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Robbantó* és Kémszervezeteket lepleztek le Bulgáriában — Kétszáz
ezer katonai felszerelési vásárolnak az írek Amerikában - Rejtélyes 

robbanás egy amerikai hajógyárban

Bárdossy Lászlót örömmel várják Németországban

Mennyi angol katona van Görögországban?
A berlini

tudótitóiának tele oníeiémesi

Berlin, márc. 20. .
■ Német részről is hivatalosan .közlilí, 

*s hogy Bárdossy László külügyminisz
ter péntekén Berlinbe érkezik, hog” 
látogatást tegyen Ribbentrop biro
dalmi külügyminiszternél. A birodal
mi fővárosban pagy elégtétellel vet
ték tudomásul a hírt.

Azt is hangsúlyozzák, hogy Bár
dossy, mint a magyar külügyek új 
vezetője természetszerűen . megragadja: 
az első alkalmat, hogy személyes érint
kezést keressen a birodalmi külügy
miniszterrel.

Az általános politikai helyzet egyre 
érdekesebb lesz Külföldi diplomáciai 
és sajtókörökben beszélik, hogy

minden nap egészen meglepetés
szerű eseményeket és az államközi 
kapcsolatokban olyan megoldáso
kat hozhat, amelyeket senki előre 

nem sejthetett
Soha nem keringett annyi híresztelés, 
mint, éppen má«s soha, nem volt olyan 
kevéssé áttekinthető a helyét, mint 
éppen a mostani órákban, Berlinben 
azonban határozott vélemény alakult 
ki. . .

k görögországi helyzet most már 
teljesen tisztán látják, még pedig 
olyannak, hogy meghiúsult a békés 

közvetítés minden kilátása.
s Berlini jólértesült helyen nem vála

szolnak arra a kérdésre, hogy
milyen létszámú angol haderők 

időznek már görög földön?
Azt azonban kijelentették, hogy 
„majd a boncolásnál kiderül, hány 
angol katona volt Görögországban.'- 
Mondani sem kell, hogy ebből, az igen 
tájékozott körökből eredő nyilatko
zatból sokat lehet következtetni, így 
elsősorban azt, hogy milyen esemé
nyek. várhatók a Balkán-félsziget e 
legdélibb országában. Ez a kijelentés 
Egyébként pontosan beleillik a Ber
linben Görögországgal szemben ta
pasztalható hangulatba.

A német-török viszonyról mostaná
ban. nem esik Szó, annál érdekesebbek

a Wilhelmctraese kije’ent&ei az 
Egyesült ÁUamckról.

Német részről nem tulajdonítanak 
jelentőséget az angol—amerikai 
•ajló ama megállapítására, hogy a 

háromliatelmi egyezmény záradé
kai következtében az ÉSLakameri- 
kai Egyesült Államok tulajdon
képpen már háborús állapotban 

vannak Németországgal.
Németország maga nagyon jój 
tudja, hogy mit lehet és tóit kell 

háborús állapotnak tekinteni.

... )

A fe.Um.dS mi.ánói 
tudósítójának tele on/elcntes

Milánó, márc. 20-

Rómából messze a tengeren túlra te
kintenek: egyik szemükkel Afrika irá
nyába, a másikkal az Atlanti-óceán 
túlsó partja felé. Feszült figyelemmel 
várják országszerte a Keren birtokáért 
folyó elkeseredett csata kimenetelét. 
A legutóbbi két napon kiadott rövid 
hadijelentés hatalmas angol haderők 
fe’sorakozásáról és meg-megúju.ó ro
hamairól beszélt, amelyeknek az olasz 
garnizon vitézül elentállt.

Szomáliából az angol csapatok ber- 
berai partraszállása óta 
újabb hírek, úgylátszik, 
sikerűit lokalizálni.

Az olasz sajtó tovább

nem érkeztek 
ezt az akciót

folytatja a 
vitát Rooseveltékkel.

Az angliai szállításokra előirányzott 7
milliárdos kölesön 366:55 arányú par
lamenti megszavazása — a Corriere 
szerint — inkorrekt keretek között jött 
létre.

A Földközi-tenger vidékén egyelőre 
csak helyi mozgalmasság észlelhető.

Az igazi szenzációk még váratnak 
magukra.

A keleti és nyugati Mediterrancumból 
befutott hírek azonban nagyobb ese
mények előkészületeiről szóidnak.

Görögországban az angdek, Bul
gáriában a németek vonu’n'k fel- 
A Gibrab árral szemben fekvő spa
nyol La Linzaba rzünet né kiil ér
keznek marokkói Ó3 ep'nyel kato
nák, miközben a szakmunkások 
százai a Westwall mintájára hatal

mas védővonalat építenek.

Égy látszik, ok van annak a feltétele
zésére, hogy Amerika nincs abban a 
helyzetben, hogy közvetlenül beavat
kozzék a háborúba és hogy az ameri
kai segélynyújtásnak még sok fejlő
dési fokozaton kell átesnie, amíg "hó- 
■táiS&sndk bizonyulhat.
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Az amerikai magyar követelések zár >- 
lása ráterelte a figyelmet a magyar 
gazdasági helyzetre.

A. Sole (Nap), Olaszország vezető 
közgazdasági napilapja, első oldalán 
foglalkozik ma Magyarország és a ten-

Meggyfa fooilak 
és élpaboiiak egy 33 éves 

naugaimozott 
pendöpeiienőpt

Az ürömi helyiérdekű állomástól 
yagy háromszáz lépésnyire lakik már 
évek óta egy kis házacskában Huszár 
Ferenc Hugó 83 esztendős nyugalma
zott , rendőellenőr. Visszavonultan 
éldegélt itt szegényes viszonyok kö
zött a környék népszerű Huszár bá
csija, akinek magas alakja minden 
reggel felbukkant az Ürömi állomás
nál. ................................

Ma reggel nem látták az öreget 
semmerre és mikor szomszédainál sem 
jelentkezett, sőt a közeli vendéglőbe 
se köszöntött be, ahol minden • nap 
egy kupica császárkörtét szokott meg
inni, többen átmentek Huszár bácsi 
kunyhójához, hogy megnézzék, nem 
tör:ént-e valami baja az öregnek. Ko
pogtattak a bezárt ajtón és mikor 
senki sem va aszóit, fslfesfített^k az 
ajtót. A szomszédok megdöbbentőn 
á’ltak meg a kis házacska küszöbén.

A parányi szobában összetört búto
rok roncsai között megpillantották

- ■ ■ ' . - ..... . . 

gelyhatalmak közötti áruforgalommal. 
A lap megállapítja, hogy az olasz
magyar relációk 1940-hén Itáliára igen 
kedvezően alakultak Rizst, továbbá 
főleg textilárut és gépkocsikat foko* 
zott mértékben vittek ki Magyaror
szágba. Németország tavaly az egés3 
magyar külkereskedelem felét kötötté 
le magának, fölemelte a fa, kémiai 
termékek, gépek és teytilcikkek kivi
teli kontingensét, mialatt Magyaror
szágon a német bevásárlások jelenté
kenyen csökkentek. C. ak a hús, tej- 
neműek, magnezit és bauxit magyar 
exportja növekedett 1S39 óta.

A Sóié kimutatja, hegy az 19í0. év 
során az előzőhöz képest 17 százalék
kal kevesebbet vásárolt Németország 
a magyar piacon és 50 százalékkal töb
bet adott el.

Györgyi Miklós

X

Huszár Ferenc Hugó vértől borított 
testét. Az öreg rendöre.lenőr fejét 
baltával verték szét. Azután a támadó 
vagy a támadók feldúlták a lakást és 
k.f osztották Huszár Ferenc Hugó 
kunyhóját.

Rendőrt hívtak és nemsokára az eset 
felfedezése után már a bűnügyi osz
tály kiküldött bizottsága jelent mega 
borzalmas rablógyilkosság színhelyén. 
Megállapították, hogy minden valószí
nükig szerint álmában törlek rá az 
idős emberre, aki dulakodott támadó
jával és védekezés közben érték a ha- 
lúlcs baltacsapások. Hogy mit vittek 
el az öregembertől, azt egyelőre még 
nem lehet pontosan megállapítani: ru-. 
b.t'i é'. kis értéktárgyai hiányoztak a 
lakásból. A főkapitányság- széleskörű 
nyomozást indított a tettes kézrekerí- 
tésére. Valószínűleg a környéken buj
káló csavargók valamelyike ktvetto 
el a bestiális rablógyilkosságot.
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NAGY NAPOK,

BnUnSI válasza 
teljesen tisztázza 

a türák-német viszonyt
Belgrád, máre, 20.

A Politika istanbuli tudósítójának 
jelentése szerint Törökországban me
reven elzárkóznak Inönü államelnök ___ ________ _____  ...
válaszával kapcsolatosan mindennemű lázasára fog vezetni.

felvilágosítás adása elöl'. Határozot
tan hangsúlyozzák azonban, hogy a 
válaszirat a Törökország és a Német
birodalom közötti viszony teljes tisz-

Török csapatmozdulotok
Belgrád, mára, 20. I

A jugoszláv főváros, katonai körei-1 csapatot európai Törökországba szél
inek határozott értesülése van arról, j...............

hogy a török haderő az ország kis- 
ázsiai részéből négy-öt hadosztálynyi

lítotf, át

Edén hívta Ciprusba 
Szaradzsosiut

Stockholm, máre. 20.
(NST) Angol hivatalos jelentés közli, 

hogy Edén külügyminiszter Ciprus 
szigetén találkozott Szaradzsoglu tö
rök külügyminiszterrel. A két külügy
miniszter között ez volt az első talál 
kozás, mióta Inönü elnök elküldte, vá
laszát Hitler kancellárnak. A hivata
los londoni közlemény kiemeli, hogy 
a találkozón a nemzetközi helyzet ’eg- 
újabb fejleményeit beszélték meg Edén 
múlt hónapi ankarai látogatása óta s 
teljes megegyezésre jutottak. A talál
kozót Edén kezdeményezte.

Vasúti katasztrófa 
Bordeaux mellett

Paris, máre. 20.
Bordeaux közelében súlyos vasúti 

szerencsétlenség történi. Egy személy
vonat 20 percnyi késéssel érkezett Pes- 
sac pályaudvarára. Alighogy megállt 
a személyvonat, hátulról egy tehervo- 
not futott bele. A tehervonat mozdo
nya egy harmadosztályú személyko
csit és egy csomagszállítókoesit telje
sen szsétroncsolt. Négy ember meghalt, 
harmincán megsebesültek. Német ka
tonák nyújtottak elsősegélyt a sebe
sülteknek és a német véderő sebesült- 
szállítókoesijain Bordeaux különböző 
kórházaiba szállították őket. (MTI)

Hetenként átlag* 1500 francia munkás ér
kezik Németországba, önkéntes jelentkezés 
alapján. A francia munkások szociális tá
mogatása Franciaországban maradt család
tagjaikra is kiterjeszkedik.

Kivégezték Habart Dasdiek 30 éves és 
Jo&ef Lindengrün 27 éves linzi lakosokat, 
akik a légvédelmi elsötétítés idején betöré
seket követtek el és az üldözésükre indult 
rendőrökkel szemben fegyveres ellenállást 
tanúsítottak.

