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A belügyminiszter az árvízkárokról

CINCARMARKOVICS MA BECSBE UTAZIK 
JUGOSZLÁVIA KÖZELEDIK 
A HÁRMASEGYEZMÉNYHEZ

2000 német gép „lobogó lángteng érré" 
bombázta Londont — írja a német és olasz sajtó

Belgrád, márc. 21.
(Búd. Tud.) Csütörtökön este rend

kívül nagyjelentőségű politikai ta
nácskozások voltak Belgrádiján. Ezek 
a tanácskozások, mint az éjfél után 
kiadott hivatalos közlemény mondja, 
külpolitikai kérdések körül forogtak.

Két nap óta olyan hírek voltak el
terjedve, hogy

Jugoszlávia csatlakozik 
a hármas egyezményhez. 
Hivatalos helyről ezeket 
a híreket cáfolták ugyan, 
de a cáfolatok később 
mindinkább elhalkultak.

Herren belgrádi német követ csü
törtökön az esti órákban meglátogatta 
Cinear-Markovies külügyminisztert. E 
látogatás, után a királyi palotában 
Pál régenshereeg egymásután fogadta 
a kormány három legfontosabb tag
ját, Cvetkovics miniszterelnököt, Cin- 
enr-Markovics külügyminisztert és 
Macsek helyettes miniszterelnököt. A 
tanácskozások a régenshereeg és a 
ri’riíFz/erek között hat órától nyolc 
óráig tartottak a Fehér Udvarban. 
Ezután sürgősen minisztertanácsot 
1 ívtak össze.

A sürgős miniszter tanács 
összehívása arra muta
tott, hogy nagyjelentő
ségű döntő lépés történik 
Jugoszlávia politikai éle

tében.
A minisztertanács közel három óra- 
1 csszat tartott és éjfél után ért vé
rét. A miniszterek az ülés anyagáról 
semmiféle felvilágosítást nem adtak 
a sajtónak,

csupán egy rövid hivata
los közleményt olvastak 
fel, amely szerint az idő
szerű külpolitikai kérdé

seket vitatták meg.
A késő éjszakai órákban jó be

avatott magánforrásból, szár
mazó értesülés szerint Jugoszláviá
nak a hármas egyezményhez való

közeledése most már 
•lem kétséges. A c s a 11 a k o- 
íás vasárnap fog megtör
ténni Bécsben, ahova Cin- 
ear-Markovi cs knliigymi- 

Bisztert várják.

A ma reggeli belgrádi sajtó mind
össze a minisztertanácsról kiadott 
szűkszavú közleményt közli. 
Bővebb felvilágosítást a vasárnap 
aláírandó szerződés tartalmáról nem 
lehetett kapni. Lehetséges, hogy

a szerződés közzététele 
csak annak aláírása ntán 

történik meg.

Az eddigi 
szigorú semlegesség helyett: 

közeledés a tengelyhez
Belgrád, márc. 21.

(NST) A jugoszláv kormány a pén
tekre virradó éjszaka elhatározta, 
hogy félhivatalos nyilatkozatot ad ki 
a német-jugoszláv viszonyról. A nyi
latkozat rámutat arra, hogy

Jugoszlávia külpolitikai helyzetét 
kényesnek lehet mondani,

s ezért elhatározták, hogy az eddig 
betartott szigorú semlegességet a ten
gelyhatalmakhoz való közeledéssel 
váltják fel

Jugoszláviát minden oldalról ka
tonai erők veszik körül

s ezért olyan politikát kell folytatnia, 
amely függetlenségét megóvja és a 
kockázatokat kizárja. Éppen ezért

A legrövidebb időn beiül 
szabályozzák 

a német-török viszonyt
Belgrád, márc. 21.

A ,,Vrcmc“ tudósítója jelenti Berlin
ből, hogy hogy német politikai körök
ben továbbra is Jugoszlávia és Török
ország magatartására fordítanak lég. 
több figyelmet. A két ország a Balkán
helyzet megítélésében elsőrendű szere.

Belgrádi körökben ezzel kapcsolatban 
megállapítják, hogy Jugoszláviának 
ez a diplomáciai elhatározása rend
kívül nagyjelentőségű, mert egyrészt 
biztosítja Jugoszlávia további békés 
álláspontját, másrészt bizonyára igen 
nagy kihatással lesz Török
ország további magatartá
sára.

megegyezésre jutottak a tengely- 
hatalmakkal.

hogy Jugoszlávia közeledik a három
hatalmi csoporthoz.

A minisztertanács, amely csütörtö
kön este 9 órakor kezdődött, még pén
teken reggel is folytatódott. Ezen a 
minisztertanácson értesült először a 
kormány valamennyi tagja az utóbbi 
hetekben folytatott német-jugoszláv 
tárgyalások tartalmáról. A miniszter
tanács után Herren német követ meg
beszélést tart Cincár-Mqrkovics kül
ügyminiszterrel. A külügyminiszter 
közli a belgrádi német követtel a dél
előtti koronatanács és az éjszakai mi
nisztertanács határozatait-

pet játszik s a német birodalmi fővá
rosban határozottan kijelentik, hogy a 
két vezető balkáni állam végleges ál
lásfoglalása a jelenlegi helyzettel 
szemben a legrövidebb időn belül vi
lágosan kifejezésre jut majd a teljes 
nyilvánosság előtt. Azt is hangoztat

ják berlini német politikai kíirökben, 
hogy a Német Birodalom s a két állam 
között minden függő kérdés szabályo
zást lelt már éspedig olyan alakban, 
hogy az Németország szándékainak 
megfelelően egyiknek se sértse sem 
becsületérzését, sem függetlenségét.

A német sajtó 
ünnepli Bárdossyt

Berlin, márc. 21.
(Magyar Távirati Iroda)

Az egész német sajtó részletes jelen
tésekben számol be Bárdossy László 
magyar külügyminiszter Németország-, 
ba utazásáról. A lapok szerint a ma
gyar külügyminiszter látogatása újabb 
tanujele Németország és Magyarország 
szoros barátságának és megpecsételése 
a szoros német—magyar kapcsolatok
nak.

Valamennyi lap szó szerint közli 
Bárdossy László külügyminiszternek 
elutazása előtt a Magyar Távirati Iroda 
munkatársa számára tett nyilatkozatát. 
A lapok azonkívül ismertetik a kül- 
ügyminiszter utazásával kapcsolatos 
magyar lapvéleményeket,' elsősorban a 
Pester Lloyd vezércikkét.

A magyar külügyminiszter német
országi utazása áll ma a közvélemény 
érdeklődésének középpontjában — 
írja a Deutsche Allgemeine Zeitung. 
A magyar sajtó ebből az alkalom -1 
behatóan méltatja a két állam sorskö
zösségét, amely nemcsak a világhábo
rúban és az azt követő elnyomatás 
éveiben, de most is, amikor Németor
szág az európai ujjánendezésért küzd, 
tökéletesen megállta’ a helyét.

A Berliner Börsenzeitung megálla
pítja, hogy a magyar közvélemény 
mély megelégedéssel vesz tudomást a 
magyar külügyminiszter utazásáról. 
Politikai körökben rámutatnak arra, 
— írja a Börsenzeitung, — hogy a kül
ügyminiszter utazására olyan pilla
natban kerül sor, amelyben hosszú szü
net után ismét nagy horderejű, Európa 
sorsára döntő jelentőségű események 
vannak készülőben.



Hogyan jósol időt
a páva, a tyúkszem, a pióca, 
a harangkötél és a csutora

Amikor mág meteorológiai állomá
sok nem voltak, az egészen régi „jó" 
világban, az embereket már akkor is 
szerfölött érdekelte, hogy — mit hoz 
a holnapi Ez a jórégi kíváncsiság ma 
sem szűnt meg és lépten-nyomon, tár
saságban, de méginkábbb olyan embe
rek között, ahol nincs miről beszélni, 
azután nagy zavarban lévő szerelme
sek között is gyakran az időjárásra 
fordul a szó.

A régiek több évszázadon keresztül 
megfigyelték a természeti jelenségek 
szabályosságát. Nem hagyták figyel
men kívül

a naplementéi, a hold udvarát, a 
ködöt, a harmatot, a macskát, ku
tyát, pávát, felhőt, füstöt, tyúksze
met, libát, baglyot és ezernyi más 
„pontos és megbízható11 időjóslási 

alanyt.
Idekívánkozik az a régi tréfa is, 

hogy a meteorológiai állomás öreg, 
közel nyolcvan éves altisztje végre 
megérdemelt nyugdíjba akar menni, 
ámde az igazgatója nem engedi és azt 
mondja, hogy:

— Kizárt dolog. Károly bácsi nem 
mehet el! A maga reumájára nekünk 
szükségünk van!

Ezekben a napokban, amikor any- 
nyira magunkra maradtunk, különö
sen mi, városi emberek, akik oly rit
kán látjuk a napfelkeltét eredetiben 
és teljesen gyakorlatlanok vagyunk a 
pióca viselkedéséből való időjóslás
ban, — feltétlenül valami segédesz
közre szorulunk!

Nagyfokú kétség>bee&ósiinkben. — 
bár gyakran nem vagyunk kiváncsiak 
a másnapokra, — találtunk egy örég 
könyvet, amely |még 1908-ban készült 
Kassán, Mil.hoffer S. jogakadémiai m, 
tanár kezeírása nyomán. Ebben a 
gazda® tapasztalatok alapján össze
állított műben, amely „Népies i dőjős
iás “ címet viseli, sok érdekességet fe
deztünk fél. *

így például tanulságos; a kővetkező 
égypóhány népi, gyakran közmondáB- 
swú megállapítás:

Ha a bagoly esős időben huhog, — rövi
desen kiderül.

Reggeli vendég. —» hajnali e»ő nem, kér 
Szállást.

Csalt?delta zsír-mégis finomf Almatorta:
fíomoaloi: 7 dkg eaj, 13 dkg évkor, I tojást, 
•t, esómogDr. Ovikor vauilíakrdmpor, H.S4 
evőkanál tej, 33dkg liszt. 3 teáskanál Br. Oertker 

sütőpor. — Kátét: 30-73 dkg alma.
BesxőrAsho*: kevés porcukor 

A habosra kevert vájhat hozzáadjuk • euknS. 
tojást és kb. 2-3 evőkanál tejjel elkevert krém
port. A Dr. Oelker tűláporral hevert, átszitált 
lisztéi a tejjel felváltva hozzáadjuk. A tészta 
oly tűrd tegyen, hogyessen’a kanálról. Zsírozott 
tortajormába töltjük, tejbemártott evőkanállal 
simára húzzuk. A vágott almm
gerezdeket hosszában fetlúircoljuk is « férzMgl 
rakjuk. 4S percig jó meleg tűiében süljük.

