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ROMÁNIA LÉGVÉDELMÉRŐL TÁRGYALT 

GÖRING MARSALL ÉS ANTONESCU

Még mindig Ankarától függnek Berlin 
további katonai és politikai elhatározásai

ftU&Któ/dnaA teletonielentész

Berlin, március 6.

A jó óramű pontosságával érték el 
a német csapatok Bulgáriában min
denütt kitűzött mentcéljükat és a vi
lág leggyakorlottabb és legjobban 
fölszerelt Haderejének tekintélyes részei 
kiinduló pozíciójukban új feladatokra, 
készen állanak. Vájjon melyik irány
ban dübörögnek tovább & végelátha
tatlan motorizált osztagok? Érbe a 
kérdésre Berlinben még nem . lehet vá
laszt kapni és a beavatottak az érdek
lődőknek csak annyit adnak értésük
re, hogy ' :

minden a további politikai fejlő
déstől és az ellenfél elhatározásától 

függ,
hogy azonnal a kivédés taktikájához 
folyamodik-e, vagy pedig még további 
felvonulási feladatokat és az ezekkel 
járó fáradalmakat kényszeríti-e a né
met véderőre.

A politikai történések súlypontja a 
legkölebbi huszonnégy órában is a tö
rök fővároson nyugszik. A berlini jól 
tájékozott köröknek e felfogását még 
alátámasztja az, hogy

uem látják tisztán, hogy milyen ki
vezető utat talált a kényes helyzet
ből Izmet lnonü török köztársa
sági elnök és külügyminisztere, 
vagy egyáltalán találtak-e valami

lyen kivezető utat?
Ilitler személyes üzenetére még aligha 
érkezett válasz Ankarából. Ezt látszik 
igazolni az a tény, hogy a német hiva
talos helyek határozottan megtagad
jak minden választ az efajta kérdé
sekre. Ugyanígy hallgatnak

Boring birodalmi tábornagy és 
Antonescu román államvezető

Megbeszélésének igazi tartalmáról, bár 
Erről, amint alább még jelentem, bj- 
Z3l’yös hitelesnek látszó hirek kerültek 
irgalomba.

A Wilhelmstrasse légutolsó külügy 
gajtóértekezletén nem történt különö
sebben fontos bejelentés. Csak arról 

I2tositottak, hogy
a birodalom nem tett diplomáciai 
előkészületeket az Itália és Görög
ország közötti közvetítésre és hogy 
• nőmet álláspont a szovjetorosz 
l«ss-lroda ismeretes közleményével 

szemben jjem változott meg. 
német sajtó még mindig a német 

?®*»atok villámgyors bulgáriai bevo- 
, ’^áuak hatása alatt áll és félhívja 

a figyelmet Anglia Szíriái terveire. 
Göring és Antonescu tegnapi bécsi 
megbeszélése a lapok szerint főképen 
gazdaságpolitikai kérdések körül for
gott, de még tegnap, a hivatalos köz
lemény közzététele előtt, az volt a vé
lekedés, hogy fontos katonai jellegű 
kérdések kerültek szóba, így

a légvédelmi lehetőségek a Románia 
ellen Wétlég sorra kerülő rfepftWép- 

támadások ellen.

Még nem hadiállapot!
London, március 6. hogy a diplomáciai viszony megszü- 

(NST) Londonban szerdán úgy nyi- I nése még nem jelenti azt, hogy Ang- 
latkozták a Bulgáriával való diplo- I lia hadiállapotban levőnek tekinti 
máeiai kapcsolatok megszakításáról, | magát Bulgáriával^
latkozták a Bulgáriával való dipío-

Német csapatok a görög

Belgrád, március 6.
A szerdal nap folyamán beérkezett 

jelentések szerint a német csapatok 
bolgáriai felvonulása pontos tervszerű
séggel folyik tovább. Az összes erre 
vonatkozó jelentések arról szólnak, 
hogy a bolgár-török határra nem ér-

Törökország válasza 
már megérkezett Berlinbe

Belgrád, március 6.

(Búd. Tud.) A „Politika" ankarai 
jelentése szerint itt aat hiszik, hogy a 
török kormány már megadta a vá
laszt a német kormány jegyzékére és

Katonai kérdésekről tárgyalt 
Göring és Antonescu

Milánó, március 6.

A Gazzetta dél Popolo Bécsből ka
pott értesülése szerint Antonescu Gö- 
ringgel mindeneke’őtt katonai vonat
kozású kérdésekről tárgyalt. Boltik a i 
témákról oj^sz lap egyáltalán nem 
teez említést.

Német részről mindenre felkészül
tek, — ezt hangoztatják ismételten be
avatott helyeken, mégpedig a biro
dalmi fővárosnak mind politikai, 
mind pedig katonai köreiben. ,

Az alapelv minden előkészület szem
pontjából, — akár Romániában, Bul
gáriában, vagy másutt teszik meg 
azokat, — volt és marad: Angliát Né
metország mindenütt meg fogja ver
ni, ahol a keze benne van a játékban.

O. B.

keztek német csapatok. Ezeken a pon- 
tokon változatlanul, kizárólag bolgár b iiov miniszterelnök vasárnap be* 
katonaság teljesít szolgálatot. A Stru- 
ma és a Marica folyók mentén, vala
mint a Rhodope hegység néhány pont
ján a német csapatok már elérték a 
görög határt.

ez a válasz már meg is érkezett Ber
linbe. A „Vreme“ azt jelenti, hogy 
Törökországban meglehetős derűlátó 
hangulat uralkodik és remélik, hogy 
sikerülni fog a szőnyegen fekvő kér
déseket békéién megoldani.

Bukarest, március 6. 
(Magyar Távirati Iroda)

A csütörtök reggeli lapok hivatalos 
közlepiéiiybeh kíjzlik, hogy Göriiig 
tábornagy szerdán, március 5-én talál
kozott Becsben Antonescu tábornokkal. 
Ez alkalommal a Belvederb-palotá- 

bán hosszas megbeszélések folytak', 
amelyek főcélja közös érdekű gazda
ságpolitikai kérdések rendezése volt. 
A megbeszélések a szoros német-ro
mán együttműködés jegyében foly
tak le.

Newyork, máre. 6.
A National Broadcasting System 

berlini tudósítója szerda esti jelenté
sében közölte, hogy illetékes helyről . 
á Német Birodalomban működő kül
földi sajtószervek olyan tájékoztatást 
kaptak, amely szerint Göring bíró* 
dalmi tábornagy, a nőmet hadi- és 
tervgazdálkodás legfőbb vezetőjének 
minőségében találkozott és tárgyalt 
tegnap Becsben Antonescu tábornok, 
román miniszterelnökkel.

Az angol jegyzék 
5 pontja

Szófia, március 6.
(NST) Rendeli angol követ jegyzé

ke, amellyel oeje-enieite á diplomáciai 
viszony megszakítását Bulgáriával, a 
következő öt pontból áll;

szedet; mondott a szobranjeben, amely
ben közölte,, hogy Bulgária csatlako
zott a - háromhatalmi egyezményhez és 
a bolgár kormány engedélyt adott a 
német csapatoknak a Bulgáriába való 
bevonulásra.

2. Ez az elhatározás ellentétben all 
Filov miniszterelnök .nyilatkozatával, 
amelyben a balkáni béke fenntartású* 
ról beszél. A jegyzék ebben a pont
ban azt állítja, bőgj- a német csapatok 
bevonulása egy Angliával szövetség
ben álló állam ellen irqayul.

A 3. pontban a jegyzék rámutat a 
bolgár katonai intézkedésekre, ame
lyek angol .állítás szerint szintén 
Nagybritanniával szövetséges állam 
ellen irányulnak.

A 4. pont rámutat arra, hogy a bob 
gár kormány olyan felszólítást inté
zett a szövetséges Belgium, Hollandia 
és. Lengyelország szófiai követeihez, 
amelyet Anglia nem helyeselhet

Az 5. pont szerint az angol királyi 
kormány ilyen körülmények között 
nem tartja többé szükségesnek, hogy 
diplomáciai képviseletet .tartson fenn 
Bulgáriában. A brit kormány ezért 
arra kéri a bolgár kormányt, köny- 
nyítse meg a brit diplomáciai képvise
lők kiutazásának formaságait

A jegyzék Popov Iván dr. bolgár 
külügyminiszter címére szól, miután 
azonban Popov jelenleg beteg, helyette 
Filov miniszterelnök vette át



Carol és Lupescuné 
Lisszabonban

NAGY NAPOK
KIS HÍREK

Lisszabon, március, 6. " ’ ~
(Német Távirati Iroda) gál fővárosba érkezett.

Károly volt román király barátnő-

jével, Lupescunéval együtt a portu-
—  ----------- „—Egy orvos
ismerősénél szállt meg. (MTI)

A sültkrumpli titka
Tekintetes

Remélem, 
hogy amikor a Kitűzött Céloknak meg 
nem felelő eszmekivitelezési valóság
gyakorlatot tapasztalok, azonnal je
lentkezem. Ez történik ez alkalommal 
is. Olvastam a Hűségesség Házának 
parancstábláján, d>e meg a lápokban 
is, sőt a Csoport Irányító Testvér is 
felhívta reá a figyelmemet, hogy ezen
túl minél gyakrabban áldozat-vacsorá
kat kell rendezni szana-szerte, minden
felé. Jó példával járt elől nem 
régen a trónörököspótlék testvér 
elődje, a Legnagyobb Vezér, Szálasi, — 
mert rászitvett egy vacsorán, amelyen 
egyszerű sültkrumplit raktak kinek- 
kinek a tányérjába s a befolyt összeget 
felírták. Más Célokra.

