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Svájci álhír a román petróleumvidék bombázásáról 

Roosevelt bárhova küldhet hadsereget

Rlbbentrop thaiföldi, Edén iraki diplomatával tárgyalt

A áBnwdfi berlini 
tudátitójának tele onielentése

Berlin, máre. 8.
Mozgalmas hét zárult mai nappal 

és fel kell készülni arra, hogy még 
mozgalmasabb napok következnak, ha 
ezek talán már nem is viselik meg
annyira az idegeket, mint az e hetiek 
A Bulgáriával kapcsolatban felme
rült problémák még nem oldódtak 
meg, hanem — ahogyan a diplomácia 
nyelvén mondják — a status nascendi, 
az erjedés állapotában vannak. A ber
lini nemzetközi diplomáciai és sajtó
körök ritkán voltak olyan kevéssé tá
jékozottak

a titkos diplomáciai és politikai 
megbeszélésekről,

mint ezen a hét végén. Pontosan tud
ják, ki hol és kivel tárgyal ezekről a 
ma már a világ közvéleménye előtt is 
ismeretes problémákról, de az Anka
rában. Belgrádban, Athénben. az 
ObersalzLergben és Becsben folytatott 

‘megbeszélések eredménye titokban 
marad. Törökország még mindig nem 
szögezte le a jövőben tanúsítandó ma
gatartását; tisztázatlan a görög-kér
dés és

az egyetlen szilárd pont, amelyre a 
Balkánnal kapcsolatban támasz, 
kodni lehet, Jugoszlávia állásfog- 
• ■» lalása,

amelynek Cvetkovies miniszterelnök 
Macsek helyettes miniszterelnök 

akként adott kifejezést, hogy Délszlá- 
jóbarátságot tart fenn a Német 

irodalommal-
N helyzet tehát még nem tisztázó

dott és

alig van remény arra, hogy a leg
közelebbi 48 rában ez a tisztázódás 

bekövetkezhessek.

A helyzet két box-világbajnok mérkő
zéséhez hasonlítható, am elvnél az 
utolsó menetig nem lehet tudni, hogy 
ki lesz a győztest A német diplomácia 
körömszakadtáig küzd az angol és áz 
amerikai diplomácia közös erőfeszíté
sei ellen, amelyekkel ez igyekezik a 
német terveket keresztezni és

mint nem egészen semleges néző . 
ott van a Szovjetunió, amely 
ebben a zöldasztal mellett folyó 
küzdelemben szintén nem maradt 

tétlen.

Ez a berlini körök benyomása a szov- 

A német utászok hatalmas hidat vertek a Dunán. 
Ezen vonultak be * németek Bulgáriába

jetofosz Tass-ügynökség ismeretes 
közleménye után, amellyel szemben 
Németország tudvalévőén leszögezte 
azt az álláspontját, hogy a birodalom 
harcban áll Angliával és ezért minde
nütt megjelenik, ahol a britek, mint 
el.enfelek jelentkeznek.

Vájjon milyenek a két küzdő fél 
győzelmi kilátásai?

Berlinben szilárdan meg vannak 
győződve arról, hogy a tengely 
ebben a diplomáciai harcban is je
lentős győzelmet fog aratni. Van
nak azonban a politikai körökben 
magánvélemények, amelyek akként 
hangzanak, hogy ez a siker nem

Ilesz tisztán diplomáciai, hanem 
annak a német katonai erőnek az 
érdeme, amelynek a Balkánon való 
jelenlétét, mint a mai egész helyzet 
első és lgfontosabb tényezőjét kell 

értékelni.
Az egész német sajtó foglalkozik az 

egyik magyar lap lelep’ezésszerü köz
leményével, amely árról szól, hogy az 
Egyesült Államok kísérletet tesznek az 
európai ügyekbe való beavatkozásra. 
Sumner W elles javaslata, amelyet 
Foticsnak, J ugoszlávia washingtoni 
nagykövetének tett és amely szerint 
Amerika fölajánlotta a maga garan
ciáját Délsz.áviának, a maga valójá
ban tünteti fel Roosevelt elnök poéti
káját, másszóval a teljes letérést a hí
res Monroe-e'.vtől, amely nem tűr be
avatkozást amerikai ügyekbe, míg 
most

Roosevelt kormánya tisztára dél
keleteurópai ügyekbe való be

avatkozásra tett kísérletet.
„Az Egyesült Államok elnöke, —• 

írja a német külügyi hivatalhoz kö
zelálló Berliner Börsenzeitung — 
amint az a mostani, Jugoszláviával 
kapcsolatos esetből tisztán kiviláglik, 
ellensége az európai ujjárendezésnek. 
A külügyi alállamtitkára által 
losan kifejezésre juttatott nyilatko
zata és a helyzetnek ez a tisztázódása 
nekünk csak kívánatos lehet, mert mi, 
németek, ismerjük a háttérben lap
pangó okait és ezeknek ismeretében 
minden erőszakkal szemben is keresz
tül visszük Európa ujjárendezését. 
Németország, e mellett az új tényállás 
mellett a Balkánon gondoskodni fog 
arról, — mindegy, hogy politikai és 
diplomáciai, avagy katonai úton, — 
hogy Európa ujjárendezésébe új erők 
folyjanak be, akár tetszik ez mások
nak, akár nem.

a b.



Költözködik 
az ár kormánybiztosság

Az árkorniánybiztos hivatala már
cius 10-én és 11-én költözik át a Nagy
mező-utca 1- szám és Érsek-utca 3. 
S'iám alatti épületben lévő új helyi
ségeibe. Az árkormánybiztos ezúton 
is felhívja az érdekelt vállalatok és 
a közönség figyelmét arra, hogy hi
vatala a fenti két napon, tehát hét
főn és kedden az átköltözés ideje 
alatt, nem állhat rendelkezésre. Szer
dán a szokott időben, déli 12-t"l 2 
óráig újra kezdődik a felek fogadása. 
Az árkormánybiztosság új telefon
számai: 422—930 és 428—560.

Vége a juta-gondnak — itt a magyar rost-zsák
„Éiniakarásról tesz tanúságot a magyar ipar.. ,**

Iparunk és mezőgazdaságunk egyik 
súlyos kérdése volt, a zsák alapanya
gának, a jutának teljes hiánya. A 
múltban minden zsákszövet ebből a 
különös növényből készült, amely ki
zárólag India sajátos éghajlata alatt 
terem meg. A világesemények követ
keztében az elmúlt év júliusa óta a 
juta behozatala teljesen szünetel, mi
nek folytán annak feldolgozásával fog
lalkozó gyárak súlyos helyzetbe kerül
tek.

Ezek egy része papírzsákok gyártá
sára való berenoezkedéssel akarták 
az ország zsákellátásának zavartalan
ságát és, munkás-létszámuk fenntartá
sát biztosítani. A jószándékot azon
ban csak részleges siker koronázta, 
mert a tapasztalatok alapján kiderült, 
hogy szükség van ennél erősebb és tar- 
tósabb zsákanyagra is.

Hosszas kísérletezés után a szegedi 
jutagyár az eddig

ipari eéira fel nem használt hazai 
ienazalma kocából olyan anyagot 
állított elő, amely megfelelő eljárás 
után fonásra és szövésre egyformán 

jól használható.

