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BÁRDOSSY ÉS MATSZUOKA LÁTOGATÁSAI 
A NÉMET ÉRDEKLŐDÉS ELŐTERÉBEN 

ÁTALAKUL A JUGOSZLÁV KORMÁNY

fi Vöröstengerig szállíthatnak hadianyagot az amerikai hajók

Veszélyes a sötétszürke szín az amerikai hadiflottára! 
Hősi küzdelem után letette a fegyvert Dzsarabub védőserege

Belgrád, mátrc. 22. •
Szombatra virradó ■ éjjel Pál réigens- 

hereeg hosszas tárgyalásokat folyta
tott a politikai helyzet megoldása

Tetőpontján
belgrádi politikai körökben

Belgrád, máre. 22.

Belgrádi politikai körökben pénteken 
a feszültség tetőpontját érte el. A há
romórás minisztertanács során nem 
alakult ki egységes vélemény a kor
mány tagjai között. Pál régens- 
herceg pénteken Cvetkovícsot, Maese- 
ket és Knlovecet közös kihallgatáson 
fogadta, amelyen Cvetkovicsék jelen
tést tettek a minisztertanács lefolyá
sáról és megokolták személyes állás
foglalásukat.

Belgrád, márc. 22.
Beavatott politikai körökben a mi

Ma délben: 
újabb minisztertanács

Belgrád, márc. 22.
(Búd. Tud.) A kormány három tag

jának lemondása körül élénk tanács
kozások folynak. A kormány ma dél
ben újra minisztertanácsot tart, ame
lyen

behatóan foglalkozni kívánnak a 
három miniszter lemondásának 

kérdésével.
A kora délelőtti órákig nem sikerült 
megállapítani, vájjon az érvek hatot
tak-e a három lemondott miniszterre 
és visszavonták-e lemondásukat.

Bclgárdi politikai körökben úgy tud
ják, hogy lia Pál régenshereog elfo
gadja Konstantinovics, Csiubrilovics 
és Budiszavljevics miniszterek lemon
dását, akkor ezzel egyidejűleg meg- 
történik az új miniszterek kinevezése

.. ■ ’. -............. .

k.

ügyében. A hajnali órákban vált isme
retessé a jugoszláv fővárosban, hogy 
a régen&herceg elfogadta, a három mi
niszter lemondását.

■ ■' ’ . ■- / • .. .tr. • ■■

a feszültség

nisztertanáccsal kapcsolatosan az a 
megbízható hír került szárnyra, hogy 
maga Svetkovics miniszterelnök ötöd
magával tartózkodott a szavazástól. A 
kormány tizennyolc tagja közül tízen 
szavaztak az indítvány mellett, amely 
így vált határozattá. A lemondott há
rom miniszter a közvetítő megoldás
ként javasolt egyezmény megkötése 
ellen szavazott és ezért vált ki a kabi
netből.

Egyébként a nap folyamán Pál ré- 
genshereeg hosszas kihallgatáson fo
gadta a görögkeleti szerb egyház bel
grádi fejét, Gavrilow pátriárkát.

is. Az új miniszterek kinevezésére 
azért van szükség, mert csak ezután 
kerül sor Cincár-Markovics miniszter 
bécsi útjára.

A jugoszláv külügyminiszter uta
zásának időpontja ilyenformán 

még bizonytalan.
Lehetségesnek tartják azonban, hogy 
már ??uz este vagy holnap elutazik, 
bár még mindig tartja magát az a fel
tevés is, hogy erre az utazásra csak 
Matszuoka japán külügyminiszter né
metországi tartózkodása során kerül 
sor, hogy ezáltal a tervbevett egyez
mény aláírásának ünnepélyesebb ke
retét adjanak. Belgrádi vélemény sze
rint nem lehet tudni, vajon közzé fog
ják-e tenni aa aláírás után az alá

írandó egyezmény függelékét, amely 
bizonyos kivételeket állapít meg.
A belgrádi lapok egyetlen sort sem 

közölnek
a három miniszter lemondásáról, sem 
arról a hírről, amely szerint a szená
tus hat földművespárti tagja benyúj

Amerika egészen a Vörös
tengerig szállít hadianyagot

Washington, máre. 22.
Beavatott körök értesülése szerint 

az USA kormánya szakít a korábbi 
határozattal, amely szerint az USA 

A*

Előretolt olasz állás a sivatagban

Lövészárok
az afrikai homokban

totta volna lemondását. Ugyancsak 
híre jár, hogy Jugoszlávia moszkvai 
követe, a szintén földművespárti Gav- 
rilovics Milán is, lemondott volna és 
útban volna' Belgrád Télé. Minthogy 
ezeket a híreket nem erősítették meg, 
egyelőre fenntartással kell fogadni'.

1 ereskedelmi hajóinak tilos a hadi
zónát érinteni és megengedi egészen 
a Vörös-tengerig a hadianyagok szál
lítását.



Nemzetbiológiai Intézet tegnap “estei 
tartott első nyilvános diósán „Torzsö- 
köxök és asszimilánsok g magyar ve- 
zetőrétegben" című előadásával lépett 
a, tudományos munkálkodás csendjé
ből a társadalom nyilvánossága elé. 

■Az eIső megnyilatkozása a „tör-
zsökös“ és .,asszimilálja ‘ kérdés szigo
rúan tudományos kezelésével sok „ho
mályt oszlat el az érdekes és kényes 
kérdés körül uralkodó zavar terén.

Az ülést számos érdeklődő jelenlété
ben

dr. Antal Lajos főorvos, Epol elnök 
nyitotta meg. Bevezető szavaiban a 
nemzetbiológia tudományának nemzeti 
jelentőségét ismertette, hangsúlyozva, 
hogy céljuk

a fajbiológiai kérdéseket a hozzá
juk tapadó politikai babonáktól és 
hatalmi szempontoktól megtisztí

tani
a fajbiológiai problémákat a nemzet
biológia tudományában feloldani s az 
eredményeket nem az ember és faj, de 
az ember és nemzet viszonyában ke
resni. Az asszimiláció nem numerikus 
kérdés és nem aktuális érdekektől sza
bályozható elhatározás, hanem bioló
giai folyamat.
, — Az előző korszak egyik főbűne 
éppen a n-emzetbiológiai kritika nél
kül végrehajtott asszimilációs poiiika 
melynek káros hatásai napjainkban 
bontakoznak ki. Az asszimiláció a 
nemzet létszámát növelő módszer. 
Azonban

kritika nélkül és mértékűn túl al
kalmazva a nemzetiéit és lélek 
egyensúlyát bontja meg s ezzel 
megakadályozza a nemzetet teljes 

erőkifejtéséhez.■ ‘■hzáá 
7 Utána ír. Gáspár János ' egyél, m. 
tanár, a Magyar Nemzet EíólÖgl&J 
■lútózet. örökjrietudoüiájiyl osztályának 
igazgatója értekezett Előadása a ha^ 
tájmás tárgyismeret és , a kíméletlen 
logika élességével szabdalta izékre a 
törzsökös és asszimiláns kérdés rosz- 
«zul megrágott emészthetetlen kom
plexumait Gondolatmenetének szikár 
vázát az alábbiak képezték:

— Minden tudomány eleinte — 
kezdte dr. Gáspár János — túlmére
tezi magát így történt ez a fajbioló
giával i-s.

Kölcsönkért alapfogalmakkal indul, 
jelenségekre vélt törvényszerűségeket 
húz rá s olyan következtetéseket ven 
amelyek kellően meg nem alapozot- 
tak. Nemzedékünk

a fajiság, vér-ségneiiLzetiség, népi- 
ség szavakat oly könnyedén kezeli, 
mintha ezek valóban pontos és 

tiszta fogalmakat takarnának.
Nem rettenti vissza az a nehézség, 
amelyekkel ezeknél a teljes és kon
krét jegyeknélküli szavaknál tulaj- 
donképpen küzdenie kellene, mert azt 
az idáig megállapított „valamit", ami 
föltétlenül és könyörtelenül van, egy
szerűn és tisztázatlanul „mindennek" 
fogadja eL Az ilyen dolgok a poli
tika szolgálatában hamar népszerűek, 
bizonyos rétegek valóságos közkincsei 
lesznek, melyekkel végső fokon az utca 
dobálódzik,

—. Ezek ismeretében nem lehet cso
dálkoznunk, hogy amikor a törzsökön-

//Törzsokösöíc és asszímilánsok 
a magyar vezetőrétegben77 

Gáspár János professzor előadása 
a Magyar Nemzetbiológiai Intézetben

-Aa.???^e.r5íéLúa tevődő -(5tó4 és asszhllilá3ió ,aíh.atározá át a
lüa^yarsá? élő egys.'gsira kell alkal- 
rnazmunK, a vitaanyag’ ni&galap'O-jír! t- 
lan s föltevéseivel zsákutca'a jut- A 
fogalmakat tehát ti-ztámi és érté
kelni kell, még pedig

részünkre csakis magyar szempon
tok szerint.

Az asszimiláció és törzsökösség foo-al- 
mat a fajbiológia mai állásán nem’áí- 
apicja meg, hogy morfologiailn- (a’a- 

i rs).’ ^^mibg érti. A°kí3ír-
lati örökléstan -kétségkívül meghatá
rozta, hogy

fajkeveredés van, de asszimiláció 
nincs.

Kombinációk vannak és nincs félvér, 
meg negyedvér. Ha két különböző faj- 
Keplatü egyen házasodik, akkor a fajl- 
scf? fölbomlik és annyiféle kombiná
ció lehet, mint kettőnek az ötödik hat
ványa. Ez az egyéniség keletkezésének 
a magyarázata.

— A majs'arsdp szempontjából: a 
magyarság, mint emberanyag nem 
egyjé.e faj, hanem fajtaclem, mely 
kevert, de mégis néhány alapvető faj
tának alakjaiban jelent meg a Kárpá
tok medencéjében. Ez a morfalogiai 
magyar, moly fajkép, i: 
még színesebb lett. .

A törztökössbg ítiÁ, ___ •
ságet. je.cnt, hanem c.yan cgyói;- 
kombiiiáclót, amc y képleteibe a 
leginkább hasonló a honfpgjalás. 

kori magyarsághoz.
Törzsö’kös és asszimilfins, nem éles 
fogalmak.

