós-út 36. 
II. 6. Tel.: 256-556. Teréz k. a.

ANGÓRAFONÁST 
kikészítést, nagy gyakorlattal 
TANÍTOK. Damjanich-u. 18. 
I. udvar, IV. emelet 3. (lift).

T A N T E
német-francia délutánra gyer
mekekhez ajánlkozik. V.. Vé- 
csey*u. 5. fszt. 5. Frau S.

Fiatal TEXTILKERESKEDÖ- 
SEGÉDET szeptember 15, v. 
október 1-ére KERESÜNK, 
Glücksmann és Lövinger, 

Miskolc.

Elsőrangú kézilányt 
kalapsxalonba azonnal felve
szek. Hangold Magda, Váci

utca 19.

Fehér, hímzett

ZONGORATERITŐ 
és egy 6—7-éves fiú bőr
kabát eladó. VII. kerület, 
Nagyatádi Szabó-u. 29. IV. 1.

IZR. HÁZASPÁR 
szerény LAKÁS ELLENÉ
BEN váUalja HÁZTARTÁS 
VEZETÉSÉT. Ax asszony

KITŰNŐ 
SZAKÁCSNŐ

AZONNALI 
BEKÖLTÖZÉSRE 
LAKÁSOK
MELEG 
VÍZZEL 
KIADÓK.

II., KISRÓKUS-U. SÍ.

Budán: Pasarét legelején,
autóbusz-villamos megállónál 

kertes villában 
bútorozott, különbejáratú, er- 
kélyes nagy SAROKSZOBA 
magános előkelő úrnak, vagy 

hölgynek, esetleg 
diák le á n y n ak 
úricsaládnál kiad ó. Diák
leánynak: családtag gyanánt, 
ellátással, második otthon 
kínálkozik. Központi fűtés, 
melegvíz, fürdőszoba. tele
fon. <Ürivjllában» jeligére 

a kiadóba.

ELADÓ 
árja részére, betegség miatt, 
régen alapított, n agy - 

jövedelmű 
MEZŐGAZDASÁGI 
VÁLLALAT. 
Bevétel: évi százötvenezer 
pengő. Szakismeretek köny- 
nven elsajátíthatók. Átvétel
hez csak ÍOO.ÜOO kell. Jelige 
•Fényűző egzisztencia* Er
dős hirdetőbe, Teréz-krt 35.

FRANCIA BULI 
tigrisszürke, Zoli nevű, 

ELVESZETT
Kérem a megtalálót, 

jutalom ellenében 
adja le 

Eötvös-u. 46. III. 18.

ÁRUBESZERZÉS
HEZ PÉNZT 

adnék kereskedőnek vagy 
üzemnek, néhány havi le- 
bonvolltásra. hatezer P-ift. 
Részletes ajánlatot .összeg 
megjelölésével, jeligére Ba
logh hirdetőbe. Szt. István- 

körút 9.

KETTŐÉVES

aprított BÜKKFA 
és egyéb tüzelőanyag meg
rendelését azonnal etfelc- 
tuálom. TELEFON: 138—095,

Gyümölcs

KONZERVMESTER 
v. konzervgyártásban tökéle
tes cukrászsegéd felvétetik 
SZILASSY KONZERVÜZEM. 

Székesfehérvár.

VENNÉK 

jókarban lévő 2 rókáimét, 
KOMBINÁLT SZOBÁT pri
váttól. „Kifogástalan'* jeligé
re, Aratóhoz, Erzsébet-krt 14.

OLCSÓN szállít Rcsner 
Gyula cég ágytollüzemc Kis
kunfélegyháza. Tarka toll 
—.80. szürke fosztott 1.50,
2.50. fehér fosztott libától! 
4.20, jobb minőség
5.50, 6.—, . pehely,
szürke —. fehér 11, 13, 
15, paplan pehely 18. 20, 
22 pengő kilónként, papír
zsákba csomagolva, bér

mentve. utánvéttel.

Olcsó, de komoly
NÉMET — ANGOL 
nyelv és kereskedelmi levele
zés tanítás magánórákon.

TELEFON: 140-705.

Amerikai angolt tanít 
amerikai pedagógus 
felnőtteknek, gyermekeknek, 
Népszloház-u. 31. ül em. 1.

Intézetek részére PAPLANT, 
MATRACOT a legolcsóbban
készít Wtisz paptanos, VI

LAKÁS 
BÉRBEADÓ!

Ujlipótvárosi, üres

2 SZOBA HALLOS, 
ÖSSZKOMFORTOS 

modem, elegáns házban.

TELEFON: 118-075
Délután 3—5-iff.

ABONYI-UTCA 5. sz.
alatt elsőrendű kivitelben 
épülő társasvillában NAGY
MÉRETŰ 1, 2. 3 SZOBA

HALLOS

ÖRÖKLAKÁSOK
közp. fűtéssel, n^legyízzel 
leköthetők a helyszínen, vagy 
köznap d. u. Tel.: 293-610.

ALBÉRLETBE
KIADNÁM 

ragyogóan tiszta
KÉT SZOBÁMAT, 
telefonnal és fürdőszobával, 
autógejzirral. Tel.: 358-233, 

reggel és este 7—10-ig.

B É C S B E N 
ÉRETTSÉGIZETT

úrilány NÉMET. FRANCIA 
NYELVET nagy gyakorlattal 
TANÍT, korrepetálást vállal. 
Tel.: 420-191, d. u. 5-7 között.

Olcsábérű kétszobás 
összkomfortos LAKAS AZON. 
NALRA KIADÓ. Erzsébet ki- 
ráljné-úl 45 c. Tel.: 293-734. 

2-3 közölt. '

OLASZORSZÁG RÉSZÉRE 
KERESEK szabadalmakat 
árukra, eljárásokra és pót
anyagokra, bármilyen szak
mában. Megkeresések ,,Ott is 
előállítható" jeligére a ki

adóba.

196 grammos

ARANYDOBOZ 
privátnak eladó.

VÖrÖsmarty-u. 14. II. Sáfár, 
vasárnap 8—2-ig.

Üzlethelyiséget 
keresek gyári lerakat részére 
mellékutcában ,, Édesipar'1

jeligére a kiadóba.

Egy-két leánynak 
kitűnő otthont és elIátáÁ 
nyújt kiviáló pedagógus.

Damjanich-utca 49. II. 4.

SINGER
GÉPHÍMZŐ- 

munkát házhoz adnék. Feny
ves Miksa. Akácfa-u. 4. IV. 2.

Asztalostanoncct 
fizetéssel felveszek. KORDA, 

Váci-u. 6.

Betegápolásban 
jártas nő. ki háztartásban Is 
segédkezik, felvétetik. József, 

körút 86. III. 2.

OTTHONT TALÁL
pestkörnyéki házamban iuőa

■ Jeligére, kiadóba,
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MINDENFELŐL

BATÁVIÁBÓL érkezett jelen
tések szerint Holland - Indiának 
Japánnal való kereskedelme a 
gazdasági szankciók életbelépte
tése folytán jelentős akadályok
ba ütközik.

ROOSEVELT ELNÖK a Kí
nába utazó amerikai misszió 
szerepéről a következőket mon
dotta: A bizottság szerepe, hogy 
a kínai hatóságokkal egyetértés
ben megállapítsa Kína hadi
anyagszükségletét, megállapítsa 
a szükséges típusokat és a 
mennyiséget is. Az amerikai bi
zottság továbbá tanácsokat is 
ad a kínai kormánynak arra- 
nézve, hogyan lehet a kölcsön 
és a bérlettörvényt a leghaté
konyabban végrehajtani. Az 
amerikai bizottság elnöke Ma- 
gi’uder tábornok, aki állítólag 
tapasztalt Kína-szakértő. A tá
bornok kétszer működött Kíná
ban mint katonai attasé.

•

A «NEUE ZÜRCHER ZEI
TUNG# szerint Brüsszelben nyil
vánosságra hozták a belga há
borús veszteségeket. Eszerint 
8500 belga katona elesett, 18.583 
megsebesült, 200.000 fogságba 
esett. A foglyok közül eddig 
120.000-et bocsátottak szabadon. 
A polgári lakosság vesztesége 
halottakban 1000 ember, másfél 
millió belga Franciaországba 
menekült. Ezek közül 25.000 
Angliában tartózkodik, 5000 
Francia-Marokkóban, Portugá
liában és az Egyesült Államok
ban, a többi nagyrészt hazatért.

•

ROMÁN VÁLLALATOK NÁ
CIÓN ALIZÁLÁS A. Romániában 
az állam veszi át a hagyobb 
vállalatok részvényeit és fel
ügyeletét. A Resica, az Astra és 
a Malaxa-míívek sorsa ismere
tes, most a Vajdahunyadi Vas
füveket államosították.

•

AZ USZTASAPARANCSNOK- 
SÁG felszólította az összes usz- 
tasákat, hogy menjenek Zág
rábba és jelentkezzenek az usz- 
tasapáraiícsnokságnáL Aki nem 
Jelentkezik állását veszti.

•
A POGLAVNIK rendeletet 

adott ki, amely szerint ezentúl 
a halálos ítéleteket nem kötél 
által, hanem golyó által kell 
Végrehajtani.

•
A NÉMET VASÜT a katona

vonalokon étkezőkocsikat ren
dezett he a szabadságra utazó 
katonák kényelmére. A posta
kocsiból átalakított konyha
kocsikon 700 adag elkészítésére 
méretezett tűzhelyen készül a 
Meleg étel. v

e
A ROMÁN POSTA rendeletét 

®dott ki, amely szerint a külde
mények címirata és szövege 
csak román, német, olasz vagy 
francia lehet. A fuvarlevelek 
angol nyelvűek is lehetnek. A 
küldeményeket a román cenzúra 
ellenőrzi.

•
A VELENCEI FILMVER

SENY. Az NST jelenti: Augusz
tus 30-án nyitják meg Velencé
ben a Biennalét, a kétévenként 
tartott nagy fiimversenyt, amely 
szeptember 14-én zárul. Az idei 
versenyen tizenhét állam film
jeit mutatják be, még pedig 
csakis azokét az államokét, 
amelyek a nemrég átszervezett 
nemzetközi fllnikainarához csat
lakoztak. Az egyetlen kivétel 
Japán, amely még nem csatla
kozott a kamarához, viszont 
meghívták a versenyre. Igaz 
Ózonban, hogy Japán részvétele 
nagyon is kétséges, mert a je
lenlegi Viszonyok között a ja
pán filmeknek világkörüli utat 
kellene tenniük, hogy Velencébe 
érhessenek. A németek hat 
nagy filmet mutatnak be a ver
senyen, Az idei ünnepségek al
kalmazkodnak az idők komoly
ságához.

A MANILA! ÖBLÖT védőöve
zetté nyilvánították. Az öbölben 
a hajózást csökkentik.

Megépítik Kárpátalján 

A MAGYAR GROSS-GLOCKNER UTAT 
——--- ♦----- ———

Kilencvenkilom éteres gépkocsikö rút Rakó vidékén, 
ahol november elejétől június elejéig lehet síelni

A kivételes hatalom
A hivatalos lap mai száma 

közli a kormány 6320. számú 
rendeletét, amely szerint a 
szeptember hó 2. napjáig 
igénybevett kivételes hatal
mat az időközben bekövetke
zett hadiállapot miatt 1941 
szeptember 2. napját köve
tően is a háború tartamára 
igénybe veszi.

Kárpátalja nagyarányú fel
lendülés előtt áll. A magyar 
idegenforgalmi szervezetek 
már most serényen előkészül
nek a békeévek elkövetkezté- 
vel minden bizonnyal meg
induló nagy idegenforgalom
ra és sok újítást végeznek, 
hogy ezek az idők készület
lenül ne találják hazánknak 
ezt a gyönyörű vidékét.