E feltűnést keltő teljesítménnyel 
kapcsolatban a 8 Órai Újság munka
társa megkérdezte Uéry Jánost., az 
Angol-Magyar Jutagyár igazgatóját, 
aki új eljárásukról az alábbiakat 
mondotta él:

— A viszonyok megakadályozták az in
diái juta behozatiát. Fontos nemzeti érdek 
volt tehát olyan pótanyag feltalálása, mely
nek tartóssága és használhatósága megkö
zelíti a jutáét. Hosszas kisérletezés után, 
komoly anyagi áldozatot követelő- munka 
eredmónyeképen, megtaláltuk a megfelelőt. 
Ez az anyag a hazai lenkóc. Ennek rostja 
durvább ugyan, mint a jutáé, de speciális 
eljárásunk ecgíteégével megpuhul és — e 
célra teljésen átállított — gépeinken

jól fonható és szőhető.

— Alapanyagunk némi kenderkóeeal ke
vert lonké-c, amely teljesen pótolja az ed

PÁLYÁZAT
Vi'abol valaki nyugodtan dolgozik az íróasztalánál, kiszolgál az üzletében, talán moz

donyt vezet az izzó kazán mellett kint a vak hideg éjszakában, vagy munka nélMil tanács
talanul Űéá a jövőbe, amikor utoléri a hír: megnyerted a főnyereményt!

HÁrom egyazerű. szót És ©z & három szó abban a pillanatban felborítja eddigi
életét.

” ’ Megváltozik minden körülötte. Máskép látja rögtön a jelent, a jövőt, de még a múltját 
le. Nagynak hitt célok egyszerre összezsugorodnak,. lehetetlennek vélt álmokért csak ki kell 
nyújtani a kezet. Új ember születik, új vágyakkal, új célokkal.

Ez történt tegnap is, amikor az egész ország faszul t érdeklődése közben kihúzták ■» 
osztálysörejáték 4M.ÍW pengős jutalmát. A 87.998. számú sorsjegy tuláJdontwaíhoz újság, 
telefon, rádió, táviró és az izgalomtól lihegő barátok vitték a három bűvös szóból álló hírt: 
megnyerted a főnyereményt!

Néhány élet-út megint új irányt vett. Hogy hova sodorja majd őket a váratlan hir
telenséggel kezükbe került vagyon, ez az örök nagyhatalom, ée tadnak-e majd azzal élni, jól 
sáfárkodni! — az még a távol jövő titka.

De vannak. — még pedig sokan vannak — akiket már régebben, évekkel ezelőtt ért 
e» az életátalakító szerencse: á főnyeremény. Akiknél már eldőlt, jól gazdái kod tak-e az 
őltikte hullott gazdagsággal! Javukra liasznál ták-e fel és boldogabb, szebb lett-e az új élé
től, mint a másik, á vagyon nélküli régi lett volna!

• ...................jk ezek! És a rájuk kapott őszinte felőletek bizonyára tenni-
......_____ _______ — az örök rejtélybe: az emberi somba-
Éppen ezért a m. kir. Osztálysorsjáték Főárus (tóinak Országos Egyesülete ezennel 

pályázatot hirdet olyan életsorsok leírására, amelyekben jelentős változást Idézett alt egy 
nagyobb — vagy talán akár kisebb — nyerem my.

Pályázhatnak természetesen elsősorban azok, akik maguk a hősei egy ilyen életfordu
latnak, de azok is, akik ismeratsági körükben voltak tanúi egy-egy ilyen érdékes történetnek.

A pályaművek lehetőleg rövid, világosan megírt írások legyenek. Nem a megírás 
módja, hanem az esét érdekessége a fontosl „ .....

A történetek szereplőit nem szabad megnevezni, mórt az ellenkezne az Ooztálysorsjáték 
hagyományos és ügyviteli ezabályzatába.n biztosított titoktartáaával,

A pílyarafivtek tehetnek a pályázó nevével éa pontos címével ellátottak, vagy pedig 
jeligések. Jeligés pályázathoz zárt borítékban mellékelni-kall a pályázó nevét és elmét.

Bákiildési határidő: március 28.
A legérdekesebb és legemberibb történetek beküldőit as Egyesület kebelében alakított

á.".? :::::: S:""?’ R* ::::::: "zT*1

— még pedig sokan 
szerencse: á főnyer

...... _ ----- . -úMtyéú
Érdekes, izgató kérdése] 

<ságos bepillantást engednek az

• ' *

Ördög szörnyű 
rémtette

Marosvásárhely, márc. 8.
Néhány nappal ezelőtt meggyilkol

ták Stupár János marosoroszfalui 
községi pásztort. A házában lévő 
kecskét levágták, bőrét otthagyták, a 
húsát magukkal vitték. A esendőrság 
ma elfogta a tetteseket, ördög Jánost 
és Muresán Lászlót. Nagy Andrásmé, 
Ördög Zsuzsannának, a gyilkos ördög 
János testvérének házában a csend
őrök megtalálták a kecske húsát Az 
asszony szégyenében felakasztotta 
magát s meghalt (MTI)

dig nélkiilözheteüenn.ek hitt jutát. A mi 
fonalunkból szőtt zsákanyag tartóssága ve
tekszik a régiével és szemben azzal még 
az az előnye is van, hogy

a szükséges legnagyobb mennyiség ide
haza áll rendelkezésre.

— Az „Anyaggazdálkodás Textilipari Bi
zottsága" eljárásunk alkalmazását soron- 
kívül engedélyezte. így gépeink átállítása 
után, azonnal munkába helyezhettük üze
münket. Ennek a gyors elintézésnek kö- 

‘ szűnhető, hogy már teljes felkészültséggel 
vehettünk részt az árvízmentes fontos szol
gálatában.

A szegedi gyár az árvíz megpróbál
tatása idején szállított sok-sok ezer 
homokzsákjával bizonyította be ko
moly felkészültségét.

A nehéz helyzetben mutatott telje
sítőképesség élet jogosultságot iga

zol.
Ez a gyár függetlenítette magát a 

textilipar egyéb ágaitól és csupán a 
rostanyag feldolgozásával foglalko
zik. így bármikor készen áll a leg
nagyobb mennyiségű polgári, vagy 
esetleg honvédelmi célt szolgáló, 
nagytömegű gabona-, lisztes-, lég- és 
árvízvédelmi zsák készítésére. x

Befejezésül még csak annyit, hogy 
a szegedi jutagyár érdemes működé
sét a hivatalos körök is elismerték. 
Erről tanúskodik Vargha Jójáéi ipar- 
ügyi miniszternek az igazgatósághoz 
intézett levele, mélynek 'néhány szép
értelmű sarát itt közöljük:

. .nagy örömmel tölt el 
az a tudat, hogy a hazai 
ipar a beszerzési nehéz
ségek ellenére, ha kell új 
anyag felhasználásával 
igyekszik termelését 
fenntartani. Ezzel élni- 
akarásáról és mozgékony
ságáról tesz tanúbizony
ságot. .

NRGY NAPOK, 
KÍSÉREK

Grandi gróf, olasz igazságügyminiezter 
pénteken bevonult csapattestéhez. Az igaz- 
ságügyminiszfórium vezetését Grandi tá- 
vollétóben maga a Duce látja el.

