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II. PÉTER ÁTVETTE A HATALMAT
Lemondott a régenstanács 
és a Cvetkovics-kormány

A vezérkar főnöke alakít új kormányt
Belgrád, máre. 27.

(Búd. Tud.) A belgrádi rádió ma reggel liét órakor II. Péter király 
kiáltványát közölte. A kiáltvány bejelenti, hogy a király átvette a hatal
mat, a régenstanács és a kormány lemondott. II. Péter király, akit a ha
talom átvétele végett nagykorúsítottak, az új kormány megalakításával 
Szimonovics Dusán vezérkari főnököt bízta meg.

Belgrád, március 27.
A belgrádi rádió ma reggel bejelentette, hogy a kormány és a kor

mányzótanács lemondott. Utána beolvasták II. Péter király kiáltványát. 
(MTI) ' A ' .

A király kiáltványa
Belgrád, máre. 27.

A félhivatalos Avala hírszolgálati iroda jelenti:
Őfelsége II. Péter király ma délelőtt a következő kiáltványt intézte az 

ország valamennyi szerb, liorvát és szlovén fiához:
„Szerbek, liorvátok, szlovének!
Ebben a népünkre nézve súlyos pillanatban elhatároztam, hogy ke

zembe veszem a királyi hatalmat
A kormányzó tanács tagjai megértették cselekedetem okainak helyessé

gét és maguktól haladéktalanul lemondottak.
Hűséges hadseregem és haditengerészetem azonnal rendelkezésemre bo

csátotta magát és máris végrehajtja parancsaimat.
Felhívok minden szerbet, horvátot és szlovént, hogy tömörüljön a trón 

körül.
A mostani súlyos körülmények között ez a legbiztosabb mód a belső rend 

és a külső béke fenntartására.

Szlmovics Dusán hadtesttábornoknak megbízást adtam új kormány 
megalakítására.

Istenbe és Jugoszlávia jövőjébe vetett hittel felhívom az ország min, 
den polgárát és minden hatóságát, hogy teljesítse kötelességét a király és. 
a haza irányában. (ILK)

Péter, Jugoszláv király

____ II. Péter.

II. Péter király, Jugoszlávia fiatal 
uralkodója, aki ma trónralépett 'és 
ünnepélyesen átvette a királyi hata
lom minden terhét és felelősségét, 1923 
szeptember 6-án született Belgrádban, 
tehát most 18-ik életévében van. Apja 
a tragikus véget ért Sándor király 
volt, anyja pedig Mária királyné, ro
mán királyi hercegnő. Áz ifjú király
nak még két fiatalabb testvére van.

Tanulmányait Belgrádban végezte, 
egy ideig azonban egy előkelő angol 
nevelőintézet növendéke volt, de ami
kor 1934 október 9-én apjának, Sándor 
királynak az életét Marseillesben egy 
gyilkos golyó kioltotta, hirtelen végé
szakadt a vidám diákéletnek. Ekkor 
hazatért és a gyászbaborult ország 
meleg szeretettek részvéttel fogadta.

Kiskorúsága idején nagybátyja, Pál 
herceg gyakorolta helyében és nevé
ben a királyi hatalmat a régenstanács 
támogatásával.

Az ifjú király súlyos időkben veszi 
át most a királyi hatalom minden féle* 
lősségét. '

Holnap kiadja a Hál 
Wtrtk Károlyt 

és Gruber La jost
Dönlölí a mentelmi bizottság

' ' ' : ' ? . ■ ■ ■ ■’ • ■'

dátuma felett. A választójogi törvény 
ugyanis kimondja, hogy a szabadság
vesztésre jogerősen elítélt képviselő 
'nem lehet a törvényhozás tagja és 
mandátuma megszűnik. A bizottság 
határozatát a parlament elé terjesztik 
és a mandátumosztás után, ha a man
dátumától megfosztott képviselő listán 
került a parlamentbe, úgy az utána 
következőt hívják be, ha pedig egyéni

-- ——--- —---
kerületben jutott mandátumhoz, úgy 
új választást rendelnek-el.

Az állandó öszeférhetetlen-ségi bi
zottság áprilisban fogja tárgyalni 
Wirth Károly és Gruber Lajos mán* 
dátumának ügyét, míg a ma beter
jesztett mentelmibizottsági jelentést 
előreláthatóan a holnapi ülés napi
rendjére tűzik ki-

A képviselőház ma délben ülést tar
tott, amelyen a Ház további teendőiről 
határoztak. A mai ülésen terjesztette 
be a mentelmi bizottság jelentését vi
téz Zelinváry Szilárd a jogerősen el
ítélt líiríá. Károly és Gruber Lajos 
üyilas képviselők mentelmi jogának 
felfüggesztéséről. A házszábályök ér
telmében ugyanis a szabádságvépZtésre 
jogerősen elítélt képviselőket bünteté
sük kitöltésére újból ki kell adnia a 
Háznak és a kiadatás ügyében a Ház 
plénuma dönt. A mentelmi bizottság 
jelentése így szól:

„A jogerősen elitéit Wirth Károly 
és Gruber Lajos képviselők jogerős 

szabadság vesztés büntetésének végre
hajtása céljából a mentelmi bizottság 
Wirth Károly és Gruber Lajos men
telmi jogának felfüggesztését javasolja 
a képviselőháznak."

A bizottság a sürgősség kimondását 
.is kéri. Ha a Ház felfüggeszti a két 
képviselő mentelmi jogát, amihez 
kétség sem férhet, akkor a büntetés 
kitöltésének nincs akadálya. Ezzel 
még nem végződött be az eljárás a 
két képviselővel szemben, hanem az 
ügyük az összeférhetetlenségi állandó 
bizottság elé kerül. A bizottság 
ugyanis dönteni fog az új 'választói 
törvény alapján a két képviselő man-
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Kairói-jelentés
El-Agheila kiürítéséről

Kairó, máre; 27.
Az angol főhadiszállásról érkezett 

hirek szerint El-Agheilát, amely 
Bengházin túl 220 kilométerrel a 
Cyrenaicából Tripolisba vezető út 
egyik állomása volt, körülbelül két 
héttel ezelőtt az ang'ol hadsereg ki- • 
ürítette. Ez ‘ volt a szélső pontja a | 
Tripolitana felé irányuló angol előre-!

• 

törésnek, s az angol seregre igen nagy 
terhet rótt az utánpótlásnak ily nagy 
távolságra való állandó fenntartása. 
Tegnap arról érkeztek hirek, hogy 
El-Agheilát Tripoliszból előrehatoló 
csapatok szállták meg, amelyekben 
állítólag német kötelékek is szerepel
nek. Angol erők támadása El-Agtielia 
birtokáért nem várható.



A Stefani 13 pontja
a jugoszláv csatlakozás 

jelentőségéről
Üjabb államok is csatlakoznak a hármasegyezményhez

nyomás és Amerika minden cselszö
vése hajótörést szenvedett a jugoszláv 
nép egészséges felfogásán, a vezető 
osztály komolyságán és Pál kormány
zóherceg politikai böleseségén.

11. Wilson és Llyod George szósze
gésének emléke még él az európai né
pek lelkében és bizonyos árulásokat 
már nem lehet megismételni.

-12. Anglia katonákat követel az 
európai népektől, akik Angliáért har
colnának s a maga földje helyett euró
pai népek javait szeretné kitenni a 
bombák veszélyének. A tengely viszont 
arra kéri Európa népeit, segítsék a 
biztonság és a jólét érdekében kifej
tett munkájában-.