Egyetlen nép sem tászta fajú.

sZeutistváni magyar biroda- 
lom bán a vezetőrétegbe ■ va^ó be- ■- í

etnográfiái származásra vajé to- j 
kintet nélkül nyitva állottak min. 
denki előtt, aki alkalmasságát bé. 

bizonyította.
— Ennek az alkalmasságnak értéke

lése függ attól a feladattól, melynek 
megoldását az adott korszakban a 
nemzet vezető rétegétől várja. Itt az 
asszimiláció tud értékes elemeket ki
választani és beépíteni a nemzet
testbe. Hangsúlyoznom kell, hogy en
nél a folyamatnál a magyarság ala
kiságához leginkább hasonló fajkép- 
letű egyének váltak értékessé a nem
zetre nézve a történelem tanúsága sze
rint Az Árpád-ház kihalásával Zsig- 
mond idejére kialakult egy új magyar 
vezető réteg, A magyarság harmadik 
vezető rétegé északról és nyugatról 
jött mely már

80 százalékban vette át a vezetést a 
magyarság fölött

A Habsburgok uralkodása alatt ez a 
szám alig eülyedt valamit. 1848 után a 
vezetőréteg faji képében egészen új 
típus jelentkezett amelyben az alpesi 
fajta vezet Az új kor, új feladatok 
termelték ki ezt §. vezető réteget mely
nek életstílusa, koreszméje

a mással nemtörődés és a biirokrá- 
eia volt

— Német fajbiológiai meghatározás 
szerint ezt a fajtát nem a tehetség, 
hanem a szorgalom jellemzi. A testi 
és lelki bátorságnak és könnyedségnek 
hiányát észszerüségnek és meggondolt-

F siói se! 
a sors ellen, ha móg nem próbálta ki a szerencséjét Tegye 
Izgalmas próbára: vegyen osztálysorsjegyet. Majd kiderül, 
mennyi jut önnek a tóbb mint tízmillió nyereményből. 

Húzás: április 5-én

sagnak nevezi. Lendület és nagyvona
llá- né kiili, az elveket i.letőleg jól 
ki lehet velük jönni, felfelé készséges, 
erejét nem önsegélyből, hanem az ösz- 
szetartásból meríti és minden téren az 
államtól vár segítséget, nehézkes, se
hol nem hódító.

Kiegyensúlyozott korszakban a 
törzsökös és asszfmiláns Szirmazásá- 
na'í-.minás. ,ii.ö nősebb gyákortoti ja- 
tetotségo. De íóW ■e.’ml se ..ü J lat 
iie.iéii, amikor a Vezetés nemesak tv* 
datOA. tevékenys'git, hn.nam ez egyé
nek mélyebb rétegeiből fakadó ösztö
nös-.ánúsföglal'iockat és elhatározáso
kat követeli, akkor

nem közömbös, hegy tÖrzsBkÖsök

vagy asszimilánsok vezetik-e a 
nemzetet

Ma, a nagy országépítés idején, a 
nemzetbiológia sürgetőn követi ezt a 
mego'dást, hogy

az ősmagyar parasztság, mely 
fiai révén ma is csak 8 százalékkal 
szerepel. az új magyar sze lem! elit 
képzésében fel kell szabadítani.

A? elmúlt korzzak államigazgatási 
részlet; föladataira az asszimilánsok 
közül az alpesi, északi és ,más nyu- 
gateurópai fajtákat is alkalmassá te
hetett, de a nemzetformálás mai 
kritikus óráiban megkívánt feladatok
ra a törzs"köx magyarság jelenlévő 
fáftaelemék az alkalmasabbak.

HAGY iWOK, I
■■ KiS HktÉK

r)...ar..u.,l) oázis kisszámú
olasz védőseroge hónapokon út dacolt a 
számbelileg és technikailag l'ö ónyben lévő 
angol birodalmi ostromló csapatokká1, 
anuvcl nemcsak Olaszország, da az ég sz 
világ csodálatát érdemei te ki. Az cáz'.s 
mindzn utú.-pót'á:tól elzárva folytatta hő
sies harcát, de ez az elczIge'-elLiíg vágni is 
az élelirtorzerckliMi é3 lőszerekben olyan 
liiúr.yt idézett elő,- hegy a h:.rc fdjtalí.A 
ró! le ke.lett ni ndani.' Drsarabub, a Sza 
hara legendás Aleazcrjn, .ilyen körülir.é- 
nyek között kiéhezett, elcsigázott nyolc
száz főnyi védősaregével megadta magát.

Iln ir.lncmi.liá tö.ök font újabb b.a<ji- 
költságot szavazott mog az ankarai parla
ment Törökország egész területén, do kü 
X'nösan TiAzl.'.ban lázasan felytatják a vé
delmi előkészületeket.

Tcngtren Is allm.utazzák már az angolok 
a zárólíggömbökei. A léggömböt erős sod
ronnyal a kereskedelmi hajókra erősítik 
s a hatalmas ballon felülről védi a hajót 
a repülőtárnadások allén.

Adagolják ezentúl a sajtot Angliában. 
A munkások, földművesek, bányászok és 

Vúfeiitáshk'‘hhgyobü .adagot 'kapnak:
A t atlkáu rádiííllcmása tudák-bzb osz- 

tályt Al.lí.to.tt fé.1 A hábora halifóglyah.me-. 
né’küítjél, továbbá a megszállt területek 
lakói számár A

löXfiO kiló méregg-J indítják niég a had
járatot a patkányok elletn március íő-án 
E/cs területén. A hivatásos patkányirtókon 
kívül önkéntes diák is résztvesz az 
egészségügyi hadjáratban.

Inonü török államelnök Hitler vezér
kancellár üzenetére adott válaszának tar
talmáról péntek este vá’t ismeretessé az a 
jelentés, amelyet a Politikának küldött az 
ismert jugoszláv lap berlini tudósítója. A 
tudósítás hangsúlyozza, hogy hivatalos kö. 
rökbő'l semilyen részlet nem szivárgott ki, 
jól értesült körökben azonban tudni vélik, 
hogy Inonü elnök a vezérkaneellárnak tu
domására hozta, miszerint a török köztár
saság a viszályon kívül kivan maradni 
mindaddig, amig integritását nem éri tá 
madás. Inonü elnök válaszában — hír sze 
rint — azt a kívánságot fejezte ki, hogy a 
Német Birodalommal fennálló politikai 
kapcsolatokat megjavítani és a jelenlegi 
árúesereforgalmat emelni szeretné.

A pénteki newyorki estilapok kiemelik 
Johnson tábornok, az ismert amerikai ka
tonai szakértő nyilatkozatának azt a ré
szét, amely szóról-szóra így jellemzi Ame 
rika külpolitikai helyzetét: „Terméazot- 
szérű az, hogy máris benne vagyunk a há- 
borúban. Mindössze arról van szó, hogy 
ma még mások harcolnak helyettünk." 

ötvenéves Benjamino Gigli, a nagy olasz 
tonorista, Caruso méltó utóda.

Kertísznevclö iskolát létesített a francia 
kormány liotsehild híres Ferriéree en 
Brie-i kastélyában.

Irak arab királyság cáfolja, hogy aa 
iraki külügyminiszter elmúlt heti kairói 
tárgyalásai Irak—egyiptomi szerződéssel 
végződtek volna.

A japán Domei-iroda szerint Matszuoka 
külügyminiszter március ' 26-án érkezik 
Berlinbe.

O.C.'Z
< ■1 -1- 

<?"'>•-

Egy ív.g tartó légoltalmi tanfolyamat 
:",rd:zn:k Japánban,

Hu-on’á.cm ívvel ezelőtt, tavasz eb>5 
napján, má-eius 21-én k zdL'dött m-g a vi- 
l'yh.'bciú híres Ludendorff offenz’vúja a 
’yugati frenten.

fi.5 K’l Hó tonná a cmclkedtt az ÚS.k 
rr''termelése.
, V/a liingtonban azzal a tervvel fogl ,.I- 
kaznak, hogy a hadi-anyagszá'lító glzözükct 
amerikai hadircpüK’k stafétarerd-z^-ü, 
—mé-t fciv'”5 c-opoiij-i ki-'-i-''-

Ilrsld f.iga és Fa rar közt »z 
csapa ck fc. vitték az érintkezést az 
“‘SS'I. A kiróni-f.or.ton heves eláss 
‘írnád 's-k.ra került sor.

A - á víz 17 008 katacztrális holdat ö ött 
el Nyuga' Szlovákiában.

^á zat anul fo’ylk a ha.p a Ker.,n vá
rosát Lörülvevő magaslatokon. A harcok 
során tegnap fkot csapatok ütköztek meg 
egy nagyobb alp’.nt kötelékkel.

M:gn:hczül a jísok élete Japánban. A 
lók ói raúdőrrég ugyanis megálla^ítotui, 
hogy a 4CÍ0 hivatásos jóson kívül, akik 
fcglaíkozásukat bejei öntötték, a mull év 
vége foló igen sok kétes cgzsztencia tűnt 
fel a jósok között. Ezek gyakran büntetett' 
előéletű egyének é-s nem csupán a jövőbe 
néznek, hanem alkalomadtán klienseik zse
bébe is s ha abban valami érdekeset ta
láljak, el Is viszik. A rendőrség a jövőben 
igazolvánnyal látja el * hivatásos jósokat 
s ezentúl csak ezeknek szabad jövendőt 

-.mondani.- . y,
A 6rft fégyvcrkázisi'ipar Azárti-íra'á A'ifis 

folyamán sorozni fogják á. 20 és 21 évaB 
angol hőket A hadiipari mmka alól ésafc 
azokat mentik fel, akiknek kisgyermekeik 
varrnak, vagy kü’önöson fontos hivatást 
töltőnek bé.

Szigligeti cmlék*e«;eget kéMú-tt a 
nagyváradi Szigligeti-társaság. Verzár Ist
vánná llövessy Mariska, az egykor ünne
pelt drámai színésznő felajánlotta a társa
ságnak művészi pályája kót, legszebb em
lékét: két értékes ezüstkoszorút, hogy an
nak anyagából készítsék el az emlékser
leget.

Páriához legközelebb hozzácsatolják: Bou- 
logne, Netiilly, Levallois, Clióhy, Vincen- 
nes és St. Mandé külvárosokat, amelyek 
eddig közigazgatásilag külön állottak. A 
francia főváros lakóinak száma ennek kö
vetkeztében 5 millió fö’é emelkedik.

— A csíny tevés lélektana. A Magyar Psy- 
chologlai Társaságban harkai SchiLer Pál: 
,A csínytevés lélektanáról1* címmel március 
24-én, hétfőn este fél 7 órakor az Egyetemi 
Elme- és Idcgkórtani Klinika (Vili., Ba- 
■assa-n. 6) előadótermében előadást tart. 
Belépődíj nincs. Vendégeket szh sem lát
nak.

megnyílt,

Vasárnap: Rákosl-díj
Négynapos versenysorozattal nyitja meg 

az Ürlovasok Szövetkezete a galopp-évadot 
A vasárnapi főosemény, a Rákosi-díj. 
rendkívül érdekes verseny lesz nemcsak 
nagy mezőnye, hanem a résztvevők ki
egyenlített esélye miatt is. Igen izgalmas 
végküzdelmet várunk Albula, Taifun és 
Siber között. Jelöltjeink: .

I. Derwlsh, Ipolyság, Quick Arrov. f' 
II. Pandora, Sunlon.

Itl. Albula, Taifun, Siber,
IV. Számadó, Hamupipőke.
V. Csáklyds, Ladányi, Láncos.