A brit hadiipar teljesítőképességének fo
kozása céljából az angol kormány tervbe
vette a harisnyaipar összpontosítását és a 
termelés racionalizálását. Ennek követkéz- 
téban rövidesen 900 harisnyagyár beszünteti 
üzemét és ezáltal mintegy 30—50.000 munkás 
szabadul fel. Az átállítás fél esztendőn belül 
megtörténik.

A csalán Is szerepei már az angol étla
pokon, mint főzelék. Uj salátareceptek is

megkezdték az ejtőernyő- 
egy órán belül valamcny- 
elfogták.

közvélcménykutatő intézet

üldözését s 
ejtőernyőst
GaEup.féle

Ne

készültek, amelyek szerint salátát nemcsak 
a boglárka leveleiből, hanem például gala
gonyalevelekből is lehet készíteni.

Ejtőernyős gyakorlatot rendezett n török, 
'hadsereg a Boszporusz partján. A gyakor
lat légiriadóval kezdődött. Kevéssel azután 
14 repülőgép körözött a Boszporusz part- I 
fán és szinleges támadást, intézett T-Aaabul q 
ellen. Hirtelen további húsz repülőgép je
lent meg a parton és 40 ejtőernyőz, vadászt 
tett le. A csapatok a parasztok támogatá
sával nyomban 
sok 
nyj

A
kérdést intézett Amerika népéhez, hclyesli-e 
Roosevelt újra való megvá'aeztáeát. A be
érkezett válaszok 72 százaléka helyeselte 
a választást. Nemmel szavazott a megkér
dezettek 28 százaléka.

Norvég hajókon sok menekült érkezett az 
utóbbi időben Angliába. Ezért a norvég 
hajózást most ellenőrzés alá helyezték a 
német megszálló hatóságok. Az erre vonat
kozó rendelkezések megszegőit fegyházzal, 
sőt halállal is büntethetik.

A cipruszszigetj török—angol külügymi
niszteri tanácskozás után Edén kikisérte a 
repülőtérra Szaradzsoglu török külügymi
nisztert. A külügyminiszterek autója alig 
tudott utat törni az összesareglett tömeg 
ben. A repülőtéren egy angol ezred állott 
díszc-rséget, mialatt Szaradzsoglu .az anka
rai angol nagykövet kíséretében beszállt a 
repülőgépbe. Bár perccel a török külügy
miniszter repülőgépének elindulása után 
Edén is repülőgépbe szállt és visszarepült 
Kairóba.

A görög Trácia kormányzója és a török 
Trácla kormányzója beható tanácskozást 
folytattak egymással az adott helyzetben 
szükségesnek mutatkozó közös védelmi in
tézkedésekről.

Uszóaknákat fedeztek fel a monacói 
kikötőben. A kikötöparancsnok intézkedé
sére egy torpedóvadászhajó két aknát 
ágyütüzzel felrobbantott. Két nappal ké
sőbb újabb aknát fedeztek fel, amely alig 
50 méternyire úszott a monto-earlói föld
nyelvtől. Vontatókötólre vették az aknát 
és a nyílt tengeren felrobbantották.

Invázlóelhárítö gyakorlat volt nemrég

................ .

régi sorsjegyszámától és meglátja, sze
rencsét hoz maja önre az április 5-én 
kezdődő új osztálysorsjátékban. Küldje 
be a megrendelését azonnal a főáru- 

si tónak,
festéke

Anglia keleti partjain Willia.ms 'tábornok, 
| a keleti partok főparancsnokának vezeté- 
I sével. A gyakorlaton éles töltényt használ- 
I tak g abból a feltevésből indultak ki, hogy 
j a támadóknak motoros bárkák segítaégé- 
I vei sikerült partraszállniok. A partraszálló 
I „ellenséges" csapatok Sűrű ködöt fejlesz- 
I töltek saját védelmükre, úgy, hogy Wil- 
| liánig tábornok csapatai nem védekezhettek 

bukó bombázókkal. A polgári lakosságot 
I nem értesítették a gyakorlatról előre, így 
I azután sok helyen azt hitték, hogy tényleg 

német csapatok szálltak partra. Ilyen mó
don az angol vezérkar értékes tapaszrtala- 

I tokra tett szert.
Bevezették a jegyrendszert a Vatikán- 

[ bán is. A Vatikán város 720 lakója, közöt- 
I tűk a pápa és 23 bíboros, ugyancsak meg

kapták élelmiszerjegyeiket XII, Fiús pápa 
maga kérte, hogy az ö étrendjét is a kor- 
látozásoklhoz szabják.

A volt kolozsvári román egyetóm bölcsé
szeti karát Temesvárról Nagyszeb-.nbe akar
ják áthelyezni Ez a terv a Curentnl érttó- 

■ sülőse szerint azt a célt sssoigAHá, hogy a 
volt kolozsvári román egyetem csszos fa
kultásait Nagyszebenben egyesítsék.

A kerent csatában az észak felől működő 
ango', indiai és szabadfrancia csapatok ma 
nem jutottak előbbre. Dél felől •rdiai csa
patok szurotnyrohamot intéztek. A védőse
reg elit-osztagai, köztük a híres olasz grá
nátos-ezred katonái heves ellentámadások- I 
kai válaszoltak. A 2000 méteres fennsíkra 
felvezető .egyetlen kiépített hegyiutat az 
olaszok felrobbantották. Igen véres harc | 
folyt a Brigaderos-'hegycsúes *<i a Szankil- j 
bérc birtokáért..

A Függetlenség című francia nemzeti | 
páholyt, az emberi jogok franciaországi j 
ligáját, valamint a teozófiai egyesületeket j 
mind' Fraihclaországban, mind Algírban és 1 
a francia gyarmatokon és a francia mán- I 
datárius területeken feloszlatták. j

Mint a román hivatalos közlöny és több | 
napilap közli, Magyarország új aradi kon- i 
Zolának, Lorx Tibornak, Bihar, Arad, Te- | 
mos, Torontáli, Krassó-Szörény és Hunyadi

I megyékre megadták a működési engedélyt I 

Masszehordó partvédő ágyuk ütegeit állí- |
I tolták fei az elmúlt hetekben Gibraltárban. I 

Az új ütegek szabad kilövését egy régi vá-,1 

többek "között áldozatul esett a bontó csá
kánynak az Ősi „Mén Gard“ nevű híres 
mór kastély is; "’

,'r~'-e.'t;: , J* ... -f.
A külföldiek ügyeinek ellenőrzésére léte, 

sített amerikai Dics-bizottság vádat emelt 
a kommunisták ellen azon a címen, hogy 
ők szervezték a legutóbbi newyorki autó
buszüzem! sztrájkot. A bizottság megismé
telte régebbi felszólítását a kormányhoz: 
'helyezzék törvényen kívül a kommunistá
kat s tiltsák be szervezkedésüket az Egye
sült Állomok egész területén úgy, ahogy 
ezt néhány szövetségi tagállamban már 
keresztül is vitték.

A Royal Air Fcrcc gépei Kiél, Wilheims- 
haven, Emden, Rotterdam és Texel fölött 
jártak,

Amerikai flottamozdulatok a Csendes
óceánon: az ausztráliai Sidneybe ma egy 
cirkálóraj érkezett, az ujzélandi Auck'and 
kikötőjében két rombolóraj vetett hor
gonyt.

Ba'dur von Schirach, Bécs birodalmi
! zetvezstőjo közölte, hogy őszig Bécs 

ros még ott élő 60.009 zsidójának is el 
hagyni az Ostmark fővárosát. Ea’dnr 
Schirach elmondotta móg aot is, hogy 
Se,husehng volt kancellárnak egy kis ba
jorországi helységben jelöltek ki tartózko
dási helyet. Ott él rendőri őrizet alatt fele
ségével, Fugger grófnővel.

A La Manche-csatornában téliesre fordult 
az idő. Az égbolt felhős, a látási viszonyok 
rosszak, a nyugodt tenger fölött 
köd, hideg északeleti szél fúj.

Az ír nemzetvédelmi miniszter, 
Aik-en Newyorkba érkezése után 
az újságírókat. Kijelentette, hogy 2C0.080 
tökéletesén kiképzett katonát akar fölsze
relni. Az élelmezési kérdésekről szólva, 
megállapította, hogy ezen a táron Írország
ban jelenleg bizonyos nehézségek mutat
koznak. Ennek ellenére elsősorban fegyve
reket, repülőgépeket és tankokat akar vá
sárolni. A hadianyag bevásárlásánál azon
ban nem veszik igénybe a’ lead and iease 
törvény kedvezményeit, hanem készpénzért 
vásárolnak, mert Írország 500.000 font ster
linget meghaladó nemes valutával rendel
kezik. Arra a kérdésre, hogy Írország át-

utáa

aiáreit®
& Szak-

engod-e az Egyesült '.Államoknak kíkötckeg 
és -támpontokat, Aiken’ nem válaszolt. A®, 
ír nemzetvédelmi miniszter egyébként né
hány napi newyorki tartózkodás 
Washingtonba utazik.

Az olasz Stefáni-iroda szerint 
13-án nem támadták olasz repülök 
ratesz nevű görög, kórhághajót.

A Korén körül dúló csata, amely most 
látszik elérni tetőfokát, már a forró idő
járás beálltával kifejlődőit 40 fokos hős-g- 

í ben zajlik. A közelmúltban az ola>zok ha- 
I talmas ellentámadásokat indítottak, most 
I pedig megint a brit, az indiai, az angol- 
I gyarmati, a francia és a Palesztinái csa

patok mentek át támadásba. Hajnaltól éj- 
| szakáig szakadatlanul dörögnek az ágyuk 
I és a rohamosztagok mesterséges köd leple 
I alatt kúsznak előre.
| Nyolcmillió nyngszéket rendeltek némát 
I légoltalmi, óvóhelyek számára.

Egymásután 39-szer ugrott le ejtőernyő
vel Tonnás Picasso argentínai repülő. Ezzel 
megdöntötte az eddigi világrekordot, ame
lyet az északamerikai Georgee Waltz tar
tott 38 ugrással.

Az Egyesült Államok haditengerészeti mi
niszterének rendeletére búvárhajók és rom
bolók teljes készültségben őrjáratokat ta-r- 

j tónak a felségvizek határán,. Több cirkáló 
hosszabb portyázásra indult az Atlanti
óceán nyugati vizein. Az Európa felé in
duló amerikai gőzösöket fokozott óvatos
ságra intették, - A» Intézkedéseik bizonyos 
búvárhajóhírók következtében történteit.

Szovjeforoszország legnépszerűbb írója 
Solochow. A Don-vidóki származású író, 
aki jelen híg 35 éves, legnagyobb sikerét 
„A csöndes Don“ című regényével aratta, 
amely a doni parasztok életét tárgyalja. 
Ez a regénye, amelyen tizennégy évig dol
gozott, idáig 79 kiadást'ért meg és több 
mint, t es> félmillió példányban került for
gatómba.

Dzsidzsiga volt az a helység, amely több. 
ízben szerepelt az afrikai hadijélentések- 
ben, név megemlítése -nélkül. Dzsid Zsiga 
hétfő este óta angol kézben van. E!z ahely- 
ség a Hamar felé vezető utón fekszik.