13. Anglia, amely 200 éven keresztül 
kizsákmányolta Európát, most már 
keressen másutt életlehetőségeket. Ja
pán és Oroszország a világ nagyrészét 
elzárja az angolok elől. Afrika Euró
pához tartozik. Angliának nem marad 
más hátra, mint az, hogy olvadjon 
össze más angolnyelvű népekkel, és vé
dekezzék az Egyesült Államok étvágya 
ellen, különben sorsa az lesz, hogy 
Észak-Amerika birtokává válik, ugyan
olyan körülmények között, amilyenek 
mellett Kanada és Dél-Afrika ma 
Anglia birtoka. (MTI)

Róma, márc. 27.
(Stefani.) Politikai körökben a vi

lágsajtó megjegyzéseit a jugoszláv 
csatlakozással kapcsol atban a követ
kezőkben foglalják össze:

1. Anglia újabb csatát vesztett Euró
pában.

2. Most már nyilvánvaló, hogy egész 
.Európa érzi, mennyire ellentétesek 
Anglia érdekei az európai népek szel
lemi és anyagi érdekeivel, -s hogy van 
egy angolellenes összefogó európai ön
tudat, amely az európai szárazföld új 
történelmének mozgató ereje lesz.

3. A hármas egyezményhez újabb 
államok fognak csatlakozni.
Az a körülmény, hogy Jugoszlá- 
az Egyesült Államok állásfogla- 
és Roosevelt beszéde után csatla-

NAGY NAPOK, 
KIS HÍREK

4. 
via 
Iása 
kozott a hármaiségyézm-ónyhez, világo
san mutatja, hogy a demokrata ,-bluff“- 
íiek már semmi hatása nincsen és 
hogy

Európa n«m ismeri el Amerika 
jogát arra, hogy beavatkozzék az 

európai ügyekbe.
5. Az európai népeket érzékük arra 

ösztökéli, hogy ismerjék fel érdekeik 
közösségét és ez éppen az a nagy erő, 
amely a tengely diplomáciáját előbbre 
viszi.

6. Európa népei tisztában vannak 
azzal, hagy

sorsuk attól függ, vájjon lesz-e
■ elegendő életterük és azon vannak, 

hogy ezt megszerezzék.
7. Anglia kísérlete, hogy a Balkánon 

sc.találja, meg .a hiányzó száz hadosz- 
... .tályt, csúfosan megbukott,

8. Jugoszlávia megállapította, hogy 
az angol zárlat, — más népek jogainak 
és érdék'b’iné’k' -sutbadobásávaJ —- a ju
goszláv népet - nyomorúságra és éh- 
■ségre : ítélte, j ; Jugoszlávia természetes 
joga volt, védekezni ez ellen a veszély 
ellen azzal, hogy kereskedelmét és gaz- 
dá-ági életét Németország és Olaszor
szág felé irányítja.

9. Belgrád a csatlakozással a pán
európai gondolaton épülő új, angol
ellenes Európa építőinek sorába lépett. 
Jugoszláviának 16 milliónyi lakosával 
az új Európában jelentős szerepre van 
joga.

10. Jugoszlávia új politikájáért 
négy hónapig folyt a harc és a leg
utóbbi napokban valóságos drámai 

méreteket öltött.
London és Washington mindent meg
tettek, hogy megkössék Belgrád sza
bad kezét s nem riadtak vissza a köz
rendnek és az ország egységének meg
zavarásától sem. Minden diplomáciai

BflV
BmhErt

osxtólysorsjáfék tízmillió pengős«
nyerési lehetőségeitől, ha már magam 
nem játszom és mégsem küldöm visz- 
sza azonnal a főá wsítónak a címemre 

érkezett sorsjegyet.

- A jugoszláv kérdés 
az angol képviselőház előtt

London, márc. 27.

(NST) Az angol képviselőház szer
dai ülésén foglalkoztak Jugoszlávia 
kérdésével.

Butler, a külügyi hivatal parlamenti 
alállamtitkárja közléséket tett annak 
a jegyzéknek tartalmáról, amelyet az 
angol kormány Belgrádban adott át. 
Jugos-zláviának a három-hatalmi szer
ződéshez való csatlakozása előtt. But
ler szerint Anglia azt a várakozását 
fejezte ki a jegyzékben, hogy á jugo
szláv -kormány semmi olyat nem tesz, 
ami hátrányos lehetne bizonyos nem
zetek részére. Azokra, a nemzetekre 
céloz az angol jegyzék, amelyek ugyan, 
azért az ügyért harcolnak, amelyet az 
angol kormány értesülése szerint a 
jugoszláv nép is a maga ügyének te
kint. Az alállamtitkár ezután utalt 
arra, hogy a háromíhatalmi szerződés
hez való csatlakozásért,- a; »jugoszláv 
kormány viseli-a .teljes1'" felelőséget. 
A Ház meg fogja érteni, — mondotta

életének tudo- 
tanulmányozá-

Haenel drezdai

Központi kutatóintézet létesült Drezdában 
az új német gazdasági rend és a nagy gaz
dasági egységek gazdasági 
mányos alapokon nyugvó 
sára.

TJJ módszerrel kezeli dr.
orvos a makacs álmatlanságot: a beteg sa
ját véréből ad két-három napi időközben 
10—12 injekciót. A módszer, hír szerint, 
teljeS gyógyulást eredményez.

A román gazdasági élet elrománosításáról 
ad ki hivatalos jelentést a román kor
mány. Eszerint az Albina-bank megvásá
rolta a temesvári Hotel Carlton részvényeit, 
valamint a Hotel Savoy koncesszióját is 
tíz évre 9 millió lejért. Ugyancsak meg
vásárolták a Progresul nevű temesvári 
cérnagyár részvénytöbbségét s még más 
temesvári gyárak részvényéit is. Teljésen 
román vezetés alá került a temesvári bank 
is s ezáltal a bank valamennyi leányválla
lata is.

Hét tojást kap minden Igényjogosult a 
bécsi körzetben a következő három héten. 
Két tojást már kapott mindenki a március 
17-től 22-ig terjedő héten, így személyen
ként 9 ..húsvéti tojás'1 jut minden bécsinek 
az idei ünnepen,

Boris bolgár király meglátogatta az 
egyik bulgáriai német repülőteret. Kísére
tében volt a bolgár miniszterelnök, a had
ügyminiszter és a német követ,

Dr. Baseli Ferencet, a magyarországi né
met népcsoport vezérét hosszabb megbeszé
lésen fogadta a Heinrieh Hinunler biro
dalmi vezető és Gestapo-főnök.

A háború utáni Európáról nyilatkozott 
Sven Hédin egy finn folyóirat hasábjain. 
Szerinte Európára a békekötés után nagy 
fellendülés .vár. A német nép szervező ké- 

ezután Butler, — ha ezidőszerint nem 
mondhat többet.

; Mundér képviselő megkérdezte, nem 
lett volna-e célszerűbb, ha már előbb 
elküldik ezt a jegyzéket. Butiéi- azzal 
válaszolt, hogy Edén külügyminiszter 
a legnagyobb titoktartással és gond
dal intézte az ügyet.

Áfás képviselők kérdéseire Duff 
Cooper tájékoztatás-ügyi miniszter 
válaszolt és közölte, hogy az angol 
rádió lényegesen kibővítette és to
vábbra is bővíti Délszláviába és más 
balkáni országokba sugárzott hírszol
gálatát. A Ház nagy érdeklődéssel 
vette tudomásul Duff Coopernak azt 
a közlését, hogy a szerb-horvát nyel
vet bíró Amery indiai miniszter a csü
törtökre virradó éjszaka rádióbeszédet 
intéz a jugoszláv néphez.

A -.Jugoszláviára vonatkozó kérdé
sek és feleletek-során nem tettek oél- 

ifZíthű'-ayra, /vájjon Anglia rendesnek, 
tekinti-e ;,mé,g'? -Belgráddat való--<■ diplo
máciai kapcsolatait 
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tárgyalásokat április közepén 
a Magas Tátrában. Szlovákia a 
terén szorosan e-gyüttmunkáiko- 
Nérne (országgal.
homokzsákot, 3000 köméter fát 

vásznat

tartóztatott le, köztük két 
került rendőrkézre. Az 

kommunista nyomda veze- 
meg nem szállt területükön

az a körülmény, hogy az olaszók a hágón 
keresztül vezető útvonalat felrobbantották 
és a keskeny hegyiösvényeket mesterséges 
löldbe-omlasztással járhatatlanná tették. 
Ennek következtében gépesített csapatok az 
arcvonalnak ezen a szakaszán nem vonul
hatnak fel.