Dr. oa^ÉB A. fáiágan vuz,caai^stDrOetker
sütőporral es vanniínGukorral!

V

Ha a tűz a kemencében gyakran kialszik, 
— enyhébb idő lesz.

Ha a húr megereszkedik, — esőt várba- 
lünk.

Sók tavaszi köd, — sok nyári eső.
Ha kemény a harangköbéi, — eső lesz.

Pipál a hegy, — eső lesz.
Megszorul a csutora fedele, — eső lesz.
Tyúkszemek, beheggedt sebek, megfagyott 

testrészek, ha érzékenyek, — eső lesz.
Feszül a ládafia, — eső lesz.
Vizeiket a füle, — eső lesz.
Ha a szél haladása az, óramutató járá

sával egyezik, — szép időre fordul az idő.
Hideg éjjel, — Szép idő.
Arról jön a szél, ■amerre a pók a hálóját 

fonja.
Erős esti pírra szép idő jön

Tv. alá bukik « liba, — eső lest.
Tűz mellett mosdik ». macska, — hideg 

lesz.
Kerítésre száll a páva, — jő idő lesz.
Füvet rág a kutya, — eső lesz.
Megrázkódik «a ökör, — megváltozik az 

idő.
Porban hempereg a szamár, — eső lesz.
Ha az állatok Mtartott fővel s tágra- 

nqílt orrukkal szívják a levegőt, — ziva
tar lest.

Ha a pióca. sokáig marad a vizen, ziva
tar lesz, ha a vízben fenn úszkál, eső lesz, 
ha pedig a víz mélyén van, akkor jó idő 
lesz.

Ha a veréb Vígan csiripel, — szép idő 
lesz.

Sok szúnyog, rossz termés.

Ha a Szent János bogara nagyon fény
lik, — jó idő lesz.

Ha a nap tisztán nyugszik, — jó idő.
Tiszta holdszarv, — jó idő.
Sötét lióldszarv, — rossz idő
Nyugati szél, — jó idő.
Bő hármait, — Jó idő.
Sóik csillaghullás, — jő idő.
Délnyugati szél, — meleg.
Délkeleti szél, nem tartós, estére, hol

napra eláll.
Há a nyúl árkot fekszik, — szél lesz.

És ami közelebbről érdekel bennün
ket, ez a március. Jó Millhoffer Sán
dor bátyánknak erre is külön prakti
kuma-van, amely ezeket mondja:

Nedves március, a gazda baja. JÓ 
március, veszélyes április. Száraz 
március, esős április, hűvös május 
töltik meg á csűrt és a szénáskertet 
Márciusi por aranyat ér. Ahányszor

HAGY IWOK, 
KIS HÍREK

Kútyatejböl gumit akarnak előállítani a 
francia vegyészek. A mi kutyátejfü nevű 
növényünkkel rokon északafrikai növény 
ragadós nedvéből, az Euphorbia re&ini fe- 
raból állítanak elő gumit s azt romélik, 
hogy évente 90.000 tonnát termelhetnének, 
amiből 40.000 tonna még meg is maradna 
a kivitel számára. A kísérletezés nem ép
pen veszélytelen, mert ennek a növény
nek a nedve könnyen vakságot okozthat

Alumínium-talpakkal kísérleteznek Olasz, 
országban. Az újfajta cipőtípust egy pá- 
viai cipőgyár gyártja. Az aluminiumtalpu 
cipők állítólag nemcsak könnyűek, hanem 
rendkívül ellenállónk ia.

Az új román külügyminiszter a belgrádi 
Politika bukaresti jelentése szerint Bra- 
tianu György les®. Antonescu Michalache- 
val is tárgyalt, hogy lépjen be a kormány
ba, ő azonban visszautasította az ajánlatot 
s maga helyett a patászt párt három em
berét jelölte ki a kormányba való belé
pésre.

A székelyföldi volt politikai foglyok 
Maros vásárhelyen értekezletet tartottak « 
vezetőséget választanak, amely hivatott 
lesz eljárni a különböző hatóságoknál a 
Volt mágyar politikái foglyok elhelyezke
dése ügyében. .

Stimson, amerikai hadügyminiszter be
jelentette, hogy az amerikai tengerészka- 
déték westpointi intézetében bevezetik a 
német nyelv oktatását

Megtámadtak és agyonlőttek két francia 
hittérítőt Kínában. Az egyik Nussbaum el
zászi születésű hittérítő, aki Tibetben mű
ködött, a másik Toan, aki Sienheinben vé
gezte térítő munkáját.

A keletafrikai hadszíntérén az Olasz csa
patok, amelyék Cunningham tábornok se
regének dnsidzsigai bevonulása után ke
mény ellenállást tanúsítottak, a nap folya
mán a Harrar vidékén kiépített állásokat 
foglalták eL Erre a hadmozdulatra azért 
volt szükség, mert a Berberában partra- 
szálló délafrikai gépesített osztagok Har- 
geifta felől igyekeznek előrenyomulni Har
rar felé. Ezzel egyidőben az angol biro
dalmi erők gépesített csapatai Berberából 
Zeila és Dzsibuti irányában vonulnak.

A török hadsereg változatlanul folytatja 
az ejtőernyős gyakorlatokat. Az egyes kör
zeti székhelyeken az ellenséges ejtőernyő
sök támadásának kivédésére polgári cso
portokat szerveztek meg, amelyeknek tag
jait fegyverekkel látják el. Ezek a csopor
tok katonai vezetés alatt állanak.

355 millió dollárt szavazott meg a 
washingtoni képviselőház az angoloktól át
engedett támaszpontok, továbbá Guam és 
Samoa szigetek repülőtereinek, illetve hadi- 
kikötőiin-ak kiépítése céljaira. A javaslat 
most a szehátus elé kerül

Istanbuli hírek szerint a Görögországban 
eddig partraszállt brit haderők létszáma 
mintegy 200.000 főnyi lehet.

A német—jugoszláv viszony jövő alakulá
sára vonatkozóan Belgrádban tudni vélik, 
hogy a jugoszláv kormány hajlandónak 
nyilatkozott olyan deklarációt aláírni,

Túlterhelte gyomrátZ 
Vegyen be 

Hunyadi ionússúl!

köd márciusban, annyiszor zápor aa 
egész évben- Ha márciusban dörög, 
nagy lesz a termés. Ha a nap és a 
hold keltükben márciusiban, nagyok
nak látszanak, úgy sok lesz az eső. 
Ahányszor harmat húsvét előtt annyi 
fagy húsvét után. Ha József napján 
derül, bő termés lesz. Hubert mutatja 
áprilist Ha a feketevasárnap esős, 
szűk lesz a termés. Sándor, József, 
Benedek, zsákkal hozzák a meleget 
(Idén — !) Gergely a szakállát szokta 
rázogatni (havat hoz). Gertrud meg
ereszti a munkát. Gyümölcsoltó (már
cius 25) fecskehajtó. Ha szép az idő 
Mária napján, nem lesz szükség gyü
mölcsben. Ha Boldogasszony napján 
napkelte előtt tiszta az ég, bő termés 
lesz. Húsvéti eső, pünkösdig eső.

Nagy hirtelenében ezeket jegyeztíik 
ki a regi könyvből, ki-ki úgy vegye 
hasznát, ahogy tudja-

(h. j.)
rWrw-rn ~nmrniinifnirMMI

amelyben leszögezi, hogy erkölcsi, politi
kai és gazdásági tekintetben hajlandó 
együttműködni a tengellyel, Belgrádban az 
a vélemény, -hogy ez a modus vivendi biz
tosítaná az ország függetlenségét és tekin
tettel volna a szerb katonai becsület érzé
kenységére in.

Uj honvédelmi törvényt hirdettek ki teg
nap Londonban. A törvény értelmében bár
mely katonaköteles korban lévő embert be 
lehet hívni polgári védelmi szolgálatra. A 
törvény újítása az, hogy most már azokat 
íb be lehet, hívni, akiket eddig lelkiisme
reti aggályaik miatt mentesítettek a fegy
veres szolgálat alól.

Az USA tengerészeti hivatala jelentést 
tett közzé arról, hogy a március 23-ával 
kezdődő héten meghatározatlan 6?ámú ame
rikai tengeralattjáró hadgyakorlatokat tart 
a Newyork bejáratánál fekvő Dong Island 
öbölben, a Virglnia-foknál és attól délre, 
valamint a floridai vizeken. A gyakorlar 
tokra nézve a tengerészeti hivatal nem 
nyújt közelebbi felvilágosítást.

Két héten beiül el kell távolítani a ro
mán határon belül maradt erdélyi városok
ban és községekben a magyarnyelvű cég
táblákat, A rendeletet Antoöéscu tábotnok- 
áüantvezető adta ki.

Japán követséget állítanak fel Szlovúlúá- 
bán. A szlovákiai japán kövtsóg Vezetésé
vel, hír Bzerinti 0»hima berlini nagyköve
tet bízzák meg.

Haditörvényszék elé állítanak minden 
harmadik fómá0 iöépát Á kormápyhvt’F 
aágo^ ntegáiiápítotfák úgvánis. Mry"W6 
román lelkész közül 3218 belé v^n keverve 
a japuárl závargásokba. A minisztertanács 
elhatározta, hogy eteket a lelkiteket meg
fosztja papi méltóságuktól.

A szlovákiai zsidók számát 88.881-re be
csülik. Most külön utcákat és negyedeket 
jelölnek ki a zsidók részére a szlovákiai 
vártátokban.

Az USA első állami ézépmüvéezeti mú
zeumát most avatta fel Roosevelt elnök. A 
képtár gyűjteményének értékét 20 millió 
dollárra becsülik, Az elnök á/vatólwtedó- 
ben hangsúlyozta, hogy az unió a nemzeti 
elfogultságaik e korszakában is szentül his* 
a veszélyeztetett humanista szellem jövő
jében. A képtárbna, amely Andrew Mil
iőn, a nemrég elhunyt amerikai iparmág
nás adományából épült, Munkácsy Mihály 
éa László Fülöp több vászna is szerepel,

Szigorú ítéletet hozott a nyíregyházai 
bíróság 27 esetbon azokkal szem ben, áltik 
meghalt hozzátartozóikat nem jclcnfették 
be a a fájuk eső cukoradagot rendszeresen 
felvették.