VI. Gombolaí idom., Lé MM, Hozsánna.
VII. Mirevaló, Csinos, Vásárfia.

Asszonyom 

nincsen szappangondja, 
ha fe érnoműit a

HATTYÚ: moHtta
” Vlf. Klautél-Irtto «. T.lsfon: 49><rM
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Tűzzel kínálja

olasz bersagliere-bajtársáf egy Itáliába helyezett német katona

Bárdossy látogaíásáí 
nagyjelentőségű 
lépésnek ítélik meg 

Béniinkén
Soka nem látott ünnepélyességgel fogaáfálc 
Míats^uolcát a németek — J1 tengeri és légi- 
^aűerök renáJkívüli sikereiről sszámol be 

a német kodvesetöség

A ÓtaiMSÁG

tudósító/áriak tele on/etemese

Véleményazonosság
Edén és Szaradzsoglu között

Belgrád, máre. 22.

(Búd. Tad.) A „Politika" isztambuli 
jelentése szerint Edén és Szaradzsoglu 
ciprusi tárgyalásai . során megállapí

tották a két kormány közti teljes vé
leményazonosságot. Törökországban — 
mint a Yeni Sabah is megállapítja — 
a legnagyobb nyugalommal tekinte
nek a jövő fejleményei elé.

Német bombatámadások
Berlin, máre. 22.

■•(Német Távirati Iroda)

A Német Távirati Iroda értesülése 
ezerint erősebb német harcikötelékék

az éjszaka folyamán megtámadták 
Dél- és Kelet-Anglia hadifontosságú 
célpontjait és kikötő-berendezéseit.. A 
támadásról eddig még nincsenek köze
lebbi részletek. (MTI).... :

Két hajókaraván sorsa
Lisszabon, máre. 22.

Délamerikai hajózási körök értesü
lése szerint egy 67 hajóból álló angol 
hajókaravánt, amely hazafelé tartott, 
az Azori-szigetek előtt megtámadtak. 
Hat hajó oly erősen megrongálódott, 
hogy keltő közülük elsüllyedt. Afrikai

jelentések szerint ugyancsak veszteség 
érte az angolok egy másik hajókara
vánját, amely 71 hajóból állott. Ez a 
hajókaraván Lagos és Oran között 
volt, amikor a támadók megjelentek. 
Rövid küzdelem után két hajót elsüly- 
lyesztettek. Az angolok egyelőre nem 
erősítik meg ezeket a veszteségeket.

Oenchőnapi 
ostrom után ...

Istanbul, máre. 22.
A legújabb afrikai jelentések szé

tüt a Kerennél kifejtett angol nyomás 
egyre erősödik anélkül, hogy az, ango
lok előrehaladtak volna. Az egyetlen 
mn Ütőereméi tó esemény talán, hogy a 
kis. határmenti Dzsarabub oázist, ki- 
'lenchónapi ostrom után elfoglalták.

Az amerikai
rer>üiő^ép5záliítások

meg, azonban most, a felhatalmazási 
törvény életbelépte alapján a terme
lésben gyors emelkedés várható-

Kornis Gyula előadása: 
Tudomány és nemzet

A Magyar Tudományos Akadémia 
hétfőn, március 24-én délután 5 óra
kor (feszülést tart, amelyen Kornis 
Gyula, m. kir- titkos tanácsos, egye
temi tanár „Tudomány és nemzet" 
címmel előadást tart.

Newyork, máre. 22.
A „The Aeroplane" nevű, közismert 

repülésügyi szaklap szerint az Egye
sült Államok az 1939. év folyamán 
Összesen 300 gépet szállítottak Angliá
nak. Az elmúlt 1940. év első hat hó
napja alatt 275, míg a második félév
ben 1690 volt a leszállított gépek 
száma. Az ez év januárjában leezál- 
k’tott 420 repülőgép évi 5000-nek felel

FERENCJŐZSEF

50 kereskedelmi 
gőzös
Washington, máre. 22.

(Német Távirali Iroda)

Az Egyesült Államok hajózási ható
ságainak egy magasrangú tisztviselője 
kijelentette, hogy néhány napon belül 
mintegy ötven kereskedelmi hajót ad
nak át Angliának a megsegítési tör
vény keretében. Az angolok kijelen
tették, hogy a hajókra sürgősen szük
ségük van. Az ötven egység 75 száza
léka még világháborús eredetű. (MTI)

Berlin, máre. 22.

A Németbirodalom és Magyarország 
közötti hagyományos barátság újabb 
ünnepélyes megpeesétclése történt most 
Münchenben. Bárdossy László első hi
vatalos látogatása, amelynek politikai 
körökben eleinte nem tulajdonítottak 
nagyobb jelentőséget, a szó szoros ér
telmében a. két állam barátságának 
tüntető megnyilvánulása lett. Az új 
magyar külügyminiszter ötnegyedórás 
kihallgatását Hitler vezér és kancel
lárnál és hosszú megbeszélését Ribben
trop birodalmi külügyminiszterrel

külön kiemelik a német lapok ve
zércikkei, amelyeket mind a ma
gyar államférfiú látogatásának 

szentelnek.
Az egész német sajtó kifejezésre jut
tatja, hogy Németország győzelme eb
ben, az évben Magyarország győzelme 
is lesz.

A külügyi hivatalhoz közelálló Ber
liner Börsenzeitung „a cselekvés baj- 
társiasságáról" ír, amelyet Bárdossy 
és Ribbentrop beszédei is hangsúlyoz
tak.

„A német-magyar barátság szilárd
sága és mélysége — írja a lap, — nem 
egyedül történelmi, vagy érzelmi mo
mentumokon,' nem csupán a valóság 
tiszta 'meglátásáfi és a sorsszerű egy
másrautaltságon alapul. A legerősebb 
ösztönzést áz adja meg, hogy

mindkét fél az együvétartozás ér
zését és szoros együttmunkálkodás 
bajtársiasságát tettekkel szilárdí

totta meg.
Németország a varseillesi diktátum 
béklyóival együtt összezúzta a tria
noni bilincseket is és a bécsi döntő
bírói ítélettel is még jóvátett nyo
masztó igazságtalanságokat, amelye
ket az európai rend ellenségei követ
tek el Magyarországgal szemben. 
Magyarország is, amit Ribbentrop 
külügyminiszter külön kiemelt, meg
őrizte hűségét világháborúbeli régi 
küzdőtársa iránt, a tengely oldala 
mellé állott és a maga úttörő csatla
kozásával a háromhatalmi egyezmény
hez tüntető formában tanúsította, 
hogy a mostani idők mérkőzésében és 
a jövőbeli feladatok megoldásánál hol 
van a helye. Ezért szabad ma politi
kailag nagyjelentőségű lépésként ér
tékelni, hogy

Bárdossy László látogatása a német 
barátnál olyan pillanatban történt, 
amelyben a világhelyzet további 
tisztulása a háromhatalmi egyez
mény alapeszméinek értelmében 

rajzolódik ki.
Alig, hogy a magyar külügyminisz

ter elhagyja Németországot, már egy 
másik előkelő vendéget várnak.

Berlinben már tegnap megkezdőd
tek az előkészületek Matszuoka 
japán külügyminiszter fogadására.

március 26-án érkezik a birodalmi fő
városba é.s a tíznapos program során 
a japán külpolitika vezetőjének ele
gendő alkalma lesz arra, hogy beha
tóan tanulmányozza a Japánt érdeklő 
valamennyi kérdést. Beavatott körök
ben arról beszélnek, hogy a japán kül
ügyminiszter fogadása olyan rendkí
vüli ünnepélyességgel történik, amely 
mindent felülmúl, amit eddig külföldi, 
vendég fogadásakor rendeztek. De

politikai értelemben is igen sokat 
várnak Matszuoka látogatásától.

A . német légierőnek tegnap is Ang
lia ellen folytatott bombatámadásai és 
az éppen ma délelőtt kiadott jelentés 
96.000 tonnatartalmu, erősen biztosí
tott menetben haladó ellenséges hajók 
elsüllyesztéséről

betetőzései a német tengeri és légi
haderők eheti rendkívüli sikeres 

küzdelmének Anglia ellen.
O. B.

Sdrdossy 
Sasaindul/

München, máre. 22.
(Magyar Távirati Iroda)

Bárdossy László külügyminiszter 
szombaton délelőtt 10 órakor hagyja 
el Münchent különvonaton- Búcsúzta
tása ugyanolyan ünnepélyes keretek 
között történik, mint fogadtatása volt. 
A pályaudvar elé díszszázad vonul ki 
zenével.’ Búcsúztatására ugyancsak 
megjelennek München legfőbb ál
lami, városi, katonai és pártfunkció- 
náriusai. Ribbentrop külügyminiszter 
a Regina-szállóból kíséri ki vendégét 
a pályaudvarra. A külügyminiszter 
különvonata szombaton este 11 óra 
tájban érkezik meg Budapestre.

Zárt ajtók mögött 
tárgyalják a nyilas 

„rendvédőku 
bűnpörét

Klíma, József és huszonhat társának 
ismeretes állanifelforgatási bűnügyé
ben a büntetőrvényszék ötös tanácsa 
tegnap végzett a vádlottak kihallgatá
sával. A mai folytatólagos főtárgya
lásra több tanút idéztek meg, mind
járt a tárgyalás megnyitása után 
azonban dr. Buzássy Lajos királyi 
ügyész indítványozta, hogy a törvény 
szék rendelje, el a zárt tárgyalást. Az 
ötös tanács ilyen értelemben is hatá
rozott, mire Héthelyi tanácselnök fel
hívására a hallgatóság elhagyta a tár
gyalótermet. A zárt tárgyalás egész 
délelőtt tartott.