Az Amerikába menekült 130.000 európai
nak mintegy a fele Newyorkban él. Az 
amerikai menekültügyi hivatal most azon 
fáradozik, hogy ezeket a menekülteket az 
ország belsejében helyezzék el. San Fran
ci f coba is igen sok menekült érkezett. Az 
összes menekültek közül mintegy 100.000 a. 
zsi dó.

Kanadába látogat Rooeevelt elnök április 
folyamán. Az elnök Ottawában találkozik 
a kanadai vezető államférfiakkal.

A szlovák—német vámkártel megkötésére 
irányuló 
kezdik el 
vámügyek 
dik majd

Százezer 
és 3800 négyzetméter kátrányos 
használtak fel Rómában a Fórum Roma- 
num védelmére. Csak Konstantin diadal
ívének védőburkolatéihoz 55.000 homokzsá
kot, 250 köbméter fát használtak fel. A 
mozaikokat vastag földréteggel együtt 
emelték ki és vitték biztos helyre. Pincék
ben helyezték el az olasz festészet reme
keit is, valamint a templomok műkincseit. 
A vatikáni épületeket és múzeumokat, a 
lateráni múzeumot azonban nem védi 
semmi.

Változatlan hevességgel folyik a harc az 
albán hadszíntéren. A tegnap esti órák
ban Tepeleni előtt még mindig állt a harc. 
Beratnál és Tepeleni körül az olaszok 
újabb csapaterösí-tésekot vetettek a küzde
lembe. Az olasz légierő tegnap Pográdecet 
és a Pelepouézoszon fekvő Liksurit bom
bázta.

A francia kormánynak komoly gondot 
okoz a kommunista propaganda. A rend
őrség Rhone, Isere és Dromo megyékben 
21 kommunistát 
fontos személy 
egyik a titkos 
tője, a másik a 
kifejtett kommunista mozgalom légjobb 
irányítója. Az utóbbinál megtalálták a 
párt pénztárát és az elszámolásról szóló 
feljegyzéseket.- -■

Az amerikai képviselőház illetékes bi
zottsága aiincltótt szállott síkra, hogy 300 
millió dollárt - bocsássanak rendelkezésre 
folyók csatornázására és csatornák kiépí
tésére. Mindenekelőtt a Panama-csatornát 
akarják tökéletesíteni s erre , a célra 52 
millió dollárt követelnek azonnal. A Pana
ma-csatornán új harmadik zsilipsorozatot 
akarnak létesíteni. Ezzel lehetővé teszik, 
hogy az amerikai hadiflotta, beleértve a 
nagy’ csatahajókat is, gyorsabban kelhes
sen át a csatornán. Az eredeti terv, szerint 
a zsilipsorozatnak már a nyárra készen 
kellene lennie.

Thesleff Vilmos vezérőrnagy, Finnország 
első hadügyminisztere, szerdán 60 éves ko
rában Helsinkiben elhunyt. Thesleff 1918- 
ban volt finn hadügyminiszter.

A pápa is megkapta már élehhlszerjegyeit, 
csakúgy, mint a Vatikánváros minden Iá' 
kója. A pápa élelmi szer jegyeinek szelvé
nyeire 300 gram kenyeret és 90 gram húst 
kaphat naponta, 100 gram vajat egy hétre 
és 500 gram cukrot egy hónapra.

Súlyos fogházbüntetésre ítélt a francia 
hadbíróság 7 kommunistát, akik lázílé 
röpiratokat osztogattak.

300.000 német katona állomásos, .k jelenlek 
— a Manchester G-uardia-n szerint, — NWf 
végiában. A három-százezer főnyi német 
hadseregnek 20.000 km-es partvonalat kell 
védenie a brit hajóhad támadásai elől.
VWWVWWWWVWWVWM

FILM-HIREK
FRANK CAPRANAK, „Mr. D e e d s" 

„Ez történt egy éjszak a“ rendezői
nek új filmje „É l n i j ó“ címet kapta- 
áiw az amerikai filmgyártás legkitűnőbb 
sztárjait prezentálja, élükön Liouel Bari'H' 
moréval.

A „ Beszélő köntös" és a „Cigány", 
szátii Kálmán egyik legszebb regényó 
Szigligeti híres népszínműve rövidé^®® 
filmre kerülnek. Mindkettőnek megfil’P^91' 
téai jogút a Kárpát filmvállalát 
meg H még a tavaszon felvevőgép elé keD*  
a két mű.

pessége mindenütt, még az ellenségnél is 
nagy benyomást keltett. Európa újjáépíté
sénél nagy szerepet, fog játszani a néme- 

’ teknek ez a szervezőképességé. Bárhogyan 
is végződjék a háború, mondotta Sven Hé
din, csak -a világ javainak okos és igazsá
gos újból való felosztása biztosíthatja a bé
két és akadályozhatja meg az újabb hábo
rút. '

Harsonaszó és katonainduló hangjai mel
lett gördítik ki az újonnan elkészült német 
repülőgépeket a Junkers-gyár hatalmas 
szerelő csarnokából.

El Agheilát, a cirenaica-i Szir-tisz-öböl 
közelében fekvő támaszpontot német páncé
losok visszafoglalták az angoloktól. El 
Agheila 280 kilométernyire fekszik déli 
irányban Bengházitól.

Amery, indiai miniszter a vlágháborúban 
Szerbiában és Szalonikiben szolgált.

A brit adniiralitás jelentése szerint a 
Sturgeon buvárhajó Norvégia előtt műkö-

• dőlt;
A néwyorki ínyencek társasága a New- 

yórk Timos közlése szerint, legutóbbi 
inyenc.lakomájáD Churchill angol miniszter
elnököt tiszteletbeli tagjává választotta..

Pólyák, szlovák miniszter Budapestre ér
kezett, hogy folytassa a tárgyalásokat a 
magyarországi szlovák telepesek birtokai
nak ügyébeen. 96 érdekeltről és összesem 
26.000 hektár kiterjedésű birtokterületről 
van szó.

A Nairobiból legutóbb érkezett hírek 
szerint megkezdődött a harc Harrar birto
káért. A. Cunnigham tábornok hadseregében 
szolgáló indiai ezredek megszállták a 
Marda-hágót, amelyen az olasz csapatok 
második védelmi vonalukat építették ki. 
Az új állásokból indított olasz ellentáma
dás során sikerült a korábbi védelmi vo
nal néhány pontját ismét birtokba venni. 
A brit csapatok előnyomulását megnehezíti

A WINDSORI VÍG NŐK című népsze^1 
vígopera megszületésének, története c,eV‘^ 
nedik meg a B é c s 1 v í g ’» s * z o » X % " - ------ — „löl

Wf-
Aio»rn meny, vfumai t«u»w 
L'.zzi Hóltsehúéh a k« kedvelt béc* 
szubrett. '

című ÚJ Tőhis-filmbrn, amelynek fős»* *̂P  
fául Hörblgpr. Ita< Tt°
Albaeh R e 11 y, valamint Gnstf



Matszuoka látogatásához 
a kísérőzenét a német 

légi és tengeri erők adják 
„A hármaspaktum most telik meg 

eleven élettel**
A berlini

tabtátiiő/ának tele^onjelentéee

Berlin, márc. 27.
A birodalmi főváros népének olyan 

ujjongó lelkesedése közepette vonult be 
tegnap a, koraesti órákban Matszuoka 
japán külügyminiszter, a páratlanul 
gazdagon feldíszített főútvonalakon. 
Egy nyugodalmas, a hosszú út fára
dalmainak kipihenésére szánt éjszaka 
után ma délelőtt a német birodalom 
vendége

már hozzálát a zsúfolt programúi 
lebonyolításához.