Halié Szelasszié, az ex-négus, khartbunal 
hír szerint, látogatást tett Goddzsam tarto
mányban. A jelentés szerint néhány nap
pal ezolött Pangnia községbe ékcBeitt a volt 
ura’kodó, ahol rövid tartózkodás után via
szaiért főhadiszállására.

összehívták hétfőre a török parlamentet. 
Az első ülés tárgysorozatát még nem tet
tek közzé. A kormányhoz közelálló körök
ben úgy tudják, hogy Saydam miniszter
elnök bejelentett nagyfontosságú beszédéire 
csak szerdán kerül sor.

Tunisz névleges uralkodójának unoka
öccse és trónörököse, Tachar bey, 64 éves 
korában tüdőgyulladásban elhunyt.

Az USA engedélyt adott a brit kormány
nak arra, hogy átvehesse arat a félmillió 
köbméter héliumot, amelyet eredetileg 
Franciaországnak adtak el tudományos ki
kísérletek céljaira.

A eseh-morva egyetemeiket és főiskolákat 
tudvalévőén három évre bezárták. Egy 
most kiadott rendelet annyiban enyhíti eít 
a helyzetet, hogy bizonyos számú cseh diák
nak megengedik, hogy tanulmányokat 
folytathasson a német technikai főiskolá
kon és a német egyetemek orvosi karán. 
Felvételüket különböző feltételekhez kötöt
ték. Ezek közé tartozik elsősorban a német 
nyelv ismerete és az árja származás iga
zolása.

A franciaországi hadjárat francia vesz
teségeiről írt könyvet Jean Labussiere. A 
könyv szerint a halottak számát hivatalo
san még nem állapították meg, de február 
15-ig 80.000 francia katonasírt számoltak 
össze az országban és 20.000 olyan eltüntet 
tartanak nyilván, akikről azóta is hiány
zik minden híradás. A sebesültek számát a 
könyv 120.000-re becsüli, míg másfélmillió 
francia katona került fogságba. 40.000 fran
cia tiszt halt hősi halált, illetve sebesült 
meg, tűnt el, vagy került -.fogságba, tehát 
a francia aktív tiszti állomány 65 száza
léka. í. '

Edén és Sir Stafford Crips ankarai ta
nácskozása után Londonban újabb megbe
széléseket várnak Nagybntannia ég a 
Szovjetunió között. Londonban MyUt flgryel- 
méztetósnek tekintik a Szovjetunió Ismere
te® jegyzékét Bulgáriához, arra vonatko
zóan, hogy a szovjet bizonyos esetben re
vízió alá veszi; eddigi külpolitikáját. Ezzel 
szemben Svájcban az- a vélemény, hogy a 
szovjet kormány ezzel a jegyzékkel mint
egy „a kezeit mosta'* a Balkán-államok

MOZI
ADMIRAL (353-7Ű7): Hétszllvafa. ('/»4, >/s6, 

'/i3, »/il0, v. ‘/tó-kor is) — ALKOTÁS (355 874): 
Rozsafabot. ('/tó. ‘/<6, '/<8, ’/ilO, v. '/.2-kor is) — 
ANDRASSY (124-127): Mindenki mást szeret. 
(s/<4, */.6, ‘1,8, '/iW, v ’/rtO, */.12, 2, 4, 6, 8, 10) — 
ASTRA (154-42S): Mindenki mást szeret, ’ri'/tó

'14, '/.10 v. '/tó-kor is) - ÁTRIUM (153- 
034): EÍnémnlt harangok. l'/4, >14, ’/tlO, sz., v. 
'/•4-kor is) — BELVÁROSI (384 583): A mene
külő asszony. (4, 6, 8, 10, v. jobb t. 2, 4, 6. 8. 
10, bál t. >14, ’/<5, ’/.7, «/<9) — BELVÁROSI 
HÍRADÓ (181-244): Cigarettafüst (filmnovella). 
A világ gyarmatosításának története. Székely 
hál. Színes rajzfilm. Magyar, Ufa. Lnee ós Fox 
Híradók. (Folyt. egyórás előadások 10—24 
óráig) - BÉKE (291-088): Hétszllvafa. (5. 7. 
9, v, '/tó, '/tó, */«6, ‘/i8, ’/tóO) - BODOORAF 
(149-510): Hétszllvafa. ('/tó, '14, >14, */.10, v.

v. ‘/tó-kor ie'

•/<8,_ «/.Í0, «z.,
•/tó-kor’ Is) —
('/«, >/«. ite, >/iW, 
(425M4)' Ai t.f 
f, «, 8, 10) - 
'/tó, «/*!». '

Színes rajzóim. Magyar, Ufa. Lnee és Fox 
lók. (Folyt. egyórás előadások 10—24 
I - BÉKE (221-088): Hétszllvafa. (5. 7. 

'/«, ’/tó, '/tó, Víg, - BODOGRAF
Hétszllvafa. (»/M, '/tó '/tó, '/.10, v. 

‘/:l0, «/il2, '/tó-kor is) - BROADWAY (422-722): 
Egy esÓk és más semmi. CM, */.S. >14, 'IM, nz„ 
v. '/tó kor is) - BUDAI APOLLO (351-500): 
Hétszllvafa. (»/t5, '/.7, 9, V. '/tó. '/H, Vrf, '/A, 
■M0) - CAPIÍOL (134-337): Kék Madár. (11, 
'/tó, </i4. >/tó, '/»8. '/»10) - CÁSÍNO (383-102):
Dankó Pista, (’/ri •/<». >1,10. n. v. ‘/tó kor is) - 
CITY (111-140): Claeo, a száguldó lovas. ('/<«, 
»/.8, '/<io, sz„ V. '/tó-kor Is) - CORSO (1«.«-18Ú 
A kegyelmes úr rokona, (*/t6. <IA. ’ZslO, az. v. 
'/tó-ltot la) - CORVIN (138-988): J«d SÜM. 
(■•/tó, ■■/«, >», >/;W, v. ‘/tó-kor Is) - DAMJANICH 
(42S M4): As őrőmana (V,4. '/dl, >14, >/íW, v. ?, 
4. «, 8, 10) BÉCSI • (W5 8KÚ AIIuan». ('/rf 
</i8, 'Vita, sí, v. '/.4-kor is) - ELDOnADrt (133- 
171): OBI Baba. U, «, 8, J0, v. í-kor is) - 
te s,“n,Sí.r,bKr aj 
fc rs'íj'Kr* "íföfe W; 

Hétáallváfa. í'/i5, '/«7, », sz. ‘/tó. ‘14, '14, 
'/.'O, vas, '/tó-kor is) - HIHADÖ (Sae-IBO): 
Albánia. A világ gyarmatosításának Wrtínefé. 
Székely Sál. Színes ralefllm. Megvár, Ufa. 
Etiee és Fox Híradók. (Folyt egyórás e’.Mdá- 
aok 2-34 óráig) - HOLtTWÖOD (2>’5OT): 
Zárt térgvalác. Vtó, Vrf. V«8 V.10, v. '/tó kor 
Is) - HOMEROS (296-1781: T<j»k«rr«t»^-, (i/.S, 
7. '/dfl. az. Viblől. v. '/tó-tői) ~ IPOLY (ÚT- 
«M): Mindenki mást szeret, (’/tó, </tó. '/tó. ViiO,

a

i. «.
’TKlap^t.' 148 W):” Tokaji 
</,t. 'fa, •/<«, '14, '/.«)

181):
•íiji, */>8, 
(232-499):
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felé, de egyelőre esze ágában sincs az aktív 
beavatkozás.