— Dr. Cavallier József, az Országos Szo
ciálpolitikai Intézet főtitkára, március 26-án, 
szerdán este félkilenekor a Lipótvárosi Tár
saskörben (Szent István-körút .1) „A szociá
lis kérdés lényege" címmel előadást tart,

— Házasság. Rónai Klári és Kovács 
György Lisszabonban, házasságot kötöttek.

amelyen vendégeket is szívesen látnak.Á magas vendég előreláthatóan



Nemzsfi Színház:
HOL £IZ BS^ZSÁGi

Képes beszédre akkor jogosult az író_
bán a szigorú korlátozásokkal teli világban, 
ami az igazi kö.tészet birodalma, ha mon
danivalóját bizonyo-s körülmények miatt 
nem lehet magyarán tudtu’.adni, vagy ha 
közlendője annyira elvont, hogy kénytelen 
szimbólumok segítségét kérni, vagy esetleg 
akkor, ha túláradó érzelmeit csak a virágok 
nyelvén képes elpanacaolnl, vagy eluíjj-n 
gani. Negyedik eset nincs. Svend Borbzr- 
get, ahogy így fantasztikus játékát elné
zem, semmi sem jogosítja fel és semmi sem 
kényszeríti, hogy szimbólumokban beszél
jen. Mert azt, amit darabjában itt-ott nagy- 
óvatosan elejt, hogy a politika néha kor
rupt és vízfejű, meg hogy a hatalom néha 
törpe kezekbe kerül, más írók már jóval 
nyíltabban és bátrabban megmondták. Óva
tos cirkuszi példálózgatásra itt tehát sem
mi szükség. Nézzük hát a második esetet. 
A jó és a rossz elvont harcát, meg azt, 
hogy hol az absztrakt igazság? Eorborg itt 
használatban megkopott lélektani tételeket 
bizonygat s rendkívül olcsó fogással, sziámi 
ikrekben mutatja be az emberi lélek ket
tősségét. Az igazságát pedig, író létére na
gyon méltatlan helyen, ott találja meg, ahol 
minden Courths Mahler-regényen nevelke
dett ábrándos varrólány; a tiszta szívek
ben. Ez igen megrikató, de jelképhez azért 
itt is fölösleges folyamodni. Ami pedig a 
harmadik esetet, az író érzelmi túlfűtöttsé
gét illeti, attól sem kell félni, mert hűvö
sebben és szénvtelenebbül aligha okozott 
még író olyan zűrzavart színpadon, mint ő. 
A közönség a végén olyan primitív banali
tást kap, amilyet már suszterinasok is alig 
mernek slágerben elénekelni a nyílt utcán. 
Azt ugyanis, hogy az élet nem egyéb cir- I 
kúsznál. I

ab-

Március végén indul a harmadik 
munkásvonat Németországba

A Magyar Tudósító jelenti:
gyár mező-gazdasági munkások

Ma-
az

vallalaatiaK hemetorszásban N&netországba. A munkásszerződéssk 
Az. vso munkásvonat már- mág tovább folynak és a harmadik 

cius lo-án indult el Losoncról, majd vonat március végén indul.

március 21-én a második munkásvo- 
nat 700 mezőkövesdi munkást vitt

múmiát. Az első mrnkásvonat már- inog’ tovább folynak és a harmadik

FILM-HIREK
AZ IDEI SZEZON EGYETLEN JÓKAT- 

FILMJE iesz a Sárga rózsa című új 
magyar film, amelyet Móricz Zsigmond 
írt át filmre s így a múlt és jelen két 
nagy romantikus írójának találkozása lesz 
ez a film. Főszereplői Szörényi Éva., 
Greguss Zoltán, Kormos Márta, Ka
marás " ’ ' "
Rendezője 
0 m n i a.

Gyula és K ö p e c z i-B o ó c z. 
György István, bemutatja az

SZÍNHÁZ
imTíSS. H5S

= .áss <FPÓDaLM (a Pesti Színházban); Tök intól tel arra. («) ERZSÉBETVÁROSI: Az! örd$ 
nem alszik (7,6, 8). _ JÓZSEFVÁROSI: Nehéz 
Ka mabni 8)- ~ KISFALUDY:
orwttm1. v f?íaíáí?, ('/i6’ 8)- ~ KOMÉDIA 

a11 a vásár (7,9). — ka- 
Pesti szimfónia (7<i). _

RO x AL VARÍEjTÉ: Tavaszi r&vii (9) _  ma
C/?4A? ^SZÍNKÖR; 23-án: Szökik az asszony

gurópa nem váíaszoi
f 1 Hinni szeretnek, hogy[Ajqgyar fűm | liadványi Géza ’me.^ 
műid uunui^veucu határkövet jelez a ma
gyar filmgyártás engcdminytáblúkkal, 

| szempon^mankókkal, jajgató tilalomfákkal 
| éktelenítétt szerpentinjén, melyekkel a 
gyártók tűzdelik ki számos magyar fűm 
útját — a közönség iránti „figyelmesség
ből". Nos, a közönség már régen felnőtt és 
nem sántít, ellenben ezek az „engedmány- 
filmsk" a műfaji egyveleg és jelenet-bár- 
gyuság szédületében sorra bukfencet hány
nak, mér a bemutatón, tekintet nélkül az 
összes tekintetekre. Az őszinte nagy ma
gyar filmsiker, az „Európa nem válaszol" 
kikészítésénél egyetlen szempont, a művé
szet volt, mely teljes egészet adott. Első ma
gyar film, mely a lassan eszmélő filmter
mésünk cserjéséből oly sudár jegenyévé 
szökkent, hogy ágairól a csábító biztonsá
gával tekintgethetühk a nyugati filmpiae 
széles, vásárlókedvére. A fi'm színes, izgal
mas, keresetlenül könnyed és cr'.’k'Ácj 
nélkül drámai története Tasnády Fekete 
Mária, Pelrovics' SzvoÜszl' v, Kiss Fsrexrc, 
Táray, Titkos, Greguss, Scm'.ay, Köpczl- 
Boócz és még pontosan tíz más sztár kifo
gástalan alakításával és a film képtelenül 
nehéz díszleteivel, a vergődő Európa leg
tragikusabb négy napját, egy tengerjáró 
gőzös luxus és bűnös forgatagában mutatja 
be. A közönség és a film igazote.s-ra hasz
náltuk a bírálat ily különös hangját, az 
Uránia filmszínház kivételes sikerével szem
ben, nr-ly hang hiányzott a budapesti sajtó 
lelkes üdvözletéből.

Magyar-olasz' 
főiskolai vívómérközés
A magyar ős az olasz válogatott főisko

lai vívócsapatok holnap délután 5 órakor 
mérkőznek a Műegyetem aulájában. A két 
nemzet főiskolai csapatai mindhárom fegy
vernemben megmérkőznek. A csapatok tag
jai:

Tőrvívás: Nedeczky, Bedő, Berzsenyi, — 
Pinton, Tambore, Macheratá.

Kardvívás: Németh, Szedmáki, Mikes, — 
Pinton, Dare, Tambore.

Párbajtőr vívás; Rerrieh, Balázs, Hennyei, 
— Pinton, Tambore, Maclierata.

MOZI
(353-707): Broadway Melody 1941 

ir iCf VÁROSI (S&PS&Í): ^ud Süss, (llótk 
4 s V' kS’-11> 'í?1 w- v. jobb t t

A Jíemzcti Színházban néha fölüli a fejét I aa “agol^^wmítbirodatomróL
valami sanda gyanú, amely remekművet HiradóhPíFolyt. LftFKF
sejt minden alatt, ami érthetetlen és zagy? I }®8f: Pepita kabát. (!>,'?; diZpyii.Vttr'vS 
va, mint azokban aíszépleifekban,:,akik, ek I (vív i/7o ■S>Dv.jflR4F íj\Í\'5^Í> kabát’
áléinak a gyönyörtől égy kubista véss hab I BROADWAY (422*722):' Balalajkaí'(vb 
látón. Eyenkor aztán belead apait-anyait, I (MLSeob’Penttf‘wlÁs) APÓLLŐ
hogy gyanakvását bizonyítsa. Jó színészeit | A6. Ví,‘ VüS)* T- caPXTOL’ (isi’-safiZ'Kők’ m.1, 

aJ?1, .V,i’ V)Í. V.8, >/»3, V»10) CáSÍNÖ
I A nyugati gySzeiem. (5, V.S VtlO szI iá) - CITY (111440): ZaSibar;

T r l'kpt,Alí) COKSO (18-28-18):
■ ------- ---- 2®« éZ . V. Vsá-kor -■.I 1, ó 13l3'o £>: ! A, , úotrédamei toronyör.

v- 'Ia-k0,• >s> y DAMJANICH | (tíö-644): Jud SuSs. (714, 7sé, V.-8, 7:10, V. 2, 4
■’o’ DftCSl Í1S5-952): Elkésett levél. 

.'*• ’^-kor is) - ELDORADÓI (13i/-lil): Földindulás. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) 
| 77/, ELIT (114-502): A notredamel toronyör. 
I \ "6; 10. V. 1 7.4, 7:6, «/,8, 10) — FLÓRA
I i, ,140-702): Üröniapa. (’/.5, 7, 9, v.

74, 7,5. 7.8, 7.13) - FÓRUM (189-543): Ma, Tcg- 
I nap, Holnap. (7.6, Vtó, 7.10, sz.. v. 7.4-ltor isi I I 9~ «^G Pcplta kabát. (7:5, 7.7,1
I inni" u’ Z:?; ,/t10' v> 'tfkor is) — HÍRADÓ I szeretek ('/rf,

(223-499)- Brazillal rapszódia. Rajzos Híradó I kedd A. vats. uleluIan: Ne<,„ ase7onvt ,
az angol gyarmatbirodalomról. Színes rajzfilm. I VÍGSZÍNHÁZ Ve “y tZ?, yt SZ6rete’'- 
?ía£ya.r,..l\ra, Luce és Fox Híradók. (Folyt. I y e7»®. WaPv.id Y‘ UVV F'-:tefcenys-ég o/:4).

I 24 óráig) — HOLLYWOOD (225-003): Nőire- I „Jt l-' 1daI. ( Hattyúdal. K. d.
is)”^ HOTÍÍRÓS(\1«^ FzÍr)yÚSza.-

p^kor is) -- JÓZSEFVÁROSI (134-644): Bróadi 
way Melody 1518. (7:4, '!$, 7:8. 7:10, v. Vö-kor 

I K KAMARA (423-901): Szerelem és vérpad. 
I C’ 8’ 10) ~ KORONA (353-318): A me-
I nekulö asszony. (7:4, 7:6, 7:8, 7:10, v. 7:2-kor 

T/lnKUbTYIJ,(356-I93): Jud Süss- C/f4. */«6.
I 7:8, 7:10, v. 7:2-kor is) — LLOYD (111-994)- 

Nem gyerek Játék. (7^, 7=6. 7.8, VdO? v. 7ű-km I is) — NYUGAT (121-022): A csata. (7:5, 7, 7:10, 
sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 10) — ODEON (422- 
785): Pepita kabát. (7.5, 7.7, 7.10, sz. VG, 7:6, 
7:8, 7.10, V. Vd-kor is) — OLYMPIA (423-188): 
Broadway Melody 19M. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — 
OMNIA (130-125): Eltűnt egy asszony. (5, 7.8, 
7:10, sz., v. 4, 6, 8, 10) — ORIENT (114-926): 
Zárt tárgyalás. (74, */rf, 7.8, 7:10, v. 7:2-kor 
is) — OTTHON (146-447): Pepita kabát. (7.4, 
7.6, '/£ 7.10, v. 7üí-kor is) — PALACE (221- 