Első útja a Hősök emlékművéhez ve
zetett, ahol koszorút helyezett el, majd 
látogatások és villásreggelik követ
keztek, de már délután lejátszódik 
.berlini látogatásának , legfontosabb 
része:
Hitler vezér és kancellár Ribbentrop 
birodalmi külügyminiszter jelenlété
ben hosszabb megbeszélésen fogadja 

Matszuokát.
,^4 személyes érintkezés és a közvet

len beszélgetések a tengelyhatalmak 
vezéreivel, még szorosabbá fűzik a 
fennálló baráti kötelékeket és céljaink 
elérését még közelebb hozzák*, — je
lentette ki még a vonaton Moszkva és 
Berlin között a japán külügyminisz
ter. Ezzel a néhány szóval eléggé jel
lemezte látogatásának célját:

a háromhatalmi egyezményt alá. 
iró birodalmak közös törekvéseit 
az eddiginél is intenzivebb együtt
működéssel mielőbb keresztül vinni.
Ez az alfája és ómegája a japán 

külügyminiszter útjának-
A baráti Németországban és Itáliá

ban való tartózkodás során Mat
szuoka közelebbről megismeri majd 
a viszonyokat és

Hitlerrel, valamint Mussolinivel 
folytatott személyes megbeszé
lésein tárgyalni fog az európai 
és a keletázsiai konitnenseken 

történő ujjárendezésről.

Matszuoka
Roosevelt

Róma, márc. 27.
(Magyar Távirati Iroda)

Matszuoka1 japán külügyminiszter út
ban Berlin felé fogadta az olasz újság
írókat is. A Popolo di Roma munka
társa a következő kérdést tette fel a 
japán külügyminiszternek:

— Mi Japán magtartása Roosevelt 
legutóbbi beszéde után?

Matszuoka így válaszolt:
— Nem hallottam Roosevelt úr be

szédét, mert amikor elmondotta, már 
úton voltam. De amint német bará
taim mondják, ő a háromhatalmi 
egyezményt zseniális és ördögi egyez
ménynek mondotta. Az egyezmény 
tényleg zseniális abban az értelemben, 
hogy korlátozni akarja a háború terü
letét és a világon új békekorszakot ké
szít elő. De ördögi abban az értelem
ben, hogyha Roosevelt részt akar venni 
az ellenségeskedésekben, akkor ez az 
egyezmény a jelenlegi háború^ világ
háborúvá alakítja át. Ha azonban

FERENCJÓZSEF 
í KESERÜVIZ

Jellemző, hogy a berlini beavatott 
körök egyáltalán nem nyilatkoznak 
Matszuoka látogatásának közelebbi 
céljairól, a tárgyalásra kerülő anyag 
részleteiről és ahelyett csak a politi
kai lexikon szokásos kitételeit, általá
nosságokban mozgó, elvi kijelentése
ket hangoztatják, amikor a japán 
látogatást kommentálják-

Enneik a tartózkodásnak a magya
rázata igen egyszerű:
A három nagyhatalom céljai, ame
lyek már most, a győzelem előtt, 
kialakulnak, korszakot alkotók, az 
egész világot átfogók és ezért nem 
is mérhetők meg a már megszo
kottá vált külföld.! államférfiúi 
látogatások közönséges, mindennapi 

mértékével. ,
Ezt a felfogást tükrözi vissza a né

met sajtó is és minden lap vezércikke 
rendkívüli, korszakalkotó esemény
ként tárgyalja Matszuoka látogatását. 
-dz ujjárendezés kezdete megindult 
~ írják — Churchill, Halifax és 
Roosevelt ellenére, még pedig -a termé
szeti események elemi erejével és szi
lárd következetességgel.

A Völkischer Beobachter azt Írja, 
hogy

a. kísérőzenét a japán külügymi
niszter látogatásához a német légi 
és tengerészeti haderő félelmetes 

erejű ütései szolgálják.
Berlini jólertesült körökben bizo

nyosra veszik, hogy
a német fővárosban most igen 
konkrét tartalmú megbeszélések 
folynak, a német—japán együttmű. 
ködés éppen ezekben a napokban ‘ 
kulminál és kihatásai egészen gya
korlati alakban nyilvánulnak majd 

meg.
A hármas paktum záradékaiban 

csak az elvi irányvonalakat irta kö
rül. amelyeknek most eleven életet 
lehelő formát kell ölteniük- Mat
szuoka látogatása az utolsó előkészü
leteit jelenti annak a dinamikus 
folyamatnak, amely meg fogja hozni 
a világnak a régen meghirdetett új 
rendet.

O. B.

jelzőjéről
. I 

Roosevelt nem akar belépni a hábo
rúba, akkor az egyezményt nem lehet 
ördöginek nevezni. Japán magatartá
sát változatlanul a háromhatalmi 
egyezmény záradékai határozzák meg. 
Bármi történjék is, Japán megtartja" 
^tengelyhatalmakkal való szövetségé
ből fakadó kötelezettségeit.

Matszuoka japán külügyminiszter 
végűi baráti szavakat intézett Olaszor
szág felé és hangsúlyozta, hogy Olasz
ország teljes mértékben élvezi a japán 
nemzet rokonszenvét. Matszuoka hang
súlyozta, hogy örömmel készül küszö
bön álló római látogatására.

Tokio, márc. 27-
Mint a Tokio Asahi Shimbun je

lenti, Macuoka japáni külügyminisz
ter Berlinbe 'tanácskozásra hívta 
egybe Japán római, vichyi, ankarai’, 
szófiai és budapesti diplomáciai kép- 
viselőit, A berlini japán diplomata- 
tanácskozás során megbeszélik az 
európai háború következtében Japán 
számára előálló helyzetet.

Ügynökök, utazók

MINERVA ■’AtUytóí

„Nagykatonai eseményeket" 
vár a Sera

Milánó, márc. 27.
A „Sera szerint a tengely diplomáciai offenzivája véget ért. A lap 

megjósolja, hogy ,-nagy katonai események vannak közeledőben”.

Délangiiu bombázása
* London, márc. 27.

(ASTj A légügyi és a belbiztonsági 
minisztérium szerdaesti közös jelenté
sében arról számol be, hogy a nap fo
lyamán német repülők bömbatámadá-
,MM"1 —~~rvii-tninLiwiiLni iLiLiiLi n.

Cipőtalp sertésbőrből
A kormány már régebben elren

delte a leolt sertések megnyúzását, 
mert a kidolgozott bőr alkalmas köz
használati célokra- Nagyobb bőrgyá
raink már most is jelentékeny meny- 
nyiségű sertésbőrt állítanak elő és 
ezek minősége teljesen megfelel a vá
rakozásnak. A legújabb német eljá
rások körül szerzett tapasztalatok 
szerint a kellő módon kidolgozott ser
tésbőr kitünően beválik, mint cipö- 

t-apbőr is, ami nagyban röveli jelen
tőségét- A magyar gyárak szintén 
felkarolták az új gyártási eljárást és 
a 8 Órai Újság értesülése szerint a

„Jő adag 
vágyálom...**

London, március 27.

.(Magyar Távirati Iroda)
A lapok egy része feltűnő formában 

híreket közöl a háromhatalmi egyez
mény ellen irányuló jugoszláv tünteté
sekről. Ezzel szemben a News Chro- 
nicle azt írja vezércikkében, hogy jó 
adag vágyálom nyilvánul meg abban 
áz elgondolásban, hogy a jugoszlávok 
nem hivatalos ellenállást tanúsíthat
nának.

sokat hajtottak végre Anglia déli 
része ellen. Számos várost bombáztak, 
de a halálos áldozatok száma nem 
jelentős. Két délangliai városban 
ipartelepekben esett kár- 

sertéstalpbőrök rövidesen meg jelen’ 
nek a piacon.
Biztosra vesszük, hogy a közönség

nek is kedvező tapasztalatai lesznek 
és akkor a sertésbőrfejtési akciót ki
terjesztik és országossá teszik. Ha fi
gyelembe vesszük a nálunk Leolt ser
tések nagy mennyiségét, azok rend
szeres fejtése nemcsak most fog eny
híteni a nyersbőrhiányon, hanem a 
jövőben is. Ez pedig fontos tétel, 
mert a nyers bőr szükségle tünk három
negyed részét az előtt külföldről hoz
tuk az országba.