A francia gazdasági rendőrség a novem- 
, ..... , — -| bér—január hónapokban összesen 46.G0OM elitófet indított ál-uzsorások, áru-

halmozók, és más gazdns AgiMnörók elleni. 
Ezalatt, » három: hónap - alatti Á13 üzletei 
zártak be büntetésből a törvények meg
szegése miatt, ,'•■5'.;',' '‘/qú

Patkányirtó hadjárat kezdődik márolws 
83-áu Bécsben és az egész bécsi kerület
ben, A műveletben valamennyi ház és te- 
lektuiajdonosnak részt kell vonni. A bécsi 
diákság önként jelentkezett a patkány Irtó 
hadjáratra. A patkányokat joss'ftal, egy 
phosphld-készítm-énnyel fogják kivégezni. 
A patkányirtás március 26-án ér véget.

kör- 
vá- 
kell 
von

sűrű a

A Hitelbank közgyűlése
Több, mint hétmillió a Hitelbank 

tiszta nyeresége
A Magyar Általános Hitelbank, tegnap 

tartotta 73. rendes közgyűlését Fabinyi 
| Tihamér titkos tanácsos elnökletével. A 
napirend e’őbt Fabinyl Tihamér az orazég 
gazdasági életének főbb eseményeit, foglalta 
össze és gazdaságpolitikai és pjnzügyi vo
natkozásban a szükséges teendő-írre muta
tott rá. A közgyűlés elfogadta az ig-.?-a- 
tóság jelentését, jóváhagyta a bank mér
legét. amely 7,276.000 pengő tiszta, nyere
séggel zdru’t. A Hitelbank részvényenként 
1.50 pengő osztalékot fizet.

A választások során Juhász Zoltán kor- 
mányfőtanácsos, a Gamma elnök-igazgató
ját ,a közgyűlés az igazgatóság új tagjává 
választotta és az igazgatóság ülésében‘Be- 
zerédj András és Kovács-Ssbestyón Lfedó 
osztályigazgatókat igazgatókká, Bíró Ár
pád, Brabécz Alfréd, Daubek Jenő Bubn-r 
Károly és Vdllcay Menyhért Igazgatóhelyet
teseket osztályigazgatókká nevezte ki. Más 
előléptetések is voltak a bnnkná’.

BETTE DAVIS és ERRŐL FLYKN
frenetikus sikerű színes íilmremeko 1 

Warner-filBO

Francis 
fogadta

Hunyadi János 
természetes forrássá ' 

h hatásos hashajtó ■ lt. S, ♦, «, 8, in órakor.
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Fejlett és fejletlen
A Magyarság ma enyhe megro

vás! kalandot kockáztat meg a 
8 Órai Újság felé azért, mert teg
nap megneveztünk két német vá
rost, melyeket légi támadás ért és 
amelyeknek nevét a német hiva
talos jelentés nem említette. A kis 
cikk olvastára először a szemünket 
dörgöltük: nem akartuk neki el
hinni, hogy egy magát újságnak, 
sőt napilapnak nevező sajtóorgá
num azt kifogásolja, hogy egy új
ságban híreket mernek leközölni. 
Aztán rájöttünk, hogy a Magyar
sággal állunk szemben, amelynek 
emberemlékezet óta egyetlen „sa
ját" külpolitikai értesülése volt, 
annál sem nevezte meg a forrást, 
mely aligha csörgedezett a nyilas 
szerkesztőségtől egy légvonalkilo

Tízezer gyújtóbomba
Londonra

Berlin, márc. 20. 
(Német Távirati Iroda)

Mint ismeretessé vált, a csütörtökre 
virradó éjszaka a német légierő táma
dása elsősorban a brit főváros ellen 
irányult. Megint többszáz harci repü
lőgép indult támadásra és tiszta látási 
viszonyok között mindenfajta méretű 
bombákat szórtak London liadászatilag 
fontos célpontjaira. Több tízezernyi

Rejtélyes robbanás 
egy amerikai hajó- 

gyárban
! Newyork, márc. 20.
(Német Távirati Iroda)

A bostoni hadi tenger észet hajógyá
rában több robbanás következtéiben tűz 
k&letikezett. A tűz megszakította az 
áramszolgáltatást, úgyhogy hatezer 
munkás egész éjszaka nem dolgozha
tott. A robbanás oka és a kár mértéke 
még. nem is me retes. • (MTI)

Boston, márc. 20.
(Német Távirati Iroda)

k . haditengerészeti. hajógyárban ke
letkezett nagy' tűz következtében vala
mennyi épülő hajón b.e kellett szüntet
ni a munkát. Kereken tízezer munkás 
dolgozott a hajógyárban. Az egészgyár
telep villanyellátását megszakító tűz 
állítólag rövidzárlat következtében tá
madt. (MTI)

Árvíz elöntött
□sy belgrádi elővárost

Belgrád, márc. 20.

(NST) A megáradt Száva szerdán 
este Belgrád déli részén áttörte a gá
tat és elárasztotta Makis elővárost. 
Attól félnek, hogy a gátszakadásnak 
katasztrofális következményei lesznek, 
ha nem sikerül az áradás terjedésé
nek megakadályozása. Makis előváros
ban, vannak ugyanis Belgrád városá
nak nagy víztartályai s ha az. áradás 
n»gyobb méreteket ölt, a víztartályok 
használhatatlanná válnak 6 a város 
víz nélkül marad. 

ü NOTREDAMEI TORONYÚR
CHARLES LAUGHTON srandióius filmjei

ELIT * CORVIN . SIMPLON » HOLLYWOOD

méternél távolabbra és ezért az 
egy „saját információért" is napo
kon keresztül hangosan dicsérte ön
magát.

A Magyarságnál sehogyan sem 
tudják megérteni, hogy van újság, 
mely jövedelmeinek nagyrészét nem 
fókavadászkirándulásokra, hanem 
külföldi munkatársak és tudósítók 
fizetésére, telefon- és táviratdijaira 
költi, hogy a közönségét minél 
jobban kiszolgálja. Ök tudniillik 
nyugodtan leragasztják a kőnyo
matost, összeeszkábálják ideológiai 
olmefuttatásaikat és aztán, mint 
aki jól elvégezte a dolgát, szidják 
a fejlett sajtótechnikát..

És nyilván csodálkoznak, hogy 
akad olvasó, aki ezt a fejlett sajtó
technikát többre becsüli — a fej
letlennél.

gyujtóbomba messze ellátszó nagy tü
zeket gyújtott. Már az eddig beérke
zett jelentésekből is megállapítható, 
hogy a támadás igen nagy sikerrel járt. 
Az ellenség viszont csak egészen cse. 
kély erőkkel jelent meg Nyugat- 
Németország fölött. Az ellenséges re
pülőgépek egy város lakónegyedére 
dobtak kevés bombát. A kár jelenték
telen. (MTI.)

Miért nem beszélt 
Churchill 

az invázióról?
Londoni tudósítónk 

távirati jelentése

London, márc. 20.
Churchill tegnapi beszédének termé

szetesen nagy a visszhangja az ame
rikai és az angol sajtóban. A minisz
terelnök tegnap a Pilgrim-ebéden kö
szöntötte Winant új amerikai nagy
követet és közölte, hogy a háború új 
és vészes periódusához érkezett el és 
teljes erővel megindult az Atlanti
óceánért folyó csata. A németeknek 
életkérdés ezt a csatát megnyerni és 
megakadályozni, hogy amerikai fegy
verek és gépek óriási tömege Angliá
ba érkezzék. Az angoloknak pedig 
élet-halál kérdése közlekedési útjaikat 
fenntartani. Churchill kijelentette, 
hogy sohasem igyekezett szépíteni a 
helyzetet és letagadni a helyzet su 
lyos és fenyegető voltát.

A másik érdekes tényező, amely fel
tűnik Churchill beszédében, az, hogy a 
miniszterelnök a veszélyek között nem 
említette a fenyegtő inváziót. Nem le
het tudni, hogy vájjon azért nem be
szélt-e invázióról, mert Amerikához 
beszélvén, csak közös angol—amerikai 
problémákat, akart érinteni, vagy pe
dig azért nem, mert úgy látja, hogy 
az invázió nem fenyegető veszély e pil
lanatban.

Mikes György.
#*MAAAAAZ****AAAA»A*>*A**>***A*»*^A^A^»

— Kérem azt a szemüveges urat, aki de
cember 5-én este ’,46 óra felé a Margit-hídi 
HÉV-végállomásnál a vonatban férjemmel 
beszélgetett közvetlen azelőtt, hogy férjem 
a kocsiból kizuhanva szerencsétlenség áldo
zata lett, közölje velem címét. Özv. Spiegel 
öyulúDé, Wcsselényi-u. 41. III. 25.

Külön rendelet 
fogja szabályozni a cipő

igénylések módját
Hétfőn életbelép

A melévő készletek megfelelőbb el
osztása érdekében a kormány életbe
léptette « liszt jegy- és cipőutalvány 
rendszert. A liszt forgalmának kor
látozása csak a fővárosra és közvet
len környékére terjed ki. A rendelet 
értelmében finom lisztet, búzadarát és 
száraz tésztát a jövőben csak liszt
jegy ellenében szabad forgalomba,- 
hozni, disztjegyet viszont csak az kap, 
akinek legfeljebb egy kilogramm 
finomliszt, vagy száraztészta készlete 
van és igényét bejelenti azokon az 
űrlapokon, amelyeket a hatóság által 
kijelölt üzletekben lehet átvenni. Az 
ingyenesen kapható ■ igénybejelentő 
űrlapokat pontosan kitöltve március 
21-én este 8 óráig kell a házfelügyelők
nek átadni, akik a lakók részére a 
liszt jegyeket megszerzik és azokat a 
lakóik között szétosztják.

Ezután mindenki csak maga szerez
heti b© lis'ztjegyét a lakása szerint il
letékes éleímiszerjegyfiókban. Egy- 
egy lisztjegyszelvényre a lisztárusítás
sal foglalkozó üzletek 20 dekagram 
lisztet vagy száraz tésztát szolgáltat
nak ki. Búzadarát csak az egyszerre 
beváltott lisztjegyszelvények egyne
gyedrészére lehet kiszolgáltatni*. Az 
első kibocsátású lisztjegyeken csak 
két szelvény lesz, azok a március 24- 
től április 6-ig terjedő időre szólnak és 
csak április 5-ig válthatók be. Április 
7. utáni időre a lisztjegyek tizenkét 
szelvényesek lesznek és tizenkét hétre 
szólnak.