Villamoson szállítják házhoz Zürichben 
az élelmiszereket. A szállítást villamos te
herkocsik látják el.

Elárverezték Hollywoodban liooeewltiixá 
azt a kalapját, amelyet a háromhetes vá
lasztási hadjárat során viselt A kalapért 
3500 dollárt Adtak.

A Vitézi Rend vezetősége úgy határozott, 
hogy az új avatási ünnepségeket Kassá0 
ás Kolozsvárott tartják illeg, ámint áz ál
talános helyzet alakuláán ezt lehotővé tenzi- 

Holland-lndla hadereje 2500 tisztből & 
43,000 főnyi legénységből áll, A szigeteket 
védő hajórajban két cirkáló van, niel£*L> 
Iközül az egyik 7000 tonnás, a másik Wö 
tonnás, továbbá két egyenként .3500 tonnás 
könnyű cirkáló, 12 torpedónMnboló, 18 te” 
geralattjáró és néhány segédcírkálé. A 
légi haderőről nem állnak reudelke^r0
pontos adatok.

A TWrBtei IPW !Ws

tea tárkr-ka t, plBeMöákoteÜÚát ás 
két gyártanak. —



HOL REPÜL 
AREPÜLŐ?

.. Tisztelt Szerkesztőséig!
Tegnap Igen nág.v élvczolíd olvas- 

tata á különbséget, a fejlett és & fejlet
ten sajtótechrtiliáról 8 abból a cikkből 
Világosán kiderült, hogy amott a Ma- 
gyatBágöss ágúknál minő tajtékzó dűli* 
hal szokták mcg'roplikárani az alkalom 
adtán címükre küldött egy és más fej
lett téöhnikUniókat,
ítógi ujftágOl vasó vr gyök s, nem tehetek 

róla, de hozzá szoktam, hogy előszére- 
teítsil megkeiessem mindig a külön
féle párt'illásii Újságokban a szellemes, 
linóin, ügyssfi, Ízlésesen, fejlett tollför- 
gátó káS'itóggcl megírt vita-cikkeket, 
lilhál nagyobb a bánatom, hogy ihóS- 
timá'imi ilyesmi vei vajmi ritkán talál- 
kor.om. Pádig az ftZ érdekes. Ott dé
rül ki, bmgy ki és miféle felkészült- 
íSágü újságíró rejtőzködik a sorok mö
gött.

Végtelenül ‘elszomorít, hogy nekem, 
a kívülálló embernek kell időnként 
i&kolánikivilii népoktatást tartanom a 
BZOiikösíZtéávalóság ötletességéiből. De 
szívéin tesz.’im. Figyeljék csak szor
galmasán és egyelőre titokban gyako* 
tolják, fog ez menni...

Itt Van például a mái kis vérsZé- 
fóiiy ckZtíiegyakorlatoSságuk. Hát szá- 

ad eltűnődni Olyan kézenfekvő, tét* 
mészétes ' dolgokon, ■ hogy például az 
angol gépok Kiél, Wilhelmshaven, 
Emdán, Rotterdam és-Téxel föZó’tf jár
ták, Ejnye, ejnye! Már áz elemiétare- 
pülőgépmódellkészítő gyerkőcök is 
élőre tudják, hogy a repülömasinák 
félül janiik és nem a föld alatt. Ha 
nem hifiin tk Jiekétü, figyeljék meg 
ógyszer-mégszor, amikor feütről va
lami.. búffást hallanak, szemtanúi le
hetnek annak a jelenségnek, hogy va
lami szürke, madárszerú alak száll a 
tőjük fölött. Hát: az nem más, mint 
repülőgép! Bizony!

Ez termószetesön meg csak az> ábé
céje annak a fejlett sajtótechní kánok, 
amelynek alapos élsajáWtö^ .iUtáp^hált-» 
taü hozzá lehet majd kezdóniök mást 
témájú cikkek megírásához is. Csak, 
türelem és kitartás!’' k ._

Es fiiég valáiní'C'JTiem^fiZ^had olyan' 
játékosan csacska dolgokat művelni, 
«*• különösen nem á mai papirkorláto- 
zás inéllctt —, hogy iztél&n íráspró- 
bálgatásóknak még éfy'SSéé annyi hé- 
lyet adjunk a la.pbűti, mint példának 
oka,ért Gruber testvér elítéltetésénék 
és letartóztatásának. Higyjék el, hogy 
a nyilastestvérek nagyon kiváncsiak 
az eszmevédelmi' ügyek fejleményeire, 
elvégre az ő bőrükre megy, illetve 
imént a dolog. Persze, nehogy majd 
erre visszaírjanak, ha esetleg az a né- , 
•hány sor több lesz, mint a fent emlí
tett Gtüber-űgyről szóló közlés. El
végre fontosabbnak tartom, hogy meg- 
felelőén fejlett ellenírógárda álljon ve
lem szemben. Hadd csodálkozzék vég-; 
Te az Olvasóközönség is. hogy meny
nyire fogott az ismeretterjesztő tan
folyam á fejletlenebbeknél.

Addig is, amíg legközelebb ismét 
feladhatom a leckét, tanuljanak szor
galmasan. No tartsanak attól, hogy, 
esetleg a fífíscgegtég,. Húsának Leg
főbb Látogatója, — aki kiszámított 
fiereékig szokott ott tartózkodni, — 
vélétléhül beleszól és eltiltja a tanfo
lyam hallgatásától a rászorulókat. Ö 
is szívesén részlve.nne. de már nem 
teheti roppant tekintélyének veszé
lyeztetése nélkül. Majd legfeljebb a 
gyönyörűségesen szép Nárcisz-testvér 
húzza feljebb feszes fekete nadrágját 
é§ nekünk rugaszkodik. Hagyják. Ne 
zavartassák magukat. Hainem szépen, 
annak rendje és módja szerint nyilas
gemkapcsokkal fűzzék össze a sorra 
kővetkező fejlettechnikai írásokat. A 
Jő^ap holtig szaval, illetve — tannl-

Vagyok oktató üdvözlettel:
Csodálkozó János
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FEREHCJÖZSEF
KÍSERUVIZ

LLEGI TERI
nagyszerű új műsora

..ASTORIA

Közlekedés Parisban-1941 tavaszán

Pótkocsis bicikli és egyíogatú — ezeken közlekedik Paris a német meg- 
szállás első évében

2000 német gép 
London felölt 1,500.000 kiló 

bombával
Rónia, márc, 21.

(Magyar Távirati Iroda)
A „Pöpolo dl berlini külöa-

tudósítója az Anglia elleni támadásban 
rí'sztvctt német repülők elbeszélése 
alapján összefoglaló képet nyújt a 
London ellen tegnap éjjel végrehajtott

Plymouth bombázása
' * ■ " ■ ,r - .... t .yA X5 A rA í

Berlin, márc. 21. I 

» A nemet légi haderő nagyobb-rajai i 
•• mint a Német Távirati Iroda érté
sül •— á péntekre virradó éjszaka ujr‘ 
ból sikeres támadást intézték Ply- 
taöuth kikötője és hádicélpöntjái éllén. 
A nehéz és legnehezebb űrméretű hom-

Német újságírók színes 
leírásai a londoni

„lobogó lángtengerról'1
Ihrlin, márc. 21.

(NST) A német lapok haditudósítók 
színes leírásait közük a csütörtökre 
virradó éjszaka London ellon Végre
hajtott nagy légitámadásról. „Londóíi 
éléskamrája lángtenger“t „Az őrület
nek kell ott úrrá lennie" és más ha
sonló címek alatt isimsrtétik a hadi- 
túdósítók 1 a német bombatáínadáfiok 
pusztító erejét.

‘ Az egyik lóírás többek között a kö- 
vetkézőkot tartalmazza: „A Themzc 
sötét szalagját mindenütt tűz és üszők 
szegélyezi- Ez tehát Anglia vidám há
borúja1? Borzalmasabban és félelme
tesebben el eeim képzelhetnénk. Ma- 

— A világ legjobb táncospárja, Frcd As- 
táire és Elenor Powell e héten az Admital- 
és Turá.n-mozik műsorán szerepel a „Broad
way Melódy 1990” c. revüben.

— A M. Kir.' Kereskedelmi Hivatal a 
máreitis 29-ón megnyitó mezőgazdasági ki
állításon és 50. jubiláris tenyészállatvágá- 
ron a most felépült hatalmas, új csarnokát 
teljesen az idíivzútű mezőgazdaisági kérdé
seknek szenteli. A kiállítás egyik főlátvá- 
nyoseága lesz az a Világító térkép, amely
bemutatja, hogyan növekedett Magyaráz-

nagy támadásról, E támadás során álig 
hat óra alatt kétezer német repülőgép 
Jelen meg London egén. A német re
pülők csaknem másfél millió kgr. bom
bát dobtak le az angol fővárosra. A 
bambák sokszáz nagy és sokezer kis 
tüzet okoztak.

búk eddig felbecsülhetetlen kárt okoz
tak. Szerte a városban igen- nagy tü- 
zéfeet»*figyélték .meg a német repülök. 
A kikötőkben lángbaborult egy nagy 
hajó. Ugyanezen az éjszakán igen fel
keresőn ütöttek rajta a német légi 
rajok Londonon és több angol repülő
téren is. (MTI) 

gunkkal visszük ennek a támadásnak, 
képét, amely a legsúlyosabbak egyike 
volt a német légihaderőnek az ellen
séges főváros budi fontosságú oélpoiit- 

’ j&i elleti intézett támadásai között,“
Egy másik beszámoló a következő

ket írja: „A legborzalmasabb az égő 
város. A cityben és az úttól kelétre 
lévő városrészben egyik tűzvész a 
másik mellett lobog. Égy forrongó, 
füstölgő tűzmag a város közepe, ahon
nan minden oldalra újabb tűzvészek 
terjednek szét- Ezt a poklot semmiféle 
tűzoltóság el nem oltja, még ha Kö- 
zépanglia összes tűzoltóit is idehoz
zák?’

