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UTOLSÓ MENETE ELŐTT...
Német-török megegyezésről ír a Corriere

Svájci álhír a román petróleumvidék bombázásáról 

Roosevelt bárhova küldhet hadsereget

Ribbentrop thaiföldi, Edén iraki diplomatával tárgyalt
J Őgj&tó berlini j 

tudótitőfának tele onietentése

Berlin, márc. 8.
Mozgalmas hét zárult mai nappal 

és fel kell készülni arra, hogy mép 
mozgalmasabb napok következnak, ha 
ezek talán már nem is viselik mag 
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 
Obersalzbergben 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 Cvetkovics miniszterelnök 
®8 Macsek helyettes miniszterelnök 
akként adott kifejezést, hogy Délszlá- 

jóbarátságot tart fenn a Német 
Birodalommal.

-k helyzet tehát még nem tisztázó
dott és

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

bekövetkezhessek.

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

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

jetorosz 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

!lesz 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’ ezésszeríi köz
leményével, amely árról szól, hogy az 
Egyesült Államok kísérletet tesznek az 
európai ügyekbe való beavatkozásra. 
Sumner Welles javaslata, amelyet 
F oticsnak, Jugoszlávia washingtoni 
nagykövetének tett és amely szerint 
Amerika fölajánlotta a maga garan
ciáját Délszláviának, a maga valójá
ban tünteti fel Roosevelt elnök poéti
káját, másszóval a teljes letérést a hí- ’ 
rés Monroe-elvtől, 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 x.,,‘ita
losán kifejezésre juttatott nyilatko
zata es 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 árkormánybiztosság

Az árkorniánybiztos hivatala már
cius 10-én és 11-én költözik át a Nagy
mező-utca 1. szám és Érsek-utca 3. 
szám 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.

itt a magyar rost-zsák
Éinialcarósról fesz 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 óla a 
juta behozatala teljesen szünetel, mi
nek folytán annak feldolgozásával fog
lalkozó gyárak súlyos helyzetbe kerül
tek.

Ezek egy része papírzsákok gyártá
sára való berenuezkedéssei akartuk 
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 óéira fel nem használt hazai 
lenazalma 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 Déry Jánost, a? 
Angol-Magyar Jutagyár igazgatóját, 
aki új eljárásukról az alábbiakat 
mondotta él:

— A viszonyok megakadályozták az in
diai juta behozátlát. Pontos nemzeti érdek 
volt tehát olyan pótanyag feltalálása, mely
nek tartóssága és használhatósága megkö
zelíti a jutáét. Hosszas kísérletezés után, 

komoly anyagi áldozatot követelő- munka 
eredményeképen, megtaláltak a megfelelőt. 
Ez az anyag a hazai lenkóc. Ennek rostja 
durvább ugyan, mint a jutáé, de speciális 
eljárásunk segítségével megpuhul és — e 
célra teljesen átállított — gépeinken

jól fonható és szőhető.
—■ Alapanyagunk némi kenderkóccal 

vert IcnJréc, amely teljesen pótolja az
ke- 
ed-

Valahol valaki nyugodtan dolgozik az íróasztalánál, kiszolgál az üzletébe®, talái-n moz- 
donyt vezet az izzó kazán mellett kint a vak hideg éjazakáben, vagy munka nélkül tanács- 
tatanai aéá a jövőbe, amikor utoléri a hír: megnyerted a főnyereményt!.........................

Három egyszerű, szó. Éa ®z a három szó abban a pillanatban felborítja egész, eddig! 
élete.. mj(náen körülötte. Máskép látja rögtön a jelent, a jövőt, de még a múltját
is. Nágyöak hitt célok egyszerre összezsugorodnak^ lehetettemnek vélt Almokért csak ki kell 
nyújtani a kezet. Uj ember születik, új vágyakkal, új célokkal.

Ez történt tegnap is, amikor az egész ország feszült érdeklődése közben kihúzták •» 
oéztálysörejátéfc 4M.CW pengős jutalmát. A 87.998. reámú sorsjegy tui*.Monwmihoz njeáf, 
telofou, rádió, távíró és az izgalomtól lihegő barátok vitték a három bűvös szóból álló hírt: 
mégnyértéd a főnyereményt! _ ,

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

De vannak, — még pedig sokau vannak — akiket már régebben, évekkel ezelőtt ért 
ez az óletátaiakító szerencse: á főnyeremény. Akiknél már eldő|t, jól gazdái kod t»k-e aí 
élükbe hullott gazdagsággal! Javukra hasmáitákte tel és boldogabb, szebb lett-e az uj éle
tük, mint á másik, * vágyott nélküli régi lett *volnjf t ,

Érdekes, izgató kérdések ezek! És a rajuk kapott tezlnte feleletek bizonyára tanul
ságos bepillantást engednek a® örök rejtélybe: áj emberi soréba. „ ,

Éppen őzért a m. kir. Osztálysorsjáték F'tórusítóitiak Országos Egyesiltete ezennel 
pályázatot hirdet olyan életsorsok leírására, amelyekben jelentős változást Idézett elé egy 
nagyobb — vagy talán akár kisebb — nyerem íny. .... „ .

Pályázhatnak természotosen elsősorban azok, akik maguk a hősei ogy Ilyen életfordu- 
Jatnak, de azok is, akik ismeretségi körükben voltak tanúi egy-egy ilyen érdekes történetnek.

A pályaművek lehetőleg rövid, világosan megírt írások legyenek. Nem a megírás 
módja, hanem az eset érdekessége a fontos!

A történetek szereplőit nem szabad megnevezni, mert az ellenkezne nz Osztálytere játék 
hagyományos és ügyviteli szabályzatában biztosított titoktartásával.

A pályaművek lehetnek a pályázó nevovel éa pontos elmével ellátottak, vagy pedig 
jeligének. Jeligés pályázathoz zárt borítékban moHéloelnl kell a pályázó nevét és rímét.

Beküldési határidő: március 28. ...
A hérérdekeéebb és legemberibb történőtök beküldőit as Egyesület kebelében alakított 

bírálóbizottaág- pályádíjjá! jutalmazza.
A pályadijak a következők:
t díj ...... 3to.~ pengd III- ÍÜ ........................... g—

XX» »f • e e e • • JSw.v-v jj I v • m eeeeep® «>-
ksM kiíln^b^rS^5.íaár’*ítóM,k

A pályázat OTedményét a napilapok útján könöljük.
.... ........ .. ......................... . i • ......... . .... . .............—■■s^e^WZR

■ -

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 csondőrság 
ma elfogta a tetteseket. Ördög Jánost 
és Muresán Lászlót. Nagy Andrásné, 
Ördög Zsuzsannának, a gyilkos ördög 
János testvérének házában a csend
őrök megtalálták a kecske hvsát- Az 
asszony szégyenében felakasztotta, 
magát s meghalt (MTI)

dig nélkülözhetetlennek 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
szönhető, hogy már teljes felkészültséggel 
vehettünk részt az árvízmentes fontos szol
gálatában.

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

A nehéz helyzetben mutatott telje
sítőiképesség életjogosultságot iga. 

zól.
Ez a gyár függetlenítette magát 

textilipar egyéb ágaitól és csupán
a 
a 

rostanyagr feldolgozásával foglalko
zik. így bánmikor készen áll a leg
nagyobb mennyiségű polgári, vagy 
esetleg honvédelmi célt szolgáló, 
nagytömegű gabona-, lisztes-, lég- és 
árvízvédelmi zsák készítésére. y

Befejezésül még csak annyit, hogy 
a szegedi jutagyár érdemes működé
sét & hivatalos körök Is elismerték. 
Erről tanúskodik Vargha Józcef ipar- 
ügyi nüniöiternék az igazgatósághoz 
intézett levele, mélynek néhány szép
értelmű sorát 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.. .“

í

NRGY NAPOK,
KIS HÍREK

Grandi gróf, olasz igazságugyminiszter 
pénteken bevonult csapattestéhez. Az igaz- 
ságügyminisatérium vezetéséit Grandi tá
vollétében maga a Duce látja el.

Halié Szelasszié, az ex-négus, khartouml 
hír szerint, látogatást tett Goddzsam tarto
mányban. A jelentés szerint néhány nap
pal ezelőtt Dangala községbe ékezett a volt 
uralkodó, ahol rövid tartózkodás után viga
szaiért főhadiszállására.

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

Tunisz névleges uralkodójának unoka
öccse és trónörököse, Tachar bcy, 64 éves 
korában tüdőgyulladásban elhuinyt.

Az USA engedélyt adott a brit kormány
nak arra, hogy átvehesse azt a félmillió 
köbméter héliumot, amelyet eredetileg 
Franciaországnak adtak el tudományos kí- 
kísórietek céljaira.

A eseh-morva egyetemeket és főiskolákat 
tudvalévőén három évre bezárták. Egy 
most kiadott rendelet annyiban enyhíti ezt 
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 irt könyvet Jean Labussiere. A 
könyv szerint a halottak számát hivatalo
san még nem állapították meg, de február 
15-ig 80.000 francia katonaélet 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-rc 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. . ■ 4J

Edén és Sir Stafford Crips ankarai ta
nácskozása után Londonban újabb megbe
széléseket várnak Nagybritanréa óé a 
Szovjetunió között. Londonban nyílt figyel* 
meiftetósriek 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
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'/tó-kor Iá) - CORVIN (188-988): Jud Süss, 
f'/rf, ’/tó, JÓS. ‘ÓID, v. ‘/tó-kor Is) ~ DAMJANICH 
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aazu. f/>5, 7, 3, V, ‘/tó, ‘/<4, '/<«, '/<8, </.W) - 
FÓRUM (I89-M3): KHené agrie^W- ('JA, 'JA. 
•IM, ez., v. ‘/tó kor is) — GLÓRIA (427-W1): 
Hétdzllvafa. (’/»5, ’/<7, 9, ez. ’/tó. '/Ifi. '/tó, 
'IM, vné. '/tó-kor i«) - HÍRADÓ (222-499): 
Albánia, A világ gyarmatosításának története. 
Székely Bál. Színes ralzfllm. Magyar. Ufa.

-* H^EROS TBzkeresJréri'2;'/^
7. >/<l0, *3. ’/t'-tfil, V. ’/ű-töl) — IPOLY CV- 
tO6P. Mindenki mázt szeret. CM, ’M. ‘/tó, '/.10, 

felé, de egyelőire esze ágiban sincs aa akti? 
beavatkozás.

Megkezdték a huvárbajó-üldöző korvéttek 
tömeges gyártását Amerika nyugati part
jainak hajógyáraiban. Stark tengernagy 
elismeréssel nyilatkozott a próbagyakorla
tok lezajlása után az új ha.'ótipusTÓl. mely 
minden tekintetben beváltotta a hozzáfű
zött reményeket.

A nagy mazsola- és korinthusi szőlőkéez- 
letekro való tekintettel, c gyümölcsfajtákat 
beillesztettek a görög hadsereg étrendébe.

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

A. norvég konzerv-gyárak ezentúl olíva
olaj helyett étolajat használnak a szardi- 
nia-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 szoborművé: t.

A szombati „Relazioni fntemazionali" jo- 
goénak mondja Bulgáriának az Égéi 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 Corriere deli* 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 Westwallt építő munkások 
számára rendeltek. Társát 20 évi fegyházra 
ítélték. Azt a hivatalnokot, aki mégvesz
te;get.és révéin lehetővé tette a bűnös üzle
tet, ugyancsak

Harmincötévi 
visszatérhetnek 
thausi barátok

halálra Ítélték.
száműzetés után ismét 

Franciaországba a kar- 
és elfoglalhatják híres ko

lostorukat, a Grande Chartreuse t.
Ismét felállítják P, ágában a Kadotzky- 

emlékművet, amelyet annakidején a cseh- 
Szlovák köztársaság megalakulásakor le- 
böntóttak.
Általános hadkötelezettséget akarnak be- 

vezetni Indiában.
Élés töltéssel végeztek hadgyakorlatot a 

dániai megszálló csapatok Nord-Seeland 
területén. A hadgyakorlaton, amelyet 
Luedko tábornok vezúnye’t, a dán hadse
reg képviselői is jelen voltak.