Még Teleki Pál gróf, Ma
gyarország boldogemlékű mi
niszterelnöke idejében meg
állapították a magyar idegen
forgalmi szervezetek a kár
pátaljai területek fejlesztési 
csoportjait.

Ilyen fejlesztési területet 
Kárpátalján hármat jelöltek 
ki. Az első volt L'zsok és köz
vetlen környéke, a második 
Volóc és a Borzsava-havas, 
a harmadik pedig a Hahó— 
Hoverla—Tiszaborkút között 
fekvő háromszög.

Magyar Gross-Glockner-út 
a Mencsulra

Most Budapestre érkezett 
Padányi-Gulyás Béla, a Kár
pátalja idegenforgalmi szer
vezeteinek legfőbb ungvári 
irányítója és sikerült vele 
hosszabb beszélgetést folytat
ni az időszerű kárpátaljai 
idegenforgalmi kérdésekről.

— Nagyjelentőségű újítás 
készül éppen most Kárpát
alján — mondja Padányi- 
Gulyás Béla bevezetésképpen.

— A kormány legfrissebb 
terve megépíteni Kárpátalján 
a magyar Gross-Glockner- 
utat, amely kitűnő gépkocsi- 
mfiút lesz, összesen kilencven 
kilométer hosszúságban.

— Ezt az autóutat fel
vezetjük a tiszaborkúti Men
csulra, körülbelül 1800 méter 
magasságra. Rahóról indul

A kincstár ingyen ad telket...
Kárpátalja téli idegenfor

galma érdekében minden elő
készület megtörtént. Maga az 
állam nyújt segítőkezet mind
azoknak, akik ott valami mó
don belekapcsolódnak az 
idegenforgalomba.

Így az erdőkincstár komoly 
jelentkezőknek, akik bármi
lyen épületet akarnak épít
tetni idegenforgalmi célból, 
teljesen ingyen ad telket.

Ha pedig valahol nagyobb- 
szabású építkezést tervezné
nek — szállodát, üdülőt vagy 
sportszállót — az erdőkincs
tár nemcsak ingyen ad tel
ket, hanem ingyen utat is 
építtet az épülethez, hogy az 
új üdülőhelyet zavar nélkül 
lehessen megközelíteni.

A téli idegenforgalomra a 
Kárpátaljánál jobb és alkal
masabb helyet a jelenlegi, 
megnövekedett Magyarország 
területén sehol sem lehetne 
találni.

Itt november elsejétől jú
nius első hetéig állandóan 

Új rádiók 
összes toposainak 

bemutatása 
StecczegA UiácUi i 

Andráasy-út 14. Telelőn: 113-710 
Fiók: CORVIN ÁRUHÁZBAN 

Telelőn: 143 - 527
Kimerítő szinte. ö»reeitett 
árjegyzéket kívánatra ingyen 
küldünk.

Ezeken a vidékeken van
nak a Kárpátalja legelraga- 
dóbb szépségei, itt vannak 
a legzordabb erdők, a leg
nagyobb vizek, a legpompá
sabb síterepek és a legjobb 
közlekedési lehetőségek. Mind 
a három vidéknek nagy elő
nye az, hogy a fővárosból és 
az ország minden más helyé
ről vonaton könnyen meg 
lehet közelíteni, a fővárosból 
pedig gyorsvonaton, átszállás 
nélkül.

Mind a három vidéken meg 
is Indult az idegenforgalmi 
beruházások nagy munkája 
és az évek hosszú során át 
egyik idegenforgalmi létesít
mény a másik után készült 
el ezeken a helyeken. Sport
szállók, síugrósáncok, turista- 
menedékházak, vendégfoga
dók és más újítások készültek 
itt ét a fejlődés napról napra 
toiAvb tart.

majd ki, a most használatban 
levő erdei műút felhasználá
sával. A rahói 500 méteres 
szintről tehát 1800 méterre 
megyünk fel az új müúttal, 
majd ismét leszállunk 600 
méterre. A remek tájakon 
végigfutó autóutat két óra 
alatt futhatják majd végig a 
kocsik. Mivel a Kárpátalja 
legszebb és legvadabb vidé
kein fut végig az új út, az 
utasok számára rendkívüli 
élmény lesz egy-egy ilyen 
utazás. Itt már 1—1300 mé
ternél kezdődik a felső erdő
határ, azontúl remek gyep
havasok emelik a magasba 
széles ormukat. Ez a látvány 
nagyszerű élmény lesz és 
minden bizonnyal világhírre 
vergődik Kárpátalja az új út 
révén is.

van síelésre alkalmas hő, 
sportszállókka és túristame- 
nedékházakkal pedig a vidék 
annyira fel van szerelve, hogy 
már most is nagy tömegeket 
el lehet helyezni Kárpátalján.

Ha pedig ismét béke lesz, 
a tilos zónák megszűntével 
visszatérnek a szabad moz
gás lehetőségei és még több, 
ma tilos területen levő szálló 
és menedékház fog az ide
genforgalom szolgálatára áll
ni. Ebben az esetben Kárpát
alján sokezer sportolót és 
turistát lehet majd elszállá
solni és így bármekkora ide
genforgalmat is elbír majd ez 
a vidék.

Kárpátaljának nagy szeren
cséje gazdaságainak nagy szá
ma. így például a három fej
lesztési terület bármelyikén 
bőségesen vannak havasi tej
gazdaságok és tejüzemek, te
hát az egészséges táplálkozás 
előfeltételei mindenütt meg 
vannak.

— El lehet képzelni — 
fejezte be felvilágosításait Pa- 
dányi-Gulgás Béla —■, milyen 
forgalom lesz majd Kárpát
alján, ha szabad lesz a moz
gás az egész vidéken, ha meg

Óriási siker Prolongálva!

CSUKÓ és
____________PÉCSI

OMNIA és CORSO is

KRLRP

gondoljuk, hogy ma is meny
nyien vágnak neki Kárpátal
jának a nehéz viszonyok elle
nére is. Csak egy példát emlí
tek: a mult év novemberében 
a Sesulon lévő cserkész-turista 
mendékházban megszállt egy 
nyolcvantagú úri társaság, túl
nyomórészt hölgyek. Ezek 
lelkes sportszeretekből vállal
tak minden kényelmetlenséget, 
amit az ilyen régi, kezdetle
gesen berendezett turistaház 
nyújt és hónapokig hősiesen 
kitartottak a Sesul ormán, 
csak azért, mert rajongói a 
havas kárpáti tájnak, a nemes 
sísportnak és a zord, könyör
telen kárpáti télnek.

Novembertől március 15-lg 
fenn voltak a Sesulon, túráz
tak és síeltek és amikor ta
vasszal leszálltak a fehér 
poreukorlepedővel borított 
havasról, a legtöbben köny- 
nyes szemmel hagyták oda 
Kárpátalja csodavilágát.

Képzelhető, ha ott sok és 
modern sportszállás lesz majd 
üzemben, mennyivel több vá
rosi sportoló keresi majd fel 
Kárpátalját!

Halálra égett 
a gyufával játszadozó kisfiú

Aggtelek, augusztus 30.
Jóna János Szín községbeli gazdálkodó távollétében Béla 

nevű ötéves kisfia egy doboz gyufát talált és egymásután gyúj
togatta a szálakat, hogy a tűz féltőbb anásában gyönyörködjék. 
Egyszerre csak meggyulladt a ruhája, mire kétségbeesetten 
sikoltozni kezdett. A közelben azonban nem volt senki s mire 
a járókelők észrevették a lakásból kitóduló füstöt, a szeren
csétlen kisfiú olyan súlyos égési sebeket szenvedett, hogy né, 
hány óra múlva a miskolci közkórházira való szállítás után 
meghalt.

XII. Pius pápa a hadifoglyokért
A' Magyar Kurir jelenti: I 

Nagy világégések, háborúkés 
nemzetközi viszályok idején I 
a pápaság sem szemléli tétle
nül az ügyeket és az esemé
nyek folyását, hanem XV. Be
nedek pápa 1917 augusztus 
1-én elhangzott szavai sze
rint „Nem tekinti az ügyeket 
különleges politikai szem
pontból és nem dl! egyik had
viselő fél érdekeinek szolgá
latában vagy befolyásának 
hatása alatt, mert minden cse
lekedetét egyesegyedül a hí
vők közös atyjának szeretete 
és rettentő kötelességérzete 
irányítja."

Áz elődök példáját követi 
a jelenleg uralkodó XII. Pius 
pápa is, aki hatalmas moz
galmat indított a most folyó 
háborúk hadifoglyainak érde
kében.

E célból a római Szent 
Márta-téren Tudakozó Irodát 
állított fel és annak vezetését 
Evrenoff Sándor püspökre 
bízta.

Ennek az irodának ma 
száznál több tagja működik 
mindennap reggeltől estig.

Az iroda céljai: 1. a hadi
foglyok hollétének és hogylé- 
tőnek felkutatása, 2. a hozzá-

Ralión éppen a napokban 
nyitották meg az idén készült 
fövenyfürdőt, amely a Tisza 
balpartján, a vasúti állomás 
közelében fekszik, közel a 
parthoz. Hatalmas medence 
a rahói fövenyfürdő és a 
még egy, másutt nem igen 
található előnye van, az, 
hogy a fürdőzők közvetlen 
közelből láthatják az égbe- 
ütköző zöld ormokat, ame
lyek egyikén-másikán még 
forró nyárban is megcsillan
nak a hatalmas, ezüstösen 
fénylő hófoltok...

A mencsuli autós műül épí
tését rövidesen megkezdik és 
ha elkészül, Kárpátalja ide
genforgalmi kincsei hatalmas 
attrakcióval lesznek gazda
gabbak.

A magyar Gross-Glockner- 
út Magyarország egyik leghí
resebb látványossága lesz s a 
városi ember kényelmes autó
ülésről élvezheti majd a Kár
pátok zord, feketészöld feny
veseinek fenséges szépségét és 
morajló orgonaszavát.

Péchy-Horváth Rezső

tartozók értesítése és meg
nyugtatása, 3. a kérések és 
kívánságok közvetítése és ki
cserélése, végre 4. a foglyok 
helyzetének enyhítése, kicse
rélésüknek és a betegek haza
engedésének vagy kicserélésé
nek szorgalmazása, stb.

Az iroda működése kiterjed 
német, olasz, magyar, angol, 
francia, belga, holland, nor
vég, lengyel, litván, lett, ro
mán, orosz, görög, szerb, ka
nadai, indiai, japán, kínai, 
abessziniai, arab, ausztráliai, 
stb. hadifoglyokra, még pedig 
vallásra és világnézetre való 
tekintet nélkül.

A pápa által létesített iro
dához naponként átlagosan 
2000 levél, sürgöny, levelező
lap érkezik tudakozódással, 
személyek utáni érdeklődés
sel,. hála és köszönet nyilvá
nítással vagy újabb adat köz
lésével, esetleg kérésével.

A vatikáni rádió és távíró 
is belekapcsolódott ebbe a 
munkába. Az iroda munkás
sága néha hihetetlen föld
rajzi, politikai, harcjellegű és 
egyéb hátráltató nehézségekbe 
ütközik és sokszor előfordul, 
hogy egy-egy adat megszer
zése vagy továbbítása hetek 
előkészítő munkáját kívánja 
meg. Maga XII. Pius pápa 
minden héten érdeklődik egv- 
szer-kétszer az iroda műkö
dése felől és jelentést kér az 
eredményekről.