szág termőterületei a Felvidék, Kárpát
alja. és az erdélyi részek viBSZacSatolásifi.- 
vút. Itttflltnas térképek ábrázolják á kor
mánya kei ó sarán elkúéaült górok, gyiimüles- 
eáómágolók ée stárítóbere.nd<raéi«ek vidékeik 
sacurinti megoszlását. A Kéréökedehni Hi
vatal kiállítási esarnokának 309 Személyes 
filmvetítőtermébon a Hivatal mezőgazda
sági propagandafllmjein kívül a kiállításon 
részvevő közintézmények cs vállalatok film
jeit is bemutatja á kiállítás egész időtar
tama alatt.

f Eladta: LeopoldCiyuhhirdetővállalrta]
jjtrz^bet-lBnU SS. (Alapit*: 1896.) Tel.: «2-3l>8. j
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Zakár László B

Hozzászólás 
a Beszkárt 5606. sz.

rendeletéhez
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
A Beszkárt ez évi líGÖ6-ik rendeletében, a 

következőket közli:
Az általános forgalomra haszná,Ihatatlan

nak kell tekinteni a bepisEkítöt-t, íéíra- 
dékba, olajba, vegyszerekbe, festékbe, 
vagy tintába mártott, ilyen anyagokkal le
öntött, vagy másként feltűnően mégtoíigá- 
lóilott, átírt, átnyomtatott, bélyegzönj-ömá- 
sos, befestett, átlyakasztott, vagy külalak
jában egyéb módon szándékosan megvál
toztatott, végül a sérült 1, 2 és 5 pengős 
bankjegyeket, melyeken a rajz, írás, az 
ífá.smező, Vágy a bankjegy egyes résüei 
hiányözuaik. Ezek folytán a kaláúíoknak 
a haisználhatátlanná vált bankjegyekét ét- 
fogadni nem szabad.

Ennyit mond a szépen bekeretezátt, üveg
lappal védett Beszkárt-rendúlöt, És mi kö
vetkezik ebből? A közönség nein tudja to
vább . adni a megrongálódott bankjegyet, 
melyhez véletlenül jutott. Miért van az, 
hogy mindig a közönség a Sohwarzer Pé
ter? Szerény nézetem szerint helyesább 
volna, ha a Bcszkárt-kalaMOk elfogadnák 
az elhasználódott bankjegyeket és azokat 
az igazgatóság heícnkint óssségyüjtenó s 
azután a Nemzett Bankban szép sorjában 
beváltaná. Jobban járna a közönség, de a 
Nemzeti Bank is. A Bcszkártnak meg nlibe 
kctülp.e mindez? -— egy újabb rendeletbe.

Tisatéle titel s
az a bizonyos névtelén utas

Nagy. Kir.
Mi 

A következő 
ífiArssífúk 

A—B—C-sosvendhen 
ajánlják *01ájagyáikát s

®ENKöBAM|r
Andrissy-úi 56. Tel ■: 128-647. KI Wk

hűt r ibankU1LLILJ aatss!" 
iOENESSi?
KISS

Csekksiámla
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BANK RT.
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Telefon: 188-243
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Jövő pénteken mutatja be 
« Vígszínház a „SZÍNHÁZ" 

című vígjátékot
A Vígszínházban hetek óta folynak a 

próbák Somerset Maugham legújabb szín
padi munkájából, amit Ideien Jerowe tár
saságában írt. A kiváló író „Színház** című 
páratlan sikerű regényét dramatizálták és 
az ebből írt 3 felvönásos vígjáték lesz a 
Vígszínház jövő heti bemutatója. A darab 
.középpontjában egy nagy színésznő és en
nek férje, a beérkezett rendező és szín
igazgató ált Ezt a házaspárt Mezey Má
ria és Somlay Artúr személyesítik meg. 
Rajtuk kívül számos kitűnő szerep jutott 
a Vígszínház gárdájának. A próbákat Hor
váth Árpád vezeti. Az újdonság bemuta
tóját jövő péntekre, március 28-ra tűzték 
ki.

BAJOR GIZI
hangja szólal meg 
húsvéthétfőn Ameri
kában. Ezen a napon 
beszél ugyanis a mű
vésznő a magyar rá
dió rövidhullámú mű
során „A magyar 
színpad és film 
kedvencei" éimíi 
sorozatban az Ameri
ka felé irányított ma
gyar adás mikrofonja előtt. A mai magyar 
színjátszásról, szerepeiről és 
ön magáról mesél majd az amerikai ma
gyaroknak.

Sok háborút élt már át a világ, s minden 
alkalómmal a nőiruhák is visszatükrözték 
a harcot. Ez alkalommal azonban olyan eré
lyes kéazel irányítja a háború a női öltöz
ködést, hogy szinte az az érzésünk: — ki
húzza a talajt a lábunk alól. — ó, pardon! 
Tévedés ne essék, a bőrt húzzák csak le a 
cipőnk talpáról, s a harisnyát a lábunkról. 
— Igaz, kapunk pótlást, bőven: fatalpat és 
nadrágot, nyáron pedig szép barnára sült 
meztelen lábszárat.

A gyutacs és a szövet nagykonkurrensek 
lettek, annyira, hogy az anyagokban nagy- 
százalékban fabáncsot és Isten tudja, mi a 
csodát keretűnek. Úgy, hogy bizony igen 
összcugrik, ha nedvesen vasalják. Vigyáz-

zunk teliát, hogy szabás előtt vasaljuk ki 
kelméinket!

De, nemcsak anyagokban, hanem ezer és 
ezer fasoni apróságban is fellelhetjük a há
ború alkotta vonalakat. Pl. a tölténytáska- 
szerű zseb, a vállra vetett táska, a rangjel
zése® katona-kabát szabású kosztüm, a váll- 
simítás stb.

— Persze, ezek között az „újdonságok" kö
zött vaunak nagyon szép és maradandó dol
gok is, — -már amennyire a divatban egyál
talán elképzelhető a maradandóság fo
galma . . .

Most pedig bemutatunk rajzban is egyet 
s mást, amit a. női divat a háborúnak kö
szönthet, illetve felróhat.

JÁVOR PÁL

leánytól, 
a Dankó 
filmet — 
lány — s

„Lát- 
Pista 

írja a 
mivel 
óriási

igen lelkes levelet ka
pott a napokban Stock
holmból, egy Miláné 
S e l u m i e n nevű 
svéd 
lám 
című 
svéd
a filmnek itt 
sikere van, szeret
né k Magától egy 

fényképet i, hogy a gyönyörű
magyar dalok emlékét így is megőrizhes- 
sem.“ Jávor Pál természetesen azonnal el
juttatta a magyar dal svéd rajongójának a 
kért fényképet.

Pesti Szimfónia
Bizarr kis keretben meglepően jó, for

dulatos és szellemes műsort nyújt a Ka
mara Varieté villámrevüje. Első alkalom 
a színház életében, hogy udvariaskodás nél
küli elismeréssel dicsérhetjük meg vidám 
komédiázását. A színpad tarka egyvelege, 
számos tréfa., sok és nivós artistaszám és 
derűs jelemet színpompás képsorozatban 
könnyű szórakozást ad. Lőrincz .Miklós 
szerzői intencióit Erdélyi Mici és a nagy
szerű Raffay Blanka sztá.ri minőségben 
juttatják érvényre. Az új, felfedezett Nyiry 
Zoltán valóban pompás tenorista.. Dolly IIop- 
HinSj Halmáy Imre, Boros Géza, Balassa 
János, Balázs János vesznek részt a mu- 
lattatásbam

Elkésett levél
Feszültségekkel teli és 

_________ helyenként túlságosan 
is kenyes témát vetett fel ebben a legújabb 
uiagyar filmben Pünjcösti Andor. A mese 
sem sablonos. Egyik világháborútól a má
sikig eltelt több mint két évtized szakít 
szét két szerelmes szivet s. a szakítás oka. 
egy kis levél, amely véletlenül ott fedejtődik 
a rahói postahivatal szekrénykéjében. A 
háborúba vonult tanárjelölt új * sorsa, ra
gyogó írói karrierje mellett valahol az 

ki* magyar városban lassan-lasson 
őrlődik egy szomorú asszonyi szív, felnő 
egy csinos kis, leányka, aki végül is meg- 
keresi az apját és visszaviszi édesanyja- 
hoz. Valami finom, sokhelyen igen meg
ható szomorú hangulat festi alá az egész 
filmet, olyan, amilyent régóta hiába keres
tünk. A szerepeket Szörényi Éva, Uray 
Tivadar és a tehetséges Feleky Sári viszik 
szép sikerre a Decsi-mozibaji.

Magyar film

SZÍNHÁZ

OPEKztHAZ: Walkür (7.7), — NEMZETI- 
~ KAMARA: Kaland (7.8). X 

MADÁCH: Négy asszonyt szeretek (Vá<). —
VÍG: Feltekenyseg (7.8), — MAGYAR: Gver- 

ba „.(/<8b magyar művelődés KAóA (Városi Szanház): Vitéz lélék (71 - JOVÁRrai OPERETT: Fityfiritty (>/J).
3 szerelemmel (8). — PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel 

arra... (7.9) - ERZSÉBETVÁROSI: Az ördög 
nem alszik (’/rf, 8). — JÓZSEFVÁROSI: Nehéz, 
ma férjhez menni (7.6, 8). — KISFALUDY:

“otafája (7.6, 8). — KOMÉDIA 
ORFEUM: Kettőn áll a vájár (74)). — KA
MARA VARIETÉ: Pesti szimfónia (74)). —
LÓVAL VARIETÉ: Tavaszi revü (9). — MA- 
(’M^^ g} KÖP: Szökik az asszony

FŐPRÓBA volt ma délelőtt a Nemzeti 
Színházban Svend Borberg dán író „H o l 
az i g a zs á g?“ című darabjából. A fan
tasztikus játékot és, különös filozófiáját nagy 
érdeklődéssel hallgatta végig a közönség.

„KETTŐN ÁLL a VÁSÁR ' címmel új, 
mulatságos revüt mutat be holnap este a 
Komédia. Sárossy Andor Saljapint paro
dizálja, Türk Berta pedig mint jósnő mu
tatkozik be. A műsort, amelyet a népszerű 
M i 3 o g a László rendezett, néhány világ
hírű artista fellépése egészíti ki.