így a Központ. De nem így a Ke
rületek. Történt ugyanis, hogy nagy 
nevű és nyilas létemre mondom, hogy 
szúpetnlékíi gróf Klebelsberg Ku.ió 
kegyelmes úrról elnevezett utcában 
székelő Kerületi Otthonunkban minap 
este, egészen 10 óráig, — íea-wnMepségef 
rendeztek.

Ott volt az apraja-nagyja. Már a 
sötét lépcsőházban elébem állt két test
vér, hogy vegyek á 50 fillérért teaje
gyet Vettem. De megbántam. Mert 
beljebb csinosabb testvérlányoklól is 
megkaphattam volna a cédulát ugyan
ennyiért. Ruhatár címén külön szed-

Szerkesztőség! 

hog-y már megszokták,
tek. Tetszés szerint- Ez megint har
minc fillér volt. A tea mellő csak egy 
szelet száraz kalács járt. Vékonyra 
vágva, ahogy az manapság illik. Rum 
volt bőven a teában. Olyan erős, mint 
valamikor a roham előtt a front-teá
ban ...

De ekkor következett a Legnagyobb 
Áldozat. Újra elő kellett ráncigái nam 
apadozó bukszámat. Dús szendvicse
ket cipelt körül egy kevéssé szép, de 
hevesbeszédű testvérnő. Vettem. Ismét 
fizettem. Propaganda-levelezőlapot és 
nyomtatványokat is rámsóztak. Mit 
szaporítsam a szót. Annyit áldoztam 
magamra azon a rövidke egynéhány 
órán, hogy — meg sem érte, mivel 
semmi sem történt.

Javaslom, hogy legközelebb minden 
kerületben rendezzenek egy-egy áldo
zati vacsorát- Fizettessenek a jóembe
rekkel t—2 pengőt és ne adjanak érte 
semmit. Sültkrumplit se. Mit szólnak 
a szlovák-gyepük, ha megtudják, hogy 
mi itt Pesten élesszük előlük a krum
plit!

De javaslom azt is, 
végre, milyen célokra .... __ _ ___
féle címen bevasalt pénzáldozat! Én 
azt hiszem, egyre, hogy — az árvízká- 
rosultaknak akarják adni, miután je
lentősebb összeg összegyülekeaik. Ad
dig se tartsák titokban! Ki vele, bát
ran. A jókedvű nyilas-adakozókat sze
reli az Isten!

A nyugtázásig is leüthetetlen érdek
lődéssel figyel.;-,. „

Csodálkozó János

előlük a terűm-

liogy közöljék 
fut be a több
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VIBÁM EGYVELEGE 
Ma piMníek:

Utacshal

RADIUS
Előadások kezdete; 7»6, 740

Imperia olasz tartományban az anglikán 
egyházközség, valamint a lelkészek 
tanait, bútorait, értékpapírjait és 
lefoglalták. Magát a templomot és 
dezését nem foglalták le.

Nyári időszámítást vezetnek be
5-én a meg nem szállt Franciaországban: 
még agy órával előreigazítják az órákat, 
így a meg nem szállt Franciaország terü
letén két órával előzik meg majd az órák 
a csillagászati időt

Az „Air Cobra“ nevű új amerikai vadász
repülőgép kísérleti útján 620 mérföld (mint
egy 1660 km.) órasebességet ért eh A gép 
7000 tu. magasból bukórepüléssel érte el 
ezt a sebességet.

A texasi Houston kikötőjében lefoglalták 
a Mongioia nevű olasz teheirgőzöst, félmil
lió dollár értékű rakományával együtt.

Szófia középületei körül légoltalmi homok
zsák-burkolatokat helyeznek el.

A norvégiai német katonai hatóságok pa
rancsát hirdetik Oslo nyilvános helyiségei
ben németnyelvű feliratok, amelyek meg
tiltják az éttermeket, kávéházakat, tánc- 
helyísúgftket látogató német katonáknak, 
hogy fegyvereiket a ruhatárban 
zék el.

A Völkischer Beobachter írja, 
lengyelországi német rendőrség 
ges motorizált egységei sikeresen 
vetnek a lengyel banditák garázdálkodá
sának.

Az angol tengernagyi hivatal közlése, 
szerint az északnorvégiai partok előtt el
terülő Lofot-szigctcsoport ellen hajtottak 
végre akciót könnyű angol tengeri had
erők, amelyek néhány fogoly ejése után 
nyomban visszafordultak.

Az angol—bolgár diplomáciai viszony 
megszakítását bejelentő angol jegyzékben 
az angol kormány leszögezi meggyőződé
sét afelől, hogy a bolgár kormány kész 
aktiv módon közreműködni Görögország 
ellen. Ezért s mert a német katonaság egy
re nagyobb számban vonul Bulgáriába, 
Anglia nem tudja tovább fenntartani a 
diplomáciai kapcsolatokat/ Anglia ugyanis 
nem engedheti meg ^örög szövetségesének. 
megfenyegetését s űrügynek tartja azt a 
közlést, amely szerint a' német csapatok a 
bolgár béke ás függetlenség védelmére vo
nultak volna be.

Grönland, a világ legnagyobb szigete el
vesztette egyetlen fogházát. A fogház vi
gyázatlanság következtében leégett. A fog
házban mindössze tíz cella volt s a tűz 
idején csupán egyetlen fegyenc ült a bör
tönben. Az ő vigyázatlansága okozta a 
tüzet, őt magát azonban még idejében ki
mentették. A fegyintézet újjáépítésére a 
grönlandiaknak nem sok kedvük van, mi
vel kétségbevonják, hogy megéri a költsé
geket. A godhavni fegyházban ugyanis a 
legutóbbi tiz év alatt mindössze három 
fogoly tartózkodott.

Március 8-tól kezdve minden nap 22 óra 
40 perces kezdettel görög hírszolgálatot su
gároznak a román rádióállomások. i

ingat- 
pénzét 
beren-

földművelő szövetkezet elnöke

buvárhajó-offenzivával foglal- 
an-gol lapok. Hangoztatják,

május

helyez-

hogy a 
kulönle-

fcket

Alpini-századának élén hősi halált halfi 
az albániai arevonalon Mario Fragonara, 
fasiszta nemzeti tanácsos. Fragonara a föld- 
birtokosok és földbérlők nemzeti szövetsé
gének elnöke, a mezőgazdasági korporáció 
tag-ja és a 
volt.

A német 
koznak az
hogy ha Németország felkészült a búvár- 
(hajó-háborúra, az angol búvárhajó-elhárí- 
tás sem aludt s ma az angol detektorok 
sokkal hatékonyabban működnek, mint 
1939 őszén.

A Kufra-oázis kapitulációja háromheti 
(hősies harc Után március 1-én 9 órakor 
következett be. Az oázist a De Gaulle-féle 

, csapatok foglalták el. Az elfoglalásról De 
Gaulle főhadiszálása külön jelentést adott 
ki, amelyet de Larminat tábornok írt alá 
s amely azzal! végződik: „Soká éljen Fran
ciaország !“

Az angol női hadsereg, az Auxiliary 
Territorial Service, mint a berlini ma
gyarnyelvű Magyar-Német Sajtó- és Kép
szolgálat a Newyork H. Tribüné londoni je
lentése nyomán közli, felállította az első 
női idegenlégiót. Az új légió francia, len
gyel, norvég, holland, belga, finn és lett 
állampolgárságú nőkből áll.

Újfajta tengeri polipot fedeztek fel 1938- 
ban az amerikai Smithabnian kutatóintézet 
tudósai. Az intézet most közli, hogy az új
fajta tengeri polipot a tudományos szak
névsorba „Roosovelt*4 néven vezettek be. A 
hírt a berlini magyar nyelvű Magyar- 
Német Sajtó- és Képszolgálat közli.

Hosszabb tudósítást közöl a Berliner 
Börsen-Zeitung az első budapesti nemét 
„Wunsehkonzert“-rói, amelyet a nemzeti 
szocialista párt külföldi szervezete rende
zett német művészek közreműködésével..

Lefoglalta a román kormány a Vasgárda 
bankbetétéit. A román Vasgárdának 125.5 
millió lel betétje van a, rámán nemzeti 
bankban és 74 millió lei a román postata
karékpénztárban.