Megkezdték a buvárhajó-üldöző korvéttek 
tömeges gyártását Amerika, nyugati part
jainak hajógyáraiban. Start tengernagy 
elismeréssel nyilatkozott a próbagyakorla
tok lezajlása után az új hajótipusró.1, mely 
minden tekintetben beváltotta a hozzáfű
zött reményeket.

A nagy mazsola- és korinthusi szőJőkéez- 
letekre való tekintettel, e gyümölcsfajtákat 
beillesztették a görög hadsereg étrendjébe.

Pétain tábornagy elrendelte, hogy a 
most kibocsátandó 10 és 20 frankosokra az 
eddig szokásos „Szabadság, egyenlőség, 
testvériség** felirat helyett a következő fel
írást véssék: „Munka, család, haza**.

A norvég kpinzerv-gyának ezentúl olíva
olaj helyett étolajat használnak a szardi
ni a-konzervekhez,

Mestrovics, a világhírű jugoszláv szob
rász a spalatói öböl partján saját költsé
gén újjáépíttet egy XV. századbeli híres 
jugoszláv főúri kastélyt, hogy ott helyezze 
el szoborművel t.

A szombati „Relázioni Internazionali** jo
gosnak mondja Bulgáriának az Egei ten
geri kijáratra vonatkozó Igényét és kilá
tásba he’yezi a tengely korlátlan támoga
tását a kérdés békés utón való megvalósí
tásához. A Szemle köztudomás szerint min
dig az olasz külügyminisztérium szándé
kait és nézeteit tolmácsolja.

A Corrlere delta Sera szerint „nincs ki
zárva egy török—német megegyezés'*.

Újabb kanadai csapategységek érkeztek 
brit hadihajók kíséretében egy angliai ki
kötőbe. A csapatokon kívül kanadai repü
lők is érkeztek London környékére. A ka
nadai repülők egy része csak franciául 
beszél.

Halálraítélt a magdeburgi különbíróság 
egy vádlottat, aki a Weetwall építéso ide
jén meg nem engedett hasznot szerzett 
magúnak 20.000 gyapjútakaró eladása kap
csán, amelyet a Weetwallt építő munkások 
számára rendeltek. Társát 34) évi fegyházra 
Ítélték. Azt a hivatalnokot, aki mégvesz- 
tegetés révén lehetővé tette a bűnös üzle
tet, ugyancsak halálra ítélték.

Harmincötért száműzetés után ismét 
visszatérhetnek Franciaországba a kar- 
thausi barátok és elfoglalhatják híres ko
lostorukat, a Grando Chartreuse t.

Innét felállítják P. ágában a Eadotziy- 
emlékművet, amelyet annakidején a cseh- 
szlovák köztársaság megalakul ásákor le- 
bontottak.

Általános hadkötelezettséget akarnak be- 
vezetni Indiában,

Élés töltéssel végeztek hadgyakorlatot a 
dániai megszálló csapatok Nord-Seeland 
területén. A hadgyakorlaton, , amelyet 
Luedke tábornok vezénye't, a dán hadse
reg képviselői is jelen voltak.

V. '/tó-kor is) — JÓZSEFVÁROSI (134 644): 
Hétszllvafa. (‘/tó, ‘14, '/tó, '/ilO, v. '/.2-kor is) — 
KAMARA (423-001): Tóparti látomás. (11, 2, 
4, 6, 8, 10) — KORONA (333-318): Mln-Ienki
mást szeret, ('/tó '/i6, ‘/«8, '/tlO, v. '/tó-kor ie) — 
KULTUR (386.193): Az örömapa. (5, '/.8,\ */«10, 
y. '/tó. >/.4, >/.6. >/.8, ’/.lO) - LLOYD (111 994).- 
Hatajáró lélek, ('/tó, '/.6, '/.8, '/JÓ, v. '/tó-kor 
Is) - NYUGAT (121-022): Hétszllvafa. (‘/.5 7, 
*/.10, sz. 4, 6. 8, 10, V. 2, 4. 8, 8, 10) - ODEON 
(422-785): Hétszllvafa. (‘/<5, '/<7, '/<10, sz. '/tó. 
'/tó, >/i8, '/tlO, v. '/tó-Ror is) - OLYMPIA (423- 
188): Az örömapa. (11, 2, 4, 6, 8, 10) - OMNIA 
(130-125): A kegyelmes úr rokoné. (5, */.8, '/i!0, 
sz, v. 4, 8, 8. 10) - ORIENT (114-926): Igen 
vagy nem, ('/tó, '14, *14, ’/tóO, v. '/tó kor Is) — 
OTTHON (146-447): A menekülő asi.Jt>ny. ('/tó, 
'/tó, '/.8, '/.10, v. '/tó-kor le) - PALACE (221- 
222): Frankenstein fia. (11, 2. 4. 6, 8, 10) — 
PÁTRIA (145-673): A kolostor lilioma. (4. 6. 
8, 10. v. ,2-kor is) - PHÖNÍX (Z23-342): Hét- 
szilv»fa. (11, 1. 3. 5, '/.8, ’/tóO) - RADIUS
(122-098): Iréné, ('/tó, *14, '/.ló, sz., v. '/tó-kof 
is) - REX (228-020): Hétszilváfá. (‘/»5. ‘/<7. 9, 
<sz. '/tó, '/tó, >14, 'IM, v '/tó-kor is) - RIALTO 
(224-443): Az Ifjú Edison. (11. 1. 3. 5. '14.
v, 10, 12, 2, 4, 6. 8. 10) - ROYAL APOLLO 
(222-002): Olajváros. ('/>5, 7, ’/ilO. ez., v. 2-l«tó 
is) - SAVOY (146-040): A kolostor lilioma. 
(>/>4, ‘14. '/4, 'IM, v. ".10, «/i12, '/tó-kor is) - 
SCALA (114 411): A Mttnderley híz asszonya, 
(•/tó, 7, ’/itO, sz.. v 2-kor le) - SIMPLON (268- 
999): Hazajáró létok. ('/tó, ’/tó, '14. 'VO, v, 
'/tó-kor is) - STEFÁNIA (K’spést, 349’58)' 
Frankenstein fia. (5, 7 9. v. '/tó, '/■(. '14, '14, 
'/.W - STÚDIÓ (2Í5276): Hatod'k emelet-
(11. '/tó, '/tó. ‘/ól, 'M, '/.tfl) - TIVOLI (225-602): 
Hétrzllváfa. (11. </£. ’/<4, •('«. ’/'í. *IM, V '/;2. 
’/tó, */.«, *14, V.10) - Tt’R‘N (120-003): Nénoly 
a csókok tiizébeú. (11, */s2, 4. 6. 8, 10) ,T 
URÁNIA (146-016): A nyugati ry’zetom. (5. ‘/<8. 
VilO, SZ., V. */.3-kor is) - VESTA (222 FI)' 
Tünemény. (11, '/tó, '/ti. >14. W. W0 v. 11. 2. 
4, 6. 8, 10) — ZUGLÓI (2198309): Hétszllvafa-
(5, <14. '/.10. sz. 4. 6. 8, 10, V 2. 4. 6. 8. 10)