MOZI
(353-797): Broadway Melodv 1941. 

v. */á-kor is) - ALKOTÁS 
..f_ 7.6, 7.8, >/.10. v.

ANDRASSY (124-127): Menekülő 
7™, 7.10, v. 7.10, 7.12, 2, 4, 

ASTRA (154-422): Zárt tárgyalás. 
’y 1 V. * ~ , -

Rheuma, köszvény ellen, 
idegfájdalmaknál, fejfájásnál, tag- és 
izületi fájdalmaknál, gyorsan és bizto
san hatnak a Togal-tabletták. Orvosok 
ezrei ajánlják a Togal-t, tehát Ön is 
bizalommal vásárolhatja. Tegyen még 
mi egy kísérletet Kérje kifejezetten a 
kiváló hatású Töjal-t Teljesen ártalmat
lan. Minden gyógyszertárban. P. 1.60

ADMIRAL
(Vs4, 7.6, V«8, , _ ___
(355-374): Hétazllvafa- (7.4, 
7.2-kor is) — —
asszony, (‘őt, 7.6, 7.8, 7.10, V. 
6, 8, 10) — ................ ..... ........
(*M, ’/<6, 7.8, 7.10, v. '/.2-kor' is) — ÁTRIUM 
(l;*3-O34): Allpang. (7.6, '/sS, l/:10, ez., v. '/ó-kor 
is) - BELVÁROSI (384-363): Jud Süss. (Hétk. 
jobb t. 4, 6, 8, 10, bal t. 7.5, 7.7, v. jobb t. 2, 
4. 6. 8, 10. bal t. 7.3, 7.5, 7.7, ’/<9) — BEL
VÁROSI HÍRADÓ (181-244): Arcok és álarcok. 
Rajzos Híradó az angol gyarmatbirodalomról. 
Színes rajzfilm. Magyar, Ufa, Luce és Fox 
Híradók. (Folyt. 10—34 óráig) — BÉKE (291- 
038): Pepita kabát. (5. 7, 9, v. V«2, '/:4, VH5, ’/jS, 
7:10) - BODOGRÁF (149-510): Pepita kabát. 
(714. 7.6. ‘/a, 7»10. v. ',j10. 702, '/.2-kor is) — 
BROADWAY (422-722): Balalajka. (7.4, 7.6, 7:8, 
7.10, sz„ v. '/ű-kor is) — BUDAI APOLLO 
(351-500): Pepita kabát. (7.5, 7,7, 9, v. 7ö, '/»!, 
7.6, •/«, 7.10) - CAPITOL (134-337): Kék Ma- 
dár. (11, '/ű, 7.6, 7.8, 7.10) - CASINO
(383-102): A nyugati győzelem. (5, 7.8, 7:10, sz., 
v. ‘tái-kOT is) — CITY (111-140): Zanzibar. (7.6, 
’/ét, >/d0, sz.. v. ‘/<4-kor is) — CORSO (18-28-18): 
Bűnhödés. (7:6, 7^, 7.10, sz., v */.4-kor is) — 
CORVIN (138-988): A notredamcl toronyőr. 
(7.4, 7«6, Vrf. 7.10, v. ’/«2-kór is) — DAMJANICH

nw» iriw

1(425-644): Jud Süss. (7.4, V»6, ’/rf. ’/.JO, v. 2, 4, 
6, 8, 10) — DÉCSI (125-952): Elkésett levél. 
(7.6, 7.8, 7.10, sz., v. ’/M-kor is) — ELDORADÓ 
(133-171): Földindulás. (4, 6. 8. 10, v. 2-kor is) 

ELIT (114-502): A notredamel toronyör. 
(7.4, '/rf, 7.8, 10, v. 1, ’/.4, '/ál, 7.8, 10) — FLÓRA 
(Kispest, 146-702): örömapa. (’/<5, 7, 9, v. 762, 
7.4, 7.6, 7.8, 7.19) — FÓRUM (189-543): Ma, Teg
nap, Holnap. (7.6, 7.8, 7.10, sz., v. 7.4-kor is) 
— GLÓRIA (427-521): Pepita kabát. (7.5, 7.7, 
9. sz. 7:4, ’/rf>, 7.8. 7d0, v. ‘/.2-kor is) — HÍRADÓ 
(222-499)': Brazíliai rapszódia. Rajzos Híradó 
az angol gyarmatbirodalomról. Színes rajzfilm. 
Magyar, Ufa, Luce és Fox Híradók. (Folyt. 
9—24 óráig) — HOLLYWOOD (226-003): Notre- 
darnei toronyőr. (‘/M, 7.6. '!&, 7.10, v. '/tó-kor 
is) — HOMEROS (296-178): Szökevények. (7.5, 
7, 7.10, s?. 7:4-től, v. 712-töl folyt.) — IPOLY 
(292-626): Szökevények. (7M. '/rf. '/>8. 7.10, v.
'/-•2-kor is) — JÓ'ÍSEFVAROSI (184-644): Broad
way Melody 1948. (7.4, 7.6, '/rö, 7.10, v. 7tí-kör 
is) — KAMARA (423-901): Szerelem és vérpad. 
(11. 2, 4. 6, 8, 10) — KORONA (353-318): A me
nekülő asszony. ('/s4, 7.6, 7.8, 7.10, v. '/.2-kor 
is) — KULTUR (386-193): Jud Süss. (7H, '/rf,

A szolnoki Szűcs 
a válogatott csapatban
Ma este elutazik válogatott csapatunk 

Belgrádba, de nem az eredetileg kijelölt 
összeállításban. A tegnapi, tréning után 
ugyanis a szövetségi kapitány megváltoz
tatta a közvetlen védelmet s Pákozdi he
lyett a szolnoki Szűcsöt állította a jobb
hátvéd helyére. Fábián kapitánynak erede
tien is Szűcs volt a jelöltje, a szolnoki hát
véd azonban vasárnap megsérült s így ke
rült helyette Pákozdi a csapatba. Az or
vosi vizsgálat közben megállapította, hogy 
Szűcs sérülése nem jelentős, a játékos pe
dig kifogástalanul mozgott a tegnapi tré
ningen « így nem volt akadálya annak, 
hogy a szövetségi kapitány mellette dönt-

I sün.. A csapat tehát Belgrádban a következő 
I összeállításban, játszik:

Csikós — Szűcs, Bíró — Sárost III., Pol
gár, Lázár — Kincses, Berecz, Zsengellér, 
Bodola, Gyetvai. ’ ,

Válogattak már a jugoszlávók is. Az A) 
csapat Belgrádban így áll fel: Mrkusics 
(BSK) — Brozovics (Gradjanslsi), Dubac 
(BSK) — Manóin, (BSK), Jazbinsek (Grad
janski), Djanics (Gradjanski) — Glisovic 

\ (BSK), Valjarevic (BSK), Bozovics (BSK), 
Wölfl (Gradjanski), Nikolics (BSK). A csa
patban tehát csak a Beogradski és a, zág
rábi Gradjanski játékosai kaptak helyet.

Öt egyesület játékosaiból alakult a 
jugoszláv B) csapat.

A Budapesten szereplő B) csapat tagjai 
már öt egyesületből rekrufalódnak: a BSK- 
ból, a Jugoslavijúból, a 
zágrábi Concord iából és 
ból. Az összeállítás:

Vrch (Gradjanski) — 
dia), Stoilkovics (BSK) 
cordia), Brocsics (Jugoslavija), Csirics (Ju- 
goslavija) — Beda (Concordia), Moradori 
(Concordia), Lesnik (Gradjanski), Petropics 
(Jugoslavija), Alujevics (Hajdúk).

A jugoszláv B) válogatott csapat tehát 
úgyszólván az egész jugoszláv labdarúgást 
reprezentálja, ami fokozza az újpesti vá
logatott mérkőzés érdekességét A jugo
szláv szakértők szerint az A) és B) válo
gatott csapat játékereje között nincs lé
nyeges különbség s nagy bizakodással bo
csátják útnak a B) együttest, győzelmet 
várnak tőle Újpesten.

Remélhető, hogy az újpesti stadion kö
zönsége meg lesz elégedve a válogatott 
mérkőzéssel, mert

két jó csapatot láthat, 
jó sportban lesz része, 
olcsók a belépőjegyek, 
jó lesz a közlekedés.

Gradjanskiból, a 
a spliti Hajduk-

Kramcr (Göncöt- 
— Buksec (Con-

7»8, 7.10, _ LLOYD - (111-994):
Nem gyerekjáték. ('M, >/t6. '!■&, 7.10, v. '/.2-kor 
is) — NYUGAT (121-022): A csata. (7.5, 7, ‘/.10, 
sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 10) — ODEON (422- 
7íi5): Pepita kabát. ('7.5, 7.7, 7.10, sz.. '/»!; '/.fi, 
7.8, 7.10, V. '/.2-kor is) — OLYMPIA (423-188): 
Broadway Melody 1949. (11, 2, 4, 6, 8, 10) —
OMNIA (130-125): Eltűnt egy asszony. (5, */«8, 
7.10, sz., v. 4, 6, 8, 10) — ORIENT (114-926): 
 /, Vrf, 7.8, 7.10, y. '/.2-kor 

(146-447): Pepita kabát. (7.4, 
•'.2-kor is) — PALACE (221- 

. - ------(11, 2, 4. 6, 8, 10)
PATRIA (145-673): Eladó birtok. (4. 6, 8, 10, ..

PHŐNIX' (223-242): Szökevények. 
7.8, 7.10) — RAD1US (122-098):

V. 7.4-kor is) — REX 
7.6, 7.8, 7.10, v. '/.2-kor

Zárt tárgyalás. (7,4.
is) - OTTHON
7.6, 7.8, 7.10, v. '.____
2222): Árvíz Indiában.