GYOPÁR TURISTA EGYESÜ
LET. Augusztus 31-én evezős
túra Horányba. 1. V.: Kátai 
Miklós. T.: Adria cs.-ház, fél 9 
órakor. 2. Pomáz, Stiassnyi- 
pihenő, Margitliget, Gyopárház. 
V.: Haufmaim Jenő. T.: 7 25- 
kor, Margühid, HÉV,

„Könyv és karabély*
Magyar számot adott ki a 

fasiszta olasz egyetemi hallt 
gatók lapja: Könyv és Kara
bély. Az újjáéledt olasz biro
dalom mélyreható problé- 
máit, küzdelmét és elért eredt 
menyét tárgyalja a folyóirat 
lendületes és meggyőző erő
vel, szinte biztatásként, hogy 
a most felépült Nagymagyart 
ország minden nehézséget let 
küzdő erőinek baráti támogat 
tást adjon.

Bizakodó jóleséssel állapít
hatjuk meg, hogy az új fa
siszta generáció százszázat 
lékig lekötötte magát a mát 
gyár igazság és törekvések 
melleit, mikor azt írja:

— Mi akarjuk, hogy Eu
rópa új és igazságos elreude- 
zésében Magyarország megt 
kapja az őt megillető helyet, 
azt a helyet, amelyet meg, 
érdemel hűségéért és becsü
letességéért.

—'■ Megérlelte reálpolitikal 
gyümölcsét azt a nem kis 
kockázatot magábanrejtő mát 
gyár kiállás Olaszország melt 
lett, mikor az -olasz bíródat 
lom megalapításáért küzdött 
s az egész világ ellene sze- 
gült és ki akarta éheztetnf 
asszonyaikat és gyermekeiket,

A Duce Olaszországa és 
mindenekelőtt a fasiszta párt 
szellemi gárdája nem feledi 
el ezt a magyar kiállást, 
mert Magyarország nem 
röpke szeszélyből állt akkor 
az igazság mellé, hanem po
litikájának alapvonása ez, 
ami megnyilvánul a jelenlegi 
küzdelemben is, midőn 
Európa ellenségei ellen fog
lalt állást. Éppen ezért —« 
írja a lap — Magyarország 
számára az újjárendezendő 
Európában meg kell adni az 
őt megillető helyet, «mivel 
Magyarország feltámadása 
Európa újjászületését is je» 
lenti#.

A lap több helyen foglal
kozik Magyarország törté
nemi szerepével és hangsú
lyozza, hogy a germánság 
európai szerepe, valamint az 
olasz nép kulturális és poli
tikai újjáéledése a magyar 
nemzet nagyságával és ere
jével volt összefüggésben.

Olaszország mindig gond
dal ápolta a magyar nemzet 
függetlenségét, kezdve a pá
pai támogatástól Magyaror
szág megalakulása alkalmá
ból a legutóbbi időkig.

A cikkek egész sorozati 
új színt ad az olasz részről 
eddig gyakran és a legfőbb 
helyről elhangzott politikai 
igényjogosultságunk elisme-j 
résének.

Ú
— A Szabadság, Serényi Gusz

táv politikai hetilapja új szá
mában Mikszáth Kálmántól, 
Egyed István egyetemi tanártól, 
Lendvai Istvántól, ifj. Hegedűt 
Sándortól és Okolicsányi László- 
tói közöl cikkeket. ,

— M. Utassy Gizi táncstudió- 
jában (Teréz-körút 6, T.: 224-270) 
a tanítás megkezdődött. Beiratás 
egész nap.

— A Magyar Közgazdaság ö 
heti száma érdekes tudósítást 
közöl az anyaggazdálkodás új 
rendjéről, a társadalombiztosí
tási pénzek felhasználásáról és 
a pénzügyi és ipari élet több 
kimagasló eseményeiről.

ZÁGRÁBI
VÁSÁR

aeeptfmber 4—15. Vizűm és utazási 
kedvezmények. Képviselet: Jusamart, 

Budapest, V., Dorottya-utca 6.
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A GAMMA AZ IDÉN TELJE
SEN ÁTSZERVEZTE CSAPA
TÁT. A Szent István Kupá
ban merészen átalakítóit új csa
pattal állott ki. ,1 csapat akkor 
még nem forrhatott össze, de az 
Elektromossal — amely később 
döntőbe került — mégis eldön
tetlenül játszottak. A bajnokság
ban a csapat eddig két győzel
met aratott. Vasárnap a csepeli 
WMFC-vel mérkőzik a csapat és 
ezt a találkozást dcrbijellegűnek 
tekintik, miután két forduló 
után a Gamma áll az első és a 
WMFC a második helyen. Ág- 
faivy Ipoly, a Gamma szakosz
tályi elnöke elmondotta, hogy 
csapatában három hely vitás 
még. Kapus Havas, vagy Bole- 
jnányi lesz, jobbfedezet Király, 
vagy Magda, balszélső Hárai, 
vagy Patkóié. Kincses játéka bi
zonyos. A gyakorlatozások során 
a játékosok jó formát mutat
tak. A mérkőzés V2ö érakor kez
dődik a lágymányosi EEAC- 
aporttelepen.

♦ ♦

A MEGYERIÉTI STADION
BAN az idén eisőízben szerepel 
az Cjpest csapata. A Stadion 
első bajnoki mérkőzésén a Sal
gótarjáni BTC az ellenfél. A csa
patokat tegnap összeállították; 
Újpest: Aknavölgyi—Kecskés,
Balogh II.—Nagymarosi, Mészá
ros, Balogh I.—Ádám, Vidor, 
Szusza, Zsengellér, Kalocsay dr. 
Az SBTC csapata: Géczv—Gás
pár. Tímár — Kiss, Debreceni, 
Mátrai—Balázs, Csubcrda, Pribi- 
iovics, Laczké, Borsánvi. A mér
kőzés a munkásjegyakció kere
tében kerül sorra. Az Cjpest tá
bora egyre erősödik és ez a kö
zönség lelkes játékot vár a csa
pattól. Az újpesti gyárak mun
kásai. az újpesti iskolák diák
jai és az újpesti leventék, akik 
az akció révén 40 és 20 filléres 
jegyekhez jutnak, a középcsapa
tok elleni mérkőzésén ugyan
olyan lelkesedéssel vonulnak fel 
teljes számban, akár a derbin, 
vagy nemzetközi mérkőzésen. A 
csapattól is azt várja a közön
ség, hogy minden ellenfelet egy
formán komolyan vegyen. A 
mérkőzés fél 6 órakor kezdődik. 
Bíró: Schramm. Előzőleg az 
UTE a Váci SE csapatával ját
szik. Kezdés: fél 4 órakor. Az 
UTE-ban szereplnek ezúttal Szik
lai, Sziics, Kálmán, Németh.

♦ ♦

NAGYVÁRAD CSAPATA Szol
nokon szerepel vasárnap. A 
tegnapi tréningen így állott fel 
fel a NAC: Várdai — Molnár, 
Dómján — Kalocsai II., Juhász, 
Deményi — Kovács II., Kovács 
I., Spieltnann, Bodola, Tóth 
III. Holnap a bajnoki mérkő
zésen Solymosí (Schlosser). to
vábbá Szurgyi és Haláti játsza
nak. A diósgyőri MÁV Kolozs
várott mérkőzik. A Lamnart— 
Ferencváros meccs a Bihari- 
tilon kerül sorra.

♦ ♦

DANHOLT mégegvszer szere
pel a Millenárison. A vasárnapi 
bukósisakos verseny 15 és 50 
kilométeres futamokból áll. 
Pataki és Szekeres is indulnak. 
A verseny a Millenárison 4 
órakor kezdődik.

♦ ♦

KUBINYI FRIGYES, az NSC 
volt olimpiai válogatott ver
senyzője a jövőben mint hiva
tásos versenyző szerepel.

TÖBB SZÁZ TURISTA VESZ 
RÉSZT a balatoni kiránduláson. 
A Magyarországi Kárpát Egye
sület szeptember 7—8-án kétna
pos kirándulást rendez a bala
toni hegyekbe, a Balatoni Sport
hét keretében. Ez alkalomból a 
turisták és a kirándulók 50 szá
zalékos vasúti kedvezményben 
részesülnek. Szeptember 7-én a 
balatonfüredi gróf Széchenyi Ist- 
ván-szobrot ünnepélyesen meg
koszorúzza az egyesület vezető
sége az egyesület nevében. Út
irány: Balatonfüred, Tihany, Ti
hanyi-félsziget, — Balatonfüred, 
Nemesgulács. Szentgyörgyhegy 

:(hálás). Badacsonytomaj, Bala
tonfüred. 8-án. hétfőn adja át a 
forgalomnak az MKE az átala
kított és kibővített újonnan fel
szerelt szentgyörgyhegvi turista- 
menedékházat. Utána túra Bada
csonyra. Indulás 7-én reggel 7 
óra 30 p. a Déli-pályaudvarról. 
Vissza Balatonfüredről 8-án 18 
óra 30 perckor. Jegyek csak elő- 
vételben a MKE irodájában 
válthatók kedden, szerdán, csü
törtökön és pénteken este 7—9 
óra között. A félárú jegy ára 
8 pengő. A túrát dr. Dornyai 
Béla aléln'ök, a keszthelyi mú
zeum igazgatója és Hernádi Já- 
Bo» MKE titkár vezetik.

Csütörtökön este tartják meg 
a szezón első főpróbáját 
a Nemzeti Színházban

A jövő héten már teljes üzemmel működik a Nemzeti 
Színhát, A megnyitó előadást pénteken tartják meg, színre- 
keríil a Csongor és Tünde. Előzőleg a Himnusz hangzik el, 
majd dr. Németh Antal igazgató mond bevezető beszédet.

A premier szombaton este lesz, amikor bemutatják Marjay 
„Győri kaland" című történelmi vígjátékát. Ezekben az első 
napokban a Nemzeti Színház játékrendje igy alakul: 6-án 
Győri kaland, 7-én Győri kaland, 8-án Győri kaland, 9-én 
Győri kaland.

Az első főpróbát az idei szezónban szeptember 4-én, azaz 
csütörtök este tartják meg a Győri kaland-bői. A Nemzeti Szín
házban mindig délelőtt szoktak lenni a főpróbák, az első fő
próba azonban este zajlik le, fél nyolc órai kezdettel.

-----------------0-----------------

Asszony, asszony, csókos asszony
Nagy siker a Műszínkörben

Szerda óta zsúfolt házak 
előtt játsszák a Műszinkörben a 
„Csókos asszony" című Zerko- 
pitz-operettet. Hegedűs Gyula 
egykori híres szerepét Solthg 
György játssza, mint vendég. 
Hír szerint olyan gázsit fizetnek 
a kitűnő színésznek, amilyent 
még köszínháznál sem igen 
szoktak adni...

Pénteken este illusztris ven
dége volt a Műszinkörnek: az 
előadáson megjelent maga Zer- 
kovitz Béla is. A színészek ki
teltek magukért, valamennyien 
remekül játszottak, de különö
sen Solthy György. Még egy 
vendége van az előadásnak:

-o-

Az indus varázskötél csodája

Az indiai fakirok sokszor 
megcsodált, rejtélyes mutatvá
nya: a magasba feldobott és a 
levegőben megálló kötél, ame
lyen a fakir gyorsan felkúszik 
a nézők szemeláttára s nyom
talanul eltűnik. Ezt a mutat
ványt európai bűvész vagy ar
tista sohasem tudta megcsinálni, 
de még csak meg sem tudták 
fejteni az indus fakirok művé
szetét.

Annál nagyobb feltűnést kel
tett néhány évvel ezelőtt egy 
elegáns úr, aki jelentkezett a 
párisi Cirque d’Hiverben és kö

A Három a kislány 
utolsó előadásai

A szabadtéri Három a kis
lány még kétszer kerül színre: 
ma, szombaton este és va
sárnap este. A vasárnapi elő
adás lesz a Három a kislány 
harmincadik előadása, a ki
tűnő produkciót több mint 
százezer ember nézte meg, 
ami nézőtéri rekordnak szá
mít.