I ArTÍÍ Indiában. (11, 2, 4, 6, 8, 10) —
| PÁTRIA (145-673): Eladó birtok. (4, 6, 8, 10, v.
2-kor is) — PHÖNIX (223-242): Szökevények. 
(11, 1, 3. 5. 7.8, 7:10) - RADIUS (122-098):
Iréné. (7rfi, Vrö, 7.10, sz., v. 7:4-kor is) — REX 
(223-Ö20): Jud Süss. (7:4. 7:6, Vtó, 7:10, v. 7ű-kor I 
,s) — RIALTO (234-443): Broadway Melody | 
1940. (11, 1, 3, 5, 7:8, VdO, v. 10. 12, 2. 4, 6, 8, 
};> - ROYAL zVPOLLO (222-002): Olajváros. 
(7:5, 7, VtlO, sz., v. 2-kor is) — SAVOY (146- 
040): Eladó birtok. (7:4, 7rf, Vá, V:10, v. V«2-kor 
is) - SCALA (114-411): A Manderley-ház asz- 
raonya. (Vt5, 7. 7:10, szomb.. vas. 2-kor is) — 
SIMPLON (268-999): Notredamel toronvír. (7:4, 
Vrf, 7:8, 7:10, V. Vű-kor is) - STEFÁNIA (Kis- 
pest, 349-338): Bel Ami. (5, 7. 9, v. 7:3, 74, V»6, 
VíS, V>10) — STÚDIÓ (225-276): Peklngt lány. 
(11, '!&, 74. 7:6, 7:8, 7:10) — TIVOLI (225-602): 
Pepita kabát. (11, Vá, 74, V.6, ’hü, V.10, v. 7.2, 
’/rf. V.6, */.8, */<10) - TUKÁN (120-003): HroaiU 
way Melody 13*1. (11. Vö, 4, 6, 8, 10, v. 2. 4.
6, 8, 10) - URÁNIA (W64M6): Európa nem vá
laszol... (5, 'bS, 7:10, SZ., V. '/13-kor is) — 
VESTA (222-401): örvény. (11, 7:2. 74, <M, Vrö, 
7.10, v. H, 2. 4, «, 8, 10) - ZUG<LÓI (296-309): 
Jud Süss. (4. 6, 8. 10, v. 2-kor is)

ÍmTs 2 E lE C Z KyXj.'
Kiválóak FEST,

Bpest, Izabellá-ü. 38 Házhoz küldök. Telefon.

*■

rossz Ézcrópokkél ’nyerge'.i tneg, mozgósítja I 
varrodáját szép kosztümökért, vetít, díszít I t. ‘_ 
és reflektoroz s cfeak mikor a darab a kö- I SZ'A/I’
zönség élő kerül, derül M, hogy minden ‘ 
van a színpadon, csak éppesn az író hiány
zik.

Ez történt most is. Nagy és kitűnő sze
mélyzet hajszolja a színpadon az igazságot 
s csak a tarka falkavadászat végéin sül ki, 
hogy nincs is fegyverük és nincs is vad. Az 
író nem adott nekik olyan szöveget, ami
vel a célt fölkutassák. Lehet, hogy ebben a 
vadásztréfában a fordító Marchis György 
is ludas kissé. Mert Major Tamás, a ren
dező semmiesetre sem. Mindent elkövet, 
hogy látvánnyal pótolja az irodalmat és a 
filozófiát. A színészek is gyötrik magukat 
szegények s megint remekel Gobbi Hilda, a 
nagyszerű Várhőnyi Zoltán és Ungváry 
László, a kitűnő, rég nem látott Petheő At
tila és Apátiig Imre, a passzív szerepében 
is megejtsen kedves Szeleczky Zita, meg I 
Füzess Anna, Eőry Kató, az egy jeleneté- | 
ben is pompás Balázs Samu, Gázon 
Kovács Károly és Forgács Antal, 
minden. Hiába guggolás, köféltánc, 
nélküliség, paragrafus a hálóingen, 
táncoló Hamlet-boyok és Ofélia-görlök, eb
ből a cirkuszból nem. lehet színházat elő-' 
varázsolni.

szinisazaN nen nwsora
e^EAAmo*A' V‘ f Nta<^ előadás. V.

CÍ:
vara, Fából faragott kltálvfj a fí<-ék<-lfth<^ 
Sz.: Aida (kez-l Wo" V. ’d. t ■ TÍraMof’ 
V. este: Cigánybáró. H : Dói JHan. rnra®'5ot

Ho^azVzM*?O(4)
az Igazíá-rt TV a „ b £ •''1 l'»). H.: Hol Kieste: Az emb6r5f^S^7nd6SzB^rpC.' 

(vizsga^)a=Sz SUf- Hói1 az^Uzsá-V 
?ga£ág?N1SkaVUOT1 V. e/terSel íz

>/.?AF^,A:hzy' d' ■ "í C6t6: Kaland (’/rf,
non démtán:hK2a,ml'.I’d^ kwl<3 & vasár’

MADÁCH: V. d. u. ős este: Négy asszonyt 
v^-déluVánf^y^^on^^e^0'

Megérkeztek a ;ygoszEáwk
Ma reggel a zágrábi gyorsvonattal meg

érkezett a jugoszláv b) válogatott csapat 
Budapestre. Nagy meglepetésre a jugsszlá- 
vok sokkal erősebb csapatot küldtek, mint 
előzetesen jelentették. Buksec helyett Ata- 
naszkcvics lesz a jobbfedezet, d0 
változás a csatársorban történt, 
Malosics II. vállalkozott a játékra. A 
tái-sor így alakult: jS.cíviss, Pe ro.l 
nik, Matos'cs II., A'.ujcv'.cs. A hí 
tos.es játéka nagyban fokozza a mérkőzés 
érdekességét.

A magyar—jugoszláv b) válogatott mér
kőzést holnap délután fél 4 órakor kezdik 
az újpesti stadionban a bácsi Beranck ve
zetésével. A mérkőzésre minden előkészü
letet beféőezték. Elégendő külön villamos 
áll majd a Berliúi-lárén a közöftsóg ren
delkezésére és visszafelé a stadionból is. A 
belépőjegyek olcsók s amellett az újpesti 
pálya nagy előnye, hogy az állóhely is fe
dett. ElőmérkőzxSs fél 2 órakor: Újpest-— 
Nagyvárad ifjúsági.

Az a) Válogatott csapat ma reggel érke
zett meg Eelgrádba. A jugoszlávok az a) 
csapatban is Változást eszközöltek, ameny- 
nylban Cimmermancsics lesz a jobbsaSIső. 
Rom élhet őon. -a, magyar csapat Belgrádban 
és .Ujpést&n is ..beesülettel.. főg ÍLarcöltií' cs 
győzelmesen fejezi be a küzd elmet. A bel
grádi mérkőzést az olasz Scorzoni . vezetL

a n..gy
rn.'u án 

c;a-
Lj.l

s Ha

Gyula, 
hiába 
altcst- 
jazzre

Mfátrai-Beteffh Béla

BUDAPESTRE ÉRKEZETT tegnap Svend 
Borber g, a „Hol az igazság?" írója. Da
rabja premierjén ma ő is megjelenik s 
utána a Pannóniában adnak bankettet tisz
teletére.

Gyógyitható-e a tüdőbaj? 
I Mindazok, akik asztmihan, tOdSuűeshwutban, időit M 

köhSgéeben. elnittkásodésbin, régöta tartó rekedt- ■ 
sSgben, náthában szenvednek is eddig nem talál- ■ 
tak gyógyulást, kapnak tőlünk, felvilágosítás H 

céljából «

teljesen ingyen és bérmentve ■
egy fednyvet sok ábrával, a követjteaő etome!-

„Gyógyítható-e a tűdöbaj ?“ i 
írja meg egy 16 fillérrel bérmentesített leve- H 

terülapra a pontos óimét a kővetkező névre.- ■ 
PUHLMANN &. Co., Berlin 43ö«Jgge:str. Z5-25a

.este: Színház ’• “■ ^‘^eoyseg. V.
I (*/H AV<8)AEF„Y- <5s. <*ta: Oyergyói Ml
I hÁten minfie” este, kedd és
I vasárnap délután: Gj'ergyoi bál.
I MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: V. d e • 

Levente-előadás (10). D. n - Az álarcnál (ti:
I H " d7,,uo,: If.iusag-i előadás (3). Este: Hangver. 

seny (7.8 K.: A sevillai borbély (-/rfk Sz
(?’• Este: Az embw I £ 7?- -rrP’:j Ifíúsákí előadás (3).

I diéS»Nrv«í e,"adas- V. d. e.: Az ember (ragé- 
I diaja (’/dl). V. d. u.: Hangverseny (5).
I „.YöyAE°8I OPERETT: V. d. n. (w este- 
I kerfíiritty (’/«4, ’/t8). Egész héten minden este, 
I kedd és vasárnap délután: Fityfiritty

ANDRÁSSY: V. d. u. & este- Ne látssz a 
szerelemmel, 8). H. (5O-edszer). K. d n. 
vnJ^^eíwZt-h,ete?r este, szombat és
vasarnap délután: Ne játssz a ezerelemm&l.

Pesti Színházban): V. d. u és 
zrra • ‘héten minden este es vasarnap délután: Tekin

tettel arra...
_ ERZSÉBETVÁROSI: V. d. n. és este: Az 
ördög nem alszik (>/d, •/,«, >/.3). Csütörtökig 
min-aen este: Az ördög nem alszik.

J^^^YVÁROSI; V. d. n. és este: Nehéz ma 
férjhez menni (>/<4, >/.6, V<9). Csütörtökig min
den este: Nehéz ma férjhez menni.

d- n- est,e: Bankó Pista 
notafája. ('/.4, ‘/.0, </<9), Csütörtökig minden 
este: Danko Pista nótafája.

KOMÉDI ORFEUM: V. d. n. és este: Kettőn 
áll a vásár V.9). Egész héten minden este 
és vasarnap délután: Kettőn áll a vásár.

KAMARA VARIETÉ: V. d. u. 6« aste: Pesti 
szimfónia (V«4, VH, 9). Egész héten minden 
este, szombaton (6 és 9), vasár- és ünnepnap 
délután: Pesti szimfónia.

ROYAL VARIETÉ: V. <L n. este: Tavaszi 
revü p/>5» 9). Minden este, csütörtök, szombat 
és vasárnap délután: Tavaszi revü.

BÉCSBKN vasárnap kerül sorra a Buda
pest—Bécs városok közötti tekemérkőzés. 
Az eddigi találkozások közül négyszer győ
zött a budapesti csapat s remélhető, hogy 
most újabb magyar sikert hoz a mérkőzés.

A BIRKÓZÓ CSAPATBAJNOKSÁG küz
delmeit holnap folytatják. Délelőtt 11 óra
kor az újpesti Tungsram kultúrházban a 
Törekvés a WMTK-val, az UTE pedig a 
Debreceni VSC-val mérkőzik. Este fél 8 
órakor a Beszkárt a BVSC-vel, a Vasas a 
Testvériséggel mérkőzik a Nemzeti Torna
csarnokban.