Egy gazdag 
.pesti színésznőt is 

meg akart gyilkolni a 
szegedi rablógyilkos

Szeged, márc. 8.
A szegedi gyilkosság ügyében új fel

vonás kezdődött. Kovacsics, Imrét és 
feleségét átkísérték az ügyészség fog
házába. Most derült ki. hogy az elve
temült gyilkos egy héten keresztül 
készült tervének megvalósítására, sőt 
újabb gyilkossági tervekkel is foglal
kozott. Az volt a szándéka, hogy a 
gyilkosság elkövetése után az elme
klinikára véteti fel magát és mind
addig ott marad, amíg a gyík i 
miatt felvert hullámok el nem . 
Ezután, tekintve, hogy komolyabb bajt 
úgy sem állapíthatnak meg, kijön a 
klinikáról, Budapestre utazik, ahol 
tervei szerint egy gazdag embert vagy 
valamelyik gazdag színésznőt tette 
volna el láb alól s ismét valamelyik 
elmegyógyintézetben rejtőzött volna 
el. A vizsgálóbíró ma kezdte meg a 
gyilkos és felesége részletes kihallga
tó sát.

Svájci álhír 
a román petróleum
vidék bombázásáról

Bukarest, márc. 8.
(NST) A svájci lápok egyrésze, első

sorban a Basler Nationalzeitung már
cius 3-iki és. a Basler Nachrichten 
március 4-iki száma azt a hírt kö
zölte, hogy március 2-án, vasárnap, 
az angol légierő bombázta a román 
kőolajvidéket. Román hivatalos köz
lés szerint ez a hír tisztán a képzelet 
szüleménye. A fantasztikus hír, a ro
mán közlés szerint, a jugoszláviai 
Negotinból indult ki, átrepült az 
ócánon, majd a tengerentúlról vissza
út . Európába és^ Sv-ájeban pitótít. 
meg. A hivatalos román megállapTta-s 
szerint ez az. út meglehetősen tekervé- 
®yes és csak a fekete hírtőzsde ter
mékei szokták hibgtehn!.1 ' '

Újabb angol-amerikai 
hadihajócsere?

Newyork, márc. 8.
* (NST) Newyorkban ismét felbuk
kant az a hír, hogy az Egyesült Ál
lamok kisebb hadihajóegységeket cse
rélnek be nagyobb angol hadihajókra. 
Az oly sokszor megcáfolt, de úgy lát
szik, örökéletű hír ezúttal az egyéb
hónt jólértesült New York Journal 
Arnerican hasábjain látott napvilá
got. A. lap szerint most azt tervezik, 
hogy húsz rombolót, naszádot és más 
kisebb egységet cserélnek be brit csa
tahajókra. Erre a cserére a láp sze
rint a hadianyagkölcsönzési törvény
javaslat megszavazása után kerülne 
sor. A lap még azt is tudni véli, hogy 
a cserére vonatkozó terveket már tel
jes egészükben kidolgozták.

— Bíró Lajos temetése. Tegnap te
mették el nagy részvét mellett Bíró 
hajós ny. fogházigazgatót, Bíró 
György kollégánk, a 8 Órai Újság 
munkatársának édesapját. Az elhunyt 
buritán fér fi jellem épek számos tiszte
lje ott volt az óbudai temetőben és 
a, végtisztességen megjelent egykori 
Úzok méghatottan gondoltak vissza 
a proletárdiktatúra napjaira, ame
lyekben Bíró Lajos, mint a gyüjtő- 
jogház igazgatója, bátor és férfias ki
lássál életét és egzisztenciáját koc
káztatta. az ellenforradalrnárok és tú- 
Szok érdekében ...

. 7~ Uj tavaszi képes főárj&gyzékünk meg- 
Jc‘lcnt ég azt bárki kívánságára ingyen és 
vrmentve megküldjük! Magyar Magte- 
yésztési Rt, Jíonori Magkersskedése, Bu- 
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Izabella-u. 38. Házhoz köldök. Telefon.

Carol szökésének titkai
Madrid, március 8.

(NST.) Károly volt román király szöké
séről most újabb részletek váltak ismere
tessé. Eszerint a volt király és barátnője, 
Lupescuné asszony, csak 15 perccel azelőtt 
lepte át a spanyol határt, hogy a hatósá
gok felfedezték a szökést és elrendelték a 
határzárat. Károly saját autóján ment 
portugál területre, ot't azonban másik gép
kocsi várta, amelyet egy portugál orvos 
vezetett. A volt király és barátnője már 
Sevillában hozzájutott két hamis útlevél
hez. Brazíliai útlevelek voltak és egy há
zaspár nevére szóltak.

Károly három, gépkocsit — egy Kolls

Roosevelt
bárhová küldhet hadsereget?

Washington, márc. 8.
Az Egyesült Államok szenátusa 

pénteken rövid néhány óra alatt a 
Lend and Lea.se javaslattal kapcsolat
ban benyújtott hét módosító indít
ványt tárgyalt le. Az indítványokat 
nagyobbrészt elvetették. így például 
impozáns többséggel, 63:28 szavazati 
arányban, elvetették azt a különja- 
vaslatot, amely meg akarta tiltani, 
hogy a felhatalmazási törvény követ
keztében külföldre irányuló amerikai 
fegyver-, illetve hadianyagszállítmá
nyokból az USA saját haditengerésze
te által véd címezett hajókaravánokat 
alakítson. Ugyancsak véglegesen el
vetett a szenátus minden olyan javas
latot, amely az állam fegyveres ere

„A dolgok menete felülmúlja 
a tengely legvérmesebb 

várakozását is“
12 brit hadosztály készenállt a balkáni expedícióra

A <WUá milánói 
tudósítójának telejonjelenté*

Milánó, máre. 8.
A németeknek legközelebbre, általá

ban a jövő hét elejére jelzett akciója 
várakozásában az Olasz körök Edén 
közelkeleti és balkáni szemleútjának 
hatását figyelik. Hála a bulgáriai vál
lalkozás teljes sikerének, Rómában 
biztosítottnak érzik a földközitengeri 
olasz pozíciókat. Signcrctti főszer
kesztő kijelenti a Stampáiban, hogy

„a tengely már nem is lehetne elé
gedetté bbb a dolgok menetével, 
amely felülmúlta a legvérines’bb 

várakozásainkat is.“
Rámutat ugyanakkor a sajtó arra 

hogy milyen kevés választotta el a Bal
kánt az angol inváziótól. A Popolo 
d'Itáliának Szófiából kapott és hite
lesnek mondott információi szerint

tizenkét brit hadosztály, köztük két 
motorizált hadosztály és teljes légi 
haderő állott már készen erre a 

vállalkozásra.
Port Saidban hatalmas élelmiszer- és 

hadianyagtartalékot halmoztak fel B, 
E. (Balkán Expedition) jelzéssel.