Az utolsó előadáson is 
Pataky Kálmán és Honthy 
Hanna a főszereplő.

Haitiből - Erdélybe
Jacobi Viktor világot bejárt 

operettjének, a iednyvázdr-nak 
színhelye valahol Haitiben volt. 
Az lmago-film, amely az ope
rettet filmre vitte, a mesét Er
délybe helyezte át, abból ki
indulva, hogy ez a környék 
számunkra érdekesebb és meg- 
ragadóbb. Ebben a miliőben 
csendülnek fel Jacobi nagysze
rű dalai. A főszerepeket Sze- 
leczky Zita, Sárdg János, 
Vaszary Piroska, Kiss Manyi és 
Latabár Kálmán játsszák.

• Adorjánná M. Frida balctt- 
tánclntézete (Erzsébet-körút ék) 
szeptember 7-én, vasárnap este 
7 órakor nyílik meg össztánc 
keretében. Balett-, akrobatika-, 
stepptánctanfolyamok szeptem
ber 15-én délután, szalontánc
tanfolyamok szeptember 29-én, 
hétfőn kezdődnek. Beiratások és 
felvilágosítások szeptember 1-től 
délelőtt 11-tÓl. Telefon- 422-10*. > 

Verő Erzsi, aki mint Rica Maca 
bűvöli el a ligeti közönséget. 
Havassy Mimi játssza Katóka 
könnyből-mosolyból szőtt figu
ráját, kissé rekedten, de igazán 
kedvesen. Toalettjei egyenesen 
pazarok! De mindegyik színész 
pompás, Pálffy György, a bon- 
viván. Roller János, a táncos
komikus, Marjay Károly, a 
buffó és a nagyon ízes Sarkadi 
Gitta.

A „fa-opera" — ahogy tréfá
san nevezik a Müszinkört — ré
gen látott ilyen sikert, a szá
mok végén felhangzó taps el
nyomja még a liget zaját is.

zölte, hogy ismeri a fakirok 
mutatványát és bármikor haj
landó, minden segédeszköz nél
kül bemutatni. Áz illető Tőn 
nessen svéd artista volt, akinek 
nevét néhány hét alatt egész 
Páris ismerte. Tönnessen az 
utóbbi években Amerikában 
produkálta magát, minden fel
lépésével ezreket keresett. A vi
lágháború miatt Tönnessen 
visszatért Európába és első 
fellépése Budapesten a Fényes
cirkuszban lesz. Az indus va
rázskötél a Fényes-cirkusz szep
temberi műsorának egyik cso
dája.

o

A csábító 
Broadway filmen

A Kis lány — nagy kaland c. 
amerikai film új oldaláról mu
tatja be a közönségnek a new- 
yorki Broadway!, ahol szédítően 
kavarog az élet és ahol ezer és 
ezer embertípus él.

Az új amerikai film mindeze
ket a jellegzetes típusokat fel
vonultatja, szinte páratlan őszin
teséggel. A Joan Blondell és 
Melvyn Douglas főszereplésével 
készült film a közeljövőben 
Budapesten is bemutatásra kerül.

Nagy siker 
a „Premier 

a Nemzetiben'4
Jelentette az Esti Kurír, hogy 

a múlt héten filmet készítettek 
a Nemzeti Színházban Apáthy 
Imre rendezésében. A film címe: 
„Premier a Nemzeti Színház
ban" és azt mutatja be, hogy 
milyen utat fut meg a darab,., 
amíg a rendezői szobán, a próba
termeken, a szabóműhelyeken, 
a díszletfestőtermeken át eljut 
a premierig.

Az érdekes kultúrfilmet tegnap 
levetítették szakemberek előtt, 
igen nagy sikerrel. Apáthynak 
rengetegen gratuláltak a pompás 
munkához. A kis filmet a jövő 
héten már a közönség is lát
hatja.

* Brada balettakadémiáján 
a beíratások megkezdődtek. Na
ponta délután 2—6-ig. Jókai-tér 
1. Telefon; 116-810. ,

lom

Pénztári telefon: 224—064
Augusztus 30-tól naponta 
fél kilenckor, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap fél 

ötkor:

Vidám artistarevű
16 jelenetben

KOVÍCS kistó 
az új énekes primadonna, 

THE B0LL1NG STARS 
görkorcsolya-művészek, 

IIIB MYTOH 
a newyörki French Casino 

sztárja,

CORODiNI
a bűvészek királya,

RÉV ERZSI 
szubrettprimadonna, 

IRÉNÉ CLARTON 
csodálatos 

majomidomításai 

ZÁPOR ANNI 
az -AJ akrobatikus 

táncfenomén,

Bros BERRINI 
a levegő zsonglőréi, 

SÁROSI ANDOR 
LABOCH GERARD 

a remek énekesek,

TrioMORENOS 
a színpadi tánc 
magasiskolája, 

MAGYAR! TIBOR 
HEGYI PÉTER 

a kitűnő humorista-kettős,

DUÓ TRIXI 
mesterakrobaták, 

Tizenhat ragyogó görl 
Prof. STRÓBL 
szájharmónikaművész. 

Jleinemann" 
jazzretu 
16 szólistúral

Elővétel egész nap!

kS í S !t li S

Film
Sz. «■ izomba fl. ö flnn.o *" Taa*
ADMIRAL (Telefon: 353-707): Ui 

hold. (11, 142. 444. 446, 448. 4410.)
ALKOTÁS (Tel.: 355-374): Fehér sejk. 

(144, 446, 448. 1410. v. és ü.
442-kor is.)

ANDRÁSSY (Teletem: 124—127):
Elkésett levél. (%4, 946. %8,
9410. v. és ü. 11. 2. 4. 6. 3. 10.)

ÁTRIUM (Telefon: 154-024): Gyúr- 
kovics-fiúk. (146. 148. 4410. sz. v, 
és ü. 444-kor is.)

BELVÁROSI (Telefon: 384—563):
Vissza az úton. (4, 6. 8. 10, 
v. és fi. iobbt.: 4. 6. 8. 10 balt.: 
945. 947.)

BELVÁROSI HÍRADÓ CT : 181-244):
Á Mániától a modern bűvészeiig. — 
Moszkva bombázása. — Rajzos Hír
adó a Krím félszigetről. — A Gyön
gyös bokréta a Szigeten. — Híradók. 
(10-24 óráig.)

BODOGRAP <Te)efon: 149—510):
Repülő kalózok. (144, 146, 448, 1410. 
V. és ü. 11 és 442-kor is.)

BROADWAY (Telefon: 422-722):
András. (444, 446, 448, 4410,
sz. v. és 0. 442-kor is.)

BUDAI APOLLO 'Telefon - W1—5001: 
Hadjárat Jugoszlávia ellen. (445. 
947, 9. v„ ü. 442, 444. 446. 448. 4410.)

CAP1TOL (Tel.: 134-337): Egy tál 
lencse. (444 . 446. 448. 4410. v. és ü. 
442-kor is.)

CASINO (Tel.: 3S3—102): Gyurkovlcs- 
fiúk. (446, %8. 9410. sz.. v. és ü. 
444-kor is.)

CITY (T.: 111-140): Gyurkovles-flűk. 
(946. 948, 941ft sz.. v. és ü. 
944-kor isj

CORSO (T.: 182—818): Csákó és ka
lap. (446, 448. 4410. sz.. v. és ü. 
444-kor is.)

CORVIN (Tel : 138—988 és 139—584): 
Hadjárat Jugoszlávia ellen. (444. 
446, 448 , 4410, v. és fi. 442-kor is.)

DAMJANICH (Telefon: 425—644):
Uj hold. (444 . 446, 448. 4410, v. és 
ü. 442-kor is.)

OECSI (Telelem: 125-952 és 121—343): 
Csákó és kalap, (446. 448. 4410, sz.. 
v. és ü. 444-kor is.)

ELIT (T.: 114-502): A Manderley-ház 
asszonya. (445. 7. 4410. V. és ü. 
2-kor is.)

FÓRUM (Telefon: 189—707. 189—543): 
Érett lányok. (446, 448. 4410. sz.. 
v. és ü. 144-kor is.)

GLÓRIA (Telefon: 427—521):, Vissza 
az úton. (’45, 947, 9, sz. 444,
146. 448. 4410. v. és ü. 442-kor is.)

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ (T.: 222-499): 
A Mágiától a modern bűvészeiig. — 
Moszkva bombázása. — Rajzos Hír
adó a Krím félszigetről. — A Gyön
gyös bokréta a Szigeten. — Híradók. 
(9—24 óráig.)

HOLLYWOOD (Telelőn: 225—003):
Egy asszony három élete, (445. 7. 
441(1. v. és ü. 2-kor is.)

HOMEROS (Telefonszám: 496-178): 
Uj hald. (445. %7, 9, V., ü. 442-től.)

IPOLY (Telefon: 292-626): Vissza az 
úton. (444. 446. 448. 4410. V. és ü. 
442-kor is.)

józsefvárosi (Telefon: 131-310): 
Árvíz Indiában. (444. 446. 448, 4410, 
v. és EL 442-kor is.)

KAMARA (Tel.: 423-901): Gulliver 
a törpék országában. (11. 2. 4, 6. 
8, 10.)

KULTUR KERT-MOZGÓ (Telefonszám: 
188—120): Egy lány, aki mindent tud. 
(5, *448, kertben: 8. 4410, v. és ü. 
942, 944. 946, kertben: 8. 9410.)

LLOYD (T.: 111—99): Modern szhn- 
fónia. (444 , 446, 448, 4410. v, és ö. 
442-kor is.)

NYUGAT MOZGÓ (Telefon: 121-022): 
Vissza az úton. (444, 446, 448, 4410, 
v. és ü. 442-kor is.)

0DE0N (T.: 422-785): Vissza az úton. 
(445. 947. 4410. sz. 444. 446. 448.

. 4410. v. és ü. 442-kor is.)
OLYMPIA (Tel.: 423-188): Asszonyok 

a börtönben. (11, 2. 4, 6. 8, 10.)
OMNIA (Tel.: 130-125 és 138-071): 

Csákó és kalap. (5. 448. 4410. sz.. 
v.-és ü. 3-kor Is.)

ORIENT (Telefon: 114—926): A fehér 
sejk. (444, 446. 4-48. 44 10, v. é* «• 
442-kor is.)

OTTHON (Telefon: 146-447): Vissza 
az úton. (4-44, 446, 448, 4410, V. 
és fi. 442-kor is.)

PALACE (T.: 221-222): Dankó Pista. 
(11. 2. 4. 6. 8. 10 )

PÁTRIA (T.: 145—673): Havasi vad
madár. (4, 6, 8, 10, v., ö. 2-kor Is.)

PHÖNIX (T.: 223-242): Vissza az tton. 
<11. 1. 3. 5 448. 4410.)

Nyitva marad 
a Párisién Grill
A Párisién Grill, a Margitszi

get gyönyörű palutája az idén, 
eltérően az elmúlt évektől, 
szeptember elsejétől is nyitva 
marad a nagy sikerre, a gyö
nyörű időre és a Budapesten 
tartózkodó idegenekre való te
kintettel. Virágos parkettjén ter
mészetesen tovább játssza híres 
revfijét is a remek szereplők
kel.

F elülvizsgál jak 
a betiltott 

Karády-filmet
A Ne kérdezd ki voltam című 

új Karády-filmet a cenzúra
bizottság a film egyes kifogásol
ható jelenetei miatt betiltotta, 
illetve előadásra n«m engedi- 
luezie, —'•“-'"■•-Ök.

RADAY MOZGÓ (Telefon: 382-581H 
Az én lányom nem olyan. (5. 443.
4410. v. és ű. 2. 4. 6. 8, 10.)

RADIUS (Tel.: 122—098 és 120—564)1 
Intermezzo. (446, 948. 9410, sz.. V. 
és ü 444-kor is.)