A bőrtalpú lábbelik forgalmának sza
bályozásáról szóló rendelet az ország 
egész területére vonatkozik. Nem érinti 
a fatalpú cipők, valamint a műbőrből, 
vagy gumiból készült lábbelik forgal
mát. A rendelet szerint bőrtalpú láb
belit a jövőben csak utalványra lehet 
kapni, sőt a talpal tatás és fejelés is 
utalvány alapján- történik. Az utal
ványt városokban a polgármesteri hi
vatal, községekben pedig az elöljáróság 
adja ki. A kész lábbeli beszerzésére jo
gosító utalvány 50 fillérbe, a tálpalásra 
és fejelésre jogosító pedig 20 fillérbe 
kerül. Zöldszínű utalványokért kész ci
pőt lehet vásárolni, míg,a piros utal
ványok a mérték után rendelt cipőknél 
használhatók fel. Piros utalványt csak 
a törvényhatóság' területén, a zöld szí
nűt viszont az egész országban be-sza
bad váltani. A rendelet hatálybalépése 
előtt iparosnál rendelt lábbelit már
cius 24-ig utavány nélkül is .ki lehet 
szolgáltatni. Mivé! az utalványok szét
küldése csak 'a jövő héten történik} a 
hatóságoktól április 1. előtt utalványt 
kérni nem lehet. A használt cipők for
galmát, továbbá, a 23-as számnál kisebb 
gyermekcipők beszerzését nem érinti a 
rendelet. ' • , . " ■ ' .

•A cipőrendélet megjelenése'úgy szak 
körökben, mint a közönség széles rétegé
ben élénk érdeklődést váltott ki- annál 
is inkább, mert, már hatodik hete zárva 
vannak a budapesti cipőkereskedések 
és a közönség azóta nem tudta eipő- 
szükségletét beszerezni. Több oldalról 
felvetődött az a kérdés, hogy a tör
vényhatóság első tisztviselőjére bízott 
utalványkiadási jogot milyen hivata
los szervek fogják gyakorolni s külö
nösen Budapest közönsége április 1. 
után melyik fővárosi hivatalhoz for
dulhat, cipőutalvány igénylési kérel
meivel?

Erre vonatkozólag illetékes fővárosi 
helyről azt az információt kaptuk hogy 
a rendelet végrehajtásáról külön mi
niszteri utasítás lát napvilágot, amely 
majd pontosan meghatározza az utal
ványigénylések és az utalványkiszol
gáltatások módját. Szakkörökben úgy 
gondolják, hogy a polgármester vagy 
az egyes kerületi elöljáróságokat bízza 
meg a cipőutalványok szétosztásával, 
vagy esetleg külön hivatalt állítana!'

Üqvnökök, uíaióf. 
keres, add bejelentésére és lerovására szol
gáló kész nyomtatványok és nyugták kaphatók: 
Ml ki E D Ufi PAPIRHÁZI Is C K V M Andrássy-út 3.
-. .. .......... ................ -

a tehérlisztjegy
fel az igénylések összegyűjtésére és az 
utalványok szétosztására. Külön mi
niszteri rendelkezés intézkedik még 
afelől is, hogy kiknek cipőigénylési 
kérelmét honorálják a hatóságok, to
vábbá arról is, hogy* egyes utalvány- 
kérők hány cipőre szóló utalványt kap
hatnak. Egyes külföldi országokban 
ezt a kérdést úgy szabályozták, hogy a 
kérelmezők nyilatkozatot. írnak alá,, 
miszerint odahaza legfeljebb két pár 
használatban lévő tartalékcipőjük van. 

Szakkörökben érdeklődéssel tekinte
nek az elé is, miként fogja a végre
hajtási utasítás áthidalni azokat a ne
hézségeket, amelyeket a most kiadott 
rendeletnek az a része jelent, hogy a 
rendelésre készülő cipőutalványokat 
csak a lakóhely szerinti törvényható
ság területén lehet beváltani, holott 
az ország lakosságának az a része, 
amely mérték után készülő cipőt visel, 
cipőszükségletét nem vidéki lakó
helyén, hanem a fővárosban szokta 
beszerezni.

A cipőkereskedők érdekképviseleti 
szerve különben, küldöttségileg fogja 
kérni a .pénzügyminisztert arra, hogy 
a cipőkereskedőket különleges adózta
tási elbánásban részesítsék, mert a 
magyar cipőkereskedelem az elmúlt 
hat évben pontosan eleget tett min- . 
den kötelezettségének, anélkül, hogy 
az üzletek nyitvatartásából bármilyen 
jövedelemre is szert tehetett volna.

Málnaízű 
vitamintabletták * 

a francia iskolákban
Paris, márc. 20.

(Német Távirati Iroda)
Csütörtökön kezdődően- a nemzeti 

segélymozgalom máínaizű .vitamintab
lettákat oszt szét a francia iskolák
ban. Péntektől kezdődően a leendő1 
anyáknak és a hat éven aluli gyerme
keknek is rendelkezésükre állnak a vi
tamintabletták. A tablettákat ingyen 
osztogatják és a polgármesteri hivatal 
által kiállított jegy ellenében lehet 
kapni. A vitamintablettákat a nagy
városi gyermekek és anyák számára 
tartják fenn. 160 millió vitamintaln 
letta áll rendelkezésre. A kiosztásra 
kerülő vitamintabletták BT. és C vita
mint tartalmaznak. (MTI)

— Az óbudai csavargőzös átkelés újból 
megindult. A Magyar Királyi Folyam- és 
Tengerhajózási Rt. közli, hogy Budapesten 
az átkelési hajó járatokat Öbnda és Hun- 
gária-út között újból megindította.

Megjelent a TARKABARKA könyvtár 
második köteté

Karády Katalin:

A könyv könyvkereskedői forgalomba nem 
kerül, kizárólag a Film Színház Irodalom 

előfizetői és olvasói kaphatják meg 

40 FILLÉRÉRT
Előfizetők a 40 GÜér beküldése ellenében 
postán, . portóiuentesen kapják meg a 
könyvet, példányonkénti vásárlók bármely 
Ibusz-pavillou vagy utcai hírlapárus utján 
40 fillér és a Fi m Színház lroda'om-ba:i ta
lálható négy egym'sutáni Ta ka-Bark-i sz 1- 
véuy eüenében szerezhetik b* a rendkívül 
érdekes könyvet. Egyéb resztetek a Fám 

Sz nház Irodalom ma megjelent

szenzációs
szántában.



Hem Gertii síidre as lefe 
Hémetti László 
„Cseresnyés" 
címO darabja

a Nemzeti Színházban
A Nemzeti Színház műsortervei sza- 

Tint április 5-én lett volna, N éineth 
László „Cseresnyés" című új drámai 
művének beaiütátója. A darab előké
születei már folytak, most azonban az 
igazgatóság hirtelen másként határo
zott s a Németh-premiert elhalasztoita, 
úgyhogy az idén a darab már nem is j 
Kerül színre a Nemzeti Színházban. 
Értesülésünk szerint azért nem, mert 
frdnjfgnfn a mai viszonyok között nem 
időszerű.

^Helyette április 6-án, kivételesen va-1 
sárnap tart bemutatót a Nemzeti Szín
ház Szabados Árpád a kolozsvári Szín-I 
ház főrendezője „Fülemüle" című há- 
Tomfelvonásós zenés víg-játékából. A 
darab alapmotívuma Arany Janó* I 
„Fülemüle" című híres verse.

Szereposztása a következő: Módos j 
Péter — Abonyi Géza, Rábák — Nagy i 
Izabella, Örzai — Somogyi Erzsi, Árva I 
Pál — Gőzön Gyula, Verőn — GobbiI 
Hilda, Andris — Pataky Jenő, Bíró -- j 
Hosszú Zoltán, Marci — Pethes Sán
dor. A népi játékot dr. Németh Antal | 
.rendezi s a díszleteket Jaschik Álmos-1 
né, a jelmezeket pedig Nagyajtay Te-1 
véz tervezi.

Missziós munka 
a tudományért

A Természettudományi 
Társulat 100 éve

Tegnap délután 5 órakor tartotta a 
I hircfyi Magyar Természettudományi 
társulat századik, rendes évi közgyű
lését a Magyar Tudományos Akadé
mia kistermében. Századszor jöttek 
össze ennek a lelkes és nagymultú tu
dományos társulatnak tagjai, hogy be
számoljanak értékes munkásságukról 
es hegy bensőséges, csendes ünneplés
sel emlékezzenek az elmúlt száz év tör
ténetére és azokra az áldozatos alapí
tókra, akik elükön Bugát Pállal, a tu
dós magyar orvossal, 1841 má.jtts 28-án 
eJetre hívták a magyár természettudo
mány művelésének izmossá fejlődött 
tUGOináiiyos intezme-nyet. .A. cont-önuá,- 
riumi évforduló jelentős és díszes dá* j 
turn a magyar művelődés törí-éneté-1 
ben. A közönség* csak az örömteli elis-1

ELHALASZTOTTÁ A PÓDIUM-KA RÁKÉ 
jövő hétre tervezett bemutatóját a „Te
kintettél arra...” című decemberi 
műsor rendkívüli sikere m'att. B&kefli 
Lász.ó új konferanszával hétfőn száz h u- 
szonötödször játsszák ezt á program- 
mot.

MAGYARRA fordította BARBUSSE 
UTOLSÓ MÜVÉT, ar „Un monde nouveau 
vu a traverz nn honimé" című könyvet 
Benamy Sándor. A fordítás nemsokára 
megjelenik a magyar könyvpiacon.

mérés szavaival ünnepelheti énnek aS 
előkelő társulatnak tagjait, A Termé
szettudományi Társulat célja minden
kor a természettudomány népszerű és 
széles rétegeikre kiterjedő ismertetése 
volt. Missziós munka, amelyet Bugát 
Pál után Szily Kálmán, Ilosvay Lajos, 
mint a. társulat elnökei fejlesztettek, 
jelenleg pedig Zintmermann Ágoston, 
a világhírű anatómus vezetésevei ne
mes buzgalommal teljesíti nagy cél
jait. Tagjai száma ma már több, mint 
11.000. Ilyen hatalmas táborral a világ 
egyetlen tudományos egyesülete sem 
büszkélkedhctik., A társulat száz esz
tendős munkásságának gyümölcse 577 
kötet népszerű tudományos mű és fo
lyóirat. Cöntcnnáriumát a társulat 
múltjához méltón, néni külső ünneplés
sel, hanem a magyar tudományos vi
lágban páratlanul álló könyvsorozat 
nak, a „TerwieWí TWácíwaV' 13 kö
tetes díszikiadásá'.ml óbaitja megünne- 
relpl. _A társulat május én d'sz- 
közgyűlást tárt, me’yen 7A.-.nmermanii 
Ágoston elnöknek tudománvos mun
kássága elismeréséül, az 193?. óta ki 
nem adott Szily-,érmet és 2104) pengős 
jutalmat nyújtják át.

>/»8, ’/-16) — CAPITOL (134 237): 
dár. (11, 'A2, U/.-4, >/:S, ‘tó, VSC) — 
(383-102): / —-....— - ■ ■
v. s/:3-kor is) 
!/>S, ’/ílű, sz , 
BánhCdís.
CORVIN 
('hl, ’/il, 
(:Si-G<4): 
6. 8. 10) 
('.M. 
(133-171):

C,M, "/A 
(Kispest 
'/•4, ■/<«, ■ 
üap, Holnap, 
— c’-y:;. 
9, ez. :/H

,'k 77 CAPITOL (134 307): Kék Ma- 
'tó, ‘/.’4, ‘tó, ‘tó, VslC) _ CAS.NO

A nyugati győzelem. (5 "/:8, '/ÖO, sz , 
is) - . Cil Y (111-140): Zanzi'oar. (“tó, 
, V. /ií-köf ife) — COLSj (iS -S-lc): 
("tó, >/:8, >/:'0, sí, v. '/:4->.-oi- is) _ 

(n.:-9S • • - -
’tó. "tóé, v.