A kulisszák mögött folyó 
német-angol politikai párbajról

Vidéki nagyüzem keres szakképzelt

akikfilönüsen kendertömlők 
készítésében teljeses gyakorlott. 
Ajánlatok: „L. T. 2600“ jeligére 
e lap kiadóhivatalába kéretnek.

Royoe-ot és két Lincolnt -- hagytak Sevil
lában. A volt király Romániából maga után 
hozott egy rendkívül értékű kép- és mű- 
kinesgyüjtemímyt. Ezt a gyűjteményt még 
régebben elküldöttek Portugáliába. Ugyan
csak elküldték Lisszabonba Lupescuné 
nagyértékű bundáit is. A szökést nagy kö
rültekintéssel és eróllyel Lupescuné asz- 
szony készítette elő portugáliai barátainak 
segítségével.

Károly és barátnője most Estorilban tar
tózkodik. A lakóhelyéül szolgáló villát Pan
gni, a volt uralkodó egykori kamarása ren
dezte be. Pangal volt állítólag a romániai 
szabadkőművespáholyok nagymestere.

jének alkalmazását kizárólag a nyu
gati félgömbre óhajtotta korlátozni.

Washington, márc. 8.
(NST) A szenátus elfogadta Ellen- 

der szenátor módosított pótindítvá
nyát. Mint ismeretes, Ellender eredeti 
javaslatában ki akarta mondani, hogy 
a föld bizonyos részein nem vethető, 
harcba az Egyesült Államok hadereje. 
Ezt a javaslatot a kormány kívánsá
gára módosították, még pedig úgy, 
hogy az elnök hadseregí'őparancsnoki 
jogkörét semmiképpen sem csorbítják, 
bármilyen lesz is a hadianyagkölcsön
zési. törvényjavaslat véglegesen meg- 
szavazatt szövege. Ellender módosított 
indítványát 65 szóval fogadták el 24 
ellenében.

Róma nem tud vagy nem akar részle
tekkel szolgálni. Arról sincs megbíz
ható értesülés, hogy ebben a küzde
lemben a balkáni országoknál igen 
nagy befolyással rendelkező olasz di
plomácia milyen mértékben vesz részt. 
A lapok csak azt jelzik, nogy „Berlin 
es Belgrád között a jugoszláv állam
férfiak berchtesgadeni látogatása óta 
egy pillanatra sem szakadt meg az 
érintkezés." Á jelek különben arra 
mutatnak, hogy

a legtöbb helyen a németek vál
lalták a diplomáciai előőrs szere
pét, mert ezzel sem akarják terhel, 
ni a komoly harcokban lekötött 

Olaszországot.
A jelenleg folyó hadiesemények 

nem lényegesek
még az olasz vezérkari * kommünikék 
szerint, amelyek az etiopiai helyzetről 
az utóbbi időben még csak vázlatos 
képet festenek. A Popolo d‘Italia mai 
melléklete felteszi, hogy az angolok, 
akik szeretik a könnyű propaganda
sikereket, Mogadiscio felől északi 
irányban próbálnak majd előnyomulni 
és megkísérlik’ visszaszerezni a volt 
Brit-Szomáliföldet. „Ez az út — mond
ja a lap — kevésbé fáradságos, mint 
az, amely Adisz-Abeba felé vezet, mért 
távol esik minden olasz fenyegetéstől 
és az Indiai-óceánon a flotta is támo
gatni tudja a szárazföldi erőket.*'

Györgyi Miklós

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETESA 
ben! Biztos eredmény!

Üqynöíiöfi, utalók
írere*, adú be'e'entéjére és !erové«Ara *sol» 
gálú kése ryemt-itvány.Vs és nyugt*!* k«ph»Wk: 
Ml M S D U fi papirbázI Isi E K ¥ R André«sy-út 3.

Egy hiányos 
cáfolat

Politikai körökben hetek óta járja 
a hír, hogy a esodaszarvasoe Im
rédy-féle Magyar Megújulás Párt
jában nincs minden rendben, a párt 
válsággal küzd, Teréz-körúti párt
helyiségüket már fel is mondták, 
egyes képviselők a kilépés gondola
tával foglalkoznak és Imrédy Béla, 
a párt fővezére, erdélyi útja után 
távol tartotta magát a politikától, 
sőt egyesek még arról is tudni véltek, 
hogy végleg vissza akar vonulni 
mindenféle politizálástól.

Ezekről a hírekről az egyik napi
lap részletesen beszámolt, mire egy 
héttel később a MMP helyreigazító 
nyilatkozatot küldött be. A nyilat
kozatban mindent cáfolnak, még azt 
is, hogy baráti körben nyilatkoz
tak-e a párt képviselőtagjai arról, 
hogy ki akarnak-e lépni a pártból, 
vagy sem.

Ennek a cáfoló nyilatkozatnak 
azonban van egy két hiányossága. 
Az egyik az, hogy a nyilatkozatot az 
Imrédy-párt valamennyi képviselő-' 
tagja aláírta, csak a párt ' vezére, 
Imrédy Béla nem, pedig a cikk első
sorban róla szól. De nem írnak ar
ról sem. hogy Imrédy elkedvetlene
dett-e, távol tartja-e magát a bel
politikától és hogy politikai barátai 
előtt hangoztatta-e elkeseredését és 
tett-e olyan kijelentéseket, amelyek
ből teljes visszavonulási szándékára 
lehetett következtetni1? Ezekre a 
legérdekesebb és legfontosabb kér
désekre nem küldtek be cáfolatot, 
pedig volt idejük ezeknek is utána- 

| jármi, mert éppen egyheti tanácsko
zásra volt szükségük ahhoz, hogy 
megszüljék ezt a cáfolatot.

Thaiföldi miniszter 
Ribbentropnál

Bér .In, márc. &.
(NST) Ribbentrop birodalmi külügy

miniszter pénteken fuschli villájában 
fogadta Prayun Mentri thaiföldi ál- 
lamminisztert. A thaiföldi miniszter, 
mint ismeretes, a Szovjetunióból jövet 
érkezett Németországba és hosszabb 
időt töltött a birodalomban. Német
országi tartózkodásának befejeztével 
most hazatérése előtt búcsúlátogatást 
tett a birodalmi külügyminiszternél.

Az iraki 
külügyminiszter 

Edennei
Kiaró, március 8..

(NST) Kairó bagdadi vendége, 
Nashi el Suwaidi iraki külügyminisz
ter pénteken hosszasan tanácskozott 
Edén angol külügyminiszterrel. A 
többórás tanácskozás színhelye a kai
rói brit külképviselet épülete volt. A 
két külügyminiszter megbeszéléséről 
iraki részről mindössze annyit közöl
tek, hogy a tanácskozás az angol
iraki szövetség keretébe illeszkedett 
bele-

Kiaró, március 8.
Edén külügyminiszter és Sir Miles 

Lampson nagykövet együttes kihall
gatáson jelentek meg pénteken dél
után Faruk királynál.
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Fontos kormányrendelet Vadvíz, összedőlt vályogfal:
a keleti és erdélyrészi 

ingatlanokról
Aki hatósági kényszer miatt idegenítette el 

ingatlanát, visszaperelheti
A Magyar Távirati Iroda jelenti;
A Budapesti Közlöny 1941 február 

23-án megjelent 45. számában hirdette 
ki a minisztérium az 1440/1941. M. E. 
számú rendeletének a román uralom 
alól felszabadult keleti és erdélyi or
szágrészen az ingatlanokra vonatkozó 
magánjogi jogszabályok hatályának 
kiterjesztése iránti rendelkezését. A 
rendelet a következő fontosabb rendel
kezéseket tartalmazza:

. 1. A telekkönyvi forgalmat a keleti 
és erdélyi országrészén az 1941. évi 
március . hó 17. napjával megindítják.