REX FILMSZÍNHÁZ (Tel.: 228—<20)s 
Vissza az úton. (445, 947, 9, sz. 444. 
446 . 448. 1410. v. és ü. 4a2-kor is.)

RIALTO (Telefon: 224-443): ökiiljog. 
(11. 1, 3- J4S 448, 4410.)

ROYAL APOLLO (Telefon; 222—002): 
Elsodort ember. (446, 448. 9410,
sz.. v. és ü. 4. 6 8. 10)

SAVOY (T.: 146—040): Havasi vad- 
madár. (444, 446, 448. 4410, v. és ű. 
442-kor is.)

SCALA (Tel.: 114-411): Mindenki! 
érhet szerencse. (446. 448. 9410.
sz.. v és ü 3-kor is.)

SIMPLON (T.: 268-999): Egy asszony 
három élete. (445. 7. 4410, v. és ü. 
2-kor is.)

STÚDIÓ (Tel.: 225-276): Kozákok 
kapitánya. (11. 442. 444. 446. 448,
44io.)

TIVOLI (T.: 225-602): Vissza az úton. 
(944. 946. 948. 9410. v. és ü. 11 és 
942-kor is.)

TÚRÁN (Telefon: 120-003): Uj hold. 
(11. 442, 4. 6. & 10. v. és ü. 11. 2. 
4. 6. 8. 10.)

Színház
Margitsziget! Szabadtéri Színpad 

(¥>9). Szombat, vasárnap: Három a 
kislány.

Erzsébetvárosi Színház (146, %9).
Minden este, önnep és vasárnap dél
után: Recskereki menvecske.

Royal Revű Színház (^9. csütörtök, 
szombat és vasárnap l/zo). Szombat
tól: Fortissimo

Komédia Orfeum (149). Minden 
este: Minden tehén fekete.

Kamara Varieté (¥29. szombat és 
ünnepnap 6, 9. vasárnap ¥j4. ¥Í7. ö). 
Az első fecske.

Nemzeti Bábjáték (Podmaniczky- 
utca 8. szám.) (4. 8). Minden este: 
Baj van a mennyországban, szom
bat és vasárnap d. u.: Soktudó fiú.

Fényes Nagycirkusz (8). Minden 
este: Augusztusi cirkuszparádé.

Magyar Műszínkör. Mindennap (¥26. 
¥28): Csóko's asszony, vasárnap (^4» 
6, 8): Csókos asszony.

Rádió
Állandó míísorszúmok. Budáé 

pest I. <1.40: Ébresztő, torna. 7t 
Hirek, közlemények, étrend, 
hanglemezek. 10: Hirek. 11.101 
Nemzetközi vízjelzőszolgálat. 12t 
Himnusz, időjárásjelentés. 12.40: 
Hirek. 1,20: Időjelzés, időjárás, 
és vízállásjelentés. 2.30: Hírek, 
2.45: Műsorismertetés. 3: Arlo. 
lyainhírek, piaci árak, élelmi, 
szerárak. 4.45: Időjelzés, időjá. 
rásjelentés, hirek. 5: Hírek szlo« 
rák és ruszin nyelven. 7: Hirek' 
magyar, német és román nyel, 
veu. 9.40: Hírek, időjárásjelen, 
tés és 12: Hírek. )

Szombat, augusztus 36.
BUDAPEST I. 3 20: Szórakoztató 

zene. 4.10: Ifjúsági rádió. 5.15: Máday- 
hármas. 0.15: Légierők zenekara. 7.20: 
IJangképek kmeu-onnan. 7.50: Lóver- 
oeayeredmények. 8.00: Tamási Áron 
elbeszélése. 8.20: Koréh Endre énekel, 
9.00: Ravasz László dr. püspök elő
adása. 0.20: Hangképek a felszabadu
lás napjaiból. ÍO.IO: Rádiózenekar, 
11.25: Hanglemezek.

Vasárnap, augusztus 31. T
BUDAPEST I. 8.00: Hanglemezek, 

8.45: Hírek. 10.00: Ref. istentisztelet. 
11.00: Róm. kát. szentbeszéd. 12.20: 
Időjelzés. 12.30: Székesfővárosi Zene
kar. 1.00: Közvetítés SzovátafürdőrőL
I. 45: Hírek. 2.00: Hanglemezek. 3.00: 
Gazdasági tanácsadó. 3.45: Bura Sán
dor cigányzenekara. 4.40: Előadás Jó
kairól. 5.0(1: Hirek. 5.20: Honvéd
műsor. 6.25: Chappy-zmekar. 7.20: 
Sportközvetítés Balatonfiiredról. 8.05: 
Losonczy György énekel. 8.30: „A 
hős". (Burleszk.) 10.10: Kalmár Pál 
énekel cigányzenekísérettel. 11.25: 
Tánclemezek.

Hétfő, szeptember í. 1
BUDAPEST I. 10.20 és 10.45: Fel

olvasások. 12,10: Hanglemezek. 1.30: 
Cigányzenekar. 3.20: Zongorajáték. 
3.50: Ének zongorakiséreltel. 4.15t 
Fábián István előadása. 5.15: „Mind
nyájunk gondjai**. 5.35: Rádiózenckar. 
5.50: Bódai Jenő tréfái. 6.35: Katonai 
előadás. 7.20: Dalkör. 7.40: Cser Lászlót 
kínai hithirdető előadása. 8.10: Opera
házi zenekar. 10.10; Tánctemezeki
II. 30: Cigányzenekar.

O------------------

Az érdekeltek a betiltó végzéá 
ellen fellebbezéssel éltek, aminek 
következtében a film egyik kó
piáját felkérették a belügy
minisztériumba a felűlvizsgábU 
bizottsághoz, ott fognak rövidé, 
sen dönteni a film további sor
sáról. Bizonyára, kisebb változ
tatással, engedélyezni fogják 4 
filmet.

Ma este nyílik 
a Royal Színház

Heínemann Sándor vezetése 
alatt ma este kinyitja kapuit a 
Royal Revűszínház és bemu
tatja «Fortisslmo» című revűjét,

A .Fortissimo- a kitűnő szíj 
nészgárdán kívül egész sereg 
ragyogó artistát foglalkoztat. A 
pompás díszleteket Bercsényi 
Tibor tervezte, a zenekart pedig 
maga az igazgató, Hctocmann 

<Sún4oit vezényli



——wsi nn. 30 9
10 milliméter őrá 3 F
Állás — oktatás 1.50 P

Felielflöll 

még o 8 c s ó b b 
Tarka toll 76 fia., jobb 1.20, 
sz. vegyes fosztott 1.40, 
jobb 2.20, még jobb y2.80. 
Fehér foszlott libától! 4.2:% 
jobb 5.20. még jobb 0.20, 
kimondott jóminőségű 7»—• 
Pehelyest 8.-— pengőtől szál
lít, 5-kílós papírzsák cso
magolásban, bér mentve 
utánvéttel. Tisztviselőknek 
3% kedvezményt nyújtok. 
'V A R G A ANTAL ágy toll- 
vállalata, Kiskunfélegyháza.

rt, Magyarország legna
gyobb zongoraterme: VII., 
ErzsébeLkrl. 19. Olcsóságban, 
választékban, megbízhatóság
ban vezet. Kényelmes rész
let Vétel! Csere! Hangolás! 

Szállítás?
Bérzongorák legolcsóbban. 

Telefon' 222—616

TAKARÉKOS TŰZHELY
FA. SZÉN, FASZENTUZELÉS

„El © S F Ó El”

5 edényben főz, 2 sütőben süt 
EGY ÓRÁN ÁT 9 FILLÉRÉRT I 
NAGY TÜZELŐ MEGTAKARÍ
TÁS. GYÁRTJA: HEGEDŰS 
BÁLINT, Rpalota Bemutató: 
öpest. Rákóczi-út 80. (sz. 8.

Tökéletes 
hajfesfést, 

tartós hiOinmitást 
garanciával végzi 

srarara 
hajfestő, hölgy-fodr ászmester 

CSENGERY - U. 84. 
Telefon : 326 — 008

FEHÉREK PARADICSOMA
SZ UMA TXA. SZIGETÉNa

4-

ÁLLÁS IRÁNTI KÉRVÉNY: BLOKKLAPON, 
ALKALMAZTATÁSI ÉRTESÍTÉS: SZÁMOLÓCÉDULÁN

FOGAK 
RÉSZLETFIZETÉSRE I S I 
Kapcsukban 3 pengő fehér 
fém 6 pengő iavítás 3 pengő.

Fogarany-vétel
Foghúzás, foetömés. Vidé
kiek 24 óra alatt. 

Drucker Hándor 
foBász. Népszínház-utca 48. 
I emelet 1. (K’n u. sarok.1

ÁTADÓ, KIADÓ
U Z1 e R 
üzem-és raktár- 
helyiségeket 
keresek ügyfeleim részére, 
minden költséget mectérítek. raMWEB
Szt. István-krt 30. T. 120-124

Már tora és Szász
BÁLVÁNY-UTCA 3
C 1 M R E < G Y E L N I I

Izraelita polgári 
iskolával kapcsolatos

ORTH. FIÜ-
ÉS LEÁNY
INTERNÁTUSOK 

VÁCON 
Prospektust küld fiúk ré- 
ezeré: Eötvös-téri Hitközség 
íjníinternátusa; leányok ré
szére: HirschfeM Leányinter
nátus, Vác. Telefon: 2 4 0.

Buda egyik legszebb 
dunaparti bérpalo
tája, nagyadóm., 3 
old. sarokház. mar
gitszigeti kilát., 3 3 
ezer bérjSv.. dec. 
beköltözéssel eladó. 
Evezfl-u. 1., Árpád 
fejedelem út sarok. 
Vili.-, autónuszmeg- 
álló az épület mel
lett, Kolozsi-tér sar
kán. Tel.: 115-497

iVÁlÓ halételek 
1TÜNŐ borok
ELISMES kerthelyiség 
EUÉLirtia

B t . í ’í 5 K s r a m 11 

llfflML 

ÖBUDÁ74, Templom-utca 17.

HASZNÁLT Sb 
egyenruhákért 
feloszlatott háztartásért LÉG- 
TÖBBET FIZET FHEDND. 
Vobozi-ulcs 27. Szöveteserel 
TELEFON: 142-673

W* bérit 2—4 szobás 
lakást

^^224-111
SVÁBHEGYEN
Művész-úti megállónál, 

erkélyes szoba 
magánvillában 

esetleg ellátással 

kiadó. Tel.: 165 486

EVETT MAR 

növény
húst?
Ma^as tápér :ekű, tökéletes 
húspótló. 10 d?ka 4 sze
mélyre elég. Kapható: 
Fratelli Deisinaer. fiumei 
üzletek, fűszer-, cumerfe* 

kereskedésekben,
NÖVÉNYI TÁPSZERÜZEM 
új címe: II., FŐUTCA 79. 
szám. Telefon: 1 6 7 — 7 6 9

Keresztély
zongora
terme
Vilmos 
császár-út VU

H:123-3í7
Csalódás sohasem érheti!