■4

v. */«2-kor is) — JÓZSEFVÁROSI (134 644): 
Hétszllvafa. (V»4. >/tó, '/:8, ‘ÚIO, v. ‘/i2-kor is) — 
KAMARA (423-9011: Tóparti látomás. (11, 2, 
4, 6, 8. 10) — KORONA (333-318): Mindenki
mást szeret. (>/»4 ‘/tó, ‘/,8, ‘ÚIO, v. ‘/ü-kor is) — 
KULTUR (386-193): Az Brömana. (5, '/<8,\ 'IM, 
V. ‘/<2, ‘/tó. '/tó. «/.8, •Ú10) - LLOYD (111 994): 
Hazajáró lélek. ('/:(, '/tó. '/tó, '/dO, v. '/tó-kor 
is) - NYUGAT (121-022): Hétszllvafa. (‘/.5 7. 
'/110, sz. 4, 6, 8, 10, V. 2, 4. 6. 8, 10) — ODEQN 
(423-785): Hétszllvafa. ('/.5, >/(7, ‘ÚIO, ez. ‘/,4. 
’/tó, 'liS, 'IM. v. '/:2-kor Is) - OLYMPIA (423- 
188): Az örömapa. (11, 2, 4, 0, 8, 10) - 0MN1A 
(130-125): A kegyelmes úr rokoné. (5, '/,8. '/tlO, 
sz, v. 4, 6. 8, 10) - ORIENT (114-926): Igen 
vagy nem. (*/»4, '/tó, ‘/tó, 'A10, v. V:2 kor Is) — 
OTTHON (146-447): A menekülő as«zony. (’/tó, 
'/tó, '/tó, '/<10, v. '/<2-kor le) - PAiuACE (2M- 
222): Frankenstein fia. (11, 2. 4. 6, 8, 10) — 
PATRIA (145-673): A kolostor lilioma. (4. 6, 
8, 1Ó, V. 2-kor is) - PHÖNIX (223-342): Hét- 
szilva fa. (U. 1. 3, 5, ‘/:8, </»10) - RADlUS
(122-008): Iréné. (*/tó, '/tó. */ao sz., v. ‘/tó-kor 
is) - REX (228-026): Hétszilváfá. ('/:5. »/<7. 9, 
ez. */»4, '/tó, '/tó, '/.10. v '/:2-kor is) - RIALTO 
(224-443): Az Ifjú Edison. (11. 1. 3, 5. '/tó.
v, 10, 12, 2, 4, 6. 8, W) - ROYAL APOLLO 
(252-002): Olaj város, ('/«5, 7, */«10. ez., v. 2-koí 
is) — SAVOY (146-040): A kolostor lilioma, 
(‘/tó, '/tó, '/«8, '/«10, v. '/,10. '/na, '/t2-kor is) — 
SCALA (114 411): A Manderley ház asszonya. 
C/.5, 7, 'IM, sz.. v 2-kor le) -v SIMPLON (268- 
999): Hazajáró lé'ek. (‘/:4, ’/tó, 'US. 'teO, v. 
'/f2-kor la) - STEFÁNIA (K'spést, 949 398): 
Frnnkenate'-i Ha. (5, 7. 9, v. '/:2, '/■!. '/tó, '/tó, 
■/.W) - STÚDIÓ (255 278): Hatod'k emriet.
(11, '/tó. '/.4, ‘/tó, ’/fS, */>W) - TIVOLI (285-602): 
Hétrztlvafa. (11, '/tó. »/<4, ‘/tó. '/tó, ■/dó, v ’/tó. 
•/<4, '/tó, »/tó, ’/.10) - TURiN (190-003)- Nápoly 
a esókok tlizébeii. (11, '/tó, 4. 6. 8, 10) — 
URÁNIA (146-016): A nyugati ry’zo'ém. (5. ‘/tó- 
’/HO, sz.,, v. ‘/tó-kor is) - VESTA (322 4MB 
Tünemény. (11, '/tó. '/ll. ’/tó. '/tó, Wo v. 11. 2- 
4, 6. 8, 10) — ZUGLÓI (39B!M»): Hétszllvafa-
(5. '/<8. «/«10. sz. 4. 6. 8, 10, V 2. 4, fi. 8, 10) ■
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Egy gazdag 
pesti színésznőt is 

meg* akart gyilkolni a 
szegedi rablógyilkos

Szeged, máre. 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 gyir v 
miatt felvert hullámok el nem 
Ezután, tekintve, hogy komolyabb oajt 
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, máre. 8.
(NST) A svájci lapok egyrésze, első

sorban a Basler Nationalzeitung már
cius 3-iki és. a Basler Nachrichten 
március 4-iki száma azt a bírt 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
tért Európába és .Svájcban pihent, 
meg. A hivatalos' román ínégallápftak 
szerint ez ez út meglehetősen tekervé- 
Wes és csak a fekete hírtőzsde ter
mékei szokták ■tób&íéhn!.1''"

Újabb angol-amerikai 
hadihajócsere?

Newyork, műre. 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
ként jólértesült New York Journal 
Arnerican hasábjain látott napvilá
got. A ■ lap szerint most azt tervezik, 
hogy húsz rombolót, naszádot és más 
kisebb egységűt cserélnek bo 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 
Lajos ny. fogházigazgatót, Bíró 
György kollégánk, a 8 Órai Újság 
munkatársának édesapját. Az elhunyt 
Puritán férfijelleméjiek számos tiszte
lje ott volt az óbudai temetőben és 
a, végtisztességen megjelent egykori 
túszok meghatottan gondoltak vissza 
a proletárdiktatúra napjaira, áme
nekben Bíró Lajos, mint a gyüjtő- 
fogház igazgatója, bátor és férfias ki
lássál életét és egzisztenciáját koc
káztatta az ellenforradalmárok és tú- 
Szók érdekében ...

. Üj tavaszi képes főár jegyzékünk meg
jelent és azt bárki kívánságára ingyen és 

wnjontve megküldjük! Magyar Magte- 
.yísztési Rt. ,Monfl’’> Magkereskedése, Bu- 
QsPost, Vili.. Rákóczi-út 7.

•N. SZELECZKY A. J.
Kiválóan FBST, TISZT!?
Izabolla-tt. 88. Házhoz köldök. Telefon.

Carol szökésének titkai
Madrid, március 8.

(NST.) ’KÁro'ly volt román király szöké
séről most újabb részietek 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 
határzár.at. Károly saját autóján ment 
portugál területre, ott 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 Rolls

Roosevelt
bárhová küldhet hadsereget?

Washington, máre. 8.
Az Egyesült Államok szenátusa 

pénteken rövid néhány óra alatt a 
Lend and Lease 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 külön ja
vaslatot, amely meg akarta tiltani, 
hogy a felhatalmazási törvény követ
keztében külföldre irányuló amerikai 
fegyver-, illetve hadianyagszállítmá
nyokból az USA saját haditengerésze
te által véde’mezett 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"
brit hadosztály készenállt a balkáni expedícióra12

a <WUa milánói 
tudósítói ónak tele ionjelent és

Milánó, máre. 8.
A németeknek Iegközelebbre, általá

ban a jövő hét elejére jelzett akciója 
várakozásában az ö’.asz 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- 
gedettebbb a dolgok menetével, 
amely felülmúlta a legvérmesebb 

várakozásainkat is.“
Rámutat ugyanakkor a sajtó arra 

hogy milyen kevés választotta el a Bal
kánt az angol inváziótól. A Popolo 
d'Italiának 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) je’zéssel.

A kulisszák mögött folyó
német—angol politikai párbajról

Vidéki nagyüzem keres szakképzett

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

Royce-ot és két Lincolnt ■— hagytak Sevil
lában. A volt király Romániából maga után 
hozott egy rendkívül értékű kép- és mű- 
kincsgyüjtemírayt. Ezt, a gyűjteményt még 
régebben elküldőitek 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. Pangni volt állítólag a romániai 
szabadkőművespáholyok nagymestere.

jének alkalmazását kizárólag a nyu
gati félgömbre óhajtotta korlátozni.

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

der szenátor módosított pótindítvá
nyát. Mint ismeretes, EUender 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 hadsercgí'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.

1?

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, Hogy „Berlin 
es Belgrád között a jugoszláv állam
férfiak berchtesgadeni látogatása óta 
egy pillanatra sem szakadt meg az 
érintkezés." A 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-Szomálifőldet. „Ez az út —■ mond
ja a lap — kevésbé fáradságos, mint 
az, amely Adisz-Abeba felé vezet, mert 
távol esik minden olasz fenyegetéstől 
és az Indiai-óceánon a flotta is támo
gatni tudja a szárazföldi erőket.”

Györgyi Miklós

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS”, 
benl Biztos eredmény!

ttwnókók, utazók
Keres.ad3 be’e’entésére és lerovásAra ásol- 
gAM A0W nyemtntvAny»K és nyagtAU kaphatók; 

MINERVA TXlSAfí

Egy hiányos 
cáfolat

Politikai körökben hetek óta járja 
a hír, hogy a csodaszarvasos 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 
lőhetett következtetni! Ezekre á 
legérdekesebb és legfontosabb kér
désekre non küldtek be cáfolatot, 
pedig volt idejük ezeknek is utána- 

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

*"* ~r fí*w,T,w-r»rTYu-riirrijvurrxj-VT_rnj

Thaiföldi miniszter 
Ribbentropnál

Ber.in, máre. 8.
(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

Edennel
Kiaró, március 8,

(NST) Kairó bagdadi vendége, 
Nashi el Súwaidi 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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Költözködik 
az árkormánybiztosság

Aa árkormánybiztos hivatala már
cius 10-én és 11-én költözik át a Nagy
mező-utca 1- szám és Érsek-utca 3. 
Fiáim 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 h't- 
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-
*

Véss a juta-gondnak — itt a magyar rost-zsák
„Éiniakarcisról tesz tanúságot a magyar ipar.. ,K

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 berendezkedéssel akarták 
áz 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 óéira fel nem használt hazai 
ienazalrna 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 Déry Jánost, az 
Angol-Magyar Jutagyár igazgatóját, 
aki új eljárásúkról az alábbiakat 
mondotta él:

—■ A viszonyok megakadályozták az in
diai juta behozátlát. Fontos nemzeti érdek 
volt tehát olyan pótanyag feltalálása, mely
nek tartóssága és használhatósága megkö
zelíti a 'jutáét. Hosszas kísérletezés után, 
komoly anyagi áldozatot követelő- munka 
eredményeképen, megtaláltuk a megfelelőt. 
Ez az anyag a hazai lenkóe. Ennek rostja 
durvább ugyan, mint a jutáé, de speciális 
eljárásunk segítségével megpuhul és — e 
célra teljésen átállított — gépeinken

jól fonható és szőhető.
— Alapanyagunk némi kenderkóccal ke

vert lenkóe, amely teljesen pótolja az ed

PÁLYÁZAT
Valahol valaki nyugodtan dolgozik az íróasztalánál, kiszolgál az üzletében, telin moz

donyt vázét az izzó kazán mellett kint a vak hideg éjszakában, vagy munka nélkül tanács
talanul Pét a jövőbe, amikor utólóri a hír: megnyerted • főnyereményt)

Három egyszerű szó. És ez a három szó abban a pillanatban felborítja ogós® eddigi 
é!eteb’ Megváltozik minden körülötte. Máskóp látja rögtön a jelent, a jövőt, de még a múltját 
le. Nagynak hitt célok egyszerre összezsugorodnak, lehetetlennek vélt álmokért teák ki kell 
nyújtani a kezet. Üj ember születik, új vágyakkal, új célokkal. ........

Ez történt tegnap is, araikor az egész ország faszült érdeklődése közben kihúzták *« 
oéztálysörsjáték 4M.C« pengős jutalmát. A 87.996. számú sorsjegy tul»M<m<miJ«» «!»*• 
telefon, rádió, távíró és az izgalomtól lihogő barátok vitték a három bűvös szóból álló hirt: 
megnyerted a főnyereményt! ' .