2. A telekkönyvi forgalom megindí
tásával egyidejűén az ingatlanra vo
natkozó magyar jogszabályokat, tehát 
a magyar telekkönyvi rendtartást, a 
jelzálogjogról szóló törvényt és az ez
zel kapcsolatos magyar jogszabályo
kat hatálybaléptetik.

3. Gondoskodnak arról, hogy azok, 
akik az említett területen az elcsato- 
lás ideje alatt ingatlanukat súlyos 
anyagi vagy más károsodással fenye
gető és a jogszerző fél érdekét szol
gáló hatósági intézkedés, vagy más 
hatósági közvetlen, vagy közvetett 
kényszer, vagy palamilyen kényszerítő 
hatósági intézkedés kieszközlésével 
való fenyegetés hatása alatt idegení
tették el, az erre vonatkozó jogügyle
tet a rendelet hatálybalépésétől szá
mított egy év alatt, vagyis 1912 feb
ruár 22-ig törlési keresettel támadhat
ják meg. E keresetet azonban harma
dik személyek elleni joghatállyal csak 
akkor lehet megindítani, ha a perindí
tási szándékot a fél a rendelet ha
tálybalépésétől számított hatvan nap

alatt, vagyis 1941 április 24-ig bezáró
lag a telekkönyvi hatóságnál bejelen
tette.

4. Azok, akik nem közvetlen, vagy 
közvetett hatósági kényszer következ
tében idegenítették el ingatlanukat, 
hanem az elcsato’ás ideje alatt ingat
lanukat olyan módon vesztették el, 
hogy annak következtében -súlyos 
anyagi kárt szenvedtek, a szerzőfél 
pedig a méltányossággal ellentétben 
aránytalan nyereségre tett szert, kár
talanítást követelhetnek az ingatlan 
egy részének visszaadása útján vagy 
más módon. Ilyen - ügyben- az ■ illetékes 
járásbíróság előzőleg egyezségi tár
gyalást tart, egyébként pedig peres 
eljárás során határoz a sérelem tár
gyában és határozata ellen csupán 
egyfokú felfolyamodásnak van helye 
a királyi ítélőtáblához.

5. A rendelet a külföldiek ingatlan
szerzésére vonatkozó román jogszabá
lyok hatályát a keleti és erdélyi or
szágrészen továbbra is fenntartja oly 
értelemben, hogy az említett területen 
fekvő mező- vagy erdőgazdasági ingat
lant nem magyar állampolgár csak ak
kor szerezhet, ha annak megszerzésére 
a földművelésügyi miniszter a belügy
miniszterrel és honvédelmi miniszter
rel egyetértve engedélyt adott.

A rendelet hatálybalépése előtt kö
tött jogügylet a’apján a visszacsatolt 
terülten fekvő bármilyen ingatlanra 
vonatkozólag a tulajdonjogot vagy a 
haszonbérleti jogút csak a közigazga
tási bizottság gazdasági albizottságá
nak (ennek megalakulásáig pedig a fő
ispánnak) jóváhagyása mellett lehet 
szerezni.

előkerült Rózsa Sándor 
betyárjainak

Szeged, máre. 7.
Érdekes pénzleletre bukkantak az 

egyik szegedi tanyai ház falában, 
Csórva kapitányság 21. számú házá
ban, amelynek Kacsa Antal gazda a 
bérlője. A ház vályogfala á vadvizek 
feltörése következtében a napokban 
összedőlt s a törmelékek eltakarítása 
közben az egyik fal üregében hata1mas 
cserépedényt találtak, amelyben több-

ezüstkincse
ezer, a hatvanas évekből származó 
ezüstpénz volt. A leletet a gazda nyom
ban jelentette a hatóságoknak.

Valószínű, hogy az összedőlt tanya
ház valamikor, Rózsa Sándor korában, 
az alföldi betyárok főhadiszállása volt, 
mert ezt a környéket a nép ma is 
, Rózsa-járás“-nak nevezi. Valószinü’rg 
Rózsa Sándor betyárjai rejtették ide 
a rabolt pénzt, amelyet most a mú
zeumnak fognak beszolgáltatni.

Viharok 
az albán fronton

Belgrád, március 7.
(NST) Az albán hadszíntérről érkező 

jelentések szerint ismét viharosra vált 
az időjárás; a völgyekben sűrű eső 
esik, a hegyekben pedig hull a hó. A

rendkívül rossz idő következtében az 
egész arcvonalon szünetelnek a na
gyobb hadműveletek és csütörtökön 
csupán . jelentéktelenebb h'elyi össze
csapásokra került sor. A csütörtöki 
nap folyamán egyébként az olasz légi
erő bombázta Mitilénét; görög részen 
azt állítják, hogy a bombázás nem 
okozott nagyobb kárt.

Cáfolják a görög 
„béke“-kormány hírét

Athén, máre- 7.

görög politikai körök- 
alapot nélkülözőnek 
a külföldi híradást,

Jóltájékozott 
ben minden 
mondják azt _  ,
mintha a görög politikában kormány
változásról lehetne szó. Különösen cá
folják azt a beállítást, hogy második 
görög kormány alakul, amelynek a 
feladata az lenne, hogy a béketárgya- 
lások előkészületeire tegyen lépése
ket. „A, görög sorskérdésekben nincs 
nézeteltérés, — mint mondják — a 
nép, a hadsereg és a kormány között"

Beszakadt az úttest 
a Kígyó-utcában 

egy teherautó alatt
Szokatlan baleset történt ma délelőtt 

a Kígyó-utcában. A 10-es számú bér
ház előtt haladt egy hatalmas teher
autó, amikor az úttest hirtelen be
süppedt az autó kerekei alatt. A teher
autó belesüllyedt a mélyedésbe, úgy
hogy a tűzoltóknak kellett kivonulni a 
gépkocsi kiemelésére. Szerencsére a 
balesetnek nem volt sérültje. Egyelőre 
nem tudják, hogy mi okozhatta a bal
esetet. A Kígyó-utca forgalmát á déli 
órákban elzárták.