V.
2-kor is)
(11, 1, 3. 5, 7.8, 7.10) 
írene. (‘/á>, 7.8. ’/.lO, sz. 
(228-020): Jud Süss. (‘/»4,
is) — RIALTO (224-443): Broadway Melody 
1948. (11, 1, 3. 5, '/rö, 7:10, v. 10, 12, 2, 4, 6, .8, 
10) - ROYAL APOLLO (222-002): Olaj város.
(7.5, 7, 7:10, sz., v. 2-kor is) — SAVOY (146- 
040): Eladó birtok. (7.4, V.G, 7.8, 7:10, v. V.2-kor 
is) — SCALA (114-411): A Manderley-ház asz- 
s-zonya. (7.5, 7, 7.10, szoinb., vas. 2-kor is) — 
SIMPLON (268-999): Notredamel toronyőr. (7:4, 
'/.fi, 7.8, 7.10, v. ’/ű-kor is) — STEFÁNIA (Kis
pest, 3(9-338): Bel Ami. (5. 7, 9, v. 7.2, 7.4, 'W>, 
'/rö, 7.10) - STÚDIÓ (225-276): Pekingi lány. 
(11, 'M 7.4, '/dl, 7:8, 7.10) - TIVOLI (225-002): 
Pepita kabát. (11, */ű, '/.4. 7.6, 7.8, 7.10, v. 7.2, 
7.4, .7.8, 7.8, 7.10) — TÚRÁN (120-003): Broad
way Melody 1941. (11, 7.2, 4, 6, 8, 10. v. 2, 4, 
6, 8. 10) — URÁNIA (146-046): Európa nem vá
laszol . .. (5, 7.8, 7.10, sz., v. 7<3-kor is) —-
VESTA (222-401): örvény. (11. 7.2. 7.4. "rf>. '/»«, 
7:10, v. 11, 2, 4, 6, 8, 10) — "ZUGLÓI (296-309): 
Jud Süss. (4, 6, 8, 10, v. 2-Jior is)

v. 10, 12,

— Dúsan habzik az Automenlh fogkrémpor 
és pillanatok alatt liliomfehérre tisztítja a 
fogakat. A 98 filléres doboz hat hónapra 
elég. Nagy megtakarítást biztosít.

— A Szent István Bajtársi Szövetség he
lyiségében (Egyotem-u. 3.) gróf SlOray An
tal március 21-én este 7 órakor a mai idők 
aktuális kérdéseiről előadást tart. Az érdek
lődőket ezúton hívja meg a szövetség.

NÉMETEK MÁR VÁLOGATTAK a 
Stuttgartban március 30-án döntésre jutó 
magyar—német tornászmérkőzésre. A csa
pat tagjai: Stadel K., Stadel W„ Friedrich, 

1 Steffons, Gőggel, Hausstein, Kiefer, Bantz, 
Dickhut.

A 4X10 KM-ES SISTAFÉTABAJNOKSÁ
GOT vasárnap rendezi a Si Szövetség a Ké* 
késén. A szálló mögötti lejtőn 40 ern-es régi 
és 5 em-es új hó fekszik s így a terep alkal
mas a verseny megrendezésére. Nevezés 
estig a szövetség helyiségében.

TSCHAMMER OSTEN német ‘birodalmi 
sportvezér a Magyar—Német Társaság elő
adóülésén tegnap „Testnevelés békében ős 
háborúban" címmel tartott előadást, amely
ben kifejtette, hogy csak álmos és pusztu
lásra szánt nemzetek hanyagolják el fiatal
ságuk testnevelését.

A MAGYAR-OLASZ VÁLOGATOTT fő
iskolai vívóverseny olasz résztvevői ma este 
érkeznek a trieszti gyorsvonattal. Az ol»s* 
főiskolásokkal együtt érkezik haza MiiaBŐ* 
ból Bay Béla és Mennyei is.

NŐI TÖKVERSENYT rendez vasárnap a 
HTVK a Váci-utcai vívóteremben. Szá>u°3 
vidéki hölgyversenyző is indul. Kilenc cgyn- 
sülét 30 hölgyvívót nevezett a verseny1'®’ 
amelyet a főiskolai mérkőzésre való tekin
tettel. délelőtt 9 órakor kezdenek és délit? 
be is fejeznek.

Kcífön ölivösflr
ríulIIIBi SZuiHOalull szenzációs ül botiáza$revíl>

Gondos anya 
figyelemmel kíséri gyermeke 
székelését A Darmol jóízű, 
enyhe, biztos hashajtó. Ezért
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Kepesiíes-fiscfiep 
ai árvízkárok 

ftetyréátttíásárál
el&nlölí íerulelefc feléi 

már meniesíleílék a vislöl

A felsőház ma délelőtt Radvánszky 
Albert báró eluöklésével ülést tar
tott, amelyen napirend előtt gróf 2'e- 
Idki Gyula szólalt fel és arról a meg
próbáltatásról szólott, amely a dunai 
jeges árvíz következtében Soltot és az 
ott körülötte lévő községeket, Duna- 
veesétől egész Bajáig érte. Az árvíz 
következtében — mondotta —siralom
házzá változott ez a gazdag termő vi
dék és a nemzet lelkiismeretéhez kell 
apellálnia, mert sajnos, az ország 
közvéleménye szinte már napirendre 
tért a pusztítás felett, pedig

a romok még nincsenek éltaka
rítva, a sebek orvoslása még nem 
történt még és az ott élő árvíz- 
sujtótt jó magyarok szenvednek 
és nélkülöznek és velük együtt 

szenved a termelés is.
Kérte a minisztert, adjon tájékozta
tást, hogy mit . tesz a kormány a meg
segítés érdekében. Elismeréssel szólott 
a honvédség nagyszerű önfeláldozó 
munkájáról, amellyel segítette a baj
bajutottakat és mentette a menthetőt. 
(Nagy taps.)

KereszteS-Fischer Ferenc belügymi
niszter nyomban válaszolt. Köszönet
tel tartozik — mondotta — a felszóla
lásért, azért is, hogy felhívta a társa
dalom figyelmét ezekre a súlyos csa
pásokra, amely az árvíz következté
ben annak a vidéknek a lakosságát 
érte. Ez a lakosság nem érezheti ma
gát elhanyagoltnak, mert

minden megtörtént abban az 
irányban, hogy a veszélyt a mini
mumra cSökkeoitfiék és a tényleg 
bekövetkezett károkat helyre- 

áliítsák. -te .'.ü,,v:ví: f ”■*
Meg kel] állapítani, hogy a. kormány 

.az ,elűő pillanatban,.,pn.iikpr ,ft. j^',t.o,r’iő-' 
dá», .veszedelme mutatkozott, kormány
biztost rendelt ki, aki azonnal össze
fogta az ös«?cs erőket és intézkedett, 

minden emberileg tehető megtör
ténjék a katasztrófa elhárítására. Ez az 
emberfe'etti munká tíz napig sikerrel 
akadályozta meg a katasztrófát, de az
után történt a gátszakadás.

A hatóságok, a katonaság és a 
szomszédos községek olyan önfelál
dozó munkát végeztek, amely min

den dicséretet megérdemel.
Bajok is történtek a közvetlen ve

szélyeztetett lakosságnál, de ennek fő
képp az az oka, hogy dacára az elő
zetes figyelmeztetéseknek, a napokon 
át rádió útján és közvetlenül történt 
felhívásoknak, hogy evakuálják a há
zaikat, vigyék biztosabb helyre ter
ményeiket és jószágaikat, valami ösz
tönös ragaszkodás folytán nem min
denki tett eleget ennek a felhívásnak 
és csak az utolsó pillanatban, amikor 
a veszedelem mái’ rájuk szakadt, igye
keztek menteni vagyonkájukat, ami 
persze nem mindig sikerült és úgy ter
ményben, mint állatban ebből a kése
delemből származott több kár, mint 
különben lett volna.

Solt szenvedte a legnagyobb kárt 
és kívüle még 21 községet érintett 

az árvízveszély.
összedőlt 310 lakóház, megrongálódott 
t)20, a gazdasági épületek kömül eddig 
összedőlt 017, megrongálódott 1157.

Az elöntött területeknek körülbelül 
a felét már mentesítették.

A mezőgazdasági károk, hál* Istennek, 
nem olyan súlyosak, mint hitték, mert 
a vetésék épen kerültek ki a víz alól 
de szőlőben és gyümölcsösben száz
százalékos a kár.

FERENCJŐZSEF
KESERŰ VÍZ

— A kormánynak az a törekvése, 
hogy

mindazok, akik kárt szenvedtek és 
saját erejükből a kárt helyreállí
tani nem tudják, megfelelő köl
csönök nyújtásával kapják meg 

a támogatást.
Az összeírások már folyamatban van
nak és szociális felvétel fogja alátá
masztani azoknak a segítségét, akik a 
maguk erejükből nem képesek orvo
solni a csapásokat, A kormány arra 
törekszik, hogy a nyár folyamán az 
összes károk helyreállítása megtörtén
jék. \

— Bármilyen sajnálatos, is, az adott 
viszonyok között mégis örvendetes, 
■hogy

az árvíznek csak egy emberélet 
esett áldozatul, egy katona, aki 
mentes közben zuhant az árba.

Meg kell végül említenie, — mondotta, í 
— hogy a kormányzó úr. kezdeményezd-1

ki olasz sajtó 
Bárdossy müncheni látogatásáról

A ÓpAáG milánói I 
tudósítójának tele 'onjelentés

Milánó, máre, 21.
. ,Az,xO;lasz újságok Bárdossy müncheni 

'útjával kapcsolatban már a hír vétele 
pillanatában leszögezték, hogy abbéin 
j.'inas seipmi szenzáció, semipi rendjei-" 
vilii’: tisztán udvariassági 'látogatás, 
hiszen a ,

a német^magyar sorsközösség, és 
barátság nem szórni megerősítésre.

Ahogy a Stampa mondja: „az új ma
gyar külügyminiszter első találkozása 
ez a felelős német államférfiakkal, ami 
a. tengely politikába minden kü. öblö
sebb jelentőség nélkül illeszkedik bele“. 
A Stampa itt, akárcsak a többi olasz 
újság, kategorikusan megcáfolja az 
amerikai lapoknak Bárdossy utazásá

Megsemmisítik 
Gruber Lajos mandátumát 

Andréka Ödönt hívják be képviselőnek
Gruber Lajos ügyében, akit tudva

levőleg a Kúria egy esztendei börtönre 
ítélt el és az ítélet kihirdetése után 
nyomban le is tartóztatták, rövidesen 
összeül a képviselőhöz mentelmi bi
zottsága, hogy felfüggessze mentelmi

Egy pengő osztalékot 
fizet a Nagybátonyi

A Nagybátony Újlaki Egyesült Iparművek 
igazgatósága tegnap tartott ülésében meg
állapította az elmúlt üzletévre vonatkozó 
zárószámadásokat, amelyek több mint 655.060 
pengő nyereséget tüntetnek fel. A március 
29-6.ro egybehívandó közgyűlésnek javasolni

Ingatlan árverés
Vay Adám-utea 4. és 6. szám alatti bérhá- 
zak máreins 24-án délután 3 órakór a köz
ponti jfir. járásbíróságon árverésen óladat- 
uak. Felvilágosítást nyújt: Magyár-ÖIaS? 
Bank Rt. Thököly-úti fiókja, Thököly-tt 25. 

sére megindult országos gyűjtéssel 
enyhíteni fogják az árvízs,ujtotta vi
dékek károsultjainak szenvedéseit.