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

í)a vannak, — még pedig eofam vannak — akiket már régebben, ávakke! ezelőtt ért 
o» áz óletátafakító szerencse: a főnyeremény. Akiknél már eldőlt, jól gazdái kod tak-e M 
ölükbe hullott gazdagsággal! Javukra használták-a fel te baldogtbb, lett-e az új él*-
tűk, mlát a másik, a Vagyon nélküli régi tett Volnál . ..

Érdeke*, izgató kérdőtök ezek! E* a rájuk kapott őszinte feleletek bizonyára tanul
ságos bepillantást engednek az örök rejtélybe: áj emberi sorsba.

Éppen ezért a m. kir. Osztálysors játék Főárusítólnak Országos Egyesülete ezennel 
pályázatot hirdet olyan életsorsok leírására, amelyekben jelentős változást Idézett elő égy 
nagyobb — vagy talán akár kisebb — nyerem my. ... „ ,

Pályázhatnak természet oson elsősorban azok, akik maguk a hősei egy Ilyen él e tfonj u- 
latnak, de azok is, akik lémereteégi körükben voltak tanúi egy-egy ilyen érdekes történetnek.

A pályaművek lehetőleg rövid, világosan megírt írások tegyenek. Nem a megírás 
módja, hanem az esét érdekessége a fontos!

A történetek szereplőit nem szabad megnevezni, mórt az ellenkezne az Osztálysorsjátek 
hagyományos és ügyviteli szabályzatában biztosított titoktartásával.

A pályaművek tehetnek a pályázó nevével te pontos eimével ellátottak, vagy, pedig 
jeligések. Jeligés pályázathoz zárt borítókban mellékelni kell a pályázó nevét te címét.

Beküldési határidő: március 28. , ,,, , u. .A iéírér<toke®ebb te legemberibb történetek beküldőit az Egyesület kebelében alakított 
bírálóbizottság pályadíjjal jutalmazza.

A pályádíiak * követSwík:
I. dü ...... JM.- pengő III- W ........................... g— rengő

XI. „ • e e e • . tf IV. M >«••••« “-s—'
‘vXi. ’****’*• ****

A pályázat wedntónyát a napilapok útján könöljük.
■■II. í Ilim...n.... . lirúii Hí-......................... ...... I. II .........III.IIHiúi.. . .....  ' ... ............. ... ..

Ördög szörnyű 
rémi ette

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 csendőrség 
ma elfogta a tetteseket, ördög .Jánost 
és Műre són Lászlót. Nagy Andrásáé, 
Ördög Zsuzsannának, a gyilkos ördög 
János testvérének házában a csend
őrök megtalálták a kecske húsát Az 
asszony szégyenében felakasztotta 
magát s meghalt (MTI)

dig nélkülözhetetlennek 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 „Anyaggazdálk-dás Textilipari Bi
zottsága" eljárásunk alkalmazását soron- 
kívül engedélyezte. így gépeink átállítása 
után, azonnal munkába helyezhettük üze
münket. Ennek a gyors elintézésnek kö
szönhető, 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 életjogosnltságot iga. 

zól.
Ez a gyár függetlenítette magát a 

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

Befejezésül még csak annyit hogy 
a szegedi jutagyár érdemes működé
sét a hivatalos körök is elismerték- 
Erről tanúskodik Vargha Jóméi ipar- 
ügyi miniszternek az igazgatósághoz 
intézett levele, melynek néhány sziép- 
értelmú sorát 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 ...11

i

NAGY NAPOK 
KISJ1IREK

Grandi gróf, olasz igazságügyminisztsr 
péntekien bevonult csapattestéhez. Az igaz- 
ságügyminisztórium vezetését Grandi tá
vollétében maga a Duee látja el.

Halié Szelasszlé, az ex-négus, khartouml 
hír szerint, látogatást tett Goddzsam tarto
mányban. A jelentés szerint néhány nap
pal ezelőtt Dangala községbe ékcme'tt a volt 
ura’kodó, ahol rövid tartózkodás után vlsz- 
szatért főhadiszállására.

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

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

Az HSA engedélyt adott a brit kormány
nak arra, hogy átvehesse azt a félmillió 
köbméter héliumot, amelyet eredetileg 
Franciaországnak adtak el tudományos kí- 
kísórletek céljaira.

A eseh-morva egyetemeket és főiskolákat 
tudvalévőén három évre bezárták. Egy 
inost kiadott rendelet annyiban enyhíti ezt 
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 feltétetekhez kötöt
ték. Ezek közé tartozik elsősorban a német 
nyelv ismerete és az árja származás iga
zolása.

A franciaországi hadjárat francia vesz
teségeiről irt könyvet Jean Laibussiere. A 
könyv szerint a halottak számát hivatalo
san még nem állapították meg, de február 
15-ig 80.000 francia katonaélet 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.

Edén és Sir Stafford Crips ankarai ta
nácskozása után Londonban újabb megbe
széléseket várnak Nágybritannia & a 
Szovjetunió köpött. Londonban syilt figyel- 
mertetésnek tokintik a Stovjetunló Ismere
tes 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 (053-707): Hétszllvafa. í'/rt, ’/rf, 

'/•?, >/dB, V. >A2-kor is) - ALKOTÁS (355 374): 
Rózsafabot. (’/<4, ‘/.fi, */í8, */d0, v. ‘/.2-kor is) — 
ANDRÁSSY (124-127): Mindenki mást szeret. 
(‘/<4. »/<6, »/<8, •/<», v ’/*10, ‘/.I2, 2, 4, 6, 8, 10) — 
ASTRA (154-420): Mindenki mást szeret. S'/d 
•A6, */<8, >/.10, v. ‘/e-kor is) - ÁTRIUM (153- 
034): Elnémult harangok. ('/■6. >/««. >/«10, az., v. 
VH-kor is) — BELVÁROSI (884-M9): A mene- 
kíilfi asszony. (4, 6, 8, 10, v. jobb t. 2, 4, 6. 8 
10. bal t. */.3, ’/<5, */<7, */<9) - BELVÁROSI 
HÍRADÓ (181-244): Cigarettafüst (filmnovella). 
A világ gyarmatosításának története. Székely 
bál. Színes rajzfilm. Magyar, Ufa, Luee te Fox 
Híradók. (Folyt. egyórás előadások 10—21 
óráig) - BÉKE (2R1-03B): Hétszllvafa. (5. 7. 
9, v. >/«, 'hl, ’/rf, Vrf, Vili)) _ BODOORÁF 
(149-510): Hétszllvafa. (l/»4, ‘/i6. </i8. >/.10, v. 
VzlO. >/.12, 'tá-kor is) - BROADWAY (422-722): 
Egy esők és más semmi- (*M, ’/>8. */»8, ’/ilO, sz., 
V. !/«2-kor i«) - BUDAI APOLLO (SSLBOO): 
Hétszllvafa, ('/«5, '/.7, 9, V. Vrö. ’/d, Vrf, </rf, 
'/:!< - CAPITOL (134-337): Kék Madár. (11, 
•/fi, V.4, ’/rf. >M. MdO) - CÁSINO (383-102): 
Dankó Pista. (*/»6 •!<». '/<10. n. v. ‘/iá kor ia) - 
CITY (111-140): CImo, a száguldó lovas. ('/<«, 
•/.8, ’/dO, «K., v. ’M-kor 1S) - CORSO (U 28-18): 
A kegyelmes úr rokon*. ('/^. '/A. '/.10, sz. v. 
'/■4-ltor Is) - CORVIfí (138-988): Jnd SÜM. 
(>/,4, ■/*, JÁ8, i/.IO, v. ‘/ö-kor is) - DAMJANICH 
(425 844): A» drőmana (Ú.4. '/A '/A '/.lő, v. 2, 
4, 8, 3, 10) ~ HBCSI (125 I3ÜÚ AllnaM. ('M

'Mii. te, v. V»4Aor is) - ELDOHADÓ (133- 
171): Olil Bs-ba <4, «. 8. io, v. J-kor is) ~ 
ELIT (ÍU-MÖ): Hatodik emelet. (4. 8, 8. 10 v 
j-kor Is) - HAHA (Klánért. H« ?02): tokaji 
M«ú. f/'5, T. 9. v, '/.2, ÚH. '/.«, ‘/<8. y.10) - FÓRUM (U9-M3I: Kfíene •grtejÍM’.
•/dó, rt„ v. ‘/.4'kor la) — GLÓRIA (427-321): 

■& •& i

Lnee és Fox Híradók. 'F;>yú £££££'sok 9-M óráig) - HOLtTWpOD (2W-0WJ): 
Zári tér«valá«. (’/«L 'IA. Vi8 t.10, v. »/»3-kor 
Is) - HOMEROS (296-178)-, Tdgkeretefrtri (^5, 
T, */<lfl. ««. '/.‘-tői, v. i/e-től) - IPOLY ('&'■ 
SM): Mindenki miét szeret. (’M, ’M. V<«, V»10,*

•/»8, 'MO, el., v,

brilliáns j?«?
SX" niuu zdnrtai 

fele, de egyelőre esze ágában sincs az aktív 
beavatkozás.

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

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

Féléin 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 konzerv-gyának ezentúl olíva
olaj helyett étolajat használnak a szardi- 
nia-konzervekhez.

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

A szombati „Ttelaziomi Intemazionali" jo- 
gosnnk 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- 
dlg az olaaz külügyminisztérium szándé
kait és nézeteit tolmácsolja.

A Corriere deli* 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 építése ide
jén meg nem engedett hasznot szerzett 
magúnak 20.000 gyapjútakaró eladása kap
csán, amelyet , a Weetwallt építő munkások 
számára rendelték. Társát 80 évi fegyházra 
ítélték. Azt a hivatalnokot, aki megvesz
tegetés révén tehetővé tette a bűnös üzle
tet, ugyancsak halálra ítélték.

Harmincötért száműzetés után ismét 
visszatérhetnek Franciaországba a kar- 
thausi burátok és elfoglalhatják híres ko
lostorukat, a Grande Chartrouse t.