Az Osztálysorsjáték 
mai nyerőszámai

400.000 pengős 
iulaímaí 

és 500 pengőt nyeri: 
37996

4.000 pengőt nyert: 70182
809 pengőt nyertek: 28824 55300 76702
500
300

pengőt nyertek; 1325 4174
pengőt nyertek: 8896 15686 15850 
18647 21147 29396 49389 50704 67524 
71346 77866
pengőt nyertek: 172 259 295 442174

627 943 1389 398 524 2148 197 275 548 573 704
711 789 904 3010 043 110 335 378 544 955 4334
389 441 617 5212 317 758 6063 070 074 156 121
354 403 435 542 603 656 910 7142 151 440 674
860 917 8337 427 500 603 643 677 9382 536 743

102 6 3S8 667 761 837 9'1 81 11211 573 694
715 12002 044 702 141 380 575 791 843 13344 745 
402 759 959 14206 390 816 15196 272 390 512 '.91 
16234 369 415 701 814 17175 216 234 285 428 451 
466 790 18518 543 801 9S9 19273 £05 339 314 411 4.7

20272 529 548 839 883 21350 625 833 850 824 
22016 323 494 614 692 731 759 23014 266 2S0 
623 24116 441 681 781 807 907 940 25188 205 
482 912 948 26007 015 116 709 27259 3'6 
668 712 716 717 845 28035 106 394 428 
901 979 29103 148 255 877

302'86 915 926 936 31018 102 150 176 213 
535 32194 33336 547 772 973 893 34005 345 
549 875 35079 390 463 509 835 906 36140 
37.324 347 369 519 526 703 793 840 905 932 38041
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459
432
655
892
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588

285
369
678

574 653 902 39178 221 522
_ 431.34 333 4.6 715 41(16 267 340 406 894 42084 

5 7 592 689 709 779 951 962 43185 223
595 764 875 926 44022 093 227 293 444 
4515 129 915 46360 378 £94 459 47218
746 757 891 43233 252 446 494 537 754 
4'9204 818 875

211
445
738
676
810

59853 51186 196 272 628 631 663 52429 523
693 53365 123 129 295 326 795 894 54105 6'6 679
789 846 990 55113 304 £82 388 413 440 510
522 525 56115 155 422 476 835 57273 554 
580C0 134 233 262 526 527 871 982 59178 
280 462 508 578 652 736

60453 541 572 637 053 . 683 -743 935 61020
561 337 62 27 393 507 552 700 870 949 990 63074
474 585 593 632 739 64341 849 65932 095 109 200
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512
578
775
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755
274
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Az áj első osztályú húzásokra sorsjegyek már kaphatók, 
vagy teleronon megrendelhetők a 

Benkő Bank 
részvénytársaságnál. Budapest, Andrássy-ít 1.8. T. 12-86-47

687 705 882 923 66407 9 .5 67ÖO3 036 296 533 803
68074 077 1£5 £75 69076 446 619 868 954

7CC54 150 362 498 71455 622 828 970 72049 074
112 324 447 473 690 709 837 73071 115 230 359
789 74119 145 2&3 301 374 413 490 496 614 700
75266 914 975 990 76263 423 772 899 77363 426
506 719 790 973 78418 495 571 728

80383 493 .597 707 732 81998 82015 215 390 462
817 933 83097 316 515 887 923 950 84013 071 234
420 463 560 881 977 85126 806 330 439 628 688
784 934 86570 699 729 780 87525 563 616 770

Felelősség nélkül. A húzásról a. gyorsjegy
zéket Demblnsky B. bankház Borsjegyfőárusító 
(Zsigmond kir.-u. 8) adja ki. — "A «-lk ősz- 
talysorsjatek első osztályának húzása április ó én és 8-án Lesz. .

, rto Rövid lehűlés után ‘ k-F újabb melegedés
A hidegebb levegő beáramlása, a dunán- 

’túli megyékben viharos széllel, az Alföl
dön hatalmas zivatarokkal, jégesővel, de 
csak mérsékelt lehűléssel járt. Sokfelé je
lentkező éjjeli fagy után (holnap ismét déli 
légáramlást és melegedést várhatunk. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen- 
íéses Mérsékelt szél. Egyes helyeken (első
sorban az ország keleti felében) még eső. 
A hőmérséklet kissé még csökken, nyuga
ton már emelkedik.

a
Hadgyakorlat 

maláj államokban

P m g.ballon-
UUll ragián
lódén- és viharkabát

Márton és Szász
B&Ivány-utca 3> Címre ógyelui.

Ismét megjött a pompás ízű

SRIEONE
v é r n a r a n e s

a -narancsok királya.
Mindenütt kapható.

' • -OSí ''A-■
Felelős szerkesztő és kiadó:
DB. HALASZ SÁNDOR

Sanghaj, máre. 7.

(NST.) Szerdán az összes maláj ál
lamokban nagy hadgyakorlatok kez
dődtek, légvédelmi gyakorlatokkal 
egybekötve. Ezeknek a gyakorlatok
nak ,első szakasza szombatig tart és 
azután még nagyobbszabású had
gyakorlatok kezdődnek.

Használt férfiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel. Teréz-körút 2. I 9.

Telefon- 224—842.

BRILIÁNST 
aranyat, eiüstOt, legmagasabb nap 
árban veszek. Hózsa. Doh-'nv-utca l t 

(áj Ház) Telefon 226-15^.

Keresek azonnalra

4 szobás lakást
Nagyméretű 3 saoba hallos is meg
felel. Értesítést kérek oTágas szobákn 
jeligére Andrássy-út 4’. főkiadóba, 
vagy délelőtt telefonon 115—380.

MEGNYÍLT
Svábhegyi

LOHNIC 
(Ml HA BEL) 

különleges szaktudással 
vezetett Ónálló K O N V HA- 
OZKMB. Menürendszer 
Polgári árak. Tel. 165-035.

Vörös salak
kerti kavtos, morva, fekete salak 
legkiválóbb minőségben vidékre is. 
Salakkereskedelml Vállalat
Budapest VII Dohány-n. 69. T. 224-W8

Alapította!
DB. NADANYI EMIL

FERENCJÓZSEF

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket. Le<clhívásra 
házhoz megyek
VÖRÖS PÁL 
újságárus
Kávin-lér közepén.

Kert-parkírozást
fametsztst és gyepesítést olcsón vál
lal. Földi Zsigmond volt városi kertész.

X. kor., Ceglédi-ót. 80 ajtó 99. ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thököly-úl 18

OJW

Kiadja s 8-örni Újság Lapkiadó Rt. Szer 
keeatóségs Honvéd-o. 10. Tef.i 11-53-60. Kiadó: 

«. Teiotoa; 2M3-S& 23-43-33, 32-42-34.
KESERUVIZ

HOLLANDI, stíl-, modern és 
üvege slllárok nágy választékban 
Veroszky és Bittere ősi Iárkészitöknél 
Akácfa-ntoa 7. tn, Telelőn- 423-871. 
Elektromos Müvek .eladási szerve.

Öskeresztény érettségizett bár- 
milyen állást elvállal. Cím a feladóban.

Korszerű táplálkozás!
Vegotárius és Diétás étterem, Baross- 

utca (Hollandi banképület.)
Jegyzetmásolás 12 tlllCrtöl 
100 sokstorosítós 1 50 Taxigepirás. 
fordítások Nágv Ibolyánál Teréa- 

krt 2M, 82<t-ál3.————aa—u_—a-————---——-r.
Jugoszláviában érettségi .ett 
fiatalember tanít s erb-horvát nyel
vet ,,Bácskai4 Jeligére főkiadóba.

Nyomatott a Pallas Irodalmi ég Nyomdai a-L karforgőgépein. (Felelős: Győr? Aladár igazgató.)

Kárpitos fiá akho. .legolcsóbban 
ajánlkö ik H$abó. Vjola-uttín Rfl ** 

Há -.feing- előliéi •