Amerikai őrhajók 
Grönland közelében

Washington, márc. 27.
(NST.) Amerikai részről egyelőre 

még nem foglaltak állást és neon 
nyilatkoztak azzal a német intézke
déssel kapcsölátban, hogy az angol 
szigetország körül vont ostromzárt 
kiterjesztettek csaknem Grönland szi
getének széléig. Grönland közelében 
mindenesetre amerikai parti őrhajók 
cirkálnak.



Francia vádak
az Egyesült Államok

ellen
Páris, márc. 27.

M 8 Órai Újság párisi tudósítójától)

A francia-angol barátság elhidegü- 
lésével, a Páris és Washington közötti 
régi szívélyességben is bizonyos lazu
lás állott be. A világháborúban az 
USA-katonák legnagyobb része éppen 
Franciaország mai államfője, Pétain 
marshall vezénylete alatt harcolt s a 
Franciaországnak nagy szolgálatokat 
tevő akkori amerikai nagykövetnek, 
Harricknek ma még ugyanúgy áll a 
szobra, mint az „Avenue Pershing", 
amellyel az expediciós LJSA-hadsereg 
fővezérét tiszteli a francia nép. Sőt: 
Franciaországban van Európa egyet
len darab, amerikai fennhatóság alatt 
álló földje, a romagne sour monl- 
fauconi temető, Amerika egyetlen 
európai gyarmata, öszesen 15.003 em
ber:

15.900 hősi tudott é» a három arae. 
rikai temetőőr.

A huszas cve-k soráu ezekután szívé-! 
lyes viszony jellemezte a páris- 
washingtoni kapcsolatokat.

Franciaország mindig legjobb diplo
matáival biztosította magának Ame
rika barátságát. ;

Amerika pedig küldte mindent fi
zető turistáit és dollárjait. Párisban 
kiskirály volt minden amerikai, a 
newyorki lapok milliós költségekkel I 
európai kiadásokat nyomattak a fran
cia fővárosban, a Concorde-téri ha
talmas, fehér nagykövetségi palota 
csakhamar Páris diplomáciai és tár
sadalmi központjává emelkedett: a 
francia-amerikai barátság ekkor ra
gyogott legnagyobb fényében.

Az új háború után azonban ismét 
hangot változtatott a francia sajtó. 
A mai Páris erősebb Amerika-ellenes 
hangokat kezd megütni s a támadások 
a legkülönbözőbb indokokra hivatkoz
nak.

Amerika háborús felelősségének és 
katonai tehetetlenségének hangozta
tásán kívül még hatalmi, politikai és 
gazdasági álnoksággal is vádolja Pa
ris Washingtont. A lapok azzal gya
núsítják Amerikát, hogy az Angliától 
56 torpedóromboló ellenében kibérelt 
Bermuda, Bahama stb- szigetek után

az USA egy szép napon szemet vet 
majd a Panama-csatorna előtt 
fekvő francia Guadalopére, Marti- 

niquere és Guyanára is.
A Martinique-kérdés különben kétsze
resen is kényes, mivel még az össze
omlás előtt oda mentette Franciaor
szág aranykészletének nagyrészét, ke
rek 946 dollár értékben-

Ezeket az aranyzsákokat most 
Amerika állítólag elsülly^jitóssel 
fenyegeti arra az esetre, ha Marti- 

nipuerről elmozdítják. !
A ma már szinte legendás aranyról 
ezért a nemzetközi jogi cikkek és ri
portok egész sora jelenik meg a pá
risi sajtóban. i

De nehezményezi a francia sajtó a I 
■washingtoni kormánynak azon intéz-1 
kedését is, amellyel az esetleges. né-1 
met vásárlások megakadályozására az I 
okkupáció óta J

zárlatot rendelt valamennyi ameri- I 
kai francia folyószámlára.

Ez is kitesz még vagy további másfél- 
milliárd befagyott dollárt. És ezek az 
ITSA-elleness sajtóhangok ma már a 
humanitás kérdésére is átcsapnak. 
Franciaország kétségtelenül reászorul 
Amerika adományaira is. Achard élel-

■ mezősi miniszter éppen * napokban 
közölte 5 millió mázsa amerikai búza 
megvásárlását s útban van az ameri
kai Vörös Kereszt ajándékhajója, az 
.,Exmouth“ is, közel »

400 tonna zabpehellyel és kenden, 
zált tejjel.

A párisi sajtó szerint azonban szűk
markúak ezek a juttatások s ezért kő- 
szívüséggel és farizeuskodással vá
dolja a, washingtoni kormányt.

Csak természetes, hogy a párisi 
sajtó e sorozatos állásfoglalásai nem 
maradhattak hatás nélkül sem Ame
rikában, sem Franciaországban. A 
francia közönségnek kétségtelenül 
vannak oly rétegei, melyék

határozottan Amerika-ellenesek.
Van azonban a francia közönségnek 

egy harmadik része is, s ez főleg a 
meg nem szállt területen, tehát ott 
található, ahol mégcsak nem is az 
esetleges német propaganda javára le
hetne bizonyos állásfoglalásokat írni, 
amely réteg a legjózanabbul szemléli 
az amerikai kérdést: „Segítség, — igen. 
De vájjon mit ér majd?"

Az amerikai kormány helyesnek 
tartotta, hogy franciaországi kolóniá
ját visszahívja.

Egész Párisban ezidőszerint alig 
tartózkodik mintegy 2M USA- 

polgár:
követ ségi tisztviselők, újságírók és 
néhány fontosabb megbízott. Külpoli
tikailag is hűvösebb szelek fujdogál- 
nak. Ez legjobban most az indokínai 
kérdésben mutatkozott meg, amikor 
nem sikerült Páris és Washington kö
zött egy japán-ellenes együttműködést 
létrehozni. Gazdaságilag viszont Ame
rika is megérzi a franciaországi okku- 
páeiót. Kivitele megcsappant, drága 
luxusautói, rádiói és porszívói raktá
ron maradnak, ugyanakkor pedig sok 
olyan cikk, ami innen került ki tenge
rentúlra, ma egyre ritkább csemegévé 
kezd válni odaát.

Hiány mutatkozik így pl. a spenót
ban, selyemben és a jó borokban.
Annál több viszont a francia emig

ráns akik között főleg a szellemi és 
sajtóélet sok vezéralakja: gróf D‘Or- 
messon André Maurois az állampol
gárságától megfosztott Henry de Ker- 
rilis, Pertinax s a hírhedt Tabouis 
asszony stb. reméli az idők jobbra- 
fordulását. ;

Mindent egybevetve: a francia-ame- j 
rikai viszony pillanatnyilag kereszt-1 
metszete tényleg alig ad harmonikus 
képet Uncle Sam és Marianne kissé 
rossz véleménnyel vannak most egy
másról. De ahogyan az amerikai fér
fiak hagyományos udvariasságát is
merjük, majdnem bizonyos, hogy 
Uncle Sam előbb-utóbb megint karját I 
nyújtja Mariannának. Az amerikai I 
kondenzált tej pedig majd csak ke-1 
resztül szivárog valahogy a bloká-1 
dón... |

Tojáspazaríás
angol szépségápoíő
intézetekben

London, máre. 27.
(NST) A Daily Express felháborodva 

számol be arról, hogy most, amidőn Ang
liában nagy tojás- és tejhiány uralkodik, 
a szépségápoló intézetekben még mindig 
tojást és tejet használnák fel női arcápo
lási célokra. Az élelmezési minisztérium 
már régebben ellenőrizteti az élelmiszer
fogyasztást, hogy tékozlás ne fordulhasson 
elő, erre a hallatlan tékozlásra azonban, 
az ellenőrök csak most lettek figyelmesek. 
A minisztériumot is „meglepte és kínosan 
érintette" ez a felfedezés. Ezekben a' sza
lonokban ugyanis az előkelő hölgyek szép- 
ségápolására egyetlen hajmosásnál négy 
tojást áékozolnak el s az aroápoiásra to
jásfehérjét és tejet használnak.