Innét felállítják P. ágában a Eudetzky- 
emlékművet, amelyet annakidején a cseh
szlovák köztársaság megalakulásakor 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. '/i2-kor is) -- JÓZSEFVÁROSI (134 644): 
Hétszllvafa. (‘/H, '/A, 'ItS, >/il0, v. >/.2-kor Is) — 
KAMARA (403-901): Tóparti látomás. (11. 2, 
4. 6, 8, 10) — KORONA (353-318): Mindenki
mást szeret. (’/«4 '/á>, >/.8, ‘Ú10, v. '/.2-kor is) — 
KULTUR (388-193): Az Ürömana. (5, '/.8,\ >/d0, 
v. •/.», '/.4, •/.«, «/.g, '/.ló) - LLOYD (111 994): 
Hazajáró lélek. ('/.4, */>6. ’/.8, ‘/ÚO, v. ‘/.2.kt>r 
is) - NYUGAT (121-022): Hétszllvafa. (‘/>5 7, 
‘/.ló, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4. 6, 8, 10) — ODEQN 
(422-785): Hétszllvafa. (*/.5, ’/.7, V.10, sz. ‘/.4, 
'Irt. 'liS, VílO. v. ’/:2-kor is) - OLYMPIA <423- 
188): Az örömapa. (11, 2, 4, 8. 8. 10) - OMN1A 
(130-125): A kegyelmes úr rokoné. (5, '/.8, '/>!<), 
sz, v. 4, 8, 8. 10) - ORIENT (114-926): Igen 
vagy nem. ('Irt, ’/rf, '/.8, '/ilO, v. '/ökör Is) — 
OTTHON (148-447); A menekülő asszony. <>Ó4, 
'Irt, 'Irt, 'M0, V. Vd-kor is) - PALÁCE (S28- 
22-3): Frankenstein fin. (11, 2. 4. fi, 8, Ifi) - 
PÁTRIA (145-673): A kolostor lilioma. (4. 8. 
8, 10. v. 2-kor is) - PHőNlX (243-242): Hét- 
szilvafa. (11. 1. 3. 5, '/.S, ’/elO) - RADIUS
(122-098): Iréno. t'M, '/.8, ’/.lO, sz., v. '/.4-kof 
is) - REX (228-020): Hétszllvafa. ('Irt. 'hl. 9, 
te. */»4. 'Irt, 'Irt, '/«1<). v ‘/.2-kor is) - RIALTO 
(221-443.): Az Ifjú Edison. (11, 1. 3. 5. 'Irt.
v, 10, 12, 2, 4, fi. 8. 10) - ROYAL APOLLO 
<222-002): Olaiváros, C/<5. 7, ’/zlO. sz.. v. Z-lcoí 
is) - SAVOY (146-MO): A kolostor lilioma. 
(l/i4, 'Irt, ‘/«8, >/<10, v. '/.10, ‘/I12, '/tó-kor Is) - 
SCALA (114 411): A Mánderley ház asszonya. 
bírt. 7, V»!Ó, sz.. v 2-kor le) - SIMPLON (268- 
949): Hazajáró lé'ek. O/rt, 'Irt, ‘/«8. 'VO. v. 
’/ff-lsor is) - STEFÁNIA (K'spést, 349 39RÚ 
Frankenstein fia. (5, 7 9. v. ‘Ú2. ’/.|. 'Irt. '/A, 
>/.W) - STUBIO (225 276): Hatod'k emelet.
(11, 'Irt, '/ti, ‘Irt, '/rt, '/.ló) - TIVOLI (285-602Ú 
HétíZllvifa (11. 'le, *hl. '/<ó ''rt. v V‘a-
«/<4, ‘Irt, ‘Irt, V.W) - Tt’IteN (120-003): Nánoly 
a esókok tiizébeú. (11, '/«2. 4. 6. 8, 10) -~
URÁNIA (146-046): A nyugati ry’zririn. (5. ‘/A 
VÍ1.6, sz., V. ‘/<8-kor is) — VESTA (222 W1Ú 
Tünemény. (11, '/<2. ’/H. 'Irt. 'Irt. 'lén v. 11. 2. 
4. 6. 8, 10) -- ZUGLÓI (20630(1): Hétazüvaf*-
(5, l/i8. i/»10. 4>a. 4, 6. 8, 10, V 2. 4. 6, 8, 10)

' / __ ■ - ____«___ -
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pesti színésznőt is 
meg akart gyilkolni a
szegedi rablógyilkos

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

vonás kezdő dött. Kovács les 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 gyi!' t
miatt felvert hullámok el nem :.
Ezután, tekintve, hogy komolyabb uu.it 
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.

Svájd álhír 
a román petróleum
vidék bombázásáról

Bukarest, máre. 8.
(NST) A svájci lapok egy része, 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
tért Európába és.., Sv.ájcban pihent, 
meg. A hivatalos román megallapita-S 
szerint ez az út meglehetősen fekervé- 
Uyes és csak a fekete hírtőzsde ter
mékei ezokták 'tűfegiehnl.' " >

Újabb angol-amerikai 
hadihajócsere?

Newyork, máre. 8.
* (NST) Nowyorkban 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
ként 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
ngették el nagy részvét mellett Bíró 
hajós ny. fogházigazgatót, Bíró 
György kollégánk, a 8 Órai Újság 
biunkatársának édesapját. Az elhunyt 
Puritán férfijellemének számos tiszte
lje ott volt az óbudai temetőben és 
a végtisztességen megjelent egykori 
túszok meghatottan gondoltak vissza 
a proletárdiktatúra napjaira, áme
nekben Bíró Lajos, mint a gyüjtő- 
Jpgbáz igazgatója, bátor és férfias ki- 
"lássál életét és egzisztenciáját koc
káztatta az ellenforradalmárok és tú- 
Szok érdekében ...

, Uj tavaszi képes főár jegyzékünk meg- 
Selent és azt bárki kívánságára ingyen és 
■^mentve megküldjük! Magyar Magte- 
.yésztési Rt. „^donori Magkeresködése, Bu- 
üsPest, vni.. Rákóczi-út 7.

•PJ. SZELECZKY A. J.
. Kiniódö FBST, TISZTIT 

lzabclla-n. 38. Házhoz küldök. 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, ott 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 RoTls

Roosevelt
bárhová küldhet hadsereget?

Washington, máre. 8.
Az Egyesült Államok szenátusa 

pénteken rövid néhány óra alatt a 
Lend and Lease javaslattal kapcsolat
ijain 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 véde’imezett 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 müőnői
tudósítójának tclejonjelentés

Milánó, máre. 8.
A németeknek legközelebbre, általá

ban a jövő hét elejére jelzett akciója 
várakozásában az ö'.aez 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. 
gedettebbb a dolgok menetével, 
amely felülmúlta a legvérmesebb 

várakozásainkat is.“
Rámutat ugyanakkor a sajtó arra 

hogy milyen kevés választotta el a Bal
kánt az angol inváziótól. A Popolo 
d'Italiának 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) je’zéss&l.

A kulisszák mögött folyó
német—angol politikai párbajról

Vidéki nagyüzem keres szakképzett

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

Royce-ot és két Lincolnt — hagytak Sevil
lában. A volt király Romániából maga után 
hozott egy rendkívül értékű kép- és mű- 
kinesgyüjtemcrayt. Ezt a gyűjteményt még 
régebben ©'.küldöttek Portugáliába. Ugyan
csak elküldték Lisszabonba Lupescuné 
nagyértékű bundáit is. A szökést nagy kö
rültekintéssel és eréllyel 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 nagy-mestere.

jónak alkalmazását kizárólag a nyu
gati félgömbre óhajtotta korlátozni.

Washington, máre. 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 hadsereglőparanosnoki 
jogkörét semmiképpen sem csorbítják, 
bármilyen lesz is a hadianyagkölcsön
zési törvényjavaslat véglegesen meg- 
szavazatt szövege. Ellender módosított 
indítványát 65 szóval fogadták cl 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." A 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 lényegesék
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, mert 
távol esik minden olasz fenyegetéstől 
és az Indiai-óceánon a flotta is támo
gatni tudja a szárazföldi erőket.1*

Györgyi Miklós

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

ÜQi/nöíiöfi, uíaxúk
Ír erei, ad4 be'e’entéiére és lerovAcAra ssol- 
gálO kész nyemtitványaSr és nyugtok k.phiWk: 

MINERVA PÁndréssy-« Z.

Egy hiányos
cáfolat

Politikai körökben hetek óta járja 
a hír, hogy a csodaszarvasos lm- 
rédy-iéle 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 képvisslőtagjai 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 következtetni! Ezekre a 
legérdekesebb és legfontosabb kér
désekre nem küldtek be cáfolatot, 
pedig volt idejük ezeknek is utána- 

j! járni, mert éppen egyheti tanácsko
zásra volt szükségük ahhoz, hogy 
megszüljék ezt a cáfolatot.

Thaiföldi miniszter 
Ribbentropnál

Ber.in, máre. 8.
(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 
külüsyminifzter 

Edennel
Kiaró, március 8.

(NST) Kairó bagdadi vendége, 
Naslii 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.

M
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Nemzeti Színház
KEGYENC

egyetlen színdarabját — egyszerre 
évfofduló is ad alkalmat Teleki 

„Kegyenc“-ének nemzetiszinházi rep- 
De a felújítás gondolatát elsősorban

Százharminc éve, hogy született, nyolcvan 
éve, hogy meghalt és száz éve, hogy bemu
tatták 
három 
László 
Tizére.
nyilván az a nemes szándék sugallta, hogy 
Németh Antal, mint minden elődje, leg
alább egyszer meg akart próbálkozni a ne
héz feladattal: rehabilitálni ezt a méltatla
nul mellőzött magyar klasszikus müvet. A 
tragikus végű politikus-író egyetlen befe
jezett irodalmi alkotását sokkal elismerőb- 
ben fogadta a korabeli kritika, mint az 
irodalomtörténet, vagy éppen a közönség. 
8 ez nem csoda. A „Kegyenc" eredeti for
májában meglehetősen terjengős, nyelve
zete darabos, hőse pedig, — aki hosszadal
mas kerülőúton, a férfi, legszentebb érael
meit megcsúfolva igyekszik furfangos bosz- 
szút állni férj! becsülete meggyalázóján, 
ahelyett, hogy azonnal nyíltan szembe
száll na vele, — épp oly idegen, és vissza
taszító volt az egykori bemutató közönsé
gének, akár a hanyatló római császárság 
erkölcsi fertője. A későbbi publikum is 
idegenkedve fordult el Petronius Masimus- 
tól, nem tudott felmelegedni a hatalmas 
tragédia iránt, noha komor fensége, nemes 
pátosza, tökéletes kor- és jellemfestóse, in
dulatainak sötét izzása egyenesen a „Bánk 
bán" mellé helyezték Teleki- László művét.

A Nemzeti Színház mai reprizén dr. Ga
lamb Sándor kiváló dramaturgiai tudása, 
finom ízlése igyekszik közelebb hozni egy 
— a történelmi kataklizmák után talán 
megértőbb — közönséghez az irodalomtör
téneti müvet. Kegyoletes és bravúros át
dolgozásában jóval rövidebb és tömörebb 
lett a dráma, gördülékenyebbek a párbe
szédek, s így remény van. rá, hogy Teleki 
László műve most már állandó műsorda- 
rabja lesz a játékrendnek.

Az előadás . korhű rendezése ugyancsak 
dr. Galamb Sándor érdeme. Tímár József 
olyan kimagasló alakítást produkál a cím
szerepben, 
is érdemes 
tékenység, 
zében izzó
szinte rokonszenves lesz ebben a döbbene
tes lelki mélységeket feltáró ábrázolásban, 
olyan, amilyennek Teleki László képzelhet
te szerencsétlen hősét. Abonyi Géza III. 
Valentinianusának is sok szerencsés pilla
nata van. A. hölgyek közül , elsősorban T. 
Mátray Erzsi szép és fenséges, szenvedő 
császárnéját illeti hódoló elismerés. Na
gyon dekoratív és illúziót keltő Júlia Lu
kács Margit. Kívülük Szörényi Éva, Ko
vács, Várkonyi (egy elpuhult római nemes 
ifjú kitűnő ábrázolásával), Ungváry, Új
lakit, Garamszeghy, Kürthy, Major, For
gács, Nagy Adorján járulnak még hozzá 
az új előadás megérdemelt sikeréhez.

’-Y

hogy már ezért az ^alakításért 
volt felújítani a drámát. A fél- 
a bosszú és az önvád pokoltü- 
és vergődő Petronius Maxfanus

A „HATTYÚDAL" című angol színmű 
zá, tkörű házifőpróbáját tegnap este tartotta 
a Vígszínház. A meghívott közönség előtt 
a darabnak igen nagy sikere volt. Somldy 
Artúr alakítása művészi ese
mény, A színmű kritikai méltatására hét
fői számunkban térünk vissza.

„MESEKÖLTÖ a DUNÁN" címmel kö
tetbe gyűjti Mohácsi Jenő, a kitűnő író 
és műfordító öt irodalomtörténeti,, illetve 
zenetörténeti vonatkozású novelláját, ame
lyeket a Kisfaludy-Társaságban olvasóit 
fel. Katona József, Andersen, Arany Já
nos, Brun-swick Teréz illetve Liszt Ferenc 
a novellák hősei. Az érdekes könyv március 
végén jelenik meg a könyvpiacon.

— A Semler-cég közismerten kiváló minő
ségű szöveteiben ma is igen nagy a válasz
ték.