A SIBAJNOKSÁGOK során elhalasztott 
4X10 km-es stafétábajnoktógot vasárnap 
rendezi a Sí Szövetség a Kékes északi lej
tőjén. bajnokságra a MAC a) és b) csa
pata, a Postás SE, a MAFC és a GSE Csa
pata nevezett. A staféta lebonyolítása után 
háromfutamu műlesiklóversenyt is ren
deznek, amelyre a helyszínen is lehet ne
vezni *

A VII. KERÜLETI LEVENTE EGYE
SÜLET holnap d. e. 1# órakor a Magyar 
Művelődés Házában dísztornát rendez, me
lyen Pataki Ferenc bajnokunk is részt vesz-

MATÚRA MIHÁLY Nürnbergbc utazott, 
ahol a német—finn hirkózómérkőwist 
zeti.

ELMARAD ténniszezőink portugáliai 
rándulása, mert a szövetség nem akarja
tenni a versenyzőket a körülményes uta
zásnak.

TORLNOBAN ma délután rendezik a diá- 
sod'i'k magyar-olasz vegyes kard-, tőr- 
párbajtőrmérkőzést, amelyen a magya’" 
csapat revánsot vehet a milánói vereségért-

A HTVK női tőrversenyt rendez holnap 
d, e. S órakor a Váci-ntcai vívóteremben-

ve*

ld- 
ki-

MA rToMfníím Kettőn áll a vásár!
öltönyét, ruhájú! gyorsan. 
vegytisztítja, festi, Impregnálja °

HATTYÚ”
ep; Yll, Klouiál-utca 8. T«1. 423~>«®íTelep; VII, Klauxd-utca 8. Tel, 4!



Ssyss Inquart cáfolata
Berlin, március 22.

(NST.) A. Free Nederland című Lon
donban megjelenő újság azt a hírt kö
zölte, hogy a német hatóságok elko
boztak minden holland tulajdonban 
levő rádiókészüléket. A megszállott 
holland terület birodalmi biztosa pén
teken ezzel kapcsolatban kijelentette, 
hogy ez a hír merő kitalálás és teljes
séggel alaptalan.

Seyss-Inquart 
felhatalmazása

Zürich, máre- 22.
Seyss-Inquart felhatalmazást ka

pott, hogy egész Hollandia területére 
bevezesse a rögtonbíráskodást és ál
talában a helyzettel kapcsolatos intéz- 
ko’éseket meg'egye.

Lisztjegyek 
Jugoszláviában

Belgrád, máre. 22.
(Búd. Tud.) A jugoszláv közellátási 

minisztérium, hír szerint, a napokban 
lisz' jegyeket bocsát ki az ország 
egész területére, hogy a liszt igazsá
gos elosztását biztosítsák.
MnAAfVVVVIAfVVVVWVVVVVVVVVVM

Korlátozások
Írországban

Dublin, máié. 22
Az ír kormány erősen korlátozta a 

gabona-, kenyér- és sörfogyasztást. A 
gabonának takarmánycélra való fcl- 
hn'íználása szigorúan tilos.

Francia díszebéd 
Edén tiszteletére

Kairó, máre. 22.
Gatroux tábornok,, a ézabadfraűcia 

mozgalom kozélkéléti véíétőjé, Edén 
külügyminiszter tiszteletére ünnepi 
ebédét adott, áthély'én rész-ivétt Sir 
John Dili vezérkari főnök, Wavell tá
bornok, a nílusi hadsereg főparancs
noka és Sir Miles Lampson, kairói 
brit nagykövet

Romániában 
tilos a zsidóknak 

az áttérés
Bukarest máre. 22-

(NST) Pénteken törvényrendelet je
lent meg Romániában, amely meg
tiltja a Zsidóknak más vallásra való 
á. térését. A rendelet indokolása a 
következőket mondja:

A román nép néprajzi jellegét meg 
kell védeni a zsidó vérkcveredéstőL A 
zsidóknak jelenleg módjukban van, 
hogy más vallásra való áttéréssel el
kendőzzék faji származásukat. Szűk- 
séges tehát, hogy ezt a nemzeti kö
zösségünkbe való behatolást megaka
dályozzuk a vallások gyakorlásáról 
szóló törvény szövegének megváltoz
tatásával.

RÁDIÓ
IMI MÁRCIUS 22, SZOMBAT

14.14: Ifjúság! rádió.-— 14.45: Időjelzée, hi
rek. — 17: Hírek szlovák ée ruszin nyelven. — 
17.15: „Pár SZÓ a rádió-vevőkészülék hangjá
ról." Kádár Gáza postamérnök ©lóadása. — 
17.44: Ifjúsági fiüéJtkarok. — 18.14: „Az étkotó- 
kocel útja a műhelytől a gyorsvonatig." Hang
felvétel. — 18.85: Cigányzene. — 14: Hirek 
mágyar, német és román nyelven. — 14.24: 
..Mjt kíván a német katonai" Részletek a ná 
rnot birodalmi rádió műsorából. Hangfelvétel.
— 14.45: ..Elnyiihetetlen papucsok." Mese az 
,.Ezerosryéj"-b6l. Felolvasás. - 2811: Operett 
oiazigban.1, 0<mtl:y Hannával és Síray Já- 
Boseal, az Operaház tagjával. — 21.44: Hirek.
- 23: Cigányzene. - 2J: Híreik német, olasz. 
angol és framcln nyelven. — Utána kb. 28.25: 
Táiiölmezek. — 24: Hírek.

- Kérelem ». k«gOngégh«. Lakwer Béla 
eályo&m rokkant, aki vasúti swencsétlen- 
«ég alUlmávál elvesíítette jobb lábát te 
bál karját, azzal a Úptesel fordul « meg
értő, jteaívű emberekbe*, hogy némi témo- 
tatá&ban részesítsék. Címe: Bpcst, Dagály- 
htoa, 7.

Ideológiai párbaj
„Két nyilas hírlapíró ideológiai összessé- 

lalkozáshól kifolyólag véres párbajt vívott."

„Minden koplaló németért 
tíz angol fog koplalni" 
Ozsarabub és Keren nevétől visszhangzik Itália

A óAlQ milánói 
tudósítójának tele.onjelentés

Milánó, máre. 22.
Rómában a tengelydiplomácia üj, 

küszöbönálló nagy győzelméről be
szélnek. Az eseményt a legközelebbi 
jövőre várják, esetleg órákon belül. 
Ölast politikai körökben a légkör fez- 
Rakodással telt meg. .........   ... ,. -., -

Bárdossy László magyar külügymi
niszter látogatása Hitlernél és Ri&- 
frentrőpnál, valamint a vacsorán el- 
hangzött két pohárköszöntő a reggeli 
lapok díszhelyét foglalja el,

Dzsarabub és Keren névétől vissz
hangzik egész Itália.

Az afrikai olasz hősök méltán sora
koznak az Alcazar védelmezői, a Man- 
nerheim-vonal finnjei és a narviki 
Osztrák alpesi vadászok mellé, sőt 
ahogy az itteni újságok írják, még fe
lül is múlják azokat, mert teljesítmé
nyük példanélkül áll a történelemben. 
Ez a büszkeség egyáltalán nem túlzott, 
ha számba vesszük, hogy még tegnap 
is azt jelentette az olasz főhadiszállás:

Londoni 
tudósílónk 
táviratából

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

London, máre. 22.
A jugoszláv események fejleményei 

felé fordult London figyelme. A kor
mány több tagja támogatja a paktum 
aláírásának gondolatát, viszont ugyan
akkor biztosra vehető az is, hogy be
folyásos miniszterek lemondanak, ha 
paktum aláírására sor kerüL

Bárdossy László magyar külügymi
niszter müncheni utazásával -az egész 
angol sajtó foglalkozik. A lapok sze
rint főleg udvariassági látogatásról 
van szó. A Daily Telegraph az egyet
len lap, amely meglehetősen rosszin
dulatúan kezeli a kérdést. A Reuter 
Ügynökség hangsúlyozza., hogy a ma-

BRILLIÁNS 1!6"t
SSST VIRHS udvarban 1S.Í38

Dzsarabub és Keren ellenáll minden 
ostromnak.

A Stampa szerint az afrikai fron
tokon december óta jelentős mérték
ben javult az olaszok helyzete, A ta
vasz nemsokára a görög hadszíntéren 
is bekövetkezik. „Itália — úgymond — 
Taranto, Bengházi és Genova után 
erősebb és elszántabb, mint valaha. 
Nem tudjuk,, mikor ér véget a háború, 
de habozás nélkül kijelenthetjük, hogy 
a tavasz jól kezdődött Csodavárás 
nélkül bizalommal nézünk a legköze
lebbi jövő el A A harc még kemény 
lééz, főleg a távolabbi frontokon, de 
végül is térdet kell, hogy hajtson az 
ellenség. Már a jó úton vágyunk.**

A fasiszta sajtóban egyáltalán nem 
elszigetelt jelenség ez a Stampa által 
kifejtett jogos optimizmus. A Cor
riere della Sera például már arról 
beszél, hogy mi lesz a háború után, 
vagyis amikor a tengelyhatalmak 
győztek- „Minden németért, olaszért 
franciáért, belgáért, norvégért és 
hollandért akik koplaltak és elpusz
tultak az angol blokád következtében, 
tíz angol fog konlalni és elpusztulni, 
— írja Berlinből az olasz újság. —

Györgyi M’klós

gyaroknak barátsági szerződésük van 
Jugoszláviával és semmi ok sincs fel
tételezni, hogy Magyarország ne tar
taná meg a legbecsületesebben szerző
déses kötelezettségeit. Bárdossy útja, a 
Reuter véleménye szerint, a magyarok 
és németek között fennálló barátságra 
való tekintettel egyáltalában nem fel
tűnő és nem feltűnő az a jelenség, 
hogy a magyar külügyminiszter ud
variassági látogatást tesz német kol
légájánál.

Az amerikai sajtóban számtalan 
olyan megállapítás jelenik meg, amely 
szerint Amerika máris belépett a há
borúba és hadviselő államnak tekin
tendő. Eddig még meg nem erősített 
riportok szerint valószínűleg már má
jusban amerikai hadihajóik kísérik 
majd a hajókaravánokat és valószínű, 
hogy amerikai bombázógépek is kísé
rik majd a konvojokat a Grönland, 
Izland, Skócia útvonalon.

Mikes György.

FERENCJŐZSEF
KESERÜV1Z

Piospektus 
vagy keresztiejtvény

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Felhívom figyelmüket az Országos Ma

gyar Idegenforgalmi Hivatal volőci mene
dékházát ismertető prospektusra. Pontosan 
olyan, amilyennek lenni kell: gazdagon 
illusztrálták a szálló berendezését mutató 
képekkel, feltüntetik benne az árakat, 
benne a vasúti menetrend, is, a borítólap 
pedig egyenesen művészi alkotás. Egy 
azonban hiányzik belőle, az, ami minden. 
magaslati hely prospektusának, első sorá
ban szokott helyet kapni: milyen magasan 
is fekszik a szállá a tenger színe felett. 
Magaslati helyről lévén szó, a közönség 
elsősorban, erre kiváncsi. Vagy az az OMIH 
elgondolása, hogy aki kiváncsi rá, nézze 
meg a térképen? Erről sem fog sokat meg
tudni a jámbor kiváncsi, mert az Országos 
Magyar Idegenforgalmi Hivatal által ki
adott kárpátaljai turista és idegen forgalmi 
térképről is hiányzik Volóo fekvésének 
magassága. Mi marad hátra, telefonálni 
kell az OMIH-hoz? A válasz nem éppen 
megnyugtató, de annál rövidebb: Volóe 
körülbelül 500 méter magasan fekszik.