Állampolgársági,
illetőségi és egyéb igazoló 

bizonyítványokról fehér

FOTÓKÓPIA

Gyermekkocsi, 
GYERMEKÁGY, 
CSÖBÚTOR 
PROHÁSZKA 

gyárból VI. Gr. Zirhv Jenfl- 
Otca 46. Fióküzlet: ÜUői-űt 7

NAGY FIUK
DIVATSZABÓJA 
EDELMANN 

Kamermayer Károly-u. 3

Törött fogsorát 2 óm 
alatt 3 P-ért megjavítom. 
Műtőn P 3, fehér fémfog P 8. 
aranyfog . P 28. Foghúzás, 
tíjgtömés. Trautmann. áll. 
Vizsg. fogász. Podmaniozky- 
Utca 18. L emelet 5. T. 128-101

Pisztos falai, piaionok, 
Ctapsíáíi lÉszlitása 

okvinxTí**
T. 423-393. Díjtalan bemutatás

kalapja 
piszkos, formátlan ? 
Szakszerűen tisztítja for
mázza L a m n e r t kalapos- 
mester. Jókai-tér 6. (Udvar
ban.) Vidékre nostán utánvét

PERZSA- és más 
keleti szőnyeget
VESZEK, LEGMAGASABB 
ÁRON. Telefon: 423-707

férfi ruhát, egyenruhát magas 
áron vesz WERTHEIMEK. 
Teréz - kőrút 29- I. emelet. 
Telefon: 426 — 727

Fotelágy 48 P-t«.
Recamié 148
ft készítőnél, Nagymező-u. 27 

Kárpitosnál.

RagyogóH takarít 
lakást, irodát* festett falat, 
tapétát, ablakot TISZTIT 
SERES Takarító Vállalat. 
VI., Lázár-u 8. Tel.: 11-45-13

Kégi levelezést, 
bélveget gyűjteményt vesz, 
le vél be 11 ajánlatot kér 
KAUFMANN PÁL. VI. kér. 
Paulay Ede-u. negyvenhárom. 

III. emelet 88.

11 művelt közönség 
ANGOL nyelvmestere 
Berkovich tanár.

Társalgás, Unitás. 
Különórák 3 P-tól.

Telefon: 316— 451

£ y er meké t nagyszerűen 
elhelyezheti:

ERDÖVÁROSON 
íyaliorlotl pedagógus — 
Endrei Sománé — magas
lati otthonában, nevelésében. 
All. elemi. Nagyon jutányos 
arak. Tel.: Veresegyház 25/7.

Főbérleti lakását
Jó bonitású feleimnek a lég. 
előnyösebben, díjtalanul ki
adom. .Rekord*. T.; 49-38-89

Zongorát vennék 
készpénzért.

Erzsébet-krt. 15. T.: J23_jas 
S C A L A.

PICK UP YOUR
te N G L I s H
»y Al Bessemer. Csengery- 

utca 71. III. em. 28.

NAGY GYAKORLATTAL ren- 
jdelkezö GAZDATISZT KERES 
elvan TÁRSÁT, aki finanszí
rozna egy nagyobb földbérle
tet. „Gazdatiszt" jeligém a 

kiadóba.

Gé^rmöraetikÉpző
tanfolyam. Személy-, teher
autóra és motorkerékpárra. 
Vezetési gyakorlat óránként 
is. Kerber aulószakkönyvek. 
T.: 224—862. Teréz-körút 7.

Sternberg/
hangszergyár, Rákócxi-út

ENGLISH
Less o nt, Mr. Teffery. 
ezperienced feacher. Vilmos 
esászár-út 7. II. 3. T.: 227-605

Eladó a varrógépe?
Laphívásra házhoz jövök.
József-körút 49. fs»t. 5.

PÁPAI fískntatő 
okmányok után kutat bárki
nek. Andrássy-út 23. Isit 5.

Számológépet, 
használtat vennénk. Zeke kft. 
Nádor-utca 19. TELEFON: 

329—357 vagy 110-233.

Ügyes szalónszabónő 
házakhoz ajánlkozik. Havas, 
Táborttok-tí. il-b. félemelet.

KIS HIRDETÉS-

RÓBERT 
női d I v.a t h á z,

IV., Petőfi 
Sándor-utca 12. 

átköltözött 
ideiglenesen 

a ház

Párisi-utcai 
oldalára 
őszi modell* 
újdonságok.

Dr. Pauacz-peuzió
PA KÁDFÜRDŐTŐL 5 perc- 
nyíre, modernül berendezett, 
folyóvizes, fürdőszobás, er
kélyes szobák. Elsőrangú el
látás. állandó orvosi felügye
let. Budapesti érdeklődés d. 
U. 2—6-ig. Telefon: 325—169.

GANZGYÁRI 

új elektromotorokat 
egyéves jótállással raktárról 
szállít, felszerel SZÉKELY 
MÉRNÖK. Árpád fejedelem 
útja 44. Telefon: 152-991. 
Tekercselések, r.iotorkölcsön- 
xés. eg.veniránvító készülékek.

< Dunai BÉLYEG bolt.
Vesz-elad-cseréi. Ritkaságok. 
Ujdonságszolgálat. V., Mária
Valéria-utca 19. Szemben a
Ritz-szállóval. Tel.: 382-473.

SZŐNYEGEIT 
lakásán is. művésziesen 
megjavítom, pollákné, 
VII.. Sajó-utca Z IL em. 19.

GÉPÍRÁS
MAGYAR-NÉMET, óránként, 

kisegítés, helyettesítés, 
másolás, OLCSÓN.

Telefon: 110 — 475

33>/s%-ot 

fizetek 
használt tankönyvekért. 
Blum Jenő könyvkereskedő, 

Vilmos császár-út 44.

EGY TÖRÖK CÉG 
ÉRDEKLŐDIK 
akkreditív fizetés mellett 

bármilyen, magyarországi 
exportcikk iránt. Bővebbet 
1-3 között: 3 4 5 - 1 8 1

Budapesti penziót
20 szobáig v. vidéki kisebb 
szállodát átvennék. 

Árajánlatot részletes leírás
sal .Keresztény szakember, 

jeligére a kiadóba.

DIPLOMÁS 
bármilynemű délutánt ELFOG
LALTSÁGOT keres „gyógy

pedagógia. jelige

kiégett, elszakadt, 
vagy mohos ruháit

Mútömőműhely
t'llől-üt 9. Tel.: 184—317.

Az okmányok megvárhatók!

MŰSZÁKI 
kyomda 
Kádár-u. 4 a Nyugatinál 

1:113-901
ROSSZ KRMfö?

Telefonáljon: 113-710

azonnal rendbehozza.
Főflzlet: VI., Andrássy-út 14. 
Fiók: Corvin áruház.

MOST
vásároljon olcsón perzsa, seal, 

macska, stb.
BUNDÁT

ROSENBERGER 
képesített szűcsnél. Bécsi-utca 
5 szám, FÉLEMELETEN.

OLCSÓN 
magyar-német 
GÉPÍRÁST, 

másolást vállal nagy gyakor
lattal rendelkező cépirónő 
TELEFON: 126-056

4-5-6 SZOBÁS
LAKÁST, VILLÁT

K E II E S E K
minden költséget féritek.

Telefon: 2 22- 87 6

Bármilyen HASZNÁLT
EWHÁT, CIPŐT
feloszlatott háztar-
fást maga? áron • GvCGsa 
PFEIFER. Kálvária-101 0(17 
tér 16. fszt. 9. Tel-: Iö1*

HETI 38 P-ÉRT 
nyaralhat Balatonbogláron. 
«Három a kislány# 
kóser pensióban. 
Elsőrendű ellátás, folyóvizes 

szobák.

Használt és új
BÖRÖNDÖK 
koffereit óriási választékban. 
Csere. Vétel. WEIL. Nép
színház-utca 26. T.: 144—208,

Vennékzongorát
vagy nianinól. F e n v 8 n é. 
Erzsébet-krt. 26. T-: 222—462

.,S Z É P L A K“ 
táreaaházban, Svábhegyen 
gyönyörűen berendezett laki, 
szept. l-re kiadó. T. 165-551.

H Belvárosi nyomda 
tulajdonosa, mint a v. <Felső- 
magyarországi Hétfői Újság* 
kiadója a kormány elismerő 
okirata szerint, évtizedeken 
át a magyar nemzet ügye 
érdekében rendkívül haza
fias és hasznos tevékenysé
get fejtett ki, teljesen ön
zetlenül, a főváros szivében: 
EV., SÜTŐ. U. 2. M. készít 

cégnyomásos tömböket 
Specializálás folytán olcsóbb, 
mint a nyomás nélküli üres 
tömb. Rendelés csak közvet
lenül. Telefon: 1 8 1 — 32 5.

nagvsredmény

Egzótikus világrészeken még 
mindig különleges előjogai 
vannak a fehér embernek a 
bennszülött lakossággal szem
ben. Ez a helyzet a javai szi
getcsoporthoz tartozó Szumat- 
ra szigetén is, ahol a fehér 
embernek korlátlan tekintélye 
van. A magyar Székely 
László, az ismert utazó és ex- 
pediciós filméi; rendezője ér
dekes visszaemlékezést közöl 
egv amerikai lapban szumat- 
rai emlékeiről.

Szumatrán — írta többek 
között — a társadalomnak 
kéi kategóriája van, a fehér-

ember és a bennszülött

Ha egy fehér ember belép 
egy hindu milliomos üzletébe, 
a milliomos mélyén meghajol 
a «tiían», a fehér 'ember előtt, 
aki lehet ugyan szökevény, 
vagy hamiskártyás, de mégis 
fehér ember.

— Ha a fehér ember be 
akar ülni egy kocsiba, amely
ben egy bennszülött asszony 
várja férjét, az asszony nyom
ban kiszáll a kocsiból és át
adja helyéi a fehér embernek. 

-A fehérek nem keverednek 
I soha a színesekkel.

A fehér ember hitele

— A fehér embernek nem 
kell készpénzzel jlzetnie Szil- 
matra szigetén. A fehér em 
bér például egy pohár sört 
iszik a vendéglőben, majd a 
pincér noteszébe feljegyzi a 
fogyasztás mennyiségét, 
aláírja és fizetés 
hagyja el a helyiséget.

Ugyanilyen 
tázza a fehér 
számlát és a

— A fehér 
kell semmit sem készpénzzel 
fizetnie, akár híres, akár is
meretlen, milliomos, v vagy 
munkanélküli, egyszerű alá
írása elegendő a hitelhez.

— Viszont nem volt írtég. 
olyan fehér ember, aki köte
lezettségeit nem teljesítette 
volna. 1 ' ■ ‘ ' í .

— Háéom hónapig élhet a 
szállodában fizetés nélkül és 
elhagyhatja a szállót egy pa
pírlapra írt elismervénnyel. 
amely szerint három hónapi 
lakás árával tartozik.

azt 
nélkül

nyug- 
szabó-

módon
ember a 
cipőszámlát is.
embernek nem

— Ezután néhány , hónap, 
vagy esetleg néhány év múlva 
ismét megjelenik és kiegyen
líti a számlát. Egyetlen fehér 
ember sem él vissza ezzel a 
szokással, mert a fehér em
ber presztízséről van szó.

A fehér ember állást is 
könnyen kap és a bizalmat is
meretlenül is előlegezik szá
mára. Ennek illusztrálására 
megírja a szerző állasszerzé
sének érdekes történetét:

— Hari Besar ünnepén, mi
kor az ültetvényeken szüne
tel a munka, szállodám ter- 
raszán ültem.

Nem tudtam, hova fordul
jak állásért. Miközben az utca, 
forgalmát szemléltem, egy 
magas fiatalember ült az asz
talomhoz, aki előttem isme
retlen nyelven mégszólított.

Amikor németül közöltem 
véle, hogy nem érteni szavait, 
ugyancsak németül válaszolt 
és csodálkozásának adott ki
fejezést, hogy Hari Besar ün
nepét magánosán töltöm.

— Azért vagyok egyedül 
__ feleltem mert senkit 
sem ismerek itt és nincs 
Okom vidámságra, mert egy 
hete nem tudok állást találni. 
Nem tudom, hova forduljak 
alkalmaztatás céljából

— A fehér, vörőshájú fia
talember csodálkozva kiál
tott fél:

— Nem tudja, kihez for
duljon? Pedig ezt nem nehéz 
kitalálni.

— Itt a hallban több nagy 
ültetvény tulajdonosa tartóz
kodik, akiknek szükségük 
van tisztviselőre.