Nem mindennapi per zajlott le legutóbb 
az amerikai Richmond városban. A per 
előzményei egy házassági hirdetéssel kez
dődtek, amelyben Mr. Lewis H. Ghartrca 
jómódú richmondi földbirtokos húsz és 
hármipsC. év. közötti csinos feleséget kere
sett,' azzai A féltél ellel, hogy a menyasszony 
.a^esküvő előtt egész fegtét tetoválni bugy
ija. A jelentkező: hölgyek közül egy Beat
rice Hastiigs nevű"óstaos, nyugatvirginiai 
leányt választott ki Mr. Chartres. Az ifjú 
hölgy vőlegényével -nyomban jelentkezett 
egy helybeli tetováló művésznél, egy "volt 
tengerésznél, aki megkezdte a munkát. 
Három napig tűrte, is a tetoválást Miss 
Beatrice, de azután kijelentette, hogy neki 
fogalma sem volt, mekkora fájdalmakkal 
jár a teftválás, j-ószándókának már tanú
jelét adta, mondjon le a további tetoválás
ról a vőlegény. Miután azonban Mr. Cliar- 
tros ragaszkodott a szerződéshez, a mony
asszony kártérítési pert indított ellene fáj
dalomdíjért. Mr. Cha-rtres végül is köte
lezte- magát a bíróság- előtt, hogy vállalja 
a tetoválás eltüntetésének a díját e most 
újra hirdet a lapokban, hogy melyik csi
nos hölgy hajlandó feleségül menni egy va
gyonos földbirtokoshoz, természetesen azzal 
a feltétellel, hogy előzőén tetováltatja ma- 

. gát. (

Á MOKTÁR közgyűlése
A Magyar Országos Központi Takarék

pénztár tegnap tartotta dr. Metzler Jenő 
elnökvezérigazgató elnöki ősével 69. évi ren
des közgyűlését. Metzler Jenő a napirend 
tárgyalása előtt az intézet nevében hódo
latteljes köszönetét nyilvánította azért a 
kitüntetésért, amely a kormányzói legfel
sőbb elismeréssel az intézetet érte. Metzler 
Jenő nagyobb beszédben szólott a MOKTÁR 
gesztiójáról és hangsúlyozta, hogy a MOK- 
TAR-nál a nyerészkedés sohasem volt a fő
cél, mindig arra törekedtek, hogy a nem
zet gazdálkodásába beilleszkedve, hasznára 
legyenek a közérdeknek is. Mindenütt, ahol 
a MOKTÁR befolyásra tett szert, az adott 
szó megtartásának és általában a legszi
gorúbban értelmezett kereskedői tisztesség 
uralma érdekében érvényesítették befolyá
sukat. A legfelsőbb elismerést, amely az 
intézet reprezentánsát érte, áthárítja a 
részvényesekre, a hivatalnoki karra és az

igazgatóságra és a végrehajtó’■ bizottságra, 
akik a MOKTÁR irányításában és köz' 
érdekű munkáinak végzésében tevékeny
kedtek.

A MOKTÁR igazgatóságának jelentéséi 
az elnökvezérigazgató nagy tetszéssel fo
gadott beszéde után elfogadta a közgyűlés- 
Az igazgatóság jelentéséből kitűnik, liogy 
a MOKTÁR takarékbetétei 13.3 százalék 
emelkedést mutatnak és közel egymilliár
dos forgalmat ért el az intézet. Külön meg
emlékezik a jelentés a Dréher—Haggcntna- 
cher Első Magyar Ré-szvényserfőző üzlet
menetéről. amely igen jelentős fejlődést 
mutat, A közel-'egymililió pengő nyereség
ből részvényenként 1.20 pengő osztalékot 
fizetnek.

Az igazgatóságba Bessenyey Ferencet, dí* 
Delrnár Emilt, dr. Hofer Rudolfot, dr. PfeV 
sich Renét dl-. Schitfianek Emilt és dr. Hűlll 
Dezsőt választották meg. Felügyelőbizottr 
sági tagok lettek: Abray Zoltán, Bőét 
Elek, Bőm Friederieh, vitéz Saly Iván 
Takách Ödön.

BAROSS GRILL-t>ei<i
mP 5*w- Tánc 2 óráin kalmár tibos

, karút 44. I Cilii £ wl Csáky Lola, Eleki G., Rüjtő r I
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Athéni zárók özlemény:

^legtökéletesebb
egyetértés4'

A thén, március 6.

(Reuter) Edén és 'Dili tábornok 
március 2-án hivatalos látogatásra 
Athénbe érkezett. A király és Kőrletsz 
miniszterelnök fog-adta őket és hosz- 
6zas tárgyalásokat folytatott velük. A

két kormány vezetői aprólékosan 
megvizsgálták a balkáni helyzetet. 
Minden, erőfeszítésük arra irányul, 
hogy, a Balkánon elkerüljék a háború 
kiterjesztését- A vezető férfiak min
denben a legtökéletesebb egyetértést 
állapították meg. (MTI)

elgrád, Ankara és Szaloniki 
a világérdeklődés 
középpontjában

Nagy eseményeket jósol az olasz sajtó az Égéi- és 
az Adriai-tenger félöl — Propaganda indult az olasz 
parkok és üres telkek gabonanemiiekkel való 

bevetésére

Hivatalos közlemény Edén 
és Dili athéni látogatásáról

Athén, március 6.
(Búd. Tud-) Edén angol külügymi

niszter és Dili tábornok, angol vezér
kari főnök athéni látogatásáról szer
dán este hivatalos közleményt adtak 
ki. A közlemény szerint Edén és Dili 
március 2-án érkeztek Athénbe hivata
los látogatásra. Athéni tartózkodásuk 
során kihallgatáson jelentek meg 
György királynál, majd Koricisz mi
niszterelnökkel hosszas tárgyalást 
folytattak. A két kormányférfi át

Edén elbúcsúzott Athéntól
Athén, március 6.

Szerdán délután búcsúkihallgatáson 
fogadta György király Edén angol 
külügyminisztert és Sir John Dili 
brit birodalmi vezérkari főnököt.

Edén Kairóba való visszatérése előtt 
szerdán, este hosszabb nyilatkozatot 
adott a görög sajtó képviselőinek. A 
külügyminiszter örömét és háláját fe
jezte ki a görögországi fogadtatásért 
és lelkes szavakkal nyilatkozott a kö

Elköltöznek az angolok
Jugoszláviából ?

Belgrád, március 6.
(Búd. Tud.) Azzal a külföldön el

terjedt hírrel kapcsolatban, amely 
szerint a Jugoszláviában élő angol 
állampolgárokat felszólították az or
szág elhagyására, belgrádi politikai 
körökben kijelentik, hogy ilyen fel
szólításról még nem tudnak. Tény 
azonban az, hogy Jugoszláviában élő 
angol állampolgároknak szabályszerű 

tanulmányozta a balkáni helyzetet. 
Megállapították, hogy törekvéseik arra 
irányultak, hogy kikerüljék a háború 
ki szélesítését A helyzet megítélése te
kintetében mindkét kormány között 
teljes egyetértés áll fenn.

Edén külügyminiszter és Dili tábor
nok szerdán koszorút helyeztek el az 
ismeretlen katona sírján, majd utána 
a királyi udvarba hajtattak. Dili tá
bornok tegnap meglátogatta a görög 
lmdseregfőparanesniokságot is és a ki
rállyal ott is találkozott.

zös angol-görög küzdelem, eddigi ala
kulásáról.

Az athéni polgármester a repülőte
rén kairói visszatérésük előtt aján
dékokkal lepte meg a két angol vendé
get Az ajándékok közt bizánci fest
mények,. az 1821-i szabadságharcból 
származó értékes pisztolyok, népi kézi
munkák és régi ikonok vannak. Edén 
kijelentette, hogy Angliában kiállít
ják majd Athén város ajándékait.

török és görög vízumuk van, amelyet 
minden pillanatban igénybe vehet
nek, úgyhogy esetleges távozásuk nem 
venne hosszabb időt igénybe. Tény az 
is, hogy ezeknek az angol állampolgá
roknak feleségeik és gyermekeik már 
a balkáni helyzet feszültségének kez
detén elhagyták Jugoszláviát, tehát 
tulajdonkeppen a távozásra már hó
napok óta készülnek.

A ŐsAte milánói 
tudósítóiárt ak telefon jelentés

Milánó, március 6.
A katonai körSk az Egei-tenger irá

nyában, a diplomáciaiak pedig az 
Adria környékére figyelnek Rómában. 
Egyelőre még nem tudni bizonyosan, 
kié lesz közülük a legközelebbi szó. A 
Corriere prognózisa:

a tengelyhatalmak katona-diplomá
ciái tevékenysége új szakaszhoz kö

zeledik.
Az Adria, pontosabban Jugoszlávia 
felől máris sokatmondó híreket hallani 
követek utazásáról, vezető államférfiak 
esedékes látogatásáról.

Az ,Jtalia“ a Berlin és Belgrád kö
zötti érintkezést „roppant élénknek" 
jellemzi, az olasz külügyminisztérium-
mai kapcsolatban álló Gazzetta dél

Olasz hajóágyúk lőtték 
az albániai görög állásokat

Belgrád, március 6.
(NST) A jugoszláv—görög határról 

érkező jelentések szerint az olasz ha
jóhad szerdán lőtte a tengerparti gö
rög állásokat. A. támadást könnyebb

„Egymillió fiatal amerikai 
életébe kerül ez a Javaslat!"

... *
Washington, március 6.

(NST) Szerdán tárgyalta a szenátus 
utoljára általánosságban a hadianyag
kölcsönzési törvény javaslatot. Ez volt 
a törvényjavaslat vitájának 15. napja. 
A javaslathoz 49 pót- és módosítóin- 

Popolo pedig, amikor hivatkozik a 
■yVilhelmstrasse cálofatára, hogy Pál 
jugoszláv kormányzóherceg még nem 
indult el Németországba, hozzáteszi, 
„valami ilyesmire azonban nemsokára 
sor keriilhet“.

Az ,Jtalia“ berlini tudósítója azt je
lenti, hogy Athén valamennyi cáfola
ta ellenére mégis

partraszálltak már Görögországban 
nagyobb angol csapatkötelékek.