Ha már a prospektusban nem közük a 
tengerszintfeletti magasságot és a térképen 
sem tüntetik azt fel, akkor legalább az ér
deklődő pontos választ vár magától — « 
hivataltól.

Tisztelettel
egy Kárpátaljára készülő turista

Veszélyes lehet 
a sötétszürke szin 

az amerikai hadihajók 
számára I

z Róma, március 22.
(NST.) A Messaggero azzal a hírrel 

foglalkozik, hogy az amerikai hadi
hajóikat ugyanolyan sötétszürke színre 
festik, mint amilyenek aZ angol hadi
hajók. A lap leszögezi, hogy ezzel az 
Egyesült Államok a legnagyobb ve
szélynek teszik ki hadihajóikat, mert- 
a tengelyha.telm.ajk tengeralattjárói 
csak nehezén különböztethetik meg 
egymástól az angol és amerikai hadi
hajókat és egyes esetekben ez a meg
különböztetés teljesen lehetetlenné vá
lik. A lap hangsúlyozza, hogy ezt a 
veszélyt szándékosan számításba ve
szik, mert azt remélik, hogy Németor
szág óvatosabb lesz a tengeri hadvise
lésben, s ezzel az angol hajók sokkal 
nagyobb biztonságban érezhetik ma
gukat a tengeralattjárókkal szemben.

— Az Országjárás új felelős szerkesztője. 
Az Országjárás című vendégforgálmi, nya
ralási, utazási hetolap eddigi felelős szer
kesztője, Hunyadi László, egyéb elfoglalt
sága miatt tisztéről lemondott és a. lap fe
lelős szerkesztői teendőit most dr. Cs- ■ hol
tán, az ismert kitűnő hírlapíró, az idegen
forgalmi ügyek kiváló szakértője látja eL

— Halálozás. Blockner Gyula oki. építész
mérnök, az újpesti m. kir. állami fa- és fém
ipari szakiskola ny. igazgatója, a kiváló 
pedagógus, 64 éves korában Újpesten el
hunyt. Temetése március 23-áJt, vasárnap 
déli 1 órakor lesz a rákoskeresztúri izr. te
metőben.

Farkas Gyuláné szül. Szili Nelly 29 éves 
korában rövid szenvedés után elhunyt. Te
metése március 23-án, vasárnap délelőtt 
V-12 órakor lesz a rák (tekersz túri izr. teme
tőben.

ELVESZETT
és jövötiélküli ember nincs többé, mert sze~ 
renoeesorsjegyoinkkel, kis befektetéssel, oly 

nagy összegeket nyerhet, hogy

eáv hatalmas Dénzesiáska 
szükséges azok elszállitásúra. üzletünk 

a Szent István-kSrűton
27. szám alatt van. szereoesrezárnnink az On 

rendelkozéeéro állanak. Szorcnesés esetben 

700.000 penáő
nyereményt fizetünk ki önnek. Vegyen tőifink 
egy, vagy több szerencsés számú sorsjegyét' S

becsületes megtalálója
Égési: P 28.—, Minden második sorsjegy nyer! 

ÚJHELYI fS TASSA.
B.'dai>"st. Szett István-Hö t 27.

I
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n magadnak 
a Mspestl 
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Pí!R-^a"on' 
Uull ragián 
lódén" és viharkabái 

Márton és Szász 
Bál vány-utca Címre ügyelni.

Megírtuk, hogy a királyi ügyészség 
előzetes letartóztatásba helyezte Bo- 
zsóky Viktor 40 eves irodai napibé- 
rost, r kispesti lakost és Jíűsscrós 
László 32 eves pestszenterzsébeti kifu
tót robbanószer tartásával elkövetett 
bűntett nyomatékos gyanúja miatt és 
hogy ügyükben a bünetőtörvényszék

ötöstanácsa fog* közbelépni. Mészáros 
László szabadlábrahelyezési kérelmet 
terjesztett elő és a büntetőtörvény
szék ötöstanácsa dr. Szüts Jenő ta
nácselnök elnöklete mellett ma fog
lalkozott ezzel a kéréssel, amelyet 
azonban elltasitott, úgy hogy Mészá
ros továbbra is fogságban marad.

KERESZTÉLY
hírneves zongoraterme
Budapest, V., 
Vilmos cs.-iít 63. 
’.egjobb zongorák 
legolcsóbban,

• ií ’ rész’e íré is.

8 Csalódás so^sem érleli!

Még 10 drb új 
tölgyfa 

íróasztal 
kapható közül etek vagy magáncégek 
részére XIV. Nagy Lajos Kir.-útja 108.

Telefon: 29-71-65.

Bösendorfer 

j A k a r b a u 
garanciával 

sí y® 8 « s r, á»«

A

r. t. Magyarország legnagyobb són- 
goratermében -. Erzsébet-körúr 19 sz. 
Még mlnrFtg teljes válasz
tékot talál részletre is.

egy- 
manipulációért 
letartóztatás

Rosszul végződött 
a zseb tolva jnők üzleti 

körútja

Elegáns fiúk
divatszabó'a

EDELMANN
IV kér., Kamermayer Károly-utca 3«

Angoragyapjut 
minden mennyiségben előnyős 
osztillyozri.s.-al kérzpénztrt vásírol, 
vagy a beszolgáltatott gyapjú teljes 
értékűben angora kézimiinkafonalat 
ad gróf Károlyi Jízoefné gépiüzemű 

fonódája, az

„9NG0RfiTEX“ Kikészít^KIL 
Budapest, IX. Vaskapu-u. 33.

■ Néhány nappal ezelőtt egy budai 
gyarmatárunagykereskedő a főkapi
tányságon panaszt tett ismeretlen tet
tes ellen, aki egyszer már beváltott 
cukorutalványokat újból forgalomba 
hoz. A. rendőrség megindította a nyo
mozást és megállapították azt, hogy a 
Molnár-utca 21. szám alatt lévő gyar- 
matárunagykereskedés egyik alkalma
zottja, Bücher Antal ügynök, hosszabb 
ideje különböző manipulációkat követ 
el a cukorjegyekkel. A cégnél ő állí
totta össze a beváltott cukorutalvá- 
nyok jegyzékét és ő vitte az élelmi- 
iszerközpontba az utalványokat becse
rélésre. Ezekből az utalványokból ál
landóan eltüntetett égyet-egyet, és ke
vesebbet tüntetett fel a kimutatásban. 
Az ellopot utalványokat azután kis
kereskedőknek adta el. A nagykeres
kedőnek tényleges kára nőm volt, de 
állandóan -.csökkent- a cukorkontin
gense. Bücher több, tpipt 5000 pengőt 
keresett ilyen'módon.’A’ csaló ügynö
köt letartóztatták.

Tegnap 
port két 
felismert 
nemzetközi zsebtolvajnőt: ___ _ ___
zsánnát és Neklestil Erzsébetet/ Nyo
mon követték a zsebtolvaj nőket, akik 
egy villamosra szálltak fel. Itt egy 
asszony pénztárcáját akarták ellopni, 
azonban ez nem sikerült Utána egy 
divatárukereskedésibe tért be a két nő 
és miközben vásároltak, tizenöt pár 
selyemharisnyát loptak el. A detektí
vek az üzlet előtt lefülelték őket és 
mindkettőt letartóztatták.

délután a Fori-detektivcso- 
, felügyelője a Nagykörúton 
két régen körözött közismert 

: Kiss Zsu-

CANTUIIA
HARMONIKÁK KIRÁLYA
Hangban, árban vezet

részletfizetésre
Díjtalan árajánlat vidékre is

Szemalatti ránctalanitás 

VERA kozmetika

Népszinház-u. 22. T.; 137-801.

PjKZ áll a hájhoz, 
ha átnézi régi értékpapírjait. Leg
jobban értékesítheti Karüa BanSk- 

V., Nádor-utca 2(5. T. 12-i3-i6
■ Értékpapírokra kölcsönt nyújtunk, 

ülcsó Tmpli írijépek 
hordozható irodai és széleskocsijuak 
fii I T í frógépszaküzlet VI. Pod ma-
Ll I A I nicirky-u. 1. Tel.: 11-54-53.

í’Si lérít vissza üg.v- 
|Ó telem festésért.
£ kSíSffilMía költö.lrüdésert.

L lakását be£“ 
lenti és azt kiadjuk. Express. Er.síbet- 
körút IC. sz., t. 3. T. 422—156.

HéSZNZLTAk'. -GR4MOFONOK. 
leMEZClESE. ÁRJEGYZÉK.'

3?atiásis | éUsEerí 
rubin i 
’lle tibewSa IC

. 60 éve fenn'llő cég

acmüézflt 
ttigy annak megfejelő telket vennék, 
nagyság és ármep-Jelijléssel „Gyár

övezet" j diféze kiadóba.

Súlyos ítélet 
a kisgyermek 

szörnyű haláláért
. A büntetőtörvényszék Máthé-taná- 
esa ma tárgyalta Nagy Erzsébet, 
Nagy Margit és Petróczki Anna taka
rítónők, valamint Mitterer Lajos fa
szobrász bűnügyét. A vád szerint 
Nagy Erzsébetnek gyereke született, 
akit két nőismerősével együtt bestiá
lis módon megölt, a csecsemő hulláját 
azután Mitterer a Kamaraerdőben egy 
gödörbe dobta.

A törvényszék Nagy Erzsébetet 
gyermekölés bűntettéért kétévi bör
tönre, Nagy Margitot szándékos em
berölés bűntettéért három és félévi 
f egyházra, Petróczki Annát ugyan
ilyen bűncselekményért négy és félévi 
/egyházra ítélte, míg Mitterer Lajost 
bűnpártolás vétségéért háromhónapi 
fogházra Ítélte el. Az ítélet nem jog
erős.

Letartóztattak 
eg‘y valuiacsempészt

A királyi’ ügyészség' valutaosztálya 
fizetési öszközökkel elkövetett vissza
élés büntette aniatt ma előzetes letár- 
tóítatásba helyezte BulÁnfeld Iguáe 
romuli születésű 41 évés' áradi sziliéi 
segédet, üiert egy hónappal ezelőtt 
Magyarországból Romániába akart 
100 dollárt és 1190 leit a kabátjába be
varrva kicsempészni. Rubinfeld, aki 
román állampolgár, megnyugodott a 
letartóztatásban. Az eljárás tovább 
folyik ellene.