Leszállították 
az angol húsadagot

London, rnárc. 27.
A • húsadagot heti 1 shilling 2 

pennl értékről egy shillingre szállí
tották le. A leszállítást a hazai zsír
termelés .átmeneti csökkenéséivel in
dokolják.

Dorog Ferenc
WSSlSXMWSXSHOOX—■ ----------------------- |

Pontos időjóslat

— 1997-re

Vigyázat- !
A Darmoi hashajtót utánoz
zák. Ügyeljen, mert minden 
tablettán a „DARMOI" 
szónak ésTalakú bevágás, 
nak kell lenni. Kimondottan 
eredeti csomagban kérje.

CESSEa

Hankó professzor távjóslásai
Valami legyőzhetetlen vágy van ben-T tanom. A felületes kritikára pedig rá 

nunk mindig azután, ami elérhetetlen, I fognak cáfolni.a tények.
I — Egyes időjárási elemek megjóso- 

lása körüli számításokat annyira si
került leegyszerűsítenem, hogy azok 
— mint pl. hő. és fagyhullámok — 
pontos idő és hely szerint már ma kö
zel százszázalékos biztonsággal megjó
solhatok. Sok munkát igényelt, de 
semmi nehézséggel nem járt például 
annak bejóslása, hogy J9Í2., 1943. és 
kttií. években a. nyarak igen melegek, 
sőt egyes országokban forrók lesznek, 
különösen 1942. és 1944. években.

S mi szükséges a munka elvégzé
séhez?

;— Pontos szög- és szögtávolság-mé
rések az éggömbön. Asztronómiai szá
mítások az égitestek állása körül. Égi
testek helyzetváltozásainak vetítése a 
földgömbre, a térképre. Csupán eze
ken múlik, hogy az időjárás minden 
elemét, amint azok idő és hely szerint 
az egész földfelületen bekövetkeznek, j 
teljes, vagy legalább is megközelít
hető pontossággal ma már megjósol
juk. Mindezek végzésére elsősorban a 
csillagászati obszervatóriumok és a 
meteorológiai intézetek hivatottak. 
Számuk összesen kb. 700.

A folyó évre vonatkozó megállapí
tások, jóslások között találjuk a kö
vetkező sorokat: j

„Április és május szokottnál mele
gebb. A nyár meleg, főleg júniusban, 
amikor a Jupiter rekt. konj.-ban I 
(együttállása rektaszcenzióban) áll a I 
Taurus-csoporttal." í

A távoli jövőre is érdekes megálla- I 
pításai vannak Hankó professzornak. I 

— 1979-től fogva — írja — a nyarak I 
az északi félgömbön nagymértékben I 
hűvösödni kezdenek és 1984-től fogva I 
egészen 2000-ig a nagyon hűvös nya- I 
rak korszaka lesz. Ezen nyarak között I 
is a leghűvösebbek azok lesznek, ami
kor a Neptunus, Uránus és Saturnu- 
son kívül még a Jupiter és Mars is a 
déli félgömb égboltján tartózkodnak, 
amikor tehát csak a Merkúr és a Vé- 
nus kísérik útjában a Napot. Ezek 
1986, 88, 90, 92, 94, 95, 96 és 97.

Persze, mire ezek az időjárások be
következnek, akkorra már a ma élők 
közül kevesen ellenőrizhetik a fenti 
jóslatot H. J.

I titokzatos, ami messzire van. így va- 
I gyünk a csillagokkal is. Csak kevesen 
I vannak, akik egész életüket a végte- 
I len messzeségek ragyogó csodáinak 
I szentelik. Olyanok, akik pontos ezámí- 
I tásokón törik a fejüket, mert Galilei 
I megmondotta, hogy „a természet ma- 
I tematikai nyelven van írva..." 
I Ilyen emiber Hankó Márton ny.
I reáliskolai, volt tengerészeti akadé- 
I miai tanár, az ismert pécsi
I meteorológus, aki hosszabb idő óta fog- 
I lalkozik a csillagokból való idő jóslás 
I igen komplikált, de többször beigazolt 
| tanával.
s _ Hankó professzor, amint könyvében 
| is írja, fárasztó munkája folyamán 
I nem egyszer azon a ponton állt, hogy 
I tűzre veti minden asztronómiai és 
I asztrológiai számítását, de azután egy 
I szép napon mégis csak ráakadt egy 

tudományos elvre, amelynek alkalma
zása a további kutatásnál hamarosan 
meggyőzte arról, hogy például a föld
rengéseket az égitestek okozzák.

i A komoly tudós később ismét új 
felfedezésre jött rá- Olyanra, amely
nek alkalmazásáról az időjáráskuta
tás miatt az időjáráskutatás terén ed
dig még senki sem beszélt. Leírhatat
lan volt az öröme, amikor — 1932-ben 
— az első bejósolt hőhullámok sorban 
mind bekövetkeztek. Végül is meggyő
ződött arról, hogy mind a földrengé
sek és vulkáni kitörések, mind az idő
járás, tengerjárás és több más termé
szeti tünemény okát és lefolyását ma
gyarázó eddigi elméletek és tanok el
hibázó ttak, tarthata tlan ok.

Hankó Márton elmélete helyességé
nek kimutatására isimert fizikai törvé
nyeket, tudományos elveket s olyan ér
veket tud felsorakoztatni, amelyek egy
két órai munka révén minden asztro- 
nomust, asztrológust és meteorológust, 
de minden laikust is meggyőznek arról, 
hogy a hosszúlejáratú, akár többszáz 
évre szóló időjárásprognózis és rész
ben a földrengés-prognózis is nem tar
toznak többé az utópiák körébe.

— Komoly oldalról jövő tárgyila
gos kritikától, — mondja Hankó pro
fesszor a könyvében — nem kell tar-

f íj

ászt ro-

Cigaretta, mint borravaló
Madrid, máre. 27.

(NST) Az ABC londoni jelentés© szerint 
Angliában nagy dohányhiány uralkodik. A 
Daily Mail közlése szerint az ország észak
keleti részében olyan hiány van a dohány 
és cigaretta terén, hogy a munkásság már 
elégedetlenkedik, mert nincs füstölnivalója.

Angliában azt hívánják, hogy az alsó
ház is foglalkozzék ezzel a kérdéssel. New 
Castlé szállóiban a vendégek borravaló he
lyett cigarettát adnak a személyzetnek, 
mert annak jobban örül.

Rofffi Borbély György 
temetése

Tegnap délután fél 3-kor búcsúztat
ták el a református egyház szertartása 
szerint a Kerépesi-úti temetőben pofii 
Borbély Gyöngy ny. főispánt, a Szol
noki Cukorgyár Rt. elnökigazgatóját. 
A végtisztességen megjelent a kor
mányzói pár és a magyar politikai és 
gazdasági élet sok előkelősége.

Az elhunyt kiváló férfiút ma dél
után 2 órakor helyezik örök nyuga
lomra a ti.sza.rof fi családi sírboltban.

i Ma Ügető
> I. Hunyod, Ciiera és Victorúi jól dolgo- 
I zik. Billy, ha nem hibáz, elől végez. Figyel
jük a bemelegítést.

I II. Dombrád és Búzavirág C. közül ame
lyiket Lébi hajtja. Holló is esélyes.

III. Trencsén a realitás. Fuss munkafor
mája alapján jó sánsz.

I IV. Csongor, Ripacs és Kovács II. válasz
tottja.

V. Csipkerózsa, Elsőm, Sirocco és Csapiár 
jutott kedvező felállításhoz.

VI. Tliymian, Kovács II hajtás, Bakan-
I esős.

VII. Miidy fia és Willy párharcából ke
rülhet ki a győztes. Hamis többet tud leg
utóbbi formáinál.

VIII. A mezőny legtöbb résztvevőjét már 
diszkvaliflkáiták, ezért nem érdemes fogad
ni. Esélyek: Tarza, Omge, Fegyver. Cson- 
grád jól dolgozik.