Az olasz újság egy teljes kanadai 
hadosztályról tud.

Az olasz sajtó nagy propagandával 
mozgalmat indított olyan irányban, 
hogy a városi parkokat, sporttelepeket 
és még a belterületen fekvő üres, tel
keket is vessék be gabonanemüekkel, 
búzával, tengerivel. „Egyetlen talp- 
•alattnyi földet se hagyjunk kibaszna- 
lattanul11 — adják ki a jelszót az új
ságok.

Györgyi Miklós

olasz hajóegységek hajtották végre a 
Kimarától északra levő görög állások 
ellen, ahol a görögök néhány hete 
nagyobbszámú csapatot összpontosí
tottak.

dítványt terjesztettek be.
.Tobey szenátor volt az általános 

vita utolsó szónoka. Tobey azt mon
dotta, ez a törvényjavaslat egymillió 
fiatal amerikainak kerül majd életébe 
vagy egészségébe.

Rendeli szófiai angol követ 
nyilatkozata

t Belgrád, március 6.

(Búd. Tud.) A „Politika" szófiai tu
dósítójának nyilatkozott Rendeli an- 
kol követ.
, — Mindig azt óhajtottuk, hogy meg
őrizzük az összes balkáni államok 
függetlenségét és integritását —mon
dotta, — Ebben az irányban sokat 
dolgoztunk és egyes államoknak so
kat használtunk. Ebben az irányban 
lógunk továbbra is dolgozni. A sze- 
rencsétlenség az, hog-y most háború 
yan és nem lehet azokat az utakat 
lüíni, amelyeket eddig jártunk. Bul
gáriává], megszüntettük diplomáciai 
kapcsolatunkat és ezért nem marad-

Óriási sikeri
PROLONGÁLVA! 

dm 
TÁRGYALÁS

Hollywood

hatunk tovább az országban. A ma
gunk részéről mindent megtettünk, 
hogy közös viszonyunknak használ
hassunk. Sajnálom, hogy a misszióm 
nem sikerült, azonban ezért nem én 
vagyok a hibás.

Nem közlekedik 
az Orient-express 

Törökország és Bulgária 
között

Belgrád, március 6.
(Búd. Tud.) Törökország és Bulgá

ria között beszüntették az Orient-ex
press vonatok forgalmát. A rendes 
személyvonatok továbbra is közleked
nek.

HIRDESSEN A „PENGŐSÉBEN! 
BIZTOS EREDMÉNY!

Sztrájk-értekezletet
tart Roosevelt

Washington, márc. 6.
(Német Távirati Iroda)

Roosevelt elnök szerdán — tekintet

Bemutató ■ szombaton, 8-án este 10 órakor az

Már 2000 év előtt is fejedelmek szórakozóhelye volt ott, 
ahol most Budapest álompalotája, az ARIZONA áll. 
Meggyőződhet erről, ha megnézi Ml SS ARIZONA 
csillogó, új produkcióját

Az Arizona most 
és 2000 éve 

című tüneményes revűt.

tel az amerikai hadiüzemekben be
következett sztrájkokra — értekez
letre hívta meg Knudsent, a nemzet
védelmi bizottság termelési osztályá
nak vezetőjét és Murrayt, a CIO.-szak- 
szervezet elnökét. A megbeszélések 
tartalmáról közelebbi részleteket nem 
tudnak. (MTI)



Schöpflin Aladár? 
Mikszáth Kálmán

A két nagy magyar író érdekes találko
zása egy hatalmas portré-tanulmány kere
tében rendkívüli élményt jeienf az olvasó 
számára. Kevés volna azt mondani, hogy 
ebben a ragyogó tudással, virtuóz meglá
tásokkal, egyéni élmény-emlékek művészi
beépítésével írt nagy esszében „elevenen 
él“ Mikszáth alakja. Schöpflin Aladár töb
bet ad: szeretettel életre keltett „nagy pa
lócunkat" nem életrajz-fotografiában mu
tatja be, hanem .az emberi, lelki és az írói 
■analízis biztos értékmérésű bírálatával 
hozza közel az olvasó értelméhez és szivé
hez. A társadalompolitikai korrajz meg
figyelései s a Mikszáth-míí vek finom szon
dával végzett kifürkészése Schöpflin köny
vének úttörő érdeme. Schöpflin Aladár új 
munkája, amelyre irodalom történet és ol
vasóközönség egyformán felfigyel, értékes 
kötettel gazdagította a Franklin-Társulat I 
„Magyar írók" sorozatát, (kr.) «

Ladomerszky Margit 
súlyosan megbetegedett: 

veszélyben
a Vígszínház szombati bemutatója
Hetek óta készül a Vígszínház Emlyn 

Wllliáms „Light of Ileart" című szín- 
müvének bemutatójára, amelyet Inno- 
e e n t-V i n c z e Ernő fordításában „H a ty- 
t y ú d a 1“ címmel szomliatra, március 8-ára 
tervezett. A darabban Tolnay Klári és 
8 o ml a y Artúr mellett fontos szerepet 
kapott Ladomerszk y Margit, a Víg
színház kiváló művésznője is.

Tegnap reggel aztán általános ria
dni m a t keltett a Vígszínházban az a 
bír, hogy Ladomerszky Margit a szerdára 
virradó éjszaka heves veserohamot 
kapott s emiatt kénytelen a délelőtti pró
bát — az utolsó, tehát legfontosabb próbák 
egyikét —- lemondani. A színház nyomban 
intézkedett, hogy specialista menjen ki a 
művésznő lakására s mondjon véleményt 
arról, vájjon Ladomerszky Margit beteg
sége olyan természetű-e, hogy eljátsz
hat j a-e a közeljövőben egyálta
lán a nehéz szerepet, Bradleyné 
alakját az angol újdonságban. Az orvos 
ma reggelig még nem tudott határozott fel
világosítást adui a színház igazgatóságá
nak, annál kevésbbé, mert Ladomerszky 
Margit minden erejével ragasz
kodik a szerephez s még súlyos be
tegen is hajlandó lenne eljátszani, ha or
vosa nem lát ebben a vállalkozásban 
szélyt.

Ma reggel az volt a helyzet a Vígszín
házban, hogy Ladomerszky Margit 
nélkül tartottak próbát s délben dől el, 
lesz-e holnapután este bemutató 
a Hattyúdalból, Ladomerszky Margit 
játssza-é' benne Bradleynét, vagy pedig a 
színház vár néhány napig a pre
mierrel? A döntésről holnapi lapunk
ban tájékoztatjuk a közönséget.

ve-

UJ SIMÁNDY LÉP FEL
HARANGOKBAN, 
ha Nagy Istvánnak, 
a Nemzeti Színház 
kolozsvári vendégének 
nagysikerű 
itt végetér 
zö d és e 
szólítja 
várra.

AZ ELNÉMULT

szereplése 
s szer
vissza- 
Kolo z s-

A színház 
igazgatósága most ha
tározta el, hogy a 
hőslelkű református 

után a fiatal, igen te- 
Lászlóval ját-

papot Nagy István 
hét séges U jlaky 
sz at ja. U jlaky tegnap délben kapta meg 
a szerepet.

EGY RÉGEN NEM LÁTOTT FIATAL 
SZÍNÉSZ LÉP FEL ISMÉT március 12-én 
este a Zeneakadémián, a Nyugat Illyés 
Gyula-estjén. Egy sereg közismert tnáv, 
Gobbi Hilda, Somogyi Erzsi, Lehotay Ár
pád, Palló Imre, Major Tamás, Bihary Jó
zsef neve mellett feltűnik: Gallért Endréé 
is, a Vígszínház egykori tagjáé, akiről 
már két éve nem hallott a közönség. A ki
tűnő kilátásokkal induló fiatal színész 
ugyanis két évig katona volt. Ezen 
az estén újra kezdi színészi pályáját, 
amelynek két évvel 
emelkedő állomásai.

— Kölcsön is ad 
Palugyai szűcs,

NEWYORKI ANZIXOT hozott ma reggel 
a posta a 8 Órai Újságnak Svéd Sándor
tól, az ősz óta Amerikát járó világhírű 
magyar baritonistától. Ha bélyeggyűjtők 
volnánk, főleg annak a különleges bélyeg
nek örülnénk, amit Svéd Sándor ráragasz
tott s amit az VSA a lovasposta 
nyolcvanadik évfordulójára 
adott ki, így azonban csak annak örülünk, 
hogy Svéd Sándor, mint lapja mondja, jól 
érzi magát és nagy sikereket 
arat az Újvilágban.

ezelőtt már voltaik ki-

szórmebelépőt bolerót 
IV, Váci-utca 15.

Nem hízik el,
ha

Hunyadi íorrássól
vesz be reggel I

ISMÉT A LÁTVÁNYOSSÁG ÉS A DERŰ 
JEGYÉBEN folyt te a Royal Varieté 
új tavaszi műsorának bemutatója. Talán 
még soha nem volt a kas színháznak olyan 
friss és vidám műsora, mint ez, amelyben 
a remek külföldi artistákon kívül Bérez y, 
Szabó és Peti ötletes triója, a szép Rév 
Erzsi, Somogyi Irén és Szabó Klári, 
meg a budapesti tangóharmonikazenekiar 
és a Royal-görlök mozgalmas csoportja ara
telt különösen nagy sikerűtott

Císco, Stan és Pan
— Kei amerikai film —

Steai és Pan legújabb burieszkje, mint a 
műfajhoz illik, a helyzetkomikumok és az 
eredeti groteszk ötletek szakadatlan, lánco
lata. Az üveghangú, mohón szolgálatkész 
Stan minden mozdulata égszakadást-föld in
dulást idéz elő, Pan pedig, a puha és jám
bor óriás megadással tűri sorsát A közön
ség végigtkacagja az újdonságot A második 
film, Císco, a száguldó lovas", kalandos 
■mexikói történtet visz mozivászonra. Szá
guldó lovaglások hegyen-völgyön át, bank
rablás, romantikus szerelem és vadnyugati 
izgalmak halmozódnak ebben az érdekes 
újdonságban. Mindkét filmet a .City mu
tatja be nagy sikerrel.