Üli dámák 
díszmagyaiját, 
magyaros ruháját

R. HAJDÚ GIZI iPurmflvésznő*■ divatszalonjában
rendeli meg. Modellek. Váci-utca 20. 

III. 3. Telrion : 385 -009.

IftRÖS SAIAK
legszel»b színben

. ízAUÍtJálittylieti is vidékre

Eerley

Olcsó székek 
óvóhelyek részére. HEXNER, 
Király-u. 25. Telefon: 22-70-73.

►
Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 órai Újság Lapkiadó Rt. Szer- 
teeztőácg: Honvéd-o. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-út 47. Telefon: 22-42-32. 23-42-33, 22-42-34.

Külön vonatokat 
indítanak 

aNemzetközi Vásárra
A Budapesti Nemzetközi Vásár ■ ve- 

zetősége illetékes helyen tárgyaláso
kat kezdett s azt kérte, hogy a MÁV 
a vásár idejére az ország különböző 
részeiből mintegy ötven különvonatot 
indítson Budapestre. A Vásár hivat
kozott arra, hogy múlt esztendőben 
kb. százezer vidéki látogatója volt a 
Vásárnak s miután az ország most 
Északerdéllyel gyarapodott, idén en- j 
nél sokkal nagyobb számú utasra le
het számítani. Utaltak arra is a Vá
sár vezetői, hogy a német vasutak a 
német vonalakon fennálló erős vas
úti korlátozások ellenére is a lipcsei 
vásárra százötven, a bécsi és a prá
gai vásárokra ugyancsak rendkívül I 
sok különvonatot indítottak el, tuda- I 
tában e vásárok nagy gazdasági je- I 
lentősegének és a vonatok 'zsúfolásig 
megteltek. 5

Mint értesülünk, a tárgyalások biz- I 
tató mederben haladnak és kilátás 
van arra, hogy a Vásárt megelőző na- I 
pókban s annak tartama alatt meg- I 
felelő számú külön vonat hozza a fő- I 
városba a magyar vidék közönségét. I

Aiany János-u. 18. a KH H
Telefon: 125-984. UFO fill.

BÚTORT SSLvegyen.
KBSRSHBi vm.. üiiöi-űt i4.

RUHÁT LÉNÁRT 
űriszabónál rendeljen. Sző. 
\etek raktáron. Erzsébet-tér 13- 

T.j 182-5 79.

KL£TLR/Z
Középiskolai Mafjantm- 
iolyam. Olcsó, biztos. (Válasz
bélyeg.) Budapest, Mester-utca 4

Irodabútorok
Molcsónyl és Péter-töl Budapest, 
IV., Eskü-tér a. Tel.: 183 -608.

Csomagoló papír, 
papírlemez és makulatúra legolcsób
ban Vadai Tibor papírnágykereskédés 

Muzeum-krt 43. T.: 180-249.

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

krt 29. 329—513.

Kész perzsabundák 
eztistrókák FUIUp szticsnél 
Dohány-utca 41. Telefon: 22—51—54

Téli alma! Szállítóit 20 L-g-oa lá
dában legjobb fajtájú tiszta Jonathán, 
Sikolója 18.80 P , közönséges vegyes 
fajtáját 14.80, főzöalmát 10.80 P. ab 
itt utánvéttel. Fuchs Ferenc Kökényes.

Kárpátalja.

AN6OA
nyúltenvés.tük UNIVER8AL védjegyű . 
Kclrccclícíl készít | 

Ö inger Mi-Klós asjlalQs, Üjnest-, 
Nyár-utca 73. Telefon- 49Í-2S9.

forgalmas helyen penziónak, espres. 
sónak, cukrászdának stb. alkalmas 
nagy keríti bórvllla nyári 
Idényre kfaí.ó. Ajánlatok «12 szo
bás# jeligére Ti-nzerhez, Szervita-tér 8

Ezüs tróko be leró 
különleges 

tavaszi bundák

MOST OLCSÓN. Grosa szűcs, Király
utca 24. 1 Ö.

legelsörendü minőség, kerti murva 
három színben, legolcsóbban vidékrais 
Tignum .ÉPÍTŐANYAG

KÉR. VALL. Tel.: 297-357 
—STVt.-iSrséi art-k tríHytrtrMJiri!:—

Autógumi-gondjai 
Ri. varnak?

,&l gumiját újra üzembiztossá tesz* 
szűk. Csúszásmentesítés, gumijav ítás. 
Rédei autógnmiszaküzíet. Budapest, 
VI., Mozsár-u. 7. Kérjen ajánlatot!

ÁGYTOLL olcsóbb 
tarka toll 1.— P. sz. fosztott 1.80, 
fosztott libatoll 3.30 és 4.30, még jobb 
minőségű fehér 5 30, kimondott jó 
minőségűt 6.— pengőért szállít 5 kilós 
pa pi rzsá k- csőm ago lsban b é r m e ntve 
utánvéttel Varga Antal ágytollvállalata 
Kiskunfélegyháza, Szent János-tér.

álmát 1. B, C.oszt. Jonatán, szállítok 20 kfr-ns I K Rffirar Rg ’á*0w01

Kerti bútorok 
székelt, asztalok-Iából, vasból, vessző
ből : Kerti ernyők. Hexner Király u. 25.

oszt. Jonatán, szállítok 20 kg-os
téli csomagolású ládában 20 P-ért. . -___________
Jó minőségű I oszt. Jonatánt. Csil- I m fiRk I I ■ R áű flkn w
lagronet, Sikolait vegyesen 18 P-ért. I Ra RC I Bn S i® Sri | «
II oszt. 13 P-ért ab Postahivatal Köké- ékszert fogaranyat leqdráqfbban veszek nyes utánvéttel. Smilovits Antal gyfl- B m „ ekszcrX
niölcskereskedö, Kökényes-Kárpátalja | N39V "H1F6 Baross-nt’en 69.

Csemegeszölőoltványolc 
és b )rfajtá!r. valamint a kiváló«Itália® 
olasz csemee-0 különlegesség oltvá
nyai kap atók: Badacsonyvjdéki 8ző- 
lötclep Kezel őségé. Tapolca, a Balaton 

mellett.

GYÖXGYSELYEM

GUMlKÜLÖNLEGESSftG

délelőtt611 elveszett
Kecskeméti-utcában fiatal, fekete
fehér s.jnú, Dolly névre hallgató 

- nőstény foxi. Megtalálót kérjük, 
hogy jutalom ellenében adja vissza 
Kecskeméti-utca 15. V. 3. alatt.

"oGLáRBÉLabélysgiizlete
IV., Városi:áz-u. 6. T. 187-391

Lakásfaloszlatáslrél 
perzsaszónyesek.fü 
fotelek, képek, renaiftsunee éá 
biedermeier bútorok ezüstök és egyéb 
tárgyak eladók. Benczur-u. 37. if 17.

A I M A ! Suliitok Jonatliaa, 
i ■ liánét 20 kg-os 

ládában 18.80 P. I| oszt. 11.30 P. 
ab itt, utánvéttel. Ingber lUafer, 

Kökényes, Kárpátalja

„oua"
Gummicikkek kiválóak I

Etíy pengőért óránként irógé- 
pemmel lakásra megyek. Este ié» 
Incze Margit, Szent István-körút & 

127-911.

HÁZ TARTÁSI ALKALMAZOTTAK RÉ
SZÉRE hétfőn márcim 34-éú délután 4 órakor új 
|3zőtanfolyam keztjödik a Népművelési Bisottság 
háJtartási telepén a GÁZMÜVEK VI, Vilmos osás-Ar- 
úfc 3. áfára alatti mintakonyhájában. A tanfolyam tíz
hete”, eltOFlaltság hétfőn és csütörtökön 4. n. 4—7-ig. 
Tandíj 5 pengő, beiratás, anyagmegtóritós nincs

Minden kedden és pénteken délotín 5 órakor bemu- 
tatóelőadás a takarékos gáefőzéeröl. Belépődíj nincs.

— A mezőgazdasági kiállítással kapcsola
tosan belföldi utazásnál biztosított 50 szá
zalékos utazási kedvezmény már március 
23-tól, vasárnaptól kezdvé igínybevehotő a 
kedvezményes utazásra jogosító igazolvá
nyok alapján. Ilyen igazo ványok a kiállí
tás rendezjbizuttsógánál, utazási irodáknál, 
szövetkezeteknél, községi elöljáróságoknál 
és egyéb megbízott árusítóknál .kaphatók, 
darabonként L30 pengős áron.

TVfRZtK, 
ezüstrókák, szőrmeholerók. perzsa, 
perzsulábbnnda jutányosán. Jollesa 

szűcs, Visegrádi-u. 18/a. L

Fallőskuli gyermeküdölőöen
dődtek a husvéti és nyári előjegyzé
sek. 8-emélyes megbes élés- V, mos 
es.-út 17. n 27. Tel.: 110-3 2. 3-Ö- g.

BAtorozctt égj szobás hallos Össz
komfortos albérleti lakás, villany- 
ressóval, telefonnal, április elsejére 
kiadó. Pozsonyi-ut 33,'a, házfelügye

lőnél.
...... ............ ..... ........................

Társat keresek
P 1Ő00—2000-el. életképes, bevezetett 
elit szakmához. ffKÓfrekú jeligére, 

Aratóhoz, Erzaébet-körút 14..

KERBEH autószakiakéin ut.
Szilák. Teréz-hrt 7. T. 224-862.
Hatóságilag vizsgáztat személyautóra 
motorkerékpárra. Úrvezetőknek enyém 
klképtás. Legújabb könyvünk 8.50.

áruasztal védők, elsőrendű kivitelben, 
legolcsóbban. Kirakatállványkészílökft- 
től. Bp., VII, Izabella-u. 13. T. 224-800

Szőrmefestő és kikészítő
Weif Manj Budapest, Korgách’U.
Váci-útnál T.r 291-238. Kis tété.IéM 

is vállal.

líUlfUliIön vég ett gépészmérnök, 
elen'cg is alkalmazásban. szé'es'-Brü 

kereskedelmi és műszaki lap.zs állat
tal, 1-ép éhségének és ambloirtjánalr 
megtele'ö alkalmaztatást keres. Szí
ves megkereséseket «Néiry világnyelv.

Jeligére fökladóba kérek. .

Tamnc úri szabésáírbafi .etéssel fel* 
vétetik. Szepes, VI. Teréz-krt 52 hl 1^-
An^óraTonásí eredményesen taní
tok. Xndrá^sy-út 47. I. 3. T. 22C-8íb-

Vagyar-német gépírás óránlrénfc 
egy pengőért bármikor, másolás, 

levelezés olcsón, 110-475*

Nyomatott a Pallaa Irodalmi és Nyomdai r.-t. körforgó-épein. (Felelős: Győr? Aladár igazgató.)
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