•T:i<l Süss.
— DÉCSl 

'/110, SZ., V. 

Földindulás
ELIT (114 508): 
" “ ‘tó, 1'9, v. 1.

. 146-14...........
‘tó, "/<

0
<7nz.e?ií estje less ma a Magyar Seinház- 

nak: szásadszor kerül színre Szilá
gyi László és H US z k a Jenő rendkívüli 
sikerű operettje, a Gyergyói bál. Rit
ka dolog, hogy százas széria után is a pre
mier erődéit '« z ér ép ö’«"i t ás á b a n 
kerül színre egy darab, a Györgyéi bál 
azonban ezek közé a ritkaságok közé tartó
zik. Ma is a bemutató színészei arakítjdk 
a szerepeket, élükön Ke dák Sárival. A 
mai jubileumi e'őadds ünnepi külső
ségek között zajlik le, utána pedig a 
színház. bankettet ad a szerzők és a szí
nészek tiszteletére

A , PESTI SZIMFÓNIA** PREMIERJE ma 
este lesz a Kamara Varietében. Az I 
amerkoi stílusú viUámreviinek Erdélyi 
Miéi a primadonnája s rajta kívül f llép- I 
uek a műsorban a színház összes tagjai, va- I 
lamint néhány kiváló artista. Ebben a re- j 
viiben mutatkozik bö egy most felfedezett 
toűorista, Ny i r y Zoltán is.

— Kölcsön is ad szőrmebelépőt, bolerót 
Pálugyai szűcs, IV., Váei-utea 15.

ÉRDEKES HÍR ÉRKEZETT AMERIKÁ
BÓL LÁNYI DEZSŐRŐL, az évekkel ezelőtt I 
Cslkágóba meghívott kiváló magyar szob- | 
rászművészről. Lányi Dezső eleinte az E s- 
qulre című folyóiratnál dolgozott, itt je
lentek meg szoborkarrikaturái, később az
után meg mintázta Amerika leg
kiválóbb művészeit és Íróit. 
Most, miután tizenkét híres ameri
kai, zeneszerző portréját elkészítette, 
az Amerikában turnézó orosz balett 
tagjait mintázza. Két ébenfaszobra készült 
•most el, az egyiket Alexandra. D ani lo
váról, a vi.ághirű orosz táncosnőről, a 
•másikat pedig Leonid M as sínről, az 
orosz balett nemkevésbbé híres tagjáról 
mintázta.

Az örvény, amely egyike volt az első 
népszerű francia filmeknek Budapesten, má
tól kezdve a Vesta-mozl műsorára került

SZÍNHÁZ
-”™síívrr?AT^7 ,a«3^yt ez&P&t&k (’AS). —

VÍG: Hattyúdal (’AB). — MAGYAR- Gvrtítvúí 
/v-a ~ -íAGYAR MGVELÖDÉS * HÁZA(V átcsi Siínház) t Vitéí l-éleik <li€±d-. Vr8 -kör) 
z aVdW4x v°peEír: mk

? síére!emniöl (3). -* rODxUM (á Pesti ^2ífiúá2baft)» 'TékítitfettíM ^IatóhA(Víö)- “7 RZSÉEÉTVAÉOSI: Néhél 
n,n - oé-'Z4 /46’ 8)- - *'ÓZsEFVÁROSÍ:
Danko Pirita hotafaja (’/dO, 8). — KISFALUDY- 
npir^nxf T11 a'ezik és ,8)- ^OMEDía’ 
ORFEUM: Kassuer. ;i varázsló í’/mÖ) KA-

RÁDIÓ
16.15: Ruszin hallgatóiaknak. — 16.45: Idó- 

jelzés es hírek. — 17: Hírék szlovák és ruszin 
ny®iVon. *- 17.15: Ilnlozky László tánezenelwira 
játsark. -- 17.40: A földmíve’.ésügyi miniszté- 

ra'’1<5al3adá-ssórozáta. — 18.10: Tabáilyi
Mihály hamónlka-hármása. — 18 30: , Ellopott 
koronák.” Irta Ráth-Végh István. — 19: Hi- 

Hosatyar, nemét ős román nyelven. — 19.20- 
„Ébred a puszta.” Nagy Mária Óe Horti Latos 
énekel, oganyzánók ígérettel. — 2005: „Fái
joldobott kő.** Összoállította Illés Endre. -I 

.,Tegnap, ma. holnap.” Wagner báróin 
asszonya. — 21.40: Hiték. — 22: A Mária Tá- 
rezua 1 honvédgyálogezred zenekara. — 23: 
Hírét némát, olasz, angol, francia és eszpe
rantó nyélven. — utána kb. 23.39: Tánoleníe- 
Zék. — 24: Hírek.

'’ 5

MOZI
(3-5-374): Hetszllvafa. "/<6, "tó, »/<10 V
Vö-kor is) - ANDRASSY (124-127): Menekülő 
asszony. (>/,4, »/■«, «tó, «/.10, v. V<TO, ""/U2, 2, 4

»• “,) - ASTRA (154-422): Zárt tárgyalás: 
7^’Jít6’ y,*?’ ,/M> v,‘ ^-kor is) — ÁTRIUM 
(Io3-4XM): Alipang. (’/aö, ‘/iló, &z., v. ’/rf-kor 
is) — BELVÁROSI (384-563): Jud Süss. (Hótk. 
jobb t. 4, 6, 8, 10, bal t. >tó, >1,1, v. jobb t. 2, 
4, 6, 8, 10, bal t. 3/:3, ’tó, 3/:7, ■>/«) — BEL
VÁROSI HÍRADÓ (181-244): Arcok és álarcok. 
Rajzos Híradó az angol gyarmatbirodalomról. 
Színes ra.jzíllm. Magyar, Ufa, Luce és Fox 
Híradók. (Folyt. 10-34 óráig) — BÉKE (291- 
038): Pepita kabát. (5, 7. 9, V. ‘tó. "tó, ViS, ",tó, 
•MO) — BODOGRÁF (149 510): Pepita kabát. 
(>/:4, "tó, "tó, ‘/sió, v. "/dó. ‘/SI2, "tó-kor is) — 
BROADWAY (423-722): BaJalajka. ("/H, 'hé, ‘tó, 
"M0, ez., v. "tó-kor is) — BUDAI APOLLO 
(351-WO): Pepita kabát, ("tó, •/.?, 9, v. "tó "tó,

KAMARA VARIETÉ
R'' ,r.*.í', ..'=4 Tel. s U9«30g. g-agz.i 5

Csütörtökön, március 20 -ón 1/s9-lcor 
először

Pl HNIA
ERDÉLYI MIC1

A notrcc
V'iJ kor is) ■ 
(724, VíS, 7 

(115- 952): _
7’4-kor is) - 

'• (4, 6, ",
A netredffiH^l

_ ’M, Vsli, 
?2): ÖrömBHa. 
dó) — l’ORUM (l*3ü-54i 

nap,, uoinap. í'/4Ő, ’/&3, ’/d-O, sz„ v.
GLÓRIA (k?7 S3Í): Renífa kabát.

9, é-z. ‘>4 j/?á, ’A8. V*iO, v. i/ökór ií) - ________
(320-439): Brazillal rapszódia. Rajzos Híradó 
rz áftg’)! gyarmatbircdalnmr-‘l. Színes rajz'”.... 
Magyar, Hfa, Luca és Fox Híradék. (Folyt. <>—24 é-áig) — - z,.-. . .................'
damei t,nrotty."r. (»/íi, JM, 1Z*»8, '’/sia, v. Vj-kot* 
is) — H0ME1WS (i'”«18): Ezökevínyclr.
7, ‘/.ló, sz V:4-tCl, v. ■■ ■ - -

,mcl toronyCr.
- IJAMJANiCli 

'tó, */:10, V. 2, 4,
Elkésett 1.VÖ.

ELOORÁDÓ 
8, 10, _v. 2-kor is) 

toronyőr. 
V<8, K) — I 1.0,iA 
('/•5, 7, 9, v. ’/2.

a": Ma. Teg- 
'/<4-kor is) 

('.tó, ‘(.7.
- IIIRAD0

rajaidul.
HÖLÜYWŐÖD ’lltótói): 'fiöire”

(>/sl, "tó. ..............................*'
---- --------- (ító

- -................ 'tó-tö-1 folyt) — IPOLY
Li-C-62j): Szokevanvek. ('/:!. "tó "tó, "/dó v 
"tó-kor i-t) — ■’07SEFV5KOSI (‘Ö4-S14): Frord- 
way Me’edv ü;«. ("tó, ‘tó, .‘tó, */»io, v. ‘/tódkor 
is) KAMARA (423-é-ŰlV: Szerelem és Vérpad. 
(11, a, 4, 6, 8, 10) - KORONA (353-318): A mé- 
nekülű rrsjorny. (VG. 'tó, "tó ’/?'V, v. ‘.tókor 
is) —. itULfUR (386 198): Jiid súss. (’/rt, "tó. 
"tó, «/tW, v. "tó-kor is) — LLOYD (111-994): 
Nem gyerrk’áték. ("M, 'lé,, "tó, '/:10. v. "tó-kor 
is) - NYUGAT (1®-(S2)1 A teiáta.. ('Iá, 7, Vd0, 
f'Z 4, ,6. 8, 10, v. 3, 4, 6, 8. 10) « ODEON (422- 
7fá); Úeulta kábát. ("A5, ‘/ti, '/tW sz. VG, "tó, 
"tói ’/«10; y "tó-köt iSl «» OLYMPÍA (423-188): 
Broadway Melody 1W. (11, 2, 4, 6, 8. 10) -é-

Három ma@far=jogooiá^ 
mérkőzés vasárnap

Az e-sztenelő első Válogatott vasárnapjául 
a középeurópai fulballspörttal egy szín- 
vonalra, emelkedett jugoszláv labdarugáis 
válogatott csapataival mérkőznek a ma
gyar reprezentatív csapatok. Három-bárom, 
csapatot állít ki a magyar és a jugószláv 
nemzet s a. bárótn mérkőzés korftoly 
fokmérője lesz a. két ország futball- 
sportjának, örvendetes, hogy Jugoszlávia 
BelgTadban fogadja a baráti magyar 
nemzet válogatott futballistáit, B) csa
patát pedig elküldi Budapestre. Békét 
akar Jugoszlávia, beket akar Magyaror
szág s az egymás iránt érzett barátság 
megnyilatkozása jut kifejezésre a vasár
napi nagy sporteseményeken keresztül is. 
Szeret nők, ha a belgrádi és a budapesti 
mérkőzések is ‘ a sportszerűség jegyében 
folynának le s a mérkőzések közönsége is 
áterozze a. két nemzet összefogásának szűk- 
bégeseégét.