Báró Bánffy Dániel földmívelés
ügyi miniszter is felszólalt és rámu
tatott arra, hogy a Duna-árvíznek 
megakadályozására két mód volna. 
Az első a Duna-med'* kellő sz bályo- 
zása és rendbentartu a, a más a pe
dig az árvédelmi töltések megerősí
tése és esetleges felemelése. Felvető
dött még egy harmadik módozat is, 
minthogy az áradást á jégtorlaszok 
alakulása idézi elő, a jégtörő hajók 
alkalmazása is. Ez azonban a szakér
tők szerint nem lenne nagyon ered
ményes. A Duna-medér szabályozást 
tervei előkészítés alatt állanak s a 
legsürgősebben végrehajtandó részek 
munkálatai rövidesen mag is indul
nak.

Nem elégséges azonban, ha a Duna- 
mcdret csak az . országban szabályoz
zák, mert a jégtorlaszok először ju
goszláv területen szoktak képződni. A 
nemrégiben Budapesten járt jugo 
szláv külügyminiszterrel folytatott 
megbeszélések után remélhető, hogy a 
jugoszláv kormányzattal egyetértés
ben szabályozhatják az alsó Duna sza
kaszát. Ha az árvédelmi társulatok ál 
lamösítása megtörténik, Sókkal hatáso
sabban lehet majd az árvédelmi, tölté- 
ceg megerősítését célzó munkákat el
végezni.

A földmívelésügyi miniszter felszó
lalása után áttértek a napirend tár
gyalására.

hoz fűzött különböző kombinációid 
Az Ita.ia szerint "

Münchenben csakis délkeletenrópai 
kérdésekről' lesz szó, olyanokról, 
amelyek Németországot és Magyar
országot közvetlenül érintik. A lap 
a magyar-német megbeszéléseket 
prológként állítja az általános dél
keleteurópai tisztulás fejezete elé, 
Rómában áz olasz vezetőkkel és á 

külfö'di diplomáciával egyaránt kap
csolatban álló megfigyelők ig úgy lát
ják, hogy

Bárdossá utazásának jelentősége 
abban rejlik, hogy megindítja 

majd a közvetlen eszemcserék 
olyan sorozatát, amely végered
ményében a balkáni, majd az álta
lános európai kibontakozáshoz fog 

vezetni.
Györgyi Miklós

jogát a büntetés kitöltésére is. Gruber 
mandátumát is megsemmisíti majd a 
Ház s utána a lajstromon következő 
Andréka Ödönt hívják be, mint pótkép- 
víselőt.

fogják, hogy részvényenként 1 pengő oszta
lékot fizessenek. Az igazgatóság Peitler Ká
roly igazgatót ügyveztő igazgatóvá, Papp 
Rémig főmérnököt műszaki igazgatóvá és 
Müller László főmérnököt műszaki igazgató
helyettessé nevezte ki.

RÁDIÓ
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1«.B: Öláktéléra. - 11.45; Időjelzés és hírek.
— 17: Hírek szlovák é» ruszin nyelven. —
17.15: Hoinemann Sándor tiaci»nek«ra. — Köz
ben 17.44; -4- —.....

jünk r: 
Élfiddáfea.
Biegyl 
Rádió 
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eia, nyelven.
- 24: Hirek,

Miért kellettek 
fegyverek 

a rendvédőknek?
Ma folytatta a büntetőtörvényszék 

ötöstanácsa Héthelyi Ferenc elnökleté
vel Kiima József és társai államfelfor- 
gatási bűnügyének tárgyalását. Az 
ötöetanács, mielőtt folytatta volna a 
vádlottak kihallgatását, Tanos József 
alsógödi műszerészsegédet hallgatta ki, 
akit tanúképpen idéztek meg. Elmon
dotta, hogy egy alkalommal találko
zott Magyary Bertalan vádlottal, aki 
közölte vele, hogy az újpesti piacon 
hallott árról, hogy a zsidó árusok ki
jelentették: ha kiutasítják őket a piac
ról, akkor vérfürdőt rendeznek. Ma
gyary Bertalan ehhez hozzáfűzte, hogy: 
milyen jó lenne, ha ilyen alkalmakra 
fel lennének ők fegyverezve.

Az elnök a tanú elé tárta azt, hogy 
a rendőrségen másként vallott. Itt azt 
adta elő, hogy egy vendéglőben hallott 
beszélni Magyary Bertalanról, akinél 
„fegyverek is vannak**. Erre ő (Tanos) 
még figyelmeztette is Magyary Berta
lant, hogy vigyázzon, nehogy baja le
gyen. Tanos József az elnöknek ezen 
megjegyzésére kijelentette, hogy ez 
nem felel meg a valóságnak, a jegyző
könyvbe tévedésből került ez a rész-

Knox nyilatkozata
j

Washington, máre. 21.
Knox haditengerészeti miniszter is

mételten bejelentette, hogy a Lend 
and Lease-törvény sürgős végrehaj
tása során első helyen kis haditenge
részeti egységeket adnak át rövide
sen Nagybritanniának éspedig mosz- 
kitónaszádokat, partvidéki őrhajókat, 
gyorsnaszádokat és torpedóromboló
kat. Knox ezredes bejelentette azt is, 
hogy az amerikai hajógyárakban lá
zas munka, folyik különleges és egé
szen újtípusú tengeralattjáró-vadász 
hajóegységek tervezésére.

. .. ■..

Nyilatkozott Irak 
külügyminisztere is

Kairó, máre. 21.
Az iraki királyság külügyminisztere 

visszatért repülőgépen az egyiptomi 
fővárosba, hogy ismét találkozzék a 
cyprusi tanácskozásokról visszatért 
Edennel. Az iraki külügyminiszter 
nyilatkozatot adott a sajtónak, amely
ben megállapította, hogy Edenpel 
folytatott újabb megbeszélései „a köl
csönös barátság és teljes őszinteség 
jegyében" zajlottak le. A külügymi
niszter hangsúlyozta, hogy a brit
iraki szerződés keretében még telje
sebbé kell alakítani az együttműkö
dést Nágybritannia és Irak között.

d 

í 
j

A

TYUKSZE
t

kiemelhetők
„kézzel” 

GYÖKERESTÜL
A tyúkszemek 

megpuhulnak és a 
szúró bántalom 
nyomban megszű
nik, amint megúsz
tatta lábait a Sal- 
trat Rodell hozzá
tételével gyógyha
tásúvá varázsolt melég vízben. 
gyógysók „biogen“-t (szemünk láttára ke
letkező oxygént) erjesztenek magúkból 
milliónyi pezsgő, habzó; bugyborékoló, 
gyógyhatású buborék formájában. A 
tyúkszemek meglazulnak, majd gyökerük
kel együtt mindenestül könnyűszerrel az 
ujjakkal kiemelhetők. Vége a lábégéa- 
nek! Vége a duzzadásnak I Vége a fáradt 
lábszáraknak és lábaknak! Szerezzen be 
Saltrat Ilodell-t a gyógyszertárban, dro
gériában vagy illatszertárban. Mérsé
kelt ár!



Bárdossy külügyminisztert 
ünnepélyesen fogadták 

Münchenben
München, márc. 21.

(Német Távirati Iroda)

László -z gyár királyi kiil. 
ügyminiszter rémeken délelőtt 9 óra
kor megérkezett a müncheni központi 
pályaudvarra. A magyar vendéget 
Rihhentrop birodalmi külügyminiszter 
és Dörnhcrg követ, szertartásfőnök ün-

Hitler ma délután fogadja 
Bárdos^ Lászlót

München, március 21.
(Magyar Távirati Iroda)

Bárdossy László magyar külügyminisztert a Führer ma délután kihall
gatáson fogadja.

A magyar külügyminiszter müncheni látogatása egy napig tart. Szom
baton délelőtt visszaindul Budapestre, ahová éjfél előtt érkezik meg.

Olasz tankoffenzíva
Albániában

^iogy az olaszok harckocsikat és gya

logságot kombináltan alkalmaztak. 
Az északi arevonalszakászon néhány 
hegyi állás körül ugyancsak elkesere
dett, bár kisebb méretű összecsapások 
zajlottak le.

Belgrád, márc. 21.
Aránylag szűk területre korlátozott 

hatalmas erejű ellentámadást intézett 
a-z, olasz hadsereg a görög állások el
len az albán hadszíntéren, a középső 
szakaszon. Ezúttal először történt,

Ki kaphat 
liszípóljegyel
A lisztjegyrendszer bevezetésével 

kapcsolatban a polgármester falraga
szok útján közölte Budapest lakosságá
val, hogy a hivatalos Lapban meg
jelent utasításokat miként kell végre
hajtani. A rendelet közli többek kö
zött azt is, hogy pótjegyeket csak áp- 
'rilis 7. után lehet igényelni. Lisztpót- 
jtgyek azokat illetik meg, akik zsír- 
póljegyet is kapnak. Ide tartoznak a 
kubikosok, hajósok és egyéb nehéz 
•testi munkát végző munkások. Külön 
típusú lisztjegyet kapnak azok, akik 
szállodában, panzióban, vagy menhe- 
lyen laknak.