SZÍNHÁZ
r- SHa&fflIVí 

MAGYAR: Gyergyói bál (B/i8) MAnvAT> MŰVELŐDÉS hSa: Róbert Koeh^fi?^?. 
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7” TóDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel arra... (>/t9). - ERZSÉBETVÁROSI: 
Zsákbamacska (>/<G, 8). — JÓZSEFVÁROSI- 
Tessék beszállni f/<6, 8). — KISFALUDY: Bankó 
Pista notafája (>/<6, 8). — KOMÉDIA ORFEUM- 

a varázsló (-/»9). — KAMARA VARIETÉ: Tabáni álom (‘tó). — ROYrALVARIETÉ: Royal Bál (9). ’ uuial

BjÍDIÖ
1941, MÁRCIUS 6, CSÜTÖRTÖK
Ruszin hallgatóinknak. — 16.43: 
időjárásjelentés, hírek. — 
ée ruszin nyelven.

1«J5: 
jelzés, 
szlovák 
lerD.e-Zi. A*. AxrxajlujLU.V'üiVEjU.ií Yl_ .
riiim rádióelőadássorozata. — 17,55: ..V 
önismeret." — 18: Cigányzene. — 18.40: ”Ma-

Dr- vitéz Naí?y l6tván előadása. — 15: Hírek magyar, német és ro- 
J?£a. ayelven. — 19.20: „Zenés divattörténet." 
Gecso Sándorne előadása hanglemezekkel. — 

m - íSul^i .?<*yedóra. - 28.35: „Kísértet Imblon-’ Haugjatek - 21.40: Hirek, időjárás- jeuentés. — 22: „Mindenből egy keveset." Köz
vetítés az Ostende-kávéházból. — 23: Hirek 
német, olasz, angol, francia és eszperantó 
nyelven. — Utána kb. 23.30: Hanglemezek. — 24: Hírek.

BUDAPEST II.:
16.15: Hanglemezek. — 17.30: Hanglemez. — 

18.10: Angol nyelvoktatás. — 18.40: Mária Te
rézia 1. hoavédgyalogezred zenekara. — Köz
ben 19.15: „Egy perzsa éposz költője." (Fir- 
duszi.) Geréb László dr. előadása. — 20: Hí
rek; — 29.10: Hanglemezek. — 21.30: Időjárásjelen tée.

.. Idö- 
17: Hirek — —~— 17.15 ; ~H~ a,

A_ föMmívelésiigyi miniszté- 
,,Magyar 

„Ma-

— Moreyon, a világhírű fekete bokszoló 
az Arizonában. Rendkívül érdekességre 
tarthat számot Moreyon bo>ksz-champion 
bemutatkozása az Arizona sok sikert látott 
parkettjén, ahol sportesemény lesz a sza- 
badstíl'usú női birkózás is, amelyben Piroe.k 
ás Valter birkózók is résztveeznek. Komoly 
művészi eseménynek számít az Ari zóna új, 
grandiózus nevűjének bemutatója, amelyet 
Mise Arizona elgondolása és rendezése sze
rint a napákban tartanak meg. A mese 
szerint a 2000 óv előtti romok ásatásai azt 
igazolják, hogy az Arizona helyén már a 
klasszikus ókorban is szórakozóhely volt, 
amely most feltámad és egy csillogó képben 
megeleveníti a történelmi múltat. Pompá- 
zóan gyönyörű lesz a „Tavasz ébredése" 
című jelenet napsugaras csillogásában.

[TÜNEMÉNY Q Pro'ongálva VESTA |

Nagy Péter, a cárok cárja
Nincs a világtörténelemnek még egy olyan 

nagy alakja, akit annyira ellentétesen ítél
ne meg a történelemíró és az irodalom, mint 
Nagy Pétert a cárok cárját Ennek a biro
dalom-alapító ©árnak egész lénye csupa rej
tély. Egész életét a nagy bűnök és nagy 
erények jellemzik. Egy modern s a lél«k- 
kutatás mai eszközeit igénybe vevő életrajz
regényíró számára el sem lehet képzelni 
nagyszerűbb témát, mint Nagy Péter élete, 
amely tele van izgalmas, drámai fordula
tokkal és szinte megfejthetetlen titkokkal, 
Georges Oudard könyve „Nagy Péter, a cá
ron carja , a legizgalmasabb, legszínesebb 
s a legérdekesebb életrajzregény. Világos 
es konyed, tipikusan francia előadási mód, 
a művészi megeJevenítés nagy ereje jellemzi, 
a müvet, amelyet Orbók Attila fordított, a 
nagy cár történelmi jelentőségét pedig éle
sen megvilágítja egyik legkiválóbb törté
nészünk, Lukinich Imre előszava. A Sin- I 
ger és Wolfner Irodalmi Intézet Qudard 
könyvet díszes külső köntösben adta ki.
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> Ferencváros 
a Hu^gária-uton

régi nagy bajnoki küzdelmek szintenA 1' ’ - V _________ _
I lyén, az MTK Hungária-úti sporttelepén 
I látjuk vasáa-nap a Ferencváros csapatát. 
I Ellenfele most is kék-fehér csapat lesz, a 
I Törekvés, amely a diósgyőriek múlt heti 
váratlan eredményére szeretne rádupláani. 
A sikerre azonban igen kevés esélye vau a 
Törekvésnek, részben azért, mert legjobb 
csatára, Palatínus, megsérült és aligha 
játszhat, részben pedig azért, mert a Fe- 
rencáros a vasárnapi tapasztalatokon 
okulva, minden igyekezetével azon lesz, 
hogy az újabb vereséget vagy pontveszte- 
séget elkerülje.

Az Újpest a lágymányosi sporttelepen 
vendégszerepel, mint a Gamma Fc ven
dége. Erős küzdelem lesz az Elektromos 
TE—Szolnoki Máv. mérkőzésén a Latorca
utcáiban. A vasárnapi program:

TörekvxSs—Ferencváros, Hungária-út, 3 
órakor, bíró: Újvári. — Gamma FC—Új
pest, BEAC-stadion, 3 órakor, bíró: Haran
gozó. — Elektromos TE—Szolnoki Máv., 
Latorca-utca, 3 órakor, bíró: Rónai. — 
WMFC—Baszkért, Csepel, 3 óraikor, bíró: 
Várszegi. — Szeged—Tokod, Szeged, 3 óra
kor, bíró: Vass. — Salgótarjáni BTC—Kis
pest, Salgótarján, 3 órakor. Diósgyőri 
Mávag—Haladás, Diósgyőr, 3 órakor, biró: 
Kékesi.

Scorsoni vezeti 
a magyar-jugoszláv 

mérkőzést
Belgrádi jelentés szerint a magyar—ju

goszláv válogatott labdarugó mérkőzés 
vezetésére felkért olasz Scorsoni elfogadta 
a meghívást és így ő lesz a belgrádi meccs 
bírája.

az ifjúságii válogatott csapat 
4:3 (1:2) arányban tegyőzte a B) váloga- 

I tott csapatot a tegnapi tréningmérközé- 
I sem A játék meglehetősen alacsony szín

vonalon mozgott. Az A) csapat ma dél
után trenirozik. A jövő héten az A) és 
B) csapat egymással játszik s ekkor már 
kialakul az az együttes, amely Eélgrádba 
utazik.

AZ ÚSZÓK május 18-án, a MUSz újonc
versenyével nyitják meg a szezont. A 

| nemzetközi prograinmon német, svéd, hor- 
vát, szlovén és jugoszláv mérkőzések sze
repelnek.

A LESIKLÓ ÉS MÜLESIKLÓ BAJNOK
SÁGOT március 9-én és 10-én rendezi a 
Si Szövetség a tiszaborkuti Mencsulon. Az 
alpesi jellegű összetett bajnokságra 48 sze
nior, 5 ifjúsági és 5 hölgyversenyző neve
zett. Az ötös leeikló csapatbajnokságra 5 
csapat jelentkezett.

Az 50 km.-es SÍFUTÓ BAJNOKSÁGOT a 
Postás- SE rendezi vasárnap a kassai Ha
vasokban.

X Aiagon már teljes erővel megindult a 
munka. A koratayaszi eseményekre szájat 
lovak már túl vámnak a? előkészítésen és 
ma reggel, az idén elsőízben, ..tár a gyepen) 
galoppoztak. Az ugró versenyeikben induló 
lovak idáig csak az iskolaugrásokon dol
goztaik, holnap azonban iilfir megnyitják 
számukra a gát- és akadály-pályát is.