Válogatott osápatúnk, amely Belgrádiban 
á jugoszláv a) válogatott csapattal mérkő
zik, pénteken est? utazik el Budapestről az 
itjáségi csapattal együtt, amelynek a ju
goszláv irjűéági csapat lesz az ellenfele. 
A jugoszláv b) ctsapat szintén pénteken 
este útidul útnak Budapest felé s szomba
ton reggel érkezik inog, hogy vasárnap a-z 
újpesti stadiotibaii a magyar b) csapattal 
mérje össze erejét. Újpest felkészült a nagy 
mérkőzésre, gondoékötíott árról, hogy A 
pálya rendben és feldíezltvé fogadja a 
vendégeket cs a várható nagy közönséget. 
Biztosítva van a közönség közlekedése is, 
a hielyárák oloaóák, ftem tú'íás tehát h* 
abban bízunk, hogy legalább tízezer néző 
fog tapsolni a magyar és jugoszláv b) csa
pát játékáíiak.

RZ

t>3t&HOMG7ir,V7t l 11
IEIMÓ BlRTOH aWSiMrsy I
ŐJZl&SJL SIKER > 1 i

OMNlA (130-125): Eltűnt egy asszony. (5, VíS. 
VdO, ez, v 4, 6, 8, 10) — ORIENT (114-926): 
/.art tárgyalás. (V.-4, V:3, '/:10, v. ‘/Ó-kor
is) — OTTHON (146-447): Pepita kabát. (‘(<4, 

'/‘8, >/<_TO, v. >/<e-kor is) — PALACE (221- 
2222): Árvíz Indiában. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — 
PÁTRIA (145 673): Eladó birtok. (4, 6, 8, W, v. 
2-kor is) “ PHÖNIX (223-242): Szökevények. 
(11, 1, 3. 5, V.8, >510) — RáDIUS (122-098): 
Iröne. ('Isfí, ’Zi8. 7ilÓ, sz, v. 'M-kór i«) — REX 
(223-Ö2O): -’nd Süss. (Vs4, 'M, '/iS, >/:lÓ, V; "tó-kór 
ie) — RIALTO (324-443): Broadway Melody 
1S49. (11, 1. 3 5, >/<8, >/HO. v. 10, 12, 9. 4, 0 8 
10) — ROY*', (*)22 0Í2): Olajváros.

P ETI4ES SfiNDOR /

fj

(‘tó, L. ’/.W, sz., v. 2-kor is) — SAVOY (146- 
040): Eladó birtok, ("tó, ‘tó, ‘/tg, ’/tlO, v. ‘tó-kor 
is) 8ÓALA (114-411): A Manderley-ház asz- 
ftsoftyá. (V*5; 7, VilO, szo.inb., vas. 2-kor is) — 

í í388'939): Notredamel toronyŐr. ("tó, 
«/<«, ‘tó, VslO, V. ’/É-kar is) — STEFÁNIA (Kiöl 
pest, 949-398): Bel Ami. (5, 7, 9, v. ‘tó V»4 "tó. 

11 u’i ,:®.TlÍPoIO„ (225-2TO: Pekingi lány. 
ÍJ1, Vi?Z /,I0) ~ TIVOLI (225-602):
Pepita kábát. (11, ‘tó, "tó, ‘tó, ‘ŐS, »/.W, v. >/Á 
•M, ’tó, ’/.8, «/<10) — TÚRÁN (120-003): Broad
way Melody 1141. (11, "tó, 4, 6, s, 10, y. 3 4, 
6, 8. 10) — URÁNIA (146-046): Európa nem vá
laszol ... (5, ‘tó, VslO, sz„ v. "tó-kor is) — 
VESTA (5SE-4Ó1): örvény. (11, '/£, '/-A, "tó, ‘tó, 
VA0, v. IS, 3, 4, 6, 8, 10)

Kciwnena vesör komédia
UJ TTIUSUI ■ Szenzációs bchozátrovfl-premier szombaton UJ 1TIUSOF I

A
s R világhírű filmé!

7*7-f- .5* ?

MIUANóSaN az ölasi vívók a JíedoKa4t- 
küpáért vívott mérkőzésben 7:5 arányban 
legyőzték a magyarokat. A tőrvívásban ág 
olaszok 3:1 arányban, a párbajtőrben 4;Q 
arányban győztek, á magyarok csak a kard
vívást nyerték 4 :Ö arányban. A részletes 
eredmény: Tői-verseáT: Gúaragn^.—Hatsz gx 
5:3, Öárevleh—Vérratí 5:4, Vérráti—Hatsz gi 
5:1, GuarEgfiá—fieíéViéh 5:3, Párbajtőr ver
seny: Maceratá—HcHnyei 5:2, Maügiarorti— 
Gözsl 5:3, Mangiárötti^Éténnyei 5:1, Mace
rató— Grözsi 5:3. Kardvívás: Bérezel'y—• 
Marzi 5:3, Kovács—Slagul 5:4, Berczelly— 
S’ágtii 5:3, Kovács—Marzi 5-0.

DÜSSELDORFBAN a német Kappel Anni 
a 200 m-cs hölgy mellúszásban 2 p. 55.5 
mp-es remek teljesítménnyel új világ eker- 
dot állított fel. A második helyezett holland 
Waaiberg ideje 3 p. 00.1 mp. 101) m-es hölgy 
gyér úszás: 1. Stiji (HoUa-da" lp 0 5 mp. 
2. Hvegér (Dánia) 1 p. 05.6 mp. 400 m-es 
hölgy gyorsúgzás: 1. Hvegér (Dánia) 5 p. 
14.8 mp. 100 m-es férfi gyorsűzás: 1. Seh ö- 
der (német) 59.5 mp.

A MAGYAR—OLASZ VÁLOGATOTT fő
iskolai vívómérkőzésre Milahóból hazauta
zott Hennyei, aki válogatott csápatunkbűű 
Milanóban a párbajtőrvívásban szaripe’t- 
Remélhető, hogy főiskolásaink jiAbars sze
repelnek, mint „nagy** válogatottjaink a 
milánói mérkőzésen. A főiskolások nemzetek 
közötti mérkőzését vasárnap a Műegyemen 
rendezik.
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Falmázolók
és

nyalókázók
Esek is prominens képviselői a honi gye

pükért codreanuista zöldinget öltő xnozgal- 
aniwa típus-galériának!

Olvasom ugyanis, hogy a Vitézi Rend 
szegedi széLkapitánya kikelt a helybéli 
„éretlen felbérelt suhaneok“ ellen, akik 
nyilas inázolmányaikkal elcsúfítják a há
zak falált, — a királyi Kiírta, pedig fog
házra ítélt három röpoédulázőt, akik eny
veshátú riipeódulákat ragasztotta^ iizlet- 
»jtókira és falakra.

Igen, — el kell ismerni, nálunk a zöld
házi testvériséget illeti az érdem, hogy 
úgynevezett politikája jelszavait kiterjesz
tette a, házfalakra, ki rakattáblákra, utca
sarki és ennél diszkrótebb zugokra és in
timhatású benyilókra.

Ainliár — „éretlen suhamcok'* deszkakerí- 
•tás-graGkáját régtől fogva ismerjük. Min
dig voltak mázolok, infantilis kedélyű 
villám — fneskófe-stők, akiknek a bus- 
manm-initelligencia színvonalán álló felflr- 
kálmányai nemzetközi totem-jelvények 
voltak, siheder-fantázia. jelszavaival fűsze
re,'., ve.

Amíg — jöttek a nyilasok. És folytatták 
elődeik palánkgraflkáját. Éjszakai sötét, 
csendes órákban applikálták fehér házfa
lakra fostékcsöbör és harci pemzli segítsé
gével mozgalmi hitvallásuk totem-jelvényeit 
és jelszavait s az idők folyamán megszok
tuk már, hogy főleg kültelki (— ezúttal 
MStn a nárciszutcai villanegyedre gondolok 
—) perifériák kínálkozó falsikjain a régi 
kamasz-stílus és a nyilas rcformképzőmű- 
vérzet alkotásai váltakozva, egymással 
el: gyesen hirdessék a mindkét irányban el
fajzott őstehetségek ornamentális produk
tivitását.

A szegedi rendőrök ’ most utasítást kap
jak, csípjék ' fülön a sötétben bujkáló 
spemzíi-lovágókat. Bevallom őszintén: nem 
.kívánom megbüntetésüket Ne sújtsa őket 
bírság, bltóta, büntetőjogi miegymás, csak 
tót jávwllom, fogják ba őket munkára, ha 
Tavasszal felépítik azt át ötszáz lakóházat, 
tanyát, amelyet most két hét alatt beom- 
Usítotiak. a vadvizek. A szegedi vad-zse
nik majd meszelővei a kézben hasznos 
munkát is végezhetnek...

Ami pedig az enyveshitú nyalóka röp
lapok nyálbő agitátorait illeti, számuk
ra is tudok tanácsot Csak nyalják ki
mondhatatlan ügybuzgalommal az enyves 
nyilán hátakat. Hátnyalók, talpnyalók és 
tányéra ya.lók öncélúan sebes nyelvcsapásai 
biztos karrierhez juttatják majd őket a Zöld 
Házban s ki tudja, ha szorgalmasan folytat
ják nyalka mesterségüket, még bekerülhet
nek a legfelsőbb „vonal“-ba s ott leszüret él
hetik. fáradságos életművük gyümölcseit, 
a Fő fő testvérek legmeghittebb közel-
Bégibem.

További tanácsadásra mindig 
készen állva, maradok 

szeretett és kedvelt hívük:
Vasmacskakovácsy Szvetozár, 

a 8 Órai Újság belső titkos 
müitésze, pemzliellenes 
meszelőpárti magyar.

— Ivókúrák a Rndasparkban az Attila. 
Hungária éa Jnventua források vizével! 
Kérdezze meg orvosát!

Halálozás. Szaszopszky Géza, a Buda
pest Székesfőváros Községi Takarékpénztár 
Rt, Igazgatója, március 17-én 55 éves korá
ban meghalt. Temetése tegnap volt a Kere- 
pesi-úti temető halottasházából a róm. kát. 
egyház szertartása szerint.

Ney Jakab kereskedő tegnap délután meg
halt Az elhunytban Ney Havid operaéne
kes édesapját gyászolja. A temetés időpont
járól még nőin törtónt intézkedés,

levehtíltBOS*
vagy telefonom: 13?—ÍO».
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Robbantó- 
és bémszevveietsbet 
leplezett le a bolgár 

rendőrség
Szófia, márc. 20.

(NST) A bolgár rendőri őnökség 
szerdán közleményt adott ki, amely 
megállapítja, hogy a bolgár rendőrség 
február 23-án a Vojana vízművek kö
zelében nagymennyiségű robbanóanya
got, bombákat, gyujtóanyagokat, kü
lönböző gyutacsokat é,s más robbantó
eszközöket talált A rendőrség vizsgá
lata és a tudományos vegyvizsgálat 
megállapította, hogy igaznak bizonyult 
a feltevés, amely szerint külföldi ere
detű volt a robbanóanyag, ugyanolyan, 
mint amilyent Romániában Ploesti- 
nél, továbbá Hollandiában és Norvé
giában találtak. A robbanóanyagokat 
szándékos rombolások céljából gyűj

Gruber Lajos és az eszmevédelmi 
Kúria előttcsoport a

A Kúria dr. Töreky Géza elnöklété
vel mára tűzte ki annak a bűnperniok a 
tárgyalását, amelyben vádlottként sze
repelnek Gruber Lajos és Gál Csaba 
országgyűlési képviselők is, valamint 
a nyilaskeresztas pártban alakult úgy
nevezett eszmevédelmi csoport tagjai 
közül többen is.