— Beszélt már valame
lyikkel?

—. Ném mertem megszólí
tani őket —, feleltem.

— Már pedig nem fog 
munkát találni, ha nem meri 
kinyitni a száját.

Egy pincértől elkérte blokk
ját, amelyet elém telt

kér-— Mit írjak reá? 
dezten' meglepetten.

—- írja, amit diktálok. 
«Uram, szeretnék beszélni 
önnel, legyen szíves fáradjon 
egy percre a billiárdterembe* 
Most írja alá.

Úgy tettem, ahogy mon
dotta. Azután leszakította a 
papírlapot a blokkról, átadta 
a pincérnek, akinek néhány 
szót mondott maláji nyelven,

— Mi fog most történni? 
— kérdeztem elhülve.

— A pincér az üzenetet a 
hall túlsó részón ülő magas, 
kövér emberhez viszi.

Az illető Mii lem Bank, an
nak a nagyvállalatnak az 
igazgatója, ahol én is dolgo
zom!. Ez a részvénytársaság 
állandóan' keres twztvlsriőket.

A vállalat nagytőkével dol
gozó angol-holland érdekelt
ség.

— Európában nem lehet 
számolócédulán állást kérni

részvénytársasági igazgatóktól, 
— jegyeztem meg-

— Itt nem vagyunk Euró
pában és nem csinálnak nagy 
dolgot az etikettből.

A kopasz, bajuszos igazgató 
átvette a papírlapot a pincér- 
tők Asztalunk felé nézett és 
asztaltársam intett neki, hogy 
rólam van szó.

Az igazgató beleegyesőleg 
bólintott és elindult a billiárd 
terem felé. Társam figyel
meztetett, hogy ne ijedjek 
meg ha kiabálni fog, mert ez 
a szokása, de különben na
gyon jószívű ember.

Az igazgató kérdésére a bíl- 
liárdteremben feleltem: ■— 
Alkalmazást szeretnék kapni 
egy ültetvényen*.

— Nem tudott niás alkal
mat találni, hogy felkeres
sen? — kiáltott reám. — De 
ha már itt vagyunk, elintéz
hetjük a dolgot, úgy-e? Mi
óta van itt?

— Nyolc napja.
— Tetőtől talpig végig

mért, majd kijelentette:
— Ma 16-a van; 20-án .je

lentkezzen az ültetvény köz
ponti irodájában. Kétszáz 
holland forint havi fizetést, 
ingyen lakást, szolgát, Inggén 
orvosi ellátást kap. Pincér, 
egy számolócédulát! ...

Az igazgató néhány szót 
irt egy számolőeéduiára és 
közölte velem, hogy egy hó
napi fizetésemet előre kiutalja 
a cédulán. Amikor megkér
deztem, hol vehetem fel á 
pénzt, türelmetlenül felelte:

— Ahol akarja, ez már 
nem tartozik reám. De ne 
felejtse el, 20-án jelentkeznie 

i kell,..

Közel 13.000 kihágási ítéletet 
hoztak idén a kerületi elöljáróságok

A fővárosi kerületi elöljáróságok jelentést tettek a folyó 
év első felében végzett tevékenységükről és ennek keretében a 
kihágás! bíróságok működéséről. Kitűnik a beszámolóijói, 
hogy az év első felében 18.498 kihágás! ügyet tárgyaltak az 
elöljáróságok és ezek közül 12.811 marasztaló ítélettel végzői 
dött. Úgy a kihágások száma, mint az ítéleteké tavaly óta némi
leg csökkent. Kevéssel szaporodtak az ipari és «z iskolaügyi 
kihágások. Közegészségügyi és köztisztasági kihágás miatt 528, 
állategészségügyi kihágás miatt 2513, ebtartási kihágás miatt 
28, terményhamisítások miatt 4322, ipari kihágások miatt 
3140, mezőrendöri kihágások miaít 274, tanoncügyek miatt 
2176, iskoiaügyekke! kapcsolatban 2818 kihágás! eljárás írt
dilit. A 12.811 marasztaló ítélettel befejezett kihágást ügy során 
a biliitetőbírók 156.254 pengő pénzbüntetést szabtak ki.

Tízhónapi börtönre ítélték,
mert ruhákat csalt ki barátaitól
Nagy Frigyes fodrászsegéd 

négyrendbeli csalás és sik
kasztás miatt került Végh 
Andor büntetőtörvényszéki 
egyesbíró elé.

A vád szerint egymásután 
károsította meg barátait, 
majd munkaadóját: Tusa 
Frigyesnél volt alkalmazás
ban, megbízták pénzek besze
désével is, de a felvett Ösz- 
szegekkel nem számolt el.

A csalásokat azzal követte 
el, hogy barátaitól ruha
darabokat kért kölcsön az
zal, hogy nincs állása és 
rendesen akar munka után 
nézni, de a ruhákat selfelej
tetté) visszaadni, feléje se né
zett ezután barátainak.

A vádlott beismerő vallo
mást tett, elmondta, hogy 
nagyon sok adóssága Volt, 
mert sokáig nem tudott el
helyezkedni és szorult anyagi 
helyzetében követte el a bűn
cselekményeket.

Ferjentsik Zoltán királyi 
ügyész vádbeszéde után a 
törvényszék bűnösnek mon
dotta ki Nagy' Frigyest a ter
hére rótt csalások és sik
kasztások miatt és esszbtln- 
tetésül tízhónapi börtönnel 
sújtotta.

Nagy, miután bocsánatot 
kért azoktól, akiket megká
rosított, az ítéletet tudomá
sul vette és így az nyomban 
jogerőre emelkedett.

BUDAPESTEN EGYEDCT'iIr«powerÉ:M!nidiff
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Tanú csko&á solt ü& afrikai MAGYAR REPÜLŐK SIKERE

francia gyarmatok ügyében
Vichy, augusztus 30.

(NST) A francia székváros
ban rendkívüli figyelmet kel
tett Bergeret tábornok, lég
ügyi államtitkár északafrikai 
utazása. Bergeret tábornok 
repülőgépen utazott Észak- 
Afrikába és hír szerint meg
szemléli az észak- és nyugat

afrikai repülőtereket.
Meglehetős feltűnést kel

tett külképviseleti körökben 
az a hír, hogy Nogues tábor
nok megérkezett Vichybe, Ezt 
a látogatást, valamint Berge- 
ret északafrikai szemleútját 
kapcsolatba hozzák az angol
szászok északafrikai mótter-

kedéseivé
Nouges és Weygand tanács

kozásait valamint Nogués uta
zása ezek szerint * körök 
szerint összefüggésben van 
azzal a francia tervvel, hogy 
Franeia-Északafrikát és Fran- 
cia-Nyugatafrikát egyetlen vé
delmi tömbbé egyesítik.

Roosevelt nem adott részletes 
nyilatkozatot a japán tárgyalásokról 
Harriman vezeti Moszkvába az amerikai küldöttséget

Sí

(Német Táv. 
talosan közük: 
pénteken este 
és Helsinkibe 
szovjet uszályt,
lyon 35 főnyi legénység volt.

Iroda.) Hiva- 
Fiim őrhajók 
feltartóztattak 
kísértek két 
A két uszá-

Berlin, augusztus 30. I |
(Magyar Távirati Iroda) A német lapok hírt adnak a 

gyár légi erők újabb sikereiről s hangsúlyozzák, hogy a ma* 
gyár repffllők légi Sarcokban lelőttek 10 szovjet repülőgépe^

Darían távirata Lavalho±
(Német Távirati Iroda) La

val állapota a sajtóból vett 
értesülések szerint könnyebb 
inellhártyagyulladás fellépése 
folytán rosszabbodott. A pén
teken este kiadott orvosi je
lentés szerint Laval láza 
39.5 fok volt. Új röntgenfel
vételt készítettek, eredménye 
kielégítő

Marcel 
zatlan.

Darlan 
nak a 
küldte:

Déat állapota válto-

tengernagy Laval- 
következő táviratot

^Mélységesen elítélem azt a 
gyáva merényletet, amelynek 
Őn áldozata lett és 
szenvem 
kívánom

Laval
nemszállt
lesbe érkezett és Laval beteg
ágyához sietett. Azt a légio
náriust, aki a merényletkor 
karlövést kapott, pénteken 
elbocsátották a kórházból. 
(MTI)

rokoti- 
nyilvánítása mellett 
gyors felépüléséi, 
háziorvosa a meg- 

területről Versail-

(NST) A pénteki sajtóértekezleten az újságírók elsősorban azt szerették vol
na megtudni Roosevelt elnöktől, miről tárgyalt Ncmura japán nagykövettel. 
Roosevelt azonban ezekre a kérdésekre nem volt hajlandó válaszolni. Mindössze 
annyit mondott, hogy még nem döntőitek arról, mikor kerül sor újabb tanács
kozásra Nomurával és mikor ad választ Konoye japán miniszterelnök üzenetére.

Az elnök azt közölte a 
Sajtó képviselőivel, hogy a 
Moszkvába utazó egyesült
államokbeli küldöttség élén 
Harriman áll majd. A kül
döttség feladata az lesz, hogy 
megvizsgálja mindazokat a 
kérdéseket, amelyek a Szov-

jét-úniónak szánt támogatás
sal függnek össze. A küldött
ség létszáma hat fő lesz. Az 
újságírók további kérdéseire 
Roosevelt elmondotta, hogy 
Harriman legutóbbi londoni 
útién a hajók biztosításának 

i kérdéseivel foglalkozott. Az 
1 ezzel kapcsolatos ügyeket

megfelelő személynek kell in
téznie, aki állandóan London
ban tartózkodik. Ep ezért 
Harriman távollétének idejére 
John Biggerst küldi az elnök 
Londonba. Moszkvai küldeté
sének befejeztével azonban 
Harriman ismét visszatér az 
angol fővárosba.

Cáfolat egy szovjet 
kórházhajóval 
kapcsolatban

(NST) A bolsevisták pénteken 
azt a hírt kürtölték világgá, 
hogy a német légierő bombázta 
és elpusztította volna a «Szi- 
bérian nevű szovjet kórházha- 
jót, amely Talíinből Pétervár 
félé tartott. Hivatalos német he
lyen a leghatározottabban meg
cáfolják ezt az állítást.

ANGOL BOMBAVETŐK
Délnyugat-Németország fölött

(Német Távirati Iroda.) Az 
angol légi haderő szombaton 
éjszaka berepült Délnyugat- 
Németország fölé. A ledobott 
bombák tűzkárokat okoztak a

lakóházakban.
Néhányan meghaltak, Il

letve megsebesültek, A légvé
delem lelőtt egy repülőgépet.

(MTI)

A TŐZSDÉK
A tizenegyedik Hitler

Mussolini találkozó 
visszhangja

A szovjet-csapatok 
ma vagy holnap 

vonulnak be

Szünet az értéktőzsdén

Hitler és Mussolini arcvo- 
nalbeli találkozójának jelen
tőségét a tengelyhatalmak saj
tója nagy részletességgel mél
tatja.

Az esseni National Zeitung 
többek közt azt írja, hogy e 
találkozó külső képe máris 
jellemző ellentétben áll Chur
chill és Roosevelti, e két «üz
leti érdekből politizáló* há
borús uszító értekezletétől, 
amelyet a háborús esemé
nyektől távol tartottak meg. 
Az atíantióceáni terv új hábo
rúkat és az emberiség új sze
rencsétlenségét rejti. A Vezér 
és a Duce megbeszélésének 
középpontjában álló új euró
pai rend azonban kiküszöböli 
azokat az okokat, amelyek a 
múltban kiválthattak európai 
háborúkat.

A Berliner Lokalanzeiger le
szögezi, hogy Németországot 
és Olaszországot, a két állam 
Vezéreit és népeit, az a meg
törhetetlen akarat hatja át, 
hogy harcolnak a győze
lemért.