X A Rákosi-díj tizenötös mezőnyéből 
csak Nepitát és Tramontanát törölték. Ne- 
pítának nagy terhéved amúgy sem volt esé-1 
lye, Tramontana azonban alkalmasint nincs 
egészen rendben, mert egyébként az esé
lyes pályázók közé tartozott. Igen jól mo
zog az ugrókirálynő Pandora.



„CSAK AZÉRT IS!“
járói
francia ostromot

Komor beszámoló a párisi „Humoristák szalon- 
ahol tollal és festékkel indított néhány 

a gondok és bajok ellen

pincér a diszkrét felvilágosításért hozzá 
forduló úrtól azt kérdi zordonan: „De 
meg is vannak a jegyei, uram?" *

Az élelmezési gondokat Dupin szem
lélteti legcsipősebben. Két kép.

Ebéd az etikettek idején és 
ebéd a — tikettek idején.

Az első képen egy Lajos-korabeli, jól
táplált parókás úr és társasága lak- 
mározik a legromekebb pecsenyék, 
habköltemények, pezsgők és csemegék 
között. A másik képen már csak egy 
megkopasztott halszálka előtt tűnődik 
tiszteletteljes némaságban az egész 
család ■..

Nem hiányoznak a fűtési gondok 
’ ' ’ " karácsonyi

rak a szép 
egy másik 
így kiált a 
ment mele- 

„Gyere vissza, Emil, szenet ta-

Páris, február vége
(A 8 Órai Újság párisi tudósítójától)
Nem, ezek az idők igazán nem mu

latságosak!
A mai Párisban tényleg humoristá

nak kell lennie annak, aki 1941. telén 
vidámnak, vagy optimisztikusan szép
nek találja az életet! De vájjon nem 
egy okkal, több ez ahhoz, hogy az 
egész legyőzött negyvenmilliós Fran
ciaország attól a húszegynéhány köny- 
nyűkedélyü és könnyűkezű művésztől 
vegyen példát, akik az évtizedes párisi 
hagyományhoz híven, még az idén is 
meg merték rendezni a „Humoristák 
szalonját"?

Ez a kiállítás az utóbbi esztendőben 
nemigen vonzott túl nagy közönséget. 
Hiszen Párisban könnyű volt az élet, 
magától termett a humor s ki gondolt 
volna arra, hogy lesz még idő, amikor 
a franciáknak üveg alatt és bekere
tezve mutogatják majd a mosolyt?...

De változtak az idők s bizony ma 
már Párisban is keresik a humort. A 
papírhiány következtében ugyan

még falragaszokon sem 'tudták 
i hirdetni a kiállítást,
a látogató nem vihet haza katalógust 
cmléikbe, a sajtó is csak pár udvarias 
sorban számolhatott be a vernissage- 
ról, sőt még a belépődíjakat is fel
emelték, de a rue royate-i termek 
mégis megteltek, sőt, talán, évek óta 
nem volt annyi látogatója a tréfás 
francia festők tárlatának, mint az 
idén.

Pedig a kiállítás ezúttal még jóval 
kisebb is, mint volt az utóbbi évek 
során. A máskor kiállító művészek 
nagy része ma hadifogoly, vagy a 
meg nem szállt Franciaországban tar- j 
tózkodik, ráadásul a zsűri — helyeseb
ben a cenzúra — is szigorúbb volt, — 
csupa olyan hendikep, ami nem éppen 
kedvez egy humoros kiállításnak. Ta
lán ez a magyarázata annak is, hogy 
áz idén csak kevés fiatal művész állí
tott ki. így például Pruvost, Cazan, 
Lep, Roussau, stb. A falakat főként 
Ábel Faivre, Sem, Jean Véber, Porain, 
Poulbot és a többi, a katonai korhatá
ron már túllévő, szakállas humorista I 
képei foglalják el. Stílusuk még min- I 
dig Daumier multszázadvégi rajzaira I 
kacsint, számukra megállt az idő.

Nos, politikai, még hozzá irányza- I 
tos karikatúrával csak egyetlen egy I 
rajzoló rukkolt ki, Charlet, aki Dala-1 
diert rajzolta le a börtönrács mögött, I 
a rácsos ablak előtt pedig egy kis I 
árva áll s azt kérdi a fogolytól: I 
„Uram, hol van az apám?" A többi I 
időszerű kép festője inkább állásfog-1 
lalásnélküli témákat választott, ezek
ben kiált oda egy „csak azért .is‘‘-t a 
francia sorsnak s főleg az elsötétí
tést, az üzletek előtti sorbaállást, a 
jegyrendszert, a „ticket“-t, az élelmi
szernehézségeket, a benzinhiányt s 

.azokat az aktualitásokat vonultatja 
fel, amelyekkel szemben kétségtelenül 
és kivétel nélkül egyformán érez 
az egykor oly jó élethez szokott fran
cia nép-

Tudeau például az üzletek előtti 
sorbaállást figurázta ki. Rajzán egy 
fiatal hölgy a pesti zöld házaknak 
megfelelő egyik párisi utcai intéz
mény előtt sorbanálló úrtól tudakolja 
meg: „Bocsánat, itt mit lehet kapni?" 
S hogy ez a téma ma Párisban nem is 
annyira „szalonképtelen", bizonyítja 
Peyroche, akinek a rajzán a kávéházi

Bíró Lajosné, Bíró György, Éva és 
Zsuzsika fájdalomtól megtört szív
vel jelentik, hogy imádott édesapjuk 

Bíró Lajos 
ny. fegyintézeti igazgató 

életének 78-ik évében csendesen, 
minden fájdalom nélkül elhunyt.

Temetése pénteken délután 1 óra
kor lesz az új BccsI-úti temetőben.

Minden külön értesítés helyett. 

— Uj tavaszi képes főárjegyzékünk meg
jelent és azt bárki kívánságára ingyen és 
hérmentve megküldjük! Magyar Magte
nyésztési Itt. Monori Magkeroskedése, Bu
dapest, VIII.. Rákóczi-út 7.

sem. Fournier korszerű, 
rajzán egy zsák szenet 
'párisi kokott budoárjába, 
rajzoló képén az asszony 
férje után, aki a pokolba 
gedni: 
láltam!“

De a bujócskát játszó élelmiszerek
nek is sok „görbe tükre“ akad. 
Brandiy modern lovagja például egy 
csodálatosan szép retket nyújt aján
dékba szíve hölgyének, aki „De kedves 
báró, milyen túlzás!" — felkiáltással 
fogadja a pazar ajándékot. Pcyroche 
figurája viszont valami képkiállításba 
tévedt. Áltnélkodva néz körül és cso
dálkozva kérdi meg a kávét, vajat és 
sajtot ábrázoló csendélet festőjét: ,,S

A Tiszába dobálta 
a rabolt holmit a szegedi 

rablógyilkos felesége
Szeged, március 6.

A szegedi rendőrség a kettős rabló
gyilkosság ügyében befejezte a nyo
mozást és a gyilkos Kovachich Imrét 
ma délután átkísérték az ügyészségre. 
Felesége, Moskovicz Magda, továbbra 
is a rendőrség őrizetében marad. Ma 
délelőtt részletesen kihallgatták. Az 
asszony kezdetben tagadta, hogy a 
férje utólag elárulta volna neki rém
tettét, mára azonban a vallomásokból 
beigazolódott, hogy férje utólag el
mondta neki, hogy mit követett el, sőt 
átadott neki több rabolt ékszert is- Az 
asszony ezek közül egy ezüst cukor-

Március 14-ig
I kell bejelenteni a mosó

szappan készleteket
A közellátási miniszter rendeletileg 

Szabályozta a mosószappan forgalmát 
A gyárak és nagykereskedők készletei
ket március 14-ig kötelesek bejelenteni 
s ezeket a készleteket a rendelet mind
járt zár alá is helyezi. Ettől az idő
ponttól kezdve mosószappan csak en
gedéllyel kerülhet forgalomba. A ma
gánháztartásokban fejenként 2 kilo
grammnál több mosószappant senki 
sem tartalékolhat. Akinek ennél több 
va.n otthon, mindaddig nem vásárol
hat mosószappant, míg készlete két 
kilogramm alá csökken. Az pedig, aki
nek készlete 5 kilogrammot is meg
halad, az öt kilón felüli mennyiséget 
nyolc nap alatt ajánlott levélben a 
Mosószappan Nyilvántartó Irodának 
(VI., Benczur-utca 13.) köteles bejelen
teni. Ezeket a készleteket az iroda

Amíg űh alssih 
a Darmol dolgozik. /Nyugodt 
alvását nem zavarja, mégis 
meghozza reggelre az enyhe 
es fájdalmatlan kiürülést. 
&■

I mondja, uram, mindezt természet után 
festettel*

Sokan
a közelekedési bajokat

vették tollúk hegyére. Legkedveltebb 
téma a roncsaiból feltámadt delizsánc 
és a gyaloghintóbán utazó márkinő. 
Delaure-hl ouveliiere komoly indítvá
nyokat tesz a mai benzinhiányos vi
lág megváltására 6 a pedállal hajtott 
konflistól, az óraszerkezettel felhúzott 
autón át, « vitorlára- járó gyerekko
csiig egyetlen számbajövö lehetőséget 
sem felejt el.