Gyógyítható-e a tüdőbaj?
Mindazok, akik asztaliban, tüdőcsúcshurutku. idolt

;■ kSUdfabM. elnyálkásodisben. régóta tartó rakadt- K; 
Ja ségiien. náthfbsn szenvednek és eddig nem talál- ■ 
EH ti.'.; kapnak tőlünk. feivilteositís ■
■ céljából ■
H teljesen ingyen és bérmentve 9 
|S egy könyvet sok ábrával. » követ’-ezö címmel ■
■ „Gyógyítható-e a tüdőbaj ?“

/ trls mos egy 1« fillérrel bérmentesített teve- B
■ leeőlapra a prmtes címét a kúvétkesi névre- ■ g PUHLMANM&Co., Berlin 49SM0síeIatr. 26-26. f

BDY-VER5EK RNQOLŰL
Hatvannégy vers, Ady össaas költeményéből kiválogatva, most jelent meg dr. Vájná 

és Bokor kiadásában. A fordító: René Bonnerjea B. A., Ph. D. alapos ismerője és mé
lyen bányászó kutatója Ady életművének. A verskötet bevezetőjében nem életrajzot és 
érték-méltatást ad csupán, hanem a költő gondolatát és éraésvilágába való beleélés
sel merül el a súlyos feladatot jelentő munkába.

Ady angol nyelven! A kísérlet érdekes és figyelemreeméltó. Az eredmény kétség
telenül értékes. A magyar költő a földkerekség legelterjedtebb kultúnyelvén szól az 
olvasóhoz s a fordító ízlését és tehetségéi dicséri a válogatás és 
munkája. Példaképpen álljon itt egy Ady-vers („Adja az Isteni") fordítása:

GOD GRÁNT US
Grant us the Almighty,
Which often He grants nőt:
In piacé of wretched Sundays
Gay workdays us al.ot.

" Grant us the Almighty.

Grant us the Almighty
The end of our weeping;
The verfection of our souls 
Long desired 
Grant us the

sleeping, 
Almighty.

Almighty.Grant us the
However strange the world. 
That in this bad comedy
I should nőt thus he hurled. 
Grant us the Almighty,

Grant us the Almighty.
Which often He grants nőt: 
In piacé of wretched Sundays 
Gay workdays us állót.
Grant us the Almighty.

A’-; angol csokorba gyűjtött többi versnél ____  _ ...... ..........
doktora behatolt a magyar nyelv sziinds kifejezővilá-gába, a bachelor of árts pedig 
igyekezett a lehető legsimulékonyabb formában visszatükrözni Ady Endre vens- 
ritmuBát,

ÁRIA- ÉS DALESTEN mutatkozott be 
tegnap a Zeneakadémia zsúfolt kamarater
mében Kár ay Lili, a bázeli opera fiatal, 
magyar származású szoprán énekesnője. A 
rendkívül tehetséges fiatal énekesnőnek 
rendkívüli sikere volt.

szmnazoK nai mosom
í!2?EVA’:5ÍZ! cT' n" A országa(,»3). A. este: Carmen (’/(7). H.: VII Filihar- moiuai hajngverseny. -K.: ; Róffi.aiov.^ 
P ~ HiintSí* Figaro házassága.
(DÍKMlőadt« ,LMS2'i0' SzA: Farsangi lakodalom. °Ad^?. a -Magyar Cserkész Szövetség Ieg- nííxx, 9fomí>lt'oeá®a vitéz nagybányai

Ú a Ma^orezág -kormányzója nszaeletére.) V-_ d- u.: János vitéz. V. este: 
V4ros| ^zíaház épületében). H : -N1ÜCS eio-adas. K.: Lohengnn (kezd. Vt7-kor).
Y- d" nElnémult harangok -KágyeúO (’/á). H-: Kegyenc. K.: Elnémult harangok. Sz.: Kegyenc. Cs.: Niska- 

-vuori asszonyok. P. Sz.: Kegyenc. V. d. u.: Vitéz lélek. V. este: Kegyenc.
./JF-kMÁRA: V. d. ti. és este: Kaland (Vrf. 

Kész Délein minden égte és vasárnap délután: Kaland.
ÁLÓ-DÁCH: 'V- d- ú- és éste: Négy asszonyt szeretem (’M ’/<8). Egész héten minden este és 

vasárnap délután: Négy asszonyt szeretek.
d* uu N szőkékkel mindig baj van 

r <’/i8>* Ü-: Hattyúdal.K.: Féltéisenyseg. S’z. Cs.: .Hattyúdal. P.: Féltékenység. Sz. d. u. és este: Hattyúdal. V. d. 
u.: léitékenység. V. este: Hattyúdal.

”• 6? .este: Gyergyói bál í 'e, ’ , Egész héten minden eete és vasárnap délután: Gyergyói bál.
MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: V. d. e.: Elnémult harangok ,(‘/rll). V, d. u.: Hang

verseny (5). H.: Hangverseny. K. Sz. Cs. P.: 
Szegény gazdagok (filmelő-adás, 5. ’/.8), Sz.: 
Hazafias ünnepség a honvédség részére. V. d. 

Fővárosi üzemi alkalmazottak márciusi ün
nepélye (lö). V. d. u.: Hazafias ünnepség a 
honvédség részére (3). V. este: Rigoletto (’/aS'J.

FŐVÁROSI OPERETT: V. „. „. TO1„ 
Fityfiritty- (‘/rf, 7»8). Egész héten minden este 
és vasárnap délután: Fityfirftty.

ÁNDBASSY: V*. d. „ „
szerelemmel (Vi4, ’ú8). Egész héten minden este 
és vasárnap délután: Ne játssz a szerelemmel.

PÓDIUM (a Pesti Színházban):
este: Tekintettel arra... (’/«5, ‘A9). Egész, hé
ten, minden eéte és vasárnap délután: Tekintettel arra . ..

ERZSÉBETVÁROSI: V. d. n. és este: Dankó 
Pista nótafája (’A4, 8/<6, ‘(<9). Csütörtökig minden este: Dankó Pista nótafája.

JÓZSEFI ÁROST: V. d. u. és este: Az ördög 
nem alszik (V*4, V*9). Csütörtökig minde-n
este: Az ördög nem alszik.

KISFALUDY: V. d. u. és este: Nehéz ma 
férjhez menni (’/<4, •/.«, V.9). Csütörtökig min
den este: Nehéz ma férjhez menni,

KOMÉDIA ORFEUM: V. d. u. és V. este: 
Uasaner, a varázsló .('/i5, V<9). Egész héten min
den este és vasárnap d. n.: Kassner, a varázsló.

KAMARA VARIETÉ: V. d. n. ás este: Ta
báni álom (*/*4, */*7. 9). Egész héten minden 
este és vasárnap délután: Tabáni álom.

ROYAL VARIETÉ: V. d. u. és este: Royal 
Bál (‘/rá, 9). Minden este, csütörtök, szombat 
és vasárnap délután: Royal Bál.
----- ----------------- H—

V. n.d. u. és esto:

u. ée este:

u.V. d. n. és

BAROSS kávéházban
9-től Cselényi József énekel
KI t 0 ndm a I e a wacaApAkf

átültetés müvéstsi

ADJA AZ
Adja meg, az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz
Sok,
Adja

ISTEN

bús vasárnap helyett 
víg hétköznapot, 
meg az Isten.

meg az Isten,Adja
Sírásaink végét, 
Lelkünk teljességes,
S vágyott békességét. 
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten,
Bár furcsa a viliig, 
Ne játsszak, ölő, gyilkos. 
Cudar komédiát.
Adja meg az Isten.
Adja meg az Isten, 
Mit adni nem szokott, 
Száz bús vasárnap helyett 
Sok. víg hétköznapot, 
Adja meg az Isten.

»

is érzik a fordító érdeme: a bölcsészet

A nyugati győzelem

Német film Az Uránia új, nagy film- 
___  je a német hadsereg ed- 

uxgi legyvertenyeit mutatja be. Mint valami 
történelmi képeskönyvben, a XVI. század
tól Paris 1940 június 14-iki kapitulációjáig, 
az elmúlt 350 esztendő történelme percek 
alatt pereg le szemünk előtt Majd az 1914— 
18-as világégés szörnyűségeit látjuk, hogy 
utána ott álljon a szomorú és szégyenletes 
versai.lesi béke. Ez a film bevezetése. Az 
események (Szédületes tempója itt megnyug
szik és a Harmadik Birodalom születése, a 
Szudétavidék visszacsatolása, Ausztria be
kebelezése következik, majd Hitler kancel
lár szól hozzánk a filmről, amint 1938 szep
tember elsejéin a birodalmi gyűlésen beje
lenti, hogy a német katonák átlépték a len
gyel határt. Innen kezdve, a híradókból is
mert szenzációs fényképsoroza<tok következ
nek. A gyakran életveszély mellett készüli 
eredeti felvételeket magyarázó térképek 
tarkítják. A filmet legnagyobbrészt német 
bemondó konferálja végig.

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Nincs előadás. — NEMZETI: 

Kegyenc (bemutató, >/r8). — KAMARA; Kaland 
>ZoV ~ ÍÍÁPACH: Négy asszonyt szeretek y/*®)- — VÍG: Hattyúdal (először, ’/jg). — MAGYAR: Gyergyói bál (’/<8). — MAGYAR 
MŰVELŐDÉS HAZA: A tenor. Magyar ábrán 
áíJk, l1,* rósz í’728)- — fővárosi operett SZÍNHÁZ: Fítyfiritty (élőször, V>8-kor). —
ANDRASSY: No játssz a szerelemmel (8). — 
PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel 
arra. . . (Vr9). - ERZSÉBETVÁROSI: Dankó 
Pista nótafája (‘/<6, 8). — JÓZSEFVÁROSI: Az 
ördög nem alszik (V<6, 8). — KISFALUDY: 
Nehéz ma férjhez menni (V<6, 8). — KOMÉDIA 
ORFEUM: Kassner, a varázsló (*/*9). — KA
MARA VARIETÉ: Tabáni álom (V.-9). —
ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9).

BÁDIO
IMI MÁRCIUS 8, SZOMBAT

18.10: Ifjúsági rádió. — 1M5: Időjelzés, idő
járásjelentés, hírek. — 17: Hírek szlovák és
ruszin nyelvem. — 17.15: „Bolgár dalok.** Sze
mere Ga’.abov Zázi énekel, zongorakísérettel. 
— 17.40: Rádióposta. — 18.10: „Magyar ön
ismeret.** — 18-15: Ilniezky íjászló tánezene-
kana játszik. — 18.45: „Édes anyanyelvűnk.'* 
Halász Gyula előadása. — U: Hírek magyar, 
német és román nyelven. — 12.26: Vásárhelyi 
Magda zongorázik. — 12 45: Simonvi Mária
előadóestje. — 20 10: Filmdalok. A Rádió Sza
lonzenekarát vezényli Bertha István. — 21.40: 
Hírek, időjárás Jelentés. — 22: Cigányzene. — 
23: Hírek rémet, olasz, angol és francia nyel
ven,— Utána kb. 23,25: Pátria tánclémeZek. — 24: Hírek.

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

Vendégségben 
a Ferencváros és az Újpest 
A Nemzeti Bajnokság vasárnapi 

fordulója
A Ferencváros és az Újpest is idegenben, 

vendégszerepel vasárnap. Amíg' azonban a 
Ferencváros csak a közeli Hungária-sport- 
telepre látogat el a Törekvés vendégeként, 
addig az Újpestet Budán, a lágymányosi, 
sporttelepen fogadja ellenfele, a Gamma 
csapata. Mindkét mérkőzés érdekes lesz a 
mindkettő nagy közönségsikerre számít
hat. A zöld-fehérek a múlt vasárnapi bal
sikerű mérkőzés után most Kiszelyvel meg- 
erősödve vonulnak fel s bár az utolsó he
lyen álló Törekvés nehezen fogja megadni 
magát, tartalékos csapatával a vereséget 
aligha kerülheti el. Az Újpest ellenfele 
szintén a bajnoki sorrend végéről kerül ki 
s nagy meglepetés lenne, ha a Gamma 
megakadályozná a lilák győzelmét.