Kamarai ankét 
a cipökérdésröl 

•. .• ■ . .. ■ ■

A budapesti kereskedelmi és iparka
mara az érdekeltségek felkérésére sür
gős értekezletet hívott egybe a lábbeli
ellátás több függőben maradt kérdésé
nek letárgyalására. Ezek között szere
pel a cipőkereskedőknek az a kérése, 
hogy mivel már több hete szünetel az 
árusítás és a'különböző köz- és magán
kötelezettségek teljesítésére kimerítette 
a kereskedők anyagi forrásait, méltá
nyosan oldják meg azt a kérdést, mi
képpen teljesítsék a jövőben a kereske
dők a gyáriparral és a nagykereskede
lemmel szemben fennálló kötelezettsé
geiket. Egyelőre nem kívánnak a pénz
ügyminiszterhez fordulni általános 
fizetési haladék megadásáért, hanem

Mesterére
{ctányersirwell btxdt a
I tirfntntve [ rossaf rádttóú újraéledi 
KEMÉNY RÍDIÓMESTER Telefon ll-SSMJS

társaságában
Tizenegy órakor 

nemzetiszocialista 
megkezdődnek a 
államférfi között.

nepélyesen fogadta. A magyar külügy. 
miniszter ellépett a védőosztagosok 
díszszázadának arcéle előtt, majd a né
met külügyminiszter 
szállásé ra hajtatot t. 
koszorút, helyez el a 
emlékműre. Utána 
megbeszélések a két 
(MTI.) 

csak méltányos rendezést ée a nyári 
idénycikkek mielőbbi felszabadítását 
kérik az árusítási tilalom alól.

Meghúzták a vészféket 
és ledobták a vonatról 

a kalauzt
Néhány nappal ezelőtt a Budapest

ről Cegléd felé haladó személyvonatot 
Hosszúberekpéteri vasútállomás köze
lében a vészfék meghúzásával valaki 
megállította. Somoskői Péter kalauz 
az egyik kocsiban ittas fiatalembe
rekre talált, akik, amikor felelősségre 
vonta őket, megtámadták, leráncigál- 
ták a vonatról, közben az egyik sörös
üveggel fejbevágta és együttesen ki
dobták a töltés melletti vizes árokba. 
Az. üllői csendőrség csakhamar el
fogta a gyanúsítottakat: Mrávik Pál 
gyári- munkást és tizenöt társát, aki
ket Vály Béla vizsgálóbíró ma kihall
gatott és közveszélyű rongálás, vala
mint hatósági közeg elleni erőszak bün
tette címén mindannyinkat letartóz
tatta.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Bt. Szer
kesztőség: Ilonvéd-n. 10. Tel.: H-53-SO. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon: 22-42-32. 23-42-33. 22-42-34.

KEVESEBB LISZTTEL is készíthetünk finom 
süteményeket. Ezt mulatják be a Népművelési Bizott
ság Háztartási Telepén a GÁZMÜVEK VT., Vilmos 
csás«ár-4t 3. szám alatti hemntatótermében.

9t-én pénteken délután ő órakor: Túrós kuglóf, 
diósszelet. almislepény egységes lisztből, gusztincsök.

Belépődíj az árvízkárosultak javára 4n fillér.
í

A berlini
tudósítójának telefonjeleníése.

Berliu, márc. 21.

a szélcsendnek és a politikai 
’ég'súlymérő a német birodalmi fővá
rosban arra mutat, hogy rövidesen 
nagy események várhatók. Amint már 
tegnap jelentettük, a délkeleteurópai 
térséggel kapcsolatban több olyan 
probléma van, amely sürgős megol
dást követel. Ezek között szerepelnek

a német—jugoszláv kapcsolatok,
A másik

a török semlegesség kérdése, 
a harmadik pedig

a
Ezek a 
ten a 
hogy a.
tájékozott és legrutinirozottabb politi
kusai a három probléma megoldását 
illetően jóslásokba bocsátkozhattak 
volna.

Amint azt már tegnap jelentették, a 
német—török viszony a két államfő 
üzenetének kicserélése révén olyan

görög—olasz konfliktus, 
kérdések vetődtek fel ismétcl- 
legutóbbi napokban, anélkül, 
birodalmi főváros legjobban

Elloptak
és beolvasztottak 

egy népvándorláskori 
aranyleletet

A somogymegyei Vörs község hatá
rában folyó útépítések során érdekes 
népvándorlási leletek kerültek fel
színre. Darnai Béla tanár, a keszt
helyi múzeum igazgatója, ásatásokat 
kezdett a területen s ez alkalommal 
sok értékes, primitív kidolgozású 
aranyékszer került elő. Ezek közül egy 

1? t* n _ ballon- 
Dűli" ragián
lódén- és viharkabát

Márton és Szász
Bálv&ny-utea 3. Címre ügyelni.

VILLA eladó
szép villanegyed ben, Pest
től 30 percnyire, villamos 
mellett. _Komfortos 4 szoba. 320 
□-öles gyümölcsös kertben, ára 
18.000 pengő, átírást elintézzük. 
Bővebbet kedden és pénteken 3~5 
óráig Budapest, Vili, József-körút 22 

földszint 1.

Jelentem alássan ,.. 
Történetek, adomák a katonaéletből. 
Összeírta: Szsrazajtai Bariba Béla. 
Ára P 1.— Kapható a 8 Órai Újság 
kiadóhivatalában VI., Andrássy-út 47.

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

Telefon: 224—842.

Egytál 1OO arany tanács 
Irta: Madrr Imréné 
Ara: 30 llllér 

Kapható a 8 Órai Újság könyv
osztályán VI., Andrássy-ut 47.

ALMÁT
(. oszt. Jonatán, szállítok 20 kg-os 
téli csomagolású ládában 20 P-ért. 
Jó minőségű I. oszt. Jonatánt, Csil- 
lagrouet, tíikolait vegyesen 18 P-ért. 
II oszt. 13 P-ért ab Postahivatal Köké
nyes utánvéttel, gmilovits Antal gyü- 
mölcskereskedö, Kökényes-Kárpátalja

A rehabilitáció
Irta: dr. Halász Lajos. Ára: 1.— P
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG könyv- 

osztályán, VI., Andrássy-út 47.

HOLLANDI, stíl-, modern és 
üvegestIlárok nagy választékban 
Vereszky és Bittera csillárkészítőknél 
Akácfa-utca 7. sz. Telefon 425-871. 
Elektromos Müvek eladási szerve.VESZEK

szép tiszta Színházi Életet. Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket. 

Levélhívásra házhoz megyek.

Vörös Pál 
nlságárns, 

Kálwln«t*r közepén.
Gummicikkek kiválóak I

OR1A"

Szönyegja vitás háznál is szőnyeg
mosás (speciális módon). B ürgémé 

0-u. 37. Tel. 121-733.

Keresek nagyméretű ktlIUn- 
hejarntu Üres szobát fiirdli- 
szobahassuálatt'al. 2 személyre azou- 
nalrs ragy április 1-re. Közvetítót 

díjjanok. Telefon: 114-897.

Olaszból és olaszra fordít, tudo
mányos és más munkákat is <01asz 

diplomást, főkiadóba.

Angérafonést eredményesen taní
tok. Andrássy-út 47. I. 3. T. 225-811.

Jézaef-ktlrúton tar. nricsaládDál 
szerény hölgy lakást keres. sKnmfnrts 

főkiadóba.

pozitív

mellett 
és Sza-

tisztázást nyert, amelyet már 
módon kell értékelni.

E jelentések és események 
alig szentelnek figyelmet Edén 
radzsoglu legutóbbi találkozójának, 
amely berlini értesülések szerint kizá
róan a brit külügyminiszter kívánsá
gára történt.

Ha már most Papén ankarai nagy
követnek és a török tábornokoknak a 
hősök emlékünnepén mondott beszédei
hez hozzávesszük a most Berlinben le
játszódott eseményekkel, úgy -megle
hetősen tiszta képet kapunk arról, 
hogy jelenleg milyen is a német-török 
viszony?

Hivatalos német részről
még mindig nem nyilatkoznak a né
met-jugoszláv tárgyalásokról. ami 
érthető és csak megfelel a birodalom 
külpolitikai vezetése részéről eddig 
követett gyakorlatnak.

A legkevésbbé megérett a görög 
helyzet, mert kénytelen-kelletlen a két 
előző probléma megoldásától függ. 
Arról azonban Berlinben nem táplál
nak kétséget, hogy milyen lesz a vég
eredmény.

0. B.

félholdalakú szinarany ékszer eltűnt 
s a Darnai igazgató feljelentésére in
dult nyomozás kiderítette, hogy két 
munkás a tettes, akik egy keszthelyi 
ékszerésznek adták él az értékes leie
let A keszthelyi ékszerész Frindl bu
dapesti ékszerügynöknek adta el az 
aranyékszert Frindt a budapesti fő
kapitányságon történt kihallgatása al
kalmával elmondta, hogy ő tört ara
nyat vásárolt a keszthelyi ékszerész
től, de az ékszerre nem emlékezett 
pontosabban s ha a vásárolt arany
tárgyak közt ez is szerepelt nyilván 
beolvasztotta a leletet, amelynek mú- 
zeális értékét nem ismerte. A két út
építő munkást letartóztatták.

Mindenki jogi tanácsadója
Összeállították: dr, Bzepesy Mihály 
és dr. Krivoss Árpád ügyvédek.

Ára s 4.50 P.
Kapható a 8 Órai Djság kiadó
hivatalában Vt„ Andrássy-út 47.

ÜZEMHÁZHOZ
Dráva-utcánál bériöt keresek., 
aki a felépítéshez 2 évi bérrel hoz

zájárul T.: 123-606.

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thököly-út IS

Adóügyi kiskáté
Irta: dr. Szepessy és Zádor I. Károly 

Ara: 3.80 P
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG könyv

osztályán, VI., Andrássy-út 47.

KttlönbeJAratii elegáns) 

bútorozott szoba 
központi flltés, melegvíz, telefon ápri
lis 1-re kiadó. V Tátra-utca 12/a. fsz. 9

Jegyzetmásolás 12 fillértől
100 sokszorosítás 1.60 Taxigépírás, 
fordítások Nagy Ibolyánál. Teréz-

krt 29. 326—313.

Értékkiilönbdzeti tartalék
Irta: Szász Antal. Ara 1’ 4.80
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG könyv

osztályán, VI., Andrássy-út 47.

Téli alma I Szállítok 80 kg-os lá
dában legjobb .fajtájú tiszta Jonáthán. 
Sikolója 18.80 P„ közönséges vegyen 
fajtájút 14.80. fözőalmát 10.80 P. 
itt utánvéttel. Kunba Ferenc Kökényes, 

Kárpátalja.

Gabonám t<iősf tő rak tárnok, árn- 
heaelő nagy gyakorlattal, hossín 
bizonyítvánnyal állást keres ..Űabo 

ná6“ jeligére fökiadóba

Nyomatott * PaUaa Irodalmi é« Nyomdai r.-t, körfo^rógépoin. CFslelási Györy Aladár igazgatój