IX. Tilly II., Csapodár, Lenke II.

— Hajdúszoboszlón építik fel az ország 
első vidéki pezsgőfürdőjét. A rohamos lé
pésekben fejlődő Hajdúszoboszlón a gyógy- ' 
fürdő ebben az évben is meglepetésekkel 
kíván szolgálni vendégeinek. A fürdőigaz
gatóság elhatározta, hogy megépítteti a 
pezsgőfürdőjét, ami egyben a vidék első 
pezsgőfürdője lesz. Veress Béla, a városi 
közművek igazgatója elmondotta, hogy a 
fürdő építkezési programmjában magánosok 
és intézmények is résztvesznek. így az OTI, 
az OMBI, a Vonatkísérők Otthona, a Jegy- 
4ők Egyesülete, a Belügyi Számvevőségek 
Jóléti Egyesülete, az államrendőrség vi
déki kapitánysága., a Diósgyőri Társpénztár 
és több magános építtet üdülő- és g/ógy- 
házakat.



Flottaösszevonás
Gibraltárban

JOBBANTUDÓK
Madrid, márc. 27.

(NST) Gibraltárból érkező jelen té- 
•©k szerint az angol erődítményben 
lázas katonai előkészületek folynak. 
Úgy látszik, az angolok valami nagy-

Halifax:
„Anglia alsár 2© évig is 

harcol..
London, márc. 27.

(NST.) Mint Londonban hivatalosan 
kezük, Hali fax lord washingtoni an
gol nagykövet szerdai rádióbeszéde 
után tartotta meg első .sajtókonferen
ciáját. Az angol nagykövet kijelen
tette, hogy Anglia akár húsz évig is

Usetty Béla maga kérte 
összeférhetetlenségi 

ügyének sürgős 
tárgyalását

A főváros igazoló választmánya 
szombaton tárgyalja Hoffmann Lajos 
bizottsági póttagnak dr. Usetty Béla 
örökös törvény hatósági bizottsági tag 
ellen tett összeférhetetlenségi bejelen
tését. Eszerint Usetty Béla mint, ügy
véd, állítólag képviselte az Ukovies- 
testvéreket italmérési engedélyük meg- 
hösszabítása ügyében.

Usetty az igazoló választmányhoz 
intézett beadványában az ügy sürgős, 
soronkivüli tárgyalását és a legszéle
sebbkörű. bizonyítás megengedését 
kérte; hogy beigazolódjék a bejelentés 
aláptalansága. Usetty Béla ugyanis 
sohasem képviselte az Ilkovics-test- 
véreket sem ital mérési, sem ezzel kap
csolatos, vagy bármilyen más ügyük
ben.

Dr. 3óné Endre és társai 
fogságban maradnak

Megírtuk, hogy dr. Boné Endre az 
Árellenőrzés Országos kormánybiztos
sága jogügyi osztályának vezetőjét, fő
revizort, megvesztegetés, hivatali bűn
pártolás és közokirathamisitás bün
tette miatt, továbbá Berényi György 
volt banktisztviselőt, dr. Fodor Sándor 
volt ügyvédet és Szekülesz Béla ügy 
Védi irodai alkalmazottat megveszte
getés büntette miatt vizsgálati fog
ságba helyezték. Dr. Boné és társai o 
végzés ellen felfolyamodtak, de a vád
tanács is fogvatartásuk mellett dön
tött

A letartóztatottak újabb felfolya- 
mődást jelentettek be és szabadlábra- 
heíycaésüket kérték a budapesti ki
rályi ítélőtáblától, amely vitéz dr. 
Oltrubay Dezső tanácselnök vezeté
sével és dr. Lenpyel Ernő táblabíró 
előadása mellett ma délelőtt foglal
kozott az üggyel. Az ítélőtábla Boné 
és társai relfolyamödását elutasí
totta, úgy, hogy továbbra is fogság
ban maradnak.

Szögeket vert a fejébe
— fejfájás ellen

Bukarest, máin. 27.
•Jón Balos bukaresti kádármester 

Ugyancsak szokatlan módon akart meg
szabadulni kínzó fejfájásától. Egy 12 
centinjéter hosszú szeget tövig bele- 
v«rt a fejébe és arpikor fájdalma ak- 

sem s?ünt még, saját lábán el- 
Wat a kórházba és elpánaszolta ba- 
38^ Az orvosok először azt hitték 

szabású tengeri akcióra készülnek, 
mert csaknem az egész földközitengeri 
flottát a gibraltári kikötőben vonták 
össze. A titokzatos flottaösszevonás 
céljáról, még semmit sem tudnak.

harcol, ha kell. Hangsúlyozta, hogy a 
háború után Angliának és az Egyesült 
Államoknak szorosabb kapcsolatba 
kell lépniük. Majd Németországról 
szólva kijelentette, hogy Anglia nem 
akarja Németországot kirekeszteni a 
népek közösségéből, de szavatosságot 
követel a maga biztonsága érdekében.

őrülttel van dolguk, de később látták, 
hogy- Balas igazat mond. A szeget ki
vették a fejéből és Balas két nap múl
va el is hagyta a kórházat, megszaba
dulva fejfájásától, de félszemére meg
vakult.

A kádármester kedden újabb 13 cen
timéter hosszú szeget vert a fejébe, 
ugyanoda, ahova az előbbit. A „fájda- 
lomcsillapítás“ ezúttal sem sikerült. 
Haldokolva szállították a kórházba.

Magyar földön temetik 
az utolsó magyar 

pozsonyi prépostot
A Magyar Kurír jelenti ; 9L éves- ko

rában hunyt el dr. Koperniczky Fe
renc prelátus-kanonok, aki hosszú éve
ken keresztül volt az esztergomi fő- 
székeskáptalanban való működése 
után a megszállott területek jelentős 
egyházi vezetője és mint pozsonyi pré
post fejezte be egyházi és magyar 
szempontból egyaránt jelentős életét. 
Kívánsága szerint holttestét Zebe- 
génybe szállították, ahol az általa 
építtetett gyönyörű plébánia-temp
lomban csütörtökön délelőtt fél tizen
egy órakor ünnepi rekviem volt, amely 
után holttestét a családi sírboltban 
helyezték végső nyugalomra, a község 
általános részvéte mellett, amely még 
mindig emlékezik az elhunyt áldásos 
lelkipásztori működésére.
wMwvwwvwvMmmMwwnnwwvw
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Rónai András professzor 
előadásai az ujsáciró- 

jelöitek számára
Az Országos Magyar Sajtókamarában 

„Politikai földrajz" címen tartott értékes 
és érdekes előadássorozatát tegnap fe'jezto be 
Hónai András ny, r. egyet, tanár. Az uj- 
ságírójelöltok továbbképzésére rendezett 
tanfolyamon, az ifjú ujságirónemzedck 
előtt Hónai András személyében: a fiatal 
magyar földrajztudósok legkitűnőbbje is
mertette a politikai földrajz és geopolitika 
ma oly (nagyjelentőségű tudományának 
nemcsak az elemeit, de egyes tekintetben a 
legmélyebb részletekig hatoló tudományos
sággal jelölte meg számukra’az önképzés 
útját, Rónai András nagy érdeklődéssel 
megtartott értekezéseit az. ujságirójelölte- 
ken kívül a magyar újságírás számos kom- 
baittáns képviselője is látogatta.
***M**'*****w*wwww»<ww»

— A Magyar Irodalmi Társaságok Orszá
gos Szövetsége a föidinívelésűgyi miniszté
rium felügyelete alatt álló Szőlő- és Bor- 
propaganda Irodával karöltve ápr. 1. a Vi
gadó termeiben borünnepséget rendez. Az 
est műsora keretében neves színészek, ope
raénekesek és balettáncosok szerepelnek. 
A magyar bor ünnepét a rendezőség a bort 
hajók sikeréből kiindulva, barhajó szára
zon névre keresztelte el. Az esten még ezáz« 
jugoszláv vendég is résztvesz.

Ezzel a címmel a Pester Lloyd ma 
a következőket írja:

Egy angol hírszolgálati iroda Ma
gyarországról különböző híreket ter
jeszt, amelyek érdekesek lehetnek, de, 
sajnos, az a hátrányuk, hogy nem fe
lelnek meg a tényeknek.