A királyi ügyészség annakidején ál- 
lamfelforgaiás, hatásági közeg elleni 
erőszak büntette, valamint súlyos 
testisértés vétsége címén emelt vádat 
az ügyben szereplő vádlottak ellen. A 
vád szerint a pártban eszmevédelmi 
csoport elnevezéssel szervezetet létesí- 
tettek, amelynek az volt a feladata, 
hogy testi fenyítéssel, súlyos bántal
mazásokkal megfélemlítse mindazokat, 
mentette a vád alól, többekét viszont 
fogházbüntetésre ítélt Az ügy ma ke
rült a Kúria elé, ahol dr, Paufáy 
Gyula kúriai bíró ismertette az irato
kat. A koronaügyészség képviseleté
ben a tárgyaláson dr. Kéler Béla ko- 
ronaügyész-helyettes jelent meg.
akik a nyilaskeresztes párt bomlását 
akár kilépésükdtel, akár pedig más mó
don elősegítették. Ismeretes, hogy két 
nyi’aspárti képviselőt, Halmai Jánost 
és Meskó Zoltánt az utcán ínguüíá'táA: 
és bokszerrel támadtak Lendvay Ist
vánra, az ismert publicistára.

A büntetőtörvényszék ötös tanácsa 
Gruber Latost és Gál Csabát továbbá 
dr. Kiss Géza ügyvédet, a nyilanke- 
rcsztes párt főügyészét és másokat föl-

Paulay Gyula előadóbíró közölte, 
hogy e bűnpernek eredetileg tíz vád
lottja volt, ezek közül az ötös tanács 
nyolc vádlottat valamennyi vád alól 
felmentett. Az ügyészség annakidején 
va'amennyi vádlott terhére semm’eégi 
panaszt je’entett be a fe'menté&ek 
miatt. A koronaügyészség azonban 
őzen semmiségi panaszok közül többet 
visszavont, úgy, hogy ennek folytán 
jogerőssé vált dr. Kiss Géza, Orosz Mi
hály, Bánhegyi László és Gál Csaba 
felmentő Ítélete, Éppen ezért ezeknek 
a vádlottaknak az ügyével a kúria 
most már nem foglalkozik,

A koronaügyészség hat vádlottal 
szemben tartott fenn semipiségi pana
szokat és pedig Tóth Pál mint tettes, 
Mayer Ferenc és Gruber Lajos vád
lottakra nézve azon vád tekintetében,

— A Magyar Cserkészszövetség buda
pesti kerülete a’akulásának huszadik évé
ben, március 23-dn, vasárnap délelőtt fél 11 
órakor az újvárosháza dísztermében (IV., 
Váol-utea 62) díszközgyűlést rendez. A dísz
közgyűlést rendes közgyűlés követi, mely 
után közös ebéd lesz a FANSz helyiségé
ben. Az ebédre való jelentkezéseket március 
21-ig Jesze női Emil főtitkár fogadja #1.
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74 étvágy
a rendes emésztéstől függ. 
Ezért szüksége van önnek is 

ST a mindennapi székletételre.

Biztos, 
üj enyhe: w**1"*^^ 

9

tötték össze. A bolgár rendőrség 
emiatt az összes robbanóanyagot ártal
matlanná tette.

Ezenkívül leleplezett a bolgár rend
őrség egy külföldi törvényellenes pro- 
pagandahálózatot is.

Végül egy kémhálózatot is leleple
zett a rendőrség, amely angol szolgá
latban állott. A kémszsrvezet ügynö
kei idegen származásúak. Tevékenysé
gük főképpen katonai jellegű volt. A 
kémek nagy pénzösszegekkel rendel
keztek s nagy havi fizetésekért Vagy 
külön díjazásért ügynököket béreltek.
A vizsgálat teljesen leleplezte a kém
szervezet munkáját és a gyanúsított 
személyeiket letartóztatták.

amely hatóság tagja ellen elkövetett 
erőszak bűntettéről szól. Fenntartja a 
koronaügyész Gruber Lajos, mint fel
bujtó ellen a Lendvay István sérelmé
re elkövetett súlyos testi sértés vét
ségéről és Ilalmay János sérelmére el
követett könnyű testi sértés vétségéről 
szóló vád tekintetében a jogorvoslatot. 
Ugyancsak fenntartja a koronaügyész 
Gruber Lajos, Bognár Ferenc, Kóbor 
Jenő és Trucka András ügyében azt a 
semmiségi panaszt, amelyet az ügyész
ség azért jelentett be, mert ezeket a 
vádlottakat az ötöstanács a személyes 
szabadság megsértése és a zsarolás 
vádja alól felmentette.

Az előadó bírónak ezen bejelentése 
értelmében teljesen elesett az állam- 
felforgatásra irányuló vád.

Elkésett leuei
Szívbemarkoló, m:nt egy dali Éabsiörő mint egy fohász! Elmondható, I 
m’nt e-*y szó© vsrs! És •,'*i*s4lhe»Ml«n mint eey iraolmas regény! |

/

irta: Piinkdstl Andor. Zene: Buday Dénes, Rendezte: Rodriguez Endre. 
Szörényi Éva * Uray Tivadar 
Feleky Sári * Kamarás Gyula 
Klszely Ilona * Főzess Anna » Makláry

Művelődés-film.
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R milliomos bánata
A közismert budapesti sokszoros millio

mos jelenleg a Tátrában nyugtatgatja fel
dúlt idegeit. Mert ma egy milliomosnak, 
főleg egy sokszoros milliomosnak több joga 
és oka van ahhoz, hogy ideges legyem 
mint egy szegény embernek. A szegény em
ber tudja, hogy mit csináljon a kevés pén
zével, de a milliomos álmatlan éjszakákon 
át gyötrődik, hogy hova dugdossa a mil
lióit.

A szóbanforgó közismert milliomos, mint 
egy onnan érkezett ismerőse meséli, a na
pokban táviratot kapott egy budapesti 
sorsjegy í rod ától.

—. Sorsjegye kétezer pengőt nyert! — 
hangzott a. távirat.

Ez pech. Még egy csomó gond, melyet ® 
milliomos úgy oldott , meg, hogy ismerősei 
számára pezsgősvacsorát rendezett. Végre 
van hely a kétezer pengőnek, nem kell to
vább törnie a fejét, hogy hová fektesse.

Együtt ül a vacsora vendégkoszorúja. 
Vadat, halat a ini falat, buzgón hordoz a 
pincérsereg s a lenyelt halak abból tudják, 
hogy emberbe kerültek s nem. kutyába, 
hogy nem víz, hanem pezsgő csordul utá
nuk pazar bőséggel. Vidáman csendülnek 
a pezsgőspoharak, .a hangulat a tetőpont
ján áll. amikor beállít, a sürgöayhordó és 
táviratot ad át milliomos barátunknak.

— A sorsjegyiroda! — mondja a millio
mos meglepett arccal.

A vacsorázó közönség megdöbben. Mi ez? 
Tévedés volt, nem nyert. Vissza kell adni 
a már megevett vacsorát! Ö nem. Nincs 
baj. A milliomos kézről-kézrc adja a táv
iratot- Ez áll benne:

Tegnapi táviratunk tévedéséért bocsána
tot kérünk. Méltóságod nem kettőezer, ha
nem húszezer pengőt nyert.

A milliomos bánatos arccal fordul a 
sz om saédnő j éhez.

— Látja, kérem, milyen kutyaöletem van 
nekem. Most szaladhatok táviratozni és 
utasításokat adni a titkárságomnak..

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS-, 
ben! Biztos eredmény!
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Német és angol jelentések
London bombázásáról

Berlin, máre. 20.

A London ellen intézett nagy német 
légitámadáshoz a következőket közük 
kiegészítésül: A támadó német harci
kötelékek jó látási viszonyok mellett 
földközelben repülve előírt támadás
célpontjaikat világosan kivehettek. 
Már a támadás első órái után a hajó
építő és javító telepeken és London 
egyik ipari negyedében sok tűs ütött 
ki, amely mutatta az irányt a követ
kező támadóhullámoknak.

Newyorki jelentések és az Angliá
ból érkező első hirek szerint a német 
légi támadás mindenekelőtt a londoni 
hajójavítótelepek, közraktárak, élelmi
szerraktárak, valamint a hadfelszere
lési iparművek ellen irányult. A tá
madás rendkívül súlyos volt. (MTI)

London, máre. 20. 
légügyi és belbiztonsági 
jelenti csütörtökön reg

virradó éjjel az ellenség

(Reuter.) A 
minisztérium 
gél:

Csütörtökre __  _______ _______
légitevékenysége majdnem kizárólag 
Londonra korlátozódott.

A támadás igen heves volt és vala
mivel éjfél után ért véget. A légitá
madásról érkezett első jelentések sze
rint az áldozatok száma igen nagy s a 
támadás jelentékeny károkat is oko
zott. Gyújtó- és robbanóbombák háza
kat és egyéb épületeket gyújtottak fel. 
Néhány helyen a bombák közmüveket 
is eltaláltak.

Londonon kívül kevés jelenteni  való 
van. Több bomba esett a Themze tor
kolatát szegélyező partvidék külön
böző pontjaira és a déli angol par
tokra. (MTI.)

Átfestik az USA 
hadiflottáját

Washington, máre, 20.
Az Egyesült Államok haditengeré

szeti államtitkársága elrendelte az 
amerikai hadihajók átfestését. Az 
USA flottájának egységei a rendelet 
következtében eddig világos, m 
nem fehérszínű köntösüket a brit 
dihajók sötétebb szürke színeivel 
rélik fel.

körökben úgytudják, hogy a minisz
terelnök a Magyarországot érdeklő 
legaktuálisabb kül-és belpolitikai kér
désekről ad kimerítő 'tájékoztatást.:
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Madrid és Lisszabon.
Belgrád, máre. 20.

(Búd. Tud.) Á Politika berlini jelen
tés alapján megállapítja, hogy az At
lanti-óceánon dúló harcoknak rendkí
vüli nagy befolyásuk lehet Spanyol
ország és Portugália, magatartására. 
Éppen ezért német diplomáciai tevé
kenységre számítanak Madridban és 
Lisszabonban.

A német csapatoknak Bulgáriában 
való megjelenése után, úgy látszik, 
megkezdődik a földközitengeri hata
lomért való nagy küzdelem. Anglia 
szintén nagy erőfeszítéseket tesz. Hoare 
madridi angol követ élénk tevékeny
séget folytat mind Madridban, mind

■T-riWh

Lisszabonban. A napokban a portugál 
fővárosban járt és megbeszélést foly
tatott Salazar elnökkel. Gibraltár kör
nyékén is élénk tevékenység tapasz
talható. Ez a tevékenység főként arra 
irányul, hogy Gibraltárt rendkívüli 
módon megerősítsék. A gibraltári erő
dítmény elleni esetleges akció kérdé
sével kapcsolatban szakértő és nem
szakértő körökben többféle vélemény 
alakult ki. Egyes vélemények szerint 
bevehetetlen, más vélemények szerint 
bevehető, de bevételéhez szükség' volna 
arra, hogy Tangerben messzehordó 
ágyúkat állítsanak fel, amelyek Gib
raltárt teljesen elzárnák.

ma jö
tt a- 

ese-

Roosevelt
Athén díszpolgára

Athén, máre. 20.
Athén városa díszpolgárává válasz

totta Roosevelt elnököt. A város 
egyik legszebb útvonalát, az Akadé- 
mia-sugárutat, a jövőben Roosevelt- 
eugárútnak fogják hívni.