A harmadik helyen álló Diósgyőri Mávag
8. -saját pályáján, Diósgyőrött mérkőzik a 
szombathelyi Haladás csapatával. Hogy 
előkelő helyezését megtarthassa, feltétle
nül győznie kell a diósgyőri csapatnak. A 
Szolnoki Máv a Laitorca-utcai pályára lá
togat el az Elektromos TE csapatához. Affi 
Elektromosnak nagy szüksége van a pon
tokra s ezért igen heves harc után döntet
len eredménnyel lehet számolni. A WMFC 
Csepelen bizonyára legyőzi a Beszkártot, 
Szegeden pedig a Szeged csapata győz a 
Tokodi ÜSC fölött. A Salgótarjáni BTC—0 
Kispest salgótarjáni mérkőzése valószí
nűen döntetlenül végződik.

Mégis Gidófalvi?
A Labdarúgó Szövetség holnap tartja 

közgyűlését s ezzel megszűnik a miniszteri 
biztos küldetése. Ügy látszik azonban Gidó- 
falvü Pá.l jobb megoldás híjján mégis az 
MLSz-ben marad s miniszteri biztosi meg
bízatását visszaadva, átveszi az ügyvezetői 
állást. Ilyen sem volt még a sportban, de 
bizonyára másutt sem. A biztos-ügyvezető 
ragaszkodik a futballsporthoz, bizonyára 
aggódik, hogy- távozása alapjaiban rendí
tené meg az MLSz-t és az ott teremtett 
egzisztenciákat is. Gidófaűvi tehát marad, 
bár jelölését még titokban, tartják a köz
gyűlés előkészítői.

ÚJPEST város birkózóba.!nokságait hol
nap edélelőtt 10 órakor és délután 5 órakor 
rendezi az UTE a Tungsrain-kultúrházban.

A KISOK kerületi bajnoki vívóversenyt 
rendez vasárnap. A verseny keretében BaY 
Béla, N&d-eczky László, Élthes, Berzsenyi éa 
Bittér kard-, tőr- és párbajtőr-bemutatót 
tart.

A BBTE holnap délelőtt 11 órakor a Vá
rosmajor környékén toborzó mezei futóver
senyt rendez 2000 méteres távolságon.

A PÉNZINTÉZETI SPORTLIGA vasár
nap délelőtt 10 órakor és délután 5 órakor 
rendezi az egyéni kardbajnokságot. A bank
liga bajnokságában a legjobb bankvívók 
vesznek részt. \ '

BUDAPEST TORNÁSZBAJNOKSÁGAIT 
vasárnap délután 4 órakor kezdik a BTC 
Klotild-utcai tornatermében.

AZ ELEKTROMOS TE tegnap este Ünne
pelte a Szent István-kupa tavalyi sikerét 
és ugyanakkor bejelentette, liogy az idén 
ismét megrendezik a nagyszerűen bevált 
nyári esti mérkőzéseket. A megjelenteket 
Sziivássy Dezső elnök üdvözölte s a kupá
ban résztvett egyesületek vezetőinek, vala
mint az Elektromos rendezőinek cmUkp’a- 
kettet nyújtott át.

BUDAPEST ÖKOLVIVOBAJNOKSÁGAÍ- 
NAK döntőmérkőzéséit ma este 8 órakor 
kezdik a Mávag golgotaúti nagytermében-

KOMJÁDI BÉLA sírjára vasárnap dél
előtt 11 órakor koszorút helyez az Úszó 
Szövetség.

NÖVÉNVHUS
A TÖKÉLETES HÚSPÓTLÓ 
Felnőttnek, gyermeknek diétásnak 4 szeméig 
r.dag 36 fiíl. Kapható Meinl üzletekben ée 
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MIT HOZ A TAVASZ?
ÉRDEKES OLASZ ADATOK ITÁLIA FELADATAIRÓL 
ÉS ANGLIA FÖLDKÖZITENGERI HADEREJÉRŐL

Róma, márc. 8.
(Stefa.ni) Áz egész világ azt kérdezi,

■ ■ mit hoz a tavasz? Általában azt gon
dolják, hogy ebben az évszakban újból 
minden arcvonalon fokozott mérték
ben, megindulnak a hadműveletek. Ezt 
a sejtelmet igazolják a Führer és a 
Duce minapi müncheni, illetőleg ró
mai beszédében tett kijelentések és az 

. azokból levont következtetések. Ilyen 
körülmények között érdekes megvizs
gálni, mit tett eddig Olaszország. 
Ezekkel a fejtegetésekkel foglalkozik 
a Giornale d'ltalla mai szánta s szá
mokat és tényeket idéz, amelyek felett 
érdemes elmélkedni.

Olaszországnak a háborúba történt 
belépése óta Anglia arra kényszerült, 
hogy jelentőd tengeri erőket mozgó
sítson a Földközi-tengeren, az Indiai
óceánon és a Vörös-tengeren.

Gibraltár és Alexandria között 
Ang.ia nagy tengeri hanegységet 
mozgósított és tart hadikészültség- 
ben a 13 rendelkezésre álló egység 
közül, továbbá 3 repiilőgépanyaha- 
jót, 10 nehézcirkálót, 70 felderítő és 
torpedó vadász egységet, legalább 
15 tengeralattjárót és több mis, 

kisebb tonnatartalmű egységet.
Az Indiai-óceánon és a Vörös-tenge

ren Angliának két nehéz- és könnyű 
cirkálója van, több mint húsz felde
rítő- ás torpedóvadász-egysége van. 
Mindez megnehezíti az anyaál’am vé
delmét s a hajókaravánok kíséretének 
ellátását.

Egyébként Anglia nem tudja többé 
felhasználni a Földközi-tengert 
kereskedelmének lebonyolítására és

■ kénytelen a Jó Beménység-fokot 
megkerülni.

Ez a kerülő azt a követelményt hozza 
„„.„.hnagával, hogy sokkal nagyobbsz-ápiú,, 

kereskedelmi hajót kell felhasználni." 
Az Olaszország ellen használt hajók 

c^.'.a^TP'kkentik u szigetország,.. eUátás|ra-. 
felhasználható tonnaiirtartalmat.

Fontos áz is, hogy az angol légierő 
k !ny teleit répülőgá^elt Olaszország 
ellen használni, ügy számítják, hogy 

jega’áhb 1500 repülőgép v-«n Kelet- 
Afrikában, Szudánban, Adenben és 

Kenyában.

Az olasz szárazföldi, tengeri és légi- 
v. '* erők által Anglia tengerészeiének .és 

légi erejének okozott veszteségek je
lentőségteljesek. Az olasz főhadiszál
lás hivatalos közleményei szerint — 
amelyeket komolyság és őszinteség 
jellemez, — ezek

a veszteségek a következők;
20 elsüllyesztett, 87 megrongált, li 

megtorpedózott hadihajó, 26 elsüly- 
lycsztett, 3 megrongált tengeralattjáró, 
58 elsüllyesztett.' il megrongált keres
kedelmi hajó, 2 megtorpedózott^ 7 el- 
süll-'esztett petróleumszállítóhajó, 805 
lelőtt, 213 földön elpusztított repülő-

Ma ügető
I. Okos a munkában, sokat javult. A 

puiataberényiek az ellenfelek.
II. Baranyai fogat, Villám—Rekontra 

Br.mno fogat, Apród—Ellák fogat.
1IT. Dúst nem áll nehéz feladat előtt. 

Z!;-o és Vilma .a hulyesély.
IV. Ál J.. Fontos ős Étre a jobb sán- 

.r szjrtc.’ ,
V. G. H. Robinson, Ulloa, Ecliá fia.
VI. S. Irmus jól dolgozik. Makkfilkó és 

•Aliza az eilemiái.
VII. Famtiki Kárpia, Dalma J, F. és 

l'iqtia Datne jutott kedvező felállításhoz.
VITT. Omge, ha nem hibáz, megverheti a 

nagy ■*-*-• ■— «--*-->* ™ - XT"’”
eeól.y

IX.

térháíráwnyal induló Cianot. Hely- 
Lucretia.
Cibész, OMo és Elszánt,

Vasárnap ügető -
I. Rengesz esedékesség. Billy és Viktória

Lu míg számításba. ■
II. Amatőr verecuy. Erdüszépe, Sunyi lt |

Marná a éséiiytft. 1

KULCfÁR ét HOPPÉRT

gép, 99 valószínűleg lelőtt repülőgép.
A görögországi háború teljesen 

igénybeveszi a görög hadsereget, va
lamint a rendelkezésre álló erőforrá
sokat és hadianyagot. A görög had
sereg Bulgária felé nyitva hagyta ha
tárát. A görögországi angol parancs- 
nqkság semmiféle fontos eredményt 
nőm tud felmutatni. A görög veszte
ségek igen jelentősek.

Éden az előtt a választás előtt áll, 
hogy vagy cserbenhagyja Görögorszá
got, vagy pedig meggyöngíti az afri
kai angol hadállásokat, hogy segítsé
get küldhessen balkáni szövetségesé
nek.

A Giornale d‘Italia megjegyzi a to
vábbiakban, hogy

már két hadosztály van Krétában 
és hogy a görög—olasz viszály kitö
résének első napjaiban 15.000 em-

Az ötvenmllllós
új gazdahitel-akció részletei

Reményi-Schneller Lajos pénzügy
miniszter már bejelentette a képviselő
házban, hogy megindul a középlejáratú 
gazdahitel-akció. A 8 Órai Újság ille
tékes helyen a következő fontos rész
letekről értesült:

A középlejáratú gazdahitelek nyúj
tása céljából 53 millió pengő áll ren
delkezésre, melyből a Földhitelintézet 
30 és az Országos Központi Hitel
szövetkezet 20 millió pengőt folyo- „ _ _
sít. Ennek azonban gondosan kö-1 revizorai időközönként, de állandóan 
rüiírt és szigorúan ellenőrzött fel-1 és szigorúan ellenőrzik.

-••c"

Ravasz csalás r 
egy elveszett briüián^

gyűrű körül
bril-

Ágoston József né, egy mérnök fele
sége, nemrég elvesztette arany 
liánsgyűrűjét, mire a lapokban hirde
tést, tett közzé, hogy a becsületes meg
találót illő jutalomban részesíti. Nem
régiben jelentkezett nála egy fiatal
ember, aki mint dr. Gádoros Tibor 
ügyvéd mutatkozott be. Előadta, hogy 
a gyűrűt megtalálta és igényt tart'a 
jutalomra. Kérésére az uriacszony pon
tos leírást is adott a gyűrűről.

Az állítólagos Gádoros ezután el
ment a főkapitányságra és bejelentet
te, hogy elvesztett egy arany brilliáns- 
gyürűt. A gyűrűről ugyanazt a le
írást adta, amelyet Ágoston József nő
től hallott. A bejelentésről hivatalos 
elismervényt állítottak ki. Erre aztán 
ráhamisította, hoffy „a letétet átvet
tem", s ezt a mondatot egy rendőr-

Csatafia a jobfi

III. Biztos, Miss Magyarország, Dusán.
IV. Baronesz győzelmét várjuk. Arany 

és Bakancsos juthat helyre,
V. Bolond, Kelevéz, Dajka.
VI. Miko’a és Dávid párharcából kerül

het ki a nyerő. Esély Bokros,
VII. Nlna, Quarnero és Csatafia a jobfi 

sánszok.
VIII. Thymian, Flcsur. 

jobb is.
IX. Maki igen előnyös 

tett. Bankrab'ó (Szemerédivol) és Zeppelin.
X. H. Pa'o, Gal'a hajtás, Ellmar D. (en

gedményes hajlóval).

Báró volt már

felállításhoz ju-

— Házasság. Bubinstein Erzsiké éa 
Balog György holnap, vasárnap déli 1 
árakor tartják esküvőjüket a Bethlentéri 
templomban. (.Mindig külön értesítés he
lyett.)