A Deutsche AUgemeine Zei
tung szerint 
muittal száll 
Kontinentális 
lendülete.

A szombat 
pok csaknem

a reménytelen 
szembe a ma 

fényeinek egész

reggeli olasz la- 
_______ egész terjedel

müket a Führer—Duce talál
kozónak szentelik. A lapok 
kiemelik az új rend alapelveit 
s- szembehelyezik a Churchill- 
Roosevelt találkozó nyolc pont
jával.

A Messaggero kifejti, hogy 
az angol-szász bolsevista győ
zelem esetében minden kivált
ság a győzteseket illetne meg, 
a legyőzőitekre pedig meg
aláztatás és rabszolgasor  s 
párna, a legyőzőiteket leszerel-

nék, sőt megfosztanák őket 
iparuktól is. A Duce és a Füh- 
rer ezzel a tervvel szemben 
egyetlen nagyszabású tervet 
helyezett szembe: kiküszöbölni 
azokat az okokat, amelyek 
háborúra vezetnek.

A Popolo di Roma hangoz
tatja, hogy két világ, két kor
szak és két civilizáció áll 
szembe egymással. A két nép 
vezérét körülvevő marcona 
hadfiak egyöntetűen visszhan
gozzák ezt a törhetetlen aka
ratot: Győzni fogunk!

(NST) A „Popolo d’Itaiia“ 
bongsúlyozia Mussolini és Hit
ler találkozójáról irt cikkében, 
hogy a két ^államférfi elsőízben 
találkozik a csatatéren és pedig 
olyan pillanatban, amikor a vi
lágtörténelem legnagyobb csatá
ját vívják meg, s az emberi mű
veltség forog kockán. A félhiva
talos lap többek között megálla
pítja, hogy nem elegendő, ha 
legyőzik a bolsevlzmust. Musso
lini és Hitler találkozójának 
alapvető jelentősége abban a 
tényben rejlik, hogy megerősí
tették azt a kérlelhetetlen aka
ratot, hogv a győzelemig folytat
ják a háborút nemcsak a balse- 
vlzmus, hanem a plotokrácai el
len is.

A Giornale dTtalia szerint a 
találkozóról kiadott hivatalos 
közlemény szavai kibontják a 
háború győzelmes lobogóját és 
egyben a fasiszta és a nemzeti
szocialista forradalom lobogóit 
Is. amelyeket ma elszánt férfiak 
lobogtatnak, akik szívós tett
erővel s elszántsággal törnek a 
győzelemre és az európai új 
rend biztosítására. Ebben az 
emberi életfelfogásban rejlik a 
tengely és ellenfelei hatalmas 
különbsége. Az ellenség egyes- 
egyedül a maga hasznára a ki
zsákmányolás rendszerét akarja 
ráerőszakolni a népekre. A ten
gely ezzel szemben a szárazföld 
népeinek együttműködésében 
látja a béke és a jólét felé vivő 
utat.

Á Duce vonata állandó 
összeköttetésben volt Rómával

A szombat reggeli római la
pok első oldalát azok a jelenté
sek töltik meg, amelyek a Duce 
és a német vezér találkozójáríl 
szólnak. Megérkeztek az első 
képek is a veit rí főhadiszállá
son tett látogatásról.

Részletesen beszámolnak a la
pok a Duce útjának lefolyásá
ról és hangsúlyozzák, milyen 
Szívélyesen fogadták Mussolinit

Newyork, augusztus 30.

(Német Távirati Iroda.) Bur
áét Winston, a Columbia 
Broadcastlng tudósítója je-

lenti Ankarából, hogy Tehe
ránból érkezett közlés sze
rint a szovjet csapatok szom
baton vagy vasárnap bevo
nulnak Teheránba. (MTI.)

168 Amerikában veszteglő 
külföldi hajót foglalnak le

Newyork, augusztus 30.
(Német Távirati Iroda.) Az 

<Associated Press* közlése 
szerint összesen 168 jármüvet 
érint az a csütörtöki elhatáro
zás, hogy lefoglalják az ame
rikai kikötőkben lévő külföldi

hajókat. Ebből 8i délameri
kai kikötőben, a többi pedig 
az Egyesült Államok kikötő
jében van. A lefoglalt hajók 
közül ötvennégyet az Egyesült 
Államok kormánya vett át. 
(MTI.)

SZÉCHENYI
(Sváb)-hegyen, a fogaskerekű végállo
másánál. Svájci-út 11. sz.. társasház
ban, novemberi beköltözésre eladó 
még 2 drb kétszobás luxus öröklakás. 
Gyönyörű nagy Őspark. Bővebbet a 

helyszínen. Telefon: 111—115.

mindenüt, ahol csak elterjedt 
átutazásának híre ’ az elővigyá
zatossági rendszabályok kap
csán. .

A jelentésék megjegyzik még, 
hegy a Duce vonatának műszaki 
berendezése lehetővé lette, hogy 
állandó is: zeköttetést tartson : 
fenn Rómával. Az újságok to
vábbá részlete sen leírják, ho
gyan tanácskozott Mussolini 
négyszemközött HÜtarei* 4

Menzies tagja marad 
az ausztráliai 

kormánynak
(Reuter.) Menzies volt mi

niszterelnök mint nemzetvé
delmi miniszter tagja marad 
az ausztráliai kormánynak. 
Az egyetlen változás a kor
mányban, hogy Menzies he
lyét Fadden foglalja el a mi
niszterelnöki székben. Fad
den megtartja a pénzügymi
niszteri, Menzies pedig a 
nemzetvédelmi tárcát. Fad
den azonban jelezte, hogy a 
jövő hónapban, a költségve
tési vita befejezte után válto
zások lehetnek a kormány
ban. (MTI.)

Az iráni 
bombázások

(NST) Iránból érkező jelenté
sei beszámolnak á brit és szov
jet bombázások során életüket 
vesztett iráni polgárok számáról. 
Eszerint a bombázások követ
keztében körülbelül 30-30 poL 
.gári lakos vesztette .életét

— Orvosi hír. Hermann Emil 
dr., az Újságírók Szanatórium 
Egyesületének urológus-szak
orvosa, a Magdolna Főhercegnő 
Poliklinika igazgatója, szabad
ságáról visszaérkezett cs rende
lését ÍBudapest, VI., Teréz- 
körút 2., 12 órától 6-ig) ismét 
megkezdte.

Dr. Rónainé, dr. Ilauser 
Emma nőorvos, a MAB1 ren
delő orvosa ismét rendel. V., 
Alkotmány-utca 21. T.: 120-827.

Dr. Farkasházi Menyhért 
idegorvos hazaérkezett, imát 
rendel. Telefon: 352—565.

Dr. Berényi Béla a fog- és 
szájbetegségek szakorvosa (IV., 
Haris-köz-u. 5. Tel.: 182—469) 
szabadságáról hazaérkezett és 
rendelését újból megkezdte.

Dr. Adorján István ortopéd
sebész (Erzsébet-körút 16.) sza
badságáról visszatérve, rende
lését szeptember 1-én megkezdi.

Dr, Propper Miksa fogorvos. 
Károly király-út 15., rendelését 
újból megkezdte.

Dr.. Lukács József fogorvos 
rendelését folytatja (V., gróf 
Tisza István-u. 24.) Tel.: 181-481.

Dr. Grünbaum Ernő, kozme
tikus-bőrgyógyász (VI., And- 
rássy-út 2. Tel.: 111—193) sza
badságáról 
rendelését

visszaérkezett és 
újból megkezdte.
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A tőzsdetanácsnak júniusban megjelent rendelete értel
mében ma, szombaton még Szünetelt a forgalom. A jövő 
héttől kezdve azonban ismét nyitva lesz szombatonként az 
értéktőzsde, mert a szombati szünet csak júliusra és augusz
tusra vonatkozott.

Terménytőzsde
Az ország különböző helyeiről beérkezett jelentés sze

rint az elmúlt hét időjárása kedvezett a terményfélék be
takarítási munkálataira. Ami a forgalmat illeti, a helybeli 
piacon egyes magfélékből nagyobb mennyiségek keltek el 
a héten.

A jelenleg érvényes feladóállomási árak a következők: 
repcemag 45, szokványszerű kendermag 80, kék mák 150, 
fehér mustármag 160, Viktória-borsó 53, nagyszemű lencse 
60, szokvány fehérbab 55, lóheremag bp. 230, lucernamag 
bp. 385.

Az ország egész területén bfborheremag 150, juharmag 
40, bükköny 115, csillagfürt 35, cirokmag 28.

KÜLFÖLD S TÖISDÉK
„ Zürich, augusztus Itó.
Kezdő és záró árfolyamok: Paris 9.71 %—9.72London

17.25— 17.25, Brüsszel 69.00—69.00, Milánó 22.66‘A—22.65, 
Madrid 89.50—39.50, Amsterdam 229.00—229.00, Berlin 172.52'/2 
—172.52%, Lisszabon 17.72—17.72, Stockholm 102.57%— 
102.583/4, Oslo 98.50—98.50, Kopenhága 83.50—83.50, Szófia 4.25 
_ 4.25, Prága 17.30—17.30, Isztanbul 3.3772—3.37%, Bukarest
2.25— 2.25, Helsinki 8.75—8.75, Buenos-Aires 97.50—97.50, Yoko
hama 101.75—101.75.
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A mai piaci árak
Az élelmiszerpiacokon ma, szombaton élénkebb volt < 

forgalom. A kicsinyben! árak a következők:
Marhahús, rostélyos 3.30—3.70, leveshús 2.00—2.90, 

borjúcomb 4.50, borjúvesés 3.00—3.30, juhhús, hátulja 2.20— 
2.7Ó, eleje 1.80—2.10, sertéskaraj 3.80—4.20, tarja 3.10—3.30, 
zsírszalonna, bőrrel 2.64, bőr nélkül 2.84, háj 3.10, zsír 3.30, 
oldalas 2.20, élő tyúk 3 50—7.00, élő csirke 1.80—4.50, tisztít 
tott tyúk 3.G0—3.60, tisztított csirke 3.50—4.60, lúd 3.50—4.50, 
ruca, hízott 3.50—4.20, teatojás, kgja 2.70—2.90, főző 2./0—- 
2.80, élő ponty 3.60—3.70, jegelt 2.20—2.60, teljes tej 42, tej
fel 1.80, teavaj 5.40, tehéntúró 1.00—1.20.

Főzelék: sárgaborsó, feles 90—1.02, zöldborsó, feles 76—i 
86, burgonya, Gülbaba és rózsa, nagy 19—21, apró 14, Ella, 
nagy 18—19, apró 13, fejessaláta 8—18, karfiol 60—1.00, 
vöröshagyma 26—32, fejeskáposzta 14—22, kelkáposzta 24— 
42, savanyúkáposzta 32—40, kalarábé 6—14, sóska 30—46, 
paraj 38—60, zöldbab 20—40, tök 12—18, uborka 20—60, 
zöldpaprika 36—60, tengericsö drbja 10—18, paradicsom 22—: 
32 fillér.

Gyümölcs: alma, közönséges 60—2.00, körte, közönségei 
70—2.00, őszibarack 80—2.40, szilva, magvaváló 80—1.00, 
nem magvaváló 48—90, sárgadinnye 28—70, gödögdinnye 26— 
50, szőlő 1.00—1.80.
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Előfizetés: havonta P 3.20. negyedévre P 9.30.

Felelős szerkesztő: LOVÁSZY MÁRTON 
Szerkesztős DR. RÁTKAI KÁROLY 

Felelős kiadós DROZDY GYŐZŐ vezérigazgató

HUNGÁRIA IIlRLAPNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. BUDAPEST.
V. kér., Vilmos császár-út 34. sz. O Felelős: vitéz Bánó Lehel Igazgató