Végül sokat nevetnek a párisiak 
Chaperon rajzain is. Ezeken a szín
pompás képeken mindössze egy-egy 
hatalmas, kátrány fekete pacait látni. 
A „Fények városa 1941-ben* című so 
rozat az elsötétített Páris legismer
tebb sarkait ábrázolja. A Piacé Blan- 
chet, a Rue Bleuet, a Montrouget és 
a Rue clu Chemin Vertet, vagyis ma
gyarul a Fehér-teret, Kék-utcát. Vö
rös-hegyet és a Zöld-utat. Négerek ve
rekedése egy alagútban...

A többi kép azután már a párisi ki
állítások megszokott levegőjében mo
zog. Szép asszonyok, gáláns lovagok, 
sok erotika, itt-ott néha egy gyerek is 
(Poulbot már világhívűvé vált mont- 
martrei kis rongyosai idén sem hiá
nyoznak) s mindehhez a Quartier La
tin jólismert alakjai.

A „Humoristák szalonjának" sok né
met látogatója is akad s a megszállók 
„strammul" együtt nevetnek a fran
ciákkal- Képet viszont az idén annál 
kevesebbet vett a közönség, pedig — 
hogy a szalon stílusában maradjunk 
—- ezt egyelőre még — jegy nélkül le
hetne kapni. De hát, úgylátszik, a pénz 
már komoly dolog. Még a humornál 
is komolyabb ...

Boros Ferenc

fogót és egy értékes látcsövet a gyil
kosságot követő második napon bele
dobott a Tiszába, mert félt attól, hogy 
a nyomozás során esetlég házkutatást 
tartanak és akkor megtalálják ezeket 
a bűnjeleket.

Kovachich Imre, az elzüllött és gyil
kosságra vetemedett egykori adótiszt 
a rendőrségi fogdában teljesen meg
tart és egykedvűen adja elő a gyil
kosság szörnyű részleteit. Védekezé
sül azt hozza fel, hogy családjával 
együtt nyomorgott és azért akart 
mindenáron pénzt szerezni, mert ru
hát kellett volna vennie kisfia szá
mára.

igénybe veheti, de ha ez hat hónapig 
nem történik meg, a bejelentő a fölös 
készletet saját szükségletének fedezé
sére fordíthatja. A rendelet kizárólag 
a mosószappanra vonatkozik, mert a 
pipere- és egyéb szappanok ellátása te
rén zavarok nem mutatkoznak.

Esküvő a szófiai 
angol követségen

Szófia, márc. 6.
(Búd. Tud.) A szófiai angol követségén 

szerdán, az elutazás! készülődések közben, 
ünnepség folyt le. Az angol követség egyik 
tisztviselője házasságot kötött egy angol 
nővel. A házasságkötésnél jelen volt Ren
deli angol és Earl amerikai követ is.

A MANDERLEY- 
HÁZ ASSZONYA

Betörések 
az elsötétített 
Bukarestben

Bukarest, március 6.
(Magyar Távirat i Iroda) 

Universul az éjjeli őrszemélyzetAz Universul az éjjeli őrszemélyzet 
létszámának emelését kívánta, különö
sen a külvárosokban, mert a teljes el
sötétítés következtében napirenden 
vannak a tolvajlások és betörések.

Homokzsáktorlaszok 
Szófiában

Szófia, márc. 6.
A bolgár fővárosban a szerdai nap 

folyamán valamennyi középületet ho
mokzsákokból készült torlaszokkal vet
ték körül. A rendőrség a baloldali ele
mek ellen indított tisztogatási tevé
kenysége során több kommunista 
egyént tartóztatott le és .számos röp- 

■ íratott kobzott el, amelyekben — az 
ellenőrzést elkerülve — orosz tárgyú 
közléseket hoztak a nyilvánosságra.

Angol akció 
egy „istenhátamögötti 

boldogtalan" 
norvég sziget ellen

Berlin, március 6.
Mint a Német Távirati Iroda azzal 

a nagyszabású propagandaakcióval 
kapcsolatban értesül, amelynek szín
teréül az angolok március 4-én Svol- 
vaer, Isten hátamögötti boldogtalan 
Lofot-szigetet választották, angol cir
kálók, rombolók és kísérőhajók jelen
tek meg a kis sziget előtt és ágyúzták 
a németbarát norvég lakosság szegé
nyes halászkunyhóit. Miután az an- 
fiolok felismerték, hogy ennek az ak
ciónak nyilván semmiféle katonai je
lentőség nem tulajdonítható, nagy- 
sietve elvonultak. (MTI)

Arizáltak
500 párisi üzletet

Paris, márc. 6.
•4 A ^ancia kormány 500 párisi zsidó 
üzlet és vállalat vezetésére ideiglenes 
üzletvezetőket rendelt ki. (MTI)

Varga miniszter 
megtekintette a sertés
bőrből való talpkészítést

Furpa Józsefi' iparügyi miniszter 
március 5-én, szerdán délelőtt megte
kintette a Strifler mütalpbőrgyárat és 
a Wolffner-bőrgyárat. Utóbbiban a 
sertésbőrnek talpbőrré való kikészíté
sén dolgoznak- A miniszter mindkét 
telepen behatóan tájékozódott a talp
bőrgyártás jelenlegi állásáról. A szak
értők megítélése szerint a műtalpbőr 
be fog válni a használatban. A sertés
bőrből gyártott talpbőr igen megfe
lelő. Minősége megközelíti a marha
bőrből készült talpbőr minőségét, kü
lönösen a vízáteresztőképesség tekin
tetében egyenlő a marhatalpbőrrel. 
Ez a talpbőr főként női cipők készíté
sére használható fel, de a vastagabb 
bőrök beváltnak férfi lábbelire is, sőt 
zsíros kikészítésben munkáscipők ké
szítésére is alkalmasak.
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Tokio, márc- 6.

A japáni külügyminisztérium fó
ti-kára külön nyilatkozatban is közzé
tette, hogy Nippon kormánya a 
sziám—-indokínai viszály ügyében 
tett közvetítő indítványára csütörtök 
estig vár végleges és félreértést nem 
tűrő választ a, francia kormány nagy
követétől.

Hanoi, márc. 6.
A hadi tengerészet egységeinek vé

delme alatt új'bb jelentős csapatköte
lékek szállottak partra Hongkong és 
Indokína határán, Pakhoinál, a ton- 
kingi öbölben. Indokínában francia 
részről hangoztatják, hogy — bár a 
japáni kormány ez újabb csapatok 
priraszállítását a Délkína ellen folyó 
háborúval indokolja, — mégis más 
hadműveletektől tartanak.

Mentési munka a földrengéssujtotta
Larisszában

Belgrád, március 6.
(NST) Szalonikiből érkező jelenté

sek szerint teljes erővel folytatódnak 
a mentési munkálatok-~a“larisszai- 
földfengéssuj tóttá területen. Serényen 
építik a hajléktalanná vált lakosság 
számára a szükséghajlékokat. Az om
ladozó házakat lebontják és az utcá
kat megtisztítják a romoktól. A la
kosság egyelőre számos barakban la
kik. A karakókat a város területén 
kívül építették fel. A larisszaiak egy- 
része a környező városokban keresett 
menedéket.

A földrengéssujtotta népesség kö
zött hastífusz pusztít. Az állam 
egészségügyi szervei megtették a 
szükséges óvóintézkedéseket és szer
dán az egész lakosságot beoltották 
tífusz ellen. A larisszaiak élelmezé
sére népkonyhákat létesítettek. A 
szerdai nap folyamán megnyitottak 
néhány üzletet is, úgyhogy lassanként 
megmutatkoznak a rendes élet első 
jelek

Az eddigi megállapítások szerint a 
súlyos sebesültek száma 109, a kön
nyebben sebesülteké többszáz.

A polgármester jelentése 
a liszt- és zsírellátás

&

zökkenőiről
Szendy Károly polgármester feb

ruári jelentése megemlíti, hogy a du
nai árvíz legnagyobb magassága Bu
dapesten 738 centiméter volt, amilyen 
1876 óta nem fordult elő. A főváros
ban az építkezések tempója meggyor
sult: az elmúlt hónapban 50 új ház 
építésére adott engedélyt a polgármes
ter. A közélelmezési ügyosztály adatai 
szerint a közellátási miniszter feb
ruárra 5!)0 vagon egységes búzalisz
tet és 208 vagon 0-ás lisztet utalt ki 
Budapest lakossága számára, azonban 
a lisztmennyiségek leszállítását a Fu- 
tura Rt. csak, nagyon vontatottan tudta 
végrehajtani. A nehézségek miatt a 
székesfőváros liszttel való ellátását 
csak úgy sikerült biztosítaná, hogy a 
főváros a már korábban tartalékolt 
búzamennyiségekből 400 vagont fel-

őröltetett és az ebből nyert lisztet & 
pékek, vendéglátóiparok és tésztagyá
rak rendelkezésére bocsátottá.

Nagyobb visszaesés mutatkozott feb
ruárban a sertésvágásoknál. A hónap 
második felében ez a visszaesés már 
olyan mértékűvé vált, hogy a felho
zatalból kitermelhető zsír a helyi 
szükségletet sem fedezte. Éppen ezért 
a polgármester fel terjesztést intézett 
a közellátási miniszterhez, ahonnan 
megnyugtató ígéretet kapott, hogy a 
zsírpiac helyzete a közeljövőben foga
natosítandó kormányintézkedések kö
vetkeztében javulni fog, A m égé he- 
tési indexszám a tavaly januári 97.1- 
ről 115.6-ra emelkedett.

Februárban a főváros 8,039.413 pen
gő értékű munkát adott vállalatba.