Erdős Bözsi (Budapest) és dr. Flesch Pé
ter gyermekorvos (Miskolc) március 9 én 
házasságot kötnek. (Minden külön értesítés 
helyett.) 

bér érkezett — közöttük harckocsik, 
legénység, pilóták, szerelők, tüzé
rek, rádiósok — Görögországba, 
ahol csatlakoztak a már ott lévő 
hadakhoz. Görögországba újabb an
gol erősítéseket várnak legköze

lebb.
Wavell tábornok Északafrikában és 

a Köz&lkeleten húsz hadosztály felett 
rendelkezik. Ezek között van

három angol páncélos hadosztály, 
három ausztráliai, két ujzélándi, 
egy lengyel hadosztály, másfél 
francia dandár stb. Ehhez hozzá 
kell még számítani azt a 12.099 
embert, aki Szudán határán és azt 
a 109.000 embert, aki Kenya hatá

rán harcol.
Végeredménybeni ez a hatalmas em

bertömeg és hadianyag, amely igen 
nagy feladatok elé állítja Olaszorszá
got, nem vehet részt az anyaállam és 
az angol világbirodalom életfontossá
gú támaszpontjainak oltalmában. 
Mindezek az erők le vannak itt kötve.

A lap végül újból megállapítja, 
•hogy tavasszal a tengely harci tevé
kenységének erőteljes megélénkülésé
re lehet számítani. (MTI)1 

Az igénybe vett hutételei vannak.
teleket ugyanis csak a termelést elő
mozdító célokra lehet felhasználni, te
hát gépek s termelőeszközök, állathíz- 
lalás, magvak, műtrágya, magtár és 
hasonló épületek céljaira. Nem hasz
nálható fel a hitel konverzióra, ingat
lanvásárlásra és nem a termelés ér
dekét- szolgáló építkezésekre.

Felhasználás,át a Földhitelintézet és 
az Országos Központi Hitelszövetkezet

tisztviselő hamisított névaláírásával 
látta el, amivel azt a látszatot keltet.-., 
te, mintha a gyűrű a rendőrségen Vol
na letétben, Dr. Gádoros a Negresco- 
ban találkozott Ágoston József névéi, 
átadta néki a „letéti jegyet". mire 
megkapta a 30 pengő jutalmát. .Ágos
ton József né néhány perc múlva a 
rendőrségen már megtudta, hogy szél
hámosságnak esett áldozatul-

20 dt£ 

tölgyfa 
írűasztal 
kapható kösületek vagy magáncégek 
részére XIV, Nagy hajós Kir.-útja 108.

Telelőn- 29-71-65.

Homok
itata livaroos kapható Budapest, IX,. 
Gubaesi-út: (Határ út sarok) hányából.

Rakodás Köves-út mentén.

Briliáns ) ékszert
x,;sdi vesz 

Kleinberger
60 éve fennálló cég. .

Kerti bútorok
székek, aszta’ok - fából, vasból, vessző
ből: Kerti ernyők. Haxner Király u. í.5,

VESZEK
szép tisita Színházi Életet. Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket.

Levélhívásra házhoz megyek.
Vörös Pál újságárus, 
Xátain»tér közepén.

Csomalólópaylr Ügynöküket amnnatra felvessek mai as Jutalék 
kai Csak liorústtény jel«nt!-íí»fn Vadai Tibor pauirnagrySoreskadús. IV. 
Keos'-mméU-útca 14. Tel,: 180-249.

assss. waxtt
14e» változtatna. rOsztatlan máska

idét. földadóba.

Gin doskodjon már most 
csónakja elhelyezéséről 

Teljes komforttal várja a

FODOR CLUB 
CSÓNAKHAZ
III., Rómaipart 30. Telefon: 189-701.

n Rosita 
gliccerines 

kézfinemító 
finomít, 
puhít, 
fehérít, 
nem Mlroz, 
azonnal felszívódik, 
gazdaságos, 
használja Ön is.

A „Husiin" kéifinomftó üvegje 
P 1-40, 2*50. Kapható szaltöaletok. 
ben és a forpalombahozónál. Mar
koviin drogéria. Andrássy-út 79.

Kalapja piszkos, formátlan? 
Siahszerfien tisztítja. formázza 
Lám pert kalaposmester. IJkai-tér 6 Cd varban. Vidékre poétán, utánvét 

Női kalapalak tás is.

jOJW
ilclkkek i

Segítség! Evesztetem 
péntek délelőtt. kllanoeB aatobgszon 
nT<gy8:ögletes kosárkát lámblsiott 
bolmlkhal. Szegény há mester kéri 
bgosületes megtalálót adja le jutalom 

OllOtiélmu XI., Vérese-útoa 7.
öckrreazióny gépír Ónő, néntl 
gyakorlattal »QnW«lll4. •Jókai

tól- s. HáafeAgyeMnél. 11-86-98...

Jugoszláv 
ellenzéki pártvezérek 
kérése Pál herceghez

Belgrád, márc. 8-
A négy legnagyobb jugoszláv ellen

zéki párt vezére — pénteken tartott 
gyűlésének eredménye alapján —■ 
együttes beadvánnyal fordult Pál 
kormányzóherceghez, s ebben az em
lékiratban azt kérték, hogy a kor
mány egyesítse a nemzet erejét az 
állam területének és önállóságának 
védelme érdekében. Az ellenzéki pár
tok vezérei ezenkívül azt kérték, hogy 
a kormány mindenkor világosan és 
az eseményekhez híven tájékoztassa a 
jugoszláv közvéleményt a külpolitika 
fordulatairól. Hasonló tartalmú fel
iratokkal fordultak az elmúlt néhány 
nap során Pál herceghez a különböző 
hazafias célú egyesületek és szerveze
tek is.

Belgrádban egyébként higgadt nyu
galommal tekintik az eseményeket, a 
ta-^aszí fegyvergyakorlatokra be
hívott tartalékosok száma semmivel 
sem haladja meg a szokásos mérté
ket. számuk mintegy félmillióra te
hető.

Megalakult áz Erttericana 
Balassa Bálint Irodalmi 

Társaság
Szépszámú és előkelő közönség részvéte

lével alakult meg szerda délután az Eme- 
ricana Nagyrendje székházéban a Balassa 
Bálint Irodalmi Társaság. Dr. A'szeghy 
Zsolt egyetemi tanár, az Irodalmi Társaság 
elnöke megnyitójában az új alakulás cél
kitűzéseit vázolta. Rámutatott, hogy indu
lásuk célja annak biztosítása, hogy a ma
gyar katolikus kultúra értékei a maguk 
tisztaságában bontakozhassanak ki. A mű
vészi értéken keresztül kívánja a katoli
cizmus népi, történelmi, táji színeit nemzeti 
szellemünk megóvása, fejlesztése érdeké
ben. érvényesíteni, s a nemzetet a szenlist- 
váni gondolat hűségében megtartani. A to
vábbiakban az elnök bejelentette a tiszti- . 
kar kinevezését. Ügyvezető alalenök lett 
dr. Barámzky Jób László egy. m. tanár, 
főtitkár dr. Bérezik Árpád főiskolai elő* 
adótanát. A társaság, a közeljövőben nagy
szabású irodalmi matiné keretében mutat
kozik be a nagyközönségnek.

*

j
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Ismét megjött a pompás Íz5

GRIFONE
▼érnarancs 

arancsok királya.
Mindenfitt kiható.

UlllamosHnnsSzeged
LAULY JÓZSEF

rádió-, és villanysserelómester
Hangszórók, hangerós/ttik, 
moalhangosberendezósek és rádiók szakttzeme

SZEGED, Széchenyi-tér 9- T. üzem: 28-40

■ésm
karost, r. t. VI., Liszt Ferene-tér 6, 
teljes lakberendezések, szőnyegek, 

függönyök stb.
részletfizetésre

Díjtalan úrajánlat vidékre is.

ga

Keresek azonnalra

Nagyméretű 3 Bzohú hallos is más
felei. Értesítést kérek sTágas Süobáks 
jeligére Andrissy-út 4‘. fökiadóba, 
vagy délelőtt telefonon 115—360.

I

AüYTOl.1.
Tarka toll 1.— si. fosrtett 1.80. jobb 
minőségű 2 80, fosztott libatoll 3.30 
is 4 30. még jobb minőségű főtér . j 
5.30, kimondott jómlBöségű 8.— P.
5 kilós paplrssák csomagolásban ssál- ; 
lítva hérmentre, utánvéttel, Varga 
Antal tollkersslredö, Kiskunfélegy- 

háza. Szent János-ter.
1OO pengőt adok annak, aki bsl-

szoba-konyhái

*k.An4ráw.úH7.I.,em.»lT.Í86.SU

1

em.%25c2%25bblT.%25c3%258d86.SU
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Amerikai ejtőernyősök

x
L 

x

gfc

Fiú öltönyök 
Tavaszi divat 

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

KERESZTÉLY
hírneves zongoraterme 

lOMa Budapest, V., 
^gjSaSe Vilmos cs.-ikt GO.

Legjobb zongorák 
legolcsóbban, 

I f| 8 részletre is. 
^8 tsa'óiás soiísemítti.

Kissrletképen ilyen védősisakokat kap iák az amerikai ejtőernyős vadászok

léden- és viharlcabát

Márton és Szász
B48’úny»Ktea 3» Címre ügyelni.

MEGNYÍLT 
a Svábhegyi 

LOMNIC 
(MgRABEl) 

különleges szaktudással vezeíeit önálló KONYHA- 
ÍJ Z IC M E. Menürendszer. Polgári árak Tel. 165-035.

Bősendorfer
jókarban f 
garanciával

ityolK»aAx8 f

LYRA
r. t. Magyarország legnagyobb zon= 
goratermében: Erzsébet-irörút 19. sso 
Még mindig teljes válasz« 
tékot talál részletre Is®

volt városatya
Az ügyészség elfogató parancsot 

adott ki dr. Studinka Béla ügyvéd, 
kormányfőtanácsos, volt fővárosi bi
zottsági tag, a HONSz vagyonőrző
vállalat volt ügyésze, 
yólt felügyelőbizottsági tagja

a Beszkárt 
___ ________„___ . ellen.

Dr. Studinkát csalás és sikkasztás 
gyanúja miatt körözteti az ügyészség. 
Dr. Studinka Béla, akinek a Ferenc- 
körút 1- szám alatt volt az ügyvédi 
irodája, ismert alakja volt a főváros 
társadalmi életének. Egy idő óta 
azonban gyanús manipulációkat foly
tatott. Házmesteri állások, iparjogok, 
tráfikengedélyek szerzésére vállalko
zott és ezen a címen 500—2000 pengőt 
vett fel honoráriumként. Ilyen módon 
25 esetben körülbelül 30.000 penaővel 
károsított meg kisembereket, akikkel 
szemben ígéreteit nem tudta teljesíteni.

A HONSz már régebben kizárta 
tagjai sorából, sőt feljelentést is tett 
ellene különböző szélhámosságok 
miatt. A bonyolult ügyben széleskörű 
nyomozás indult, de eddig nem tud
ták kihallgatni, mert ismeretlen he
lyen tartózkodik. A rendőrség keresi 
a felhajtókat is, akik dr- Studinka 
számára a klienseket toborozták.

Lapzártakor jelentik: A déli órákban 
néhány detektív megtalálta dr. Stud- 
nikát, aki a Fiume-szállóban rejtőzkö
dött el álnéven. A körözött ügyvédet 
búcsúlevele írása közben találták. 
Öngyilkosságot akart elkövetni, ami
dőn megjelentek a detektívek, de azok 
kicsavarták kezéből a töltött revolvert. 
Dr. Studinkát a főkapitányságra hoz
ták, ahol letartóztatták.

ém
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FUGA 
villamos harisnyaszem- 

szedőgép és tű bej?)hate!ons 
Kitűnő minőség — gyári árakon. 

Kérjen referenciákat
Ara két tfivel egyfitt 600 pengő. 

Fémfintfi is Gépipari Rt.
Budapest. Xlll kér.. Országbíró, 
utca 33. sz. Telefon 290-9S3.

CANTULIA
HARMONIK/.K KIRÁLYA 
Hangban, árban vezet

REMEIM ST
PÉNZ AU. A HÁZHOZ, 
ha átnézi régi értékpapírjait. Leg
jobban értékesítheti Barna Bank
nál, V„ Nádor-utca 28. T. 12-13-16.