Gróf Teleki Pál 
ma ismerteti a kül- és 
belpolitikai kérdéseket
A 36-os Országos Bizottság ma dél

előtt 1.1 órakor ülést tartott, amelyen 
néhány rég’ebben kiadott kormáiiy- 
rendeletet mutattak be utólagosan,

Délután a kormánypárt tart' érte
kezletet, amelyet politikai körökben 
általános érdeklődés előz meg. Több 
fontos, országos jelentőségű kérdést 
ismertetnek a szakminiszterek a párt 
tagjai előtt, de legnagyobb érdeklődés
sel gróf Teleki Pál miniszterelnök fel
szólalását várják, mert kormáhypárti"

Koholt hír
német tiszt és bo.gár diák 

afíérjéröl
Szófia, máre. 20-

A külföldi-rádiók útján elterjedt hí
rekkel szemben, amely szerint Szófiá
ban összetűzés támadt egy né
met tiszt éj egy bolgár egyetemi hall
gató között, a Bolgár Távirati, Irodát 
felhatalmazták annak kijelentésére, 
hogy a híresztelés teljes egészében ko
holmány. (MTI)

Gyilkolt 
a leleplezett 
csirkeíolvaj

Múlt év októberében Soroksáron tűz
oltóbált tartottak, amelyen jelen volt 
Iván János földmíves is. Iván nagy
mennyiségű bor elfogyasztása után 
eltávozott a vendéglőből és egy koosi-

kMA/VVVMA/VVVVMlWVVVM^lM/VVVVM8«VVVWM/WVMAlVVMMlM*V

Albániában elesett 
a fasiszta nagytanács 

egy képviselője
$

Belgrád, máre. 20.
(Búd. Tud.) A „Politika" jelentése 

szerint az Albániában dúló harcok so
rán elesett a fasiszta nagytanács egyik 
vezető agja, Fraganore kapitány. 
Holtteste körül elkeseredett küzdelem 
fejlődött ki, az olasz katonák minden
áron magukkal akarlák vinni, de 
végül is kénytelenek voltak az erős 
nyomás következtében hátrább hú
zódni, úgyhogy Fragánore holtteste " a 
csatatéren maradt.

Sztojadinovics 
elhagyja Jugoszláviái

Belgrád, máre. 20.
A főváros politikai köreiben szó

beszéd tárgya, hogy Sztojadinovics 
Milán volt miniszterelnök és pénz
ügyminiszter távozik az ország te
rületerői. A volt kormányelnök neje, 
Sztojadinovics Augusztina, azt ter
jeszti, hogy férjét erőszakkal ragadták 
el. Ezzel szemben belgrádi politikai 
körökben tudnivélik, hogy Sztojad.i- 
novicsot azzal az indokolással, misze
rint az ország közvéleménye személyé- 
n°k nem kedvez, elhagyja Jugo
szláviát. A volt miniszterelnök en
nek következtében állítólag Görögor
szágba távozott.

ról egy pár csirkét lopott. A csirkéket 
ruhája alá rejtette el. Szembe jött 
vele Rácz János kereskedő, aki észre
vette, hogy Iván kabátja alatt valami 
kidomborodik és tréfás megjegyzést 
tett, mire Iván kétszer arculütötte 
Ráczot.

Ebben a pillanatban az egyik csirke 
kiszabadította magát és nagy szárny
csapkodásokkal elfutott. A leleplezett 
csirketolvaj erre szintén menekülni 
akart, de Rácz János egy barátjával 
utánavetette ma'gát és elfogta Ivánt, 
akit nadrágszíjával összekötözött, 
hogy így a csendprségre kisérje. Iván 
valahogy kiszabadította magát, hirte
len felkapott egy követ és azzal úgy 
vágta fejbe Ráczot, hogy a kereskedő 
néhány nap múlva meghalt.

Szándékos emberölés és lopás bün
tette miatt vonta ma felelősségre Iván 
Jánost a pestvidéki törvényszék 
Geguse-tanácsa. A vádlott ittasságá
val védekezett. A bizonyítási eljárás 
adatai alapján a törvényszék halált 
okozó súlyos testisértés és lopás bűn
tettében mondotta ki-bűnösnek Ivánt 
és ezért háromévi fegyházra ítélte el.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 órai Újság Lapkiadó Bt. Szer
kesztőség: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon: 32T2S2, 23-42 33, 22-43-34.

I MárGius 20., 11 és 29-én 
| délu'án * z3 órakor
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ERSENYEK,

Ma Ügető
I. A papír forma Csoda; utolsó munkája 

kielégítő volt. Dry minden alkalommal ja
vul.

II. ’ Búzavirág—Búzakalász fogat esélyét 
növeli tulajdonos hajlója, Ohio—Dáma II. 
fogat lehet az ellenfél.

III. Jónás és Cinka Panna párharcából 
kerülhet ki a győztes. Heiyesély Dancsi.

IV. Cirkáló kitűnő formában van. Elő
kelő ;és Loge a következő esélyek.

•V. > Csipkerózsa, Bakafantos és Ébredő 
jutott kedvező felállításhoz.

VI. Makkfilkó, Litila ' Tich és Holló a 
jobb esélyek.

VII. Csatafta, Piquo Danié, Adam the 
Harwester.

VUL K. Lukrécia, Bogaras, Edith D. 
Fegyver (Szemerédivel) első esély, de járó
módja kifogásolható.

IX. Bitola (Kovács Il.-vel) Vilma, Su
nyi, Jutka.
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Eső-ballon
lódén- és viharkabát

Márton és Szász
BAlvAny-utca 3. Címre figyelni.

Nagy fiúk
Ruhásboltja

EDELMANN
IV. kér., Kamermayer Károiy-utca 3«

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

Telefon 224—842.

M A C H

TAXIGÉPIRÓ 
vállalat óránként P 1.30. Telefon: 

423 501, 223-338.

Olcsó székek 
óvóhelyek részére. HÉXNER, 
Király-u; 25. Telofon 22-70-73.

A I M A I Szállítok Jonathan, !■ I I I Ranet 20 kg-os 
ládában 15.80 P. II oszt. 11-.30 P. 
ab itt, utánvéttel. Ingbér Ma jer, 

Kökényes, Kárpátalja.

Használtruháért mindenféléért 
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha- 
üzlet, Rottenbiller-u. 37. .Telefon 

422—269. Hívásra jövünk.

VESZEK
Pesti Birlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket. Levélhívásra 
házhoz megyek
VÖRÖS PÁL
Újságárus
Ká vln-tér közepén.

M,nden eladó tárgyért 
én fizetem » legtöbbet. Brlíll&ns, 
ezüst, arany,* szőnyeg s h. 
József-krt 26. udvarban. T. 137—691

IKagycr-nómet gépírást éránként 
agy pengőért bármikor másolás, leve

lezés olcsón. 110-473.

Trafikba elhél eibedne gyakorlat
tal férfi, péni nélkül. .,Megbízható'• 

jeligére Bécsi-út 62. Trafik.

minden mennyiségben előnyős 
osztályozással késipénzért vásárok;- 
vagy a beszolgáltatott gyapjú teljes 
értékében angora kérlmnnkafonaíat 
ad gróf Károlyi Mzsefné gépiüzemü 

fonódája, as
ONGORfiTFY** A“33>«fonó „HnUUHUItA Kikészítő Kft. 

Budapest, IX. V askapu-u. 33.

8z.ép azüst-, kék-
ROK/ÍK, 
NERZEK 
olcsója Szemere szacsnél.Erzsíbet-krt 26 
második emeleten.

Kormos falat, 
plafont, tapétát tisztit 

RENOVA 
Sas-utca 2». Td. 115 834.

Esöknhtíí 
ballon — lódén — ragtán 
Saiamonovlts Manó 
esököpenygyír. V., Sas-utca 25.

5 Billiárdasztal,
íiil szélt,s alpakka evőszor. 
kertisüior, kugli'elszerelés

FRIED, Klrály-ctoa 44.

Ezüstrólcá bolero 
különleges 

tavaszi bundák

MOST OLCSÓN. Grosz szűcs, Király
utca 24. 18.

j uuuuyjui 
lelkiismeretesen es Jutónyosan vég

zem. Teiefon. 3B6—«77.

KÖLMVIZ
esszenciák olcsón eladók. XIV. Tallér

utca 18. Telefon: 29-76-40.

Gummlclkkek kiválóak I

Elsőrendű Bieder
meier bútorok 

jutányosán eladók. Mély a és 3 
ajtós szekrény, sarokkredeno, nagy 
és kis- fiókos szekrény, kihúzható 
asztal stb. BANDI, Irányi-n. 21. 

Középnagyságú Kalvinútor 
hűtőtérén Jetéi

Jó azemkéi,ee állapotban elaJó. Meg
tekinthető Banoznr-ntea 21. első em.

JOJ»A!

ILomatótt a Pallas Irodalmi és Nyomdai r-t. körforgógépein. (Felelős: Győry Aladár igazgató.! "
yy.

álmát;
I. oszt. Jónatán, szállítok 20 kg-od 
téli csomagolású ládában 20 P-élh. 
Jó minőségű. 1 oszt. Jonatánt Csll- 
lagrouet. Bikolait vegyesen 18 P-ért. 
II oszt. 13 P-ért ab Postanivatal Köké
nyes utánvéttel. Srnilovits Antal gyit- 
mölcskereskedö, Kökényes-Káfpátalja

Kerti bútorok
székek, asztalok - fából, vasból, vessző*
W51: Kerti ernyők Hexner Király u. 25.

JK <7 £
Középiskolái lUa^únt- D- 
lolyain. Olcsó, biztos. Válasz
bélyeg.) Budapest, Mester-utca 4

Üzcmházoí
vagy annak megfelelő telket vonnék, 
nagyság és ár megjelöléssel ,',Gy4r* 

■övezet" Jeligére kiadóba.

On n béradó .ö.L^
BRILLIÁNST. 
ékszert, fogaranyat legdrágábban veszd* 
Nagy Imre Baross-utoa 69. 

triíimphIsS 
országi vezérképviselete. Kedvező ír«* 
Díjtalan bemutatás. ÉDSS és Dc^i 
Bpest. VII Akácfa-u 13 T 222-024-
—............ ..................................
Elsőrendű angórafópa!
sére Iegprocisebben és legjutaa.w* 
sasban megtanítom. Peren?
rakpart 3. I 8. Telefon 

KÜIÖnbeJárntá eieránK bWÖ!"Keresek nacyméretfi kfllönbejá- 
ratú f-obát ffirdöszobahasrabattal. 
2 személyre azonnalra vagy április 
1-re. Közvetíti díjjazok. Telefon 

114 807,