Újabb panamai 
támaszpontokat kap 

az USA

beérkezett áruk minél gyorsabb ki
rakását.

Lajos 
és az eszmevédelmi 
csoport a Kúria előtt

Gruber Lajos nyilaskeresztespárti 
országgyűlési képviselő és több társa 
ellen, mint emlékezetes, államfelfor
gatás büntette és egyéb büncselekmér 
nyék miatt bűnvádi eljárás indult A 
vád szerint abban az időben, amikor 
a nyilaskeresztes pártból többen ki
léptek, néhány párttag úgynevezett 
eszmevédelmi csoportot szervezett, 
hogy megfélemlítse mindazokat, akik 
a párt bomlását kilépésükkel vagy 
egyéb tevékenységükkel előidézik.

Mint emlékezetes, több közéleti fér
fiút is megtámadtak és bántalmaztak 
az utcán. Tóth Pál 36 éves szakács, 
aki valamikor bokszbajnok is volt, 
szerepelt ezeknél a bántalmazásoknál. 
A parlament Gruber Lajos mentelmi 
jogát annakidején azért függesztette 
fel. mert nyomatékos gyanuokok me
rültek fel arra, hogy az „eszmevédelmi 
csoport*4 megszervezésénél és működé
sénél szintén szerepet vitt. A büntető
törvényszék ötöstan ácsa annakidején

A bejelentett semmiségi panaszok foly
tán az ügy a királyi Kúriára került, 
ahol elrendelték a bizonyítás kiegészí
tését. Most újra felkerültek a bűnügy 
hatalmas köteggé növekedett iratai a 
királyi Kúriára és, értesülésünk sze
rint, a legfelsőbb bíróság március 
20-ra tűzte ki újból Gruber Lajos 
társai bűnügyében a tárgyalást.

(NST) A panamai köztársaság el
nöke közleményt bocsátott ki, amely 
szerint a Panama-csatorna övezetén 
kívüleső támaszpontokat enged át az 
Egyesült Államoknak. A közlemény 
nem jelzi az átengedett támaszpontok 
számát.

Weygand Vichyben
Weygand tábornok szerdán este 

Vichybe érkezett. A tábornok hosszabb 
szemleutat tett meg Franeia-Észak- 
Afrikában és ezt a szemleutat néhány 
napja fejezte be. .

és

Olcsó János 
a Teleki-téren

Ma délelőtt a Teleki-téren egy férfi 
10 méter hosszú kókuszszőnyeget ki- 
nálgatott s az egészért mindössze 10 
pengőt kért. A detektívek gyanúsnak 
találták ezt az Olcsó Jánost és előállí
tották a rendőrségre. Mint kiderült, az 
alkalmi szőnyegkereskedő, Bognár 
Endre többszörösen büntetett asztalos
segéd volt. A detektívek kérdezőskö- 
desére kedélyesen elmondotta, hogy a 
kókuszszőnyeget tegnap fényes nappal 
egy pénzintézet egyik fiókjának elő
csarnokából lopta el. Telefonáltak a 
portásnak. Mint kiderült, a portásnak 
sejtelme sem volt az esetről, de utána 
néztek a dolognak és pár perc múlva

Az angol királyi pár 
Glasgowban

VL György király és Erzsébet 
rályné szerdán Glasgowban tettek 
tóga tás t, ahol megtekintették a 
kötői berendezéseket és elbeszélgettek 
a dokkmunkásokkal. A király kérte a 
munkásokat, tekintsék legfontosabb 
hazafias kötelességüknek a hajókon

P m m bálion*
IJuU" ragián 
lódén- és v'harkabót 

Márton és Szász
B&lvóny.utea 3. Címre ügyeim

néhány vádlottat elítélt, de Grubert | jelentette, hogy a szőnyeg csakugyan 
felmentette az ellene emelt vádak alól. | eltűnt.

Szél és lehűlés

A. hjazánkon átvonuló viharciklon ország
szerte, de különösen a Dunántúl és a Fel
vidéken nagyobbarányú esőzést okoz. Az 
esőzést viharos szél és fokozatos lehűlés 
követi. Sopron vidékén ma reggel 7 órakor 
még plusz 6, de 8 óraikor már csak plusz 2 
fok volt a hőmérséklet. A Balaton környé
kén nyárias zivatar tombolt.

Szeles, helyenként viharos időt kapunk, 
fokozatos lehűléssel. Az esőzés kelet. felé 
lassan elvonul Az időrosszabbodás azon
ban valószínűleg csak rövid átmenetű lesz. 
Z. 1. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénk (a nyugati és északi megyék
ben sok helyen erős) szél. Eső, az ország 
északnyugati részein egyes helyeken havas
eső, a hegyeken havazás. A hőmérséklet 
valószinüleg csökken.

Használt fértíruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek 8piegel. Teréz-körút 2 I » 
_____ Telefon 824—842_______  

M A C H

TAXIGÉPIRÓ
vállalat óránként P 1*30. Tel 

423-501. 223-338

Használtruháért mindenféléért 
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha
üzlet, Rottönbiller-U. 37. Telefon 

422—269. Hívásra jövünk.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DB. NADANYI EMIL

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

Két szerelmes szív harca a boldogságért...!

KOLOSTOR LILIOMA
FRANCOKÉ RO AY * LOUfS JOUVET * MADELAfNE OZERAY

sxvoy * pAtrm
.......... ,ú .........    r i ........... .■■■■■■
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A betörő fizessen, 
ha mulat

Pestszentlőrineen egy kocsmában 
mulatozott egy férfi, aki egymásután 
rendelte az italokat- Amikor azonban 
fizetésre kerülvén a sor, kijelentette, 
hogy eszeágában sincs fizetni. Rend
őrt hívtak, de mivel a rendőrnek nem. 
akarta igazolni magát, előállították. 
Kiderült, hogy a kifizetetlen mulato
zás egy régóta keresett betörőt, Eng- 
loscher Béla borbély segédet juttatta 
rendőrkézre. Letartóztatták-

BUDA szivében 
össü-közmüves íele'rtömb eladó 

RendhlvOli 
belehtefési alkalom! 
Bővebbet Pestkörnyéki Takarék VII 

Erzséhet-körút 27.

Esfihnbút 
ballonkabát, ragíán 
Salamonovits Manó 
eaőköpenyqy.'r, Sas-utca 2ft,

ÖRÖKLAKÁST, 
ingatlant,tü százalék hözamút azon
nal készpénzért vennék. Alánlatokat kimerítő leírással ,.Lehet 
bútorozva** jeligére kérek Blocu- 

nerhez, Városház-u. 10.

Bérházak eladót
III. em., adóm., luxus akisokkal, 
7600 jöv. 1OOOOO. ralotaszerü, 
kp. iát., 100060. III. em., 32000 
jöv. 180000. Csak évükkel tárgyalunk. Budapesti Házkezeld 

r. t. 421-889.

Bélyegeket
-gyűjteményt, bármily árut magas áron 
vesz.Aulich, Budapest, Vili. Btáhly-c. t 
f. 4. T. 131-726. Baross Szövetség tagja

VESZEK 
szép tísiía Színházi Életet. Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket Levél hívásra hájhoz megyek
Vörös Pál 

újságárus, 
Áá!vin«tér közepén.

Művészek, előadók, 
zenészek, írók, költők, 
kik mág'u’iban tehetséget éreznek, 
jelentkezzenek pentek d e. l/^tl órakor: Erz-iébet-körút 19.1 em. Clubban, 
ahol módot nyerhetnek művészetük 

kifejezésére.
-------------------------------------1-------------------------------------------------

Keresek azonnalra

4szobás lakást
Nagyméretű 3 szoba hallos is meg
felel. Értesítést kérek »Tágatí szobák o 
jeligére Andrássy-üt 4*. földadóba, 
vagy délelőtt telefonon lift—360.

UZEMHELYISÉGET
K RRES ' K minden 
bérért. 120 — 124.

nn fi bérautóBf B TELEFON

■ Ua Vb 223-086
K. U £ IV R A

Középiskola! VajAnt'n- 
folyaju. Olcsó, bi-.tos. Válasz
bélyeg.) Budapest, M ster-utca l

Szép világos

hálóberendezés
jókarban eladó. 8as-u. 1. Házfelügyelő

pengőért óránként iróge 
pemmef lakásra megyek. Este is 
Inoze Margit, 8 ént István-körút 5 

127—f'41.

Ezüstrókák,
bandák olcsón Szem ere szűcsnél,, 
Erzsébét-körút 26. Második emeleten.
Diplomát Gold franeesca. 

Nana, Capriccio stb.
borotvapengék 
egyedárusága: Glindöcs Htlu, 
Budapest, Liamjanieíi-u. 28/b. Átvevő
képes ügynökök jelentkezzenek.

brilliánst.
ékszert, logaranyat lagdrígl bbaa vet iái;

Nagy Imre Baross-utca 69.

TRIUMPH
őrs ágive érkepv.selete.Kedvező:rak 
Díjtalan bemutatás ÉOiS és DáCsY, 
Bpest.- Vll Akácta.u 13: T 222-024.

Könyveléséi, adóügyét 
lelkiismeretesen és jutíinyognn- vég- 

zem.'Telefoni 368- 37 7.'

BRTlTÁNS"?
aranyat, e fist .. e’m a ahb , ap 
rban ve. zek Ooh nv-u.co • bné Te’H/on
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