Értékpapírokra kölcsönt nyújtunk.

RÍITHPT M
BjUaURI Szfivtókezelében 

■ .n. ■ • vegyen.
■KnHHHSBaO vili., űiiöi-út 14.

UZEMHELYISÉGET 
keresek minden bérért 
Fellner Péter 120—124.

Jő piros alma
20 kg-os kosárban 15 P, II. rendű 10 P 
utánvéttel ab feiadó postán szállít 
Hermann Jakab, Irhóc, Kárpátalja.

Olcsó székek 
óvóhelyek résiére. HEXNER, 
Kírály-u. 25. Telefon: 22-70-73.

Használtruháért mindenféléért íegtöbbet fizetünk Sohmergel ruha- 
üzlet, Rőtté nbiller-u. 37. Telefon: 

422—269. Hívásra jövünk.

LEMEZEK FA
RYTMLSNAL ^11A’any János-u. 18. n Ik Jí
Te efon: 125-934. WW fíll.
Szőrmefestő és kikészílő
Weil Manj Budapest, Forgách-u 22 
Váci-útnái T.; 291-233. Kis tételekéi 

is vállal.
Egy pengőért óránként írógé
pemmel lakásra megyek. Este is. 
incze Margit, 8;ent István-körút 5.

127-941.

HASZNÁLT 
RÁDIÓKAT 
magasáron 8fig?ádei. 
WC®*. Ráday-ntca 14

KÖ ROMI- 
jiték már kapható. FRIáO
esztergályos, Király-U. 44.

Vörös salak 
legelsörendü minőség, kerti murva 
három színben, legolcsóbban vidékre is 
T JENEM ÉPÍTŐANYAG

KÉR. VÁLL. Tel.: 297-357 
XIV., Erzsébet királyué-útja fl.

WSSZNÓLMIG -GHAMOroNOK. 
4EMEZC5EJL ÁejlGYLÍK.'

BRILLIÁNST,
ékszert, fozaranyat legdrágábban veszex
Nagy Imre Baross-utca 69.
TRIUMPH
ors.ági ve .érkupv.selete. Kedvező írak 
Díjtalan bemutatás. ÉDáS és DECSY. 
Bpest, VII. Akácfá-u. 13. T. 222-624

K. U V R /I
Középiskolái Ma«An4sn. 
lolyam. Olcsó, bi.tos. (Válasz
bélyeg.) Budapest, MrSter-utca 4

V. KERBER au tőszakiskola 
ut. Szilák, Teréz-krt 7. T. 224-862. 
Hatóságilag vizsgáztat személyautóra 
motorkerékpárra. Úrvezetőknek egyéni kiképzés. Legújabb könyvünk 8.50.

Használt bútor 
biztosan jó. Búlók 150-tőE, 
sima hálók 284MÓI, ebédlőd 
ítfO-tölB gyönyör® kombinál® 
ssobák használtok. újak Sí 5-íöí 
7 drb) Új és használt konvhlk Óriási választék. Részlettlxetésk, 

BúformngazIn,Műrin-u. 43
—------- — térít vissza figy-

f'W ‘ÍF felem festésért,« Cíllwl költözködésért. 
Mádé lakását bt]ea” 
lenti és azt kiadjuk. Exppess, Erzsébet- 
körút 18. sz., f. 3. T.: 422—156.

DIPLOMÁT GO L D 
Francesca Nana, Capriccio stb.

borotvapengék 
egyedárusága: GöndöcsfjBélaj, 
Budapest, Damjanich-u. 28/b. Átvevő" 
képes ügynökök jelentkezzenek;,

Ezüstrókák,«
bundák olcsón Szemere ézűcsnél, 
Erzsébet-körút 26. Második emeleteti,'

An n bérautóK fl- TELEFON
■ Un Un 223-066

Bélyegeket 
gyűjteményt, bárm>ly ám: magas áron 
vess?. Aulich, Budapest, Vili. Btábly-u. 1 
*4. T.-131-72Ő. Baross Szövetség tagja 

ZONGORÁT, 
piaainot vennék priváttól »ész- 
pénzért. Pajor. Telefon: kettős.iáz- 

huszonnégy-ötszájötvenuyolo

RUHÁTLÉNÁRT 
úriszabónál rendeljen. 8 ík. vetek raktáron. Erzsébet-tér 18- 

T.: 182-579.

A polgármester 
jelentése

Szentig Károly polgármester maki
adott féléves jelentésében beszámol 
arról, hogy a főváros területén az el
múlt hat hónapban az építkezések üte
me a tavalyi állapotokkal szemben 
meggyorsult, A jelentés további ré
szében a polgármester részletesen be
számol Budapest közélelmezési hely
zetéről. A burgonyaellátás terén zök
kenők voltak, ezt azonban a főváros 
megfelelő mennyiségű burgonya tar
talékolásával áthidalta. A sertésvágá- 
sok száma erősen csökkent, ami a 
zsirellátásban is zökkenőket idézett 
elő. A megélhetési indexszám 93.8-ról 
115-re emelkedett. A vegyészeti és

élelmiszervizsgáló intézet az elmúlt 
félévben nagy tevékenységet fejtett 
ki. Erre azért volt szükség, mert a 
különböző pótszereknek valóságos tö
mege lepte el a piacot; több mint hu
szonnégy féle fahéjpótló, tizennyolc 
kávépótló és harminc teapótló készít
mény került legálisan piacra. Ennél 
azonban jóval nagyobb azoknak a pót
szereknek a száma, melyeknek forga- 
lombahozatalát a minisztérium nem 
engedte.

Végül a polgármester , megemlíti, 
hogy a zsidónak tekintendő személyek 
és vállalatok részére kiadott érvényes 
iparigazolványok és iparengedélyek 
száma 37.711 volt az elmúlt félévben, 
míg az összes iparigazolványok és 
iparengedélyek száma 78.399.

uiajuiTjTruxrinjnj~o~j ~n ~--------

+ 6° kisséEkJda’s idő
Gyenge éjjeli fagyok után ma reggelre 

az ország középső részein sokfélé kod ke
letkezett, míg Erdélyben és a Dunántúl 
napsütést élveznek. Eső már csak Erdély
ben ée Kárpátalján volt

A déli légáramlás és vele az enyhe idő 
tovább tart Nyugaton már ismét lehet ki
sebb eső. Z. f. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Déli síéi. Változó felhőzet. Néhány he-

lyen még kőd. Az ország nyugati felében 
egyes helyeken eső. A hőmérséklet emelke
dik.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. n A LASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYJ EMIL

I
 Kiadja • 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer 
kesztóeég: Honvéd n. 10. Tel.: 11-53-60 Kiadó: 
Andrássy-nt fi. Telefon: 22 42 32. 22-42-33 . 22-42 34.

Óbudától Csillaghegyig, Hévvonal 
mentén keresek kétszobás, lehetőleg 
komfortos lakással öúnálló házat, házmesterlakással vagy nagy cseléd
szobával, nagy kerttel állandó bér
letre. «Közalkalmazotti) leiig. Karczag 

hirdetőbe, Horn Ede-utca 6.
Garszonlakás bútorozva. I özp. 
fűtés, melegvízzel kiadó. II. Jurányiutca 9. Házfelügyelőnél.

Való dl 

perzsaszőnyegek 
eladók, hxl-es vmódi Keleti 
850.—. Szekendy, VI. Prófeta-u. 9 l 2
Azonnalra keresek önálló vagy meg

osztott középméretű 
textilüzleihelYiséget Alánlatokat 

423-655 telefonon.

Fekete hím tacskó
Damjanich-utca táján elveszett. Meg
találó jutalom ellenében jelentkezzen Damjanich-utca 58. Házfe'ügyelönél.

Könyvelését, adóügyét 
lelkiismeretesen és Jutányosán vég

zem. Telefon: 366—67 7.

Jegyzetmásolás 12 miértül100 sokszorosítás 1.50 Táxigepirás, 
fordítások Nagy Ibolyánál Teréz- 

krt 29. 326-513.

Tangó Cubana 
az új nagy sláger megjelent. Kapható Rózsavölgyinél és m'hden zenemű

kereskedésben.

KSa. OKMÁNY 
beszerzése (nemcsak nemesi) ügyében 
forduljon a Heraldika nemes- 
ségl irodához, Budapest. IV, Gróf 
Károlyi-utca. 14, tel. 381-199. 184-644.

Leica Ill a. Suiimar 2-vel 
privátnak eladó. Teréí-körút 41. 

111. 23. hétfőtől 1—2 között.
KÜlönbejáratu melegfolyóvizes, 
nagy utcai szoba, elsőrendű ellátás
sal állandónak kiadó. 2 szemelvre 
210 P. 3-nak 340 P. Fűrdös.oba, tele
fon, lift. Gróf KlebeLberg-n.23. HL 10.

VESZEK »orzsa 
szőnyegeket 

legmagasabb árban. 225-275.

Keresek szolid, kis főlépcs-őházi 
bejáratú szobát. Esetleg betársulnék 
«Havi bér bei) jeligére a főkiadóba.
Gépírás, (taxi) fordítás, sokszoro
sítás legolcsóbban Jókai-tér 2. 116-598

Vilmos császár- 
útnál modern 
kisbérház 20000 
bér átírva 
150.000-ért. 
dr. Hegyi. 
13-98-83.

Eladás
Villanegyedben 2 szoba hallos adóm, 
úri villa 2d.0'>0-ért 23-al átv <11*.

Fegyl. 18-90-83.

érház 
nac-yadómentes H em. Bndán, FílOO 
tistajfiv. 123.000. Bérvllla 
Budán. 4X2. 2X3 szobái komf. lakással. ősparkban 52.000. Pollák, 

József-! firút 41. T.: 14 -879.

Gubernátor-utívar 
25-ik lársasházunk 

a Horthy-híd budai hídfőjénél a 180 
méteres Vitézek-terén épül.

25 éves legnagyobb 
adómentesség.

Versenyen felöli kivitel Príma ren
tabilitás. Amortizációs kölcsön. Gar- 
szón. 1 sjobás-hallos cselédszobás, 
2 szobás garsión. 2s:obás hallos és 
négyszobásnak is megfelelő nagy 
2 szobás hallos, kívánságra nagyobb 
öröklakások 
leköthetők Tisztviselő Társas** 
házak Építő Irodája, Horthy 
Miklós-út 38. — Telefon- 288 -469.Vasárnap délelőtt is

Szent István- 
parknál

épölő luxus sarokpalot'ban, uugusa- 
tusi béköltöjéssel. nagyméretű 2-szo- bás hallos (22 siobák', 1-S-obás 
hallos cselédszobával ésga»szón nagy

méretű, föiőffllkés 
öröklakások 

központi fűtés melegvíz sel. Leköthető: 
8zlget-utca 27, 111. em. 1. Tel.292-886.

Dobogókőn 
tldülö Térsash&z 7Q0 m. magas 
alpesi klíma, 1-2 s;obás appartemen 
te* fényes kivitelben Kedvező fi e 
tési feltételekkel. Berbeadható leg
jobb jövedelme lösiggeE Leköthetők 
Glock építőmesternél. Budapest. Mól* 

nár-u- H Telefon 383—119

ÓnliKLlKiST,
Ingatlant,tí i s-.ázalék hozamútaat'»n- 
nnl ké zpénzért vonnék. A'án- k. tokát kimerítő leírással „Lehet 
b ú t o r o z v a‘- jeligére kérek BIock- 

nerhez, Váiosház-u. 10.

OBJEKTUM R.T., Errsébet- 
k»rút 27. I em 2 T. 42--ÍS8.

Siófok fürtfötelepén
Inna 360 négyetöles parkban épfiit 
44 vr-bús ftSszob&banloIyó- 
Vlzt Fenstoszrrü villa eladó. 
Ajánlatokat . 40 000" Jeligére Erdflp 

hirdetőbe. Terés-tfriit 3ó.
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