így a Basler Nachrichten legutóbbi 
vasárnapi számában londoni forrás
ból eredő jelentést olvasunk, amelyhez 
azonban a svájci újság maga is kérdő
jelet fűz és amely szerint a nemet 
diplomácia pillanatnyilag Magyaror
szágon azzal van elfoglalva, hogy 
messzemenő leszerelést hajtasson vég
re. A német kérés gazdasági okokra 
támaszkodik és arra irányul, hogy „ki
eszközölje a magyar csapatok vissza
vonását a jugoszláv határról".

Nem tudjuk, honnan kapta az angol 
sajtóügynökség ezeket a híreket, de 
mindenesetre megállapíthatjuk, hogy a 
mi ügyeinkről jobban van tájékozva, 
mint mi magunk. Mi ugyanis semmit 
sem tudunk a német diplomáciának 
ilyesfajta, fáradozásairól Magyaror
szágon, ellenben tudjuk, hogy ezek már 
azért sem történhetnek meg, mórt Ma
gyarország tudvalévőén nincsen moz
gósított állapotban és már ezért sem 
volna abban a helyzetben, hogy demo- 
bilizáljon. Magyarország, miként azt 
itt és másutt is tudják, a bécsi döntés 
és csapatainknak a szerencsésen vissza
került erdélyi részekbe való bevonu-

Ujabb sztrájkok 
fenyegetik 

az amerikai hadiipart
Washington, márc. 27.

(NST) Az amerikai nemzetvédelmi 
bizottság közli, hogy a hadiipar 12 
fontos ágában újabb Sztrájkok állnak 
küszöbön. Az újonnan alakult állami 
egyeztető bizottságot sürgősen felkér
ték, tegyen valamit a sztrájkveszély 
kiküszöbölésére. 64.000 munkás sztrájk- 

fenyeget. A C. I. 0. szakszervezet 
közben visszavonta sztrájkőreit a 
BHhleheni Steel Works gyártelepé- 
ről, most 150 .állami rendőr, köztük 18 
lovasrendőr őrzi a gyár hat kapuját. 
A inilwaukeei Aliié Chalmer gyár
telep vezetőségének képviselői Wa
shingtonba jöttek, hogy tárgyaljanak 
William Knudsen nemzetvédelmi bi
zottsági elnökkel és a haditengeré
szeti minisztériummal. Ebben a gyár
ban már több mint két hónapja 
sztrájkol a munkásság. Norton, a 
képviselőház népjóléti bizottságának 
elnöke, felhívást intézett a munkás
sághoz, működjék közre a fegyverke
zés megvalósításánál, hogy elkerül
hessék drasztikus sztrájktörvény meg
alkotását. Ha azonban a szakszerveze
tek nem kötnek hamarosan fegyver
szünetet, mondja a felhívás, s a vál tagú^tangóh armonika-zenekara.

lasa idején mindenesetre mozgósított, 
de ez már régen volt és az akkoriban 
katonai szolgálatra behivottak már 
ugyancsak régen visszatérhettek pol
gári foglalkozásukhoz.

Ugyanúgy nem lehetne a magyar 
csapatokat a jugoszláv határról álból 
az egyszerű okból visszavonni, mivel 
nincsenek is ott, leszámítva azokat az 
osztagokat, amelyek, mint minden 
ország halárán az egész világon, a 
szükséges' határszolgál atott látják el.

Ezidőszerint szerencsére nem is fo
rog fönn — amint azt uni valam< ny- 
uyicn és a külföld is tudja — sen mi
féle bármi néven nevetendő ok a moz
gósításra, sőt ellenkezőleg Magyar
ország a nyugalom országa és semmi 
Jccdi-e sincs arra, hogy abban megza
vartassa magát. Még a fentiekhez ha
sonló túlságosan átlátszó hírek ter
jesztése sem zavarhatja meg a nyu
galmát, m ért minden! i, aki csak va
lamennyire is ismerős a mi viszo
nyainkkal, felismeri ezeknek a hírek
nek a. célját, — annak a nyugodt lég
körnek a megzavarását, amelynek sze
rencsére örvendünk, — és ennek meg
felelően értékelni tudja azokat, Ss 
ezzel azoknak a „jobbantudóknak1’ e 
célzatét, jelentései, akik annyira sze
retnének jobban tájékozottaknak len
ni. mint mi magunk, elveszítik azt ez 
egyetlen értéket is, amelyet gyártóik 
nyilván elképzeltek.

MMVM

lalkozók és munkások közti nézet
eltérést nem lehet békésen rendezni, 
elkerülhetetlenné válnak a kényszer
intézkedések.

Stefani-jelentés egy 
abesszínia? missziós
telep bombázásáról

Róma, márc. 27.
(NST.) Mint a Stefani-Iroda küjön- 

tudósítója jelenti, az angolok szendén 
Asmara abessziniai váróé ellen végre
hajtott légitámadásuk során egy 
bombával eltalálták a katolikus misz- 
szió székhazát. A bomba egy lelkészt 
megölt, egy másik lelkészt és égy be
tegápolónővért pedig súlyosan meg
sebesített, A bombatámadásnak ösz- 
szesen öt olasz és négy bennszülött 
élete esett áldozatul, huszonháranan 
pedig megsebesültek. Egy bomba el
találta a templomtornyot is, de nem 
robbant fel.

— Tangóharmonlka a rádióban. Március 
;M)-án, vasárnap d. e. ismét szerepelni fog 
«i rádióban a Mogyoróssy-hangszergyár 40



válogatott mérkőzés, után va- 
a bajnokságért mérkőznek a 

a következő héten újra a vá-
A soron ku

ni nos

A szegedi egyetem diákjai 
fövő héten előadják a Hamletet

Szeged, márc. 27.
A szegedi Horthy Miklós Tudomány

egyetem. diákjai április 1-én, jövő ked
den este, mint színészek lépnek 
u nagyközönség elét Shakespeare drá- 
tmáját, a Hamletét keltik élet
re a szegedi színházban. Az 
előadás szereplői a nemrég megalakult 
Szegedi Egyetemi Ifjúsági Színjátszó 
Társaságból kerültek ki. Ezt a társa- 
iságot a szegedi egyetem idei rektora, 
Szent -G-y ö r g y i Albert professzor 
alapította azzal a céllal, hogy a sze
gedi e g yet e mi diákok az iro- 
dalmaiét a művészetet a szín
padon is szolgálják. Április 
1-én, éppen századik évfordu
lója lesz annak, hogy Szegeden be
mutatták a Hamletét s Szent-Györgyi 
professzor éppen ezért ezt a napot 
valas&tottun ki a szegedi diák- 
szin észek bemutatkozására. 
Az előadás valamennyi szereplője a 
szegedi egyetem, hallgatója, valomeny- 
nyien hetek óta vagy buzgalommal 
próbálják a Hamletet s ezeken a pró
bákon gyakran megjelent az ifjúság 
igaz barátja, Szent-Györgyi Albert is. 
A szegedi diák-Hamlet próbáiról a 
túlsó hasábokon közlünk kedves képet.

Idegenben mérkőzik 
a Ferencváros 
és az Újpest

Előkészületek a kölni válogatott 
mérkőzésre

Szent-Györgyi Albert, professzor a szegedi diákok Ham.'ét-próbáján, mellette 
iil a leánya

Értekezlet volt
a kultuszminiszternél

SZOMBATON DÉLUTÁN IS SZÍNRE 
KERÜL az Andrássy Színházban Henry 
Decoin „N e játssz a szerelemmé l!‘‘ 
című rendkívüli sikerű víg játéka Muráti 
Lilivel és Fáger Antallal a főszerepek
ben. A rendkívüli előadás megtartása azért 
vált szükségessé,' mert a mezőgazdasági 
kiállítás látogatói már eddig is igen nagy 
számban jelentették be jegygényüket.

„KOLOZSV ÁRI DÁRIDÓ" címmel szom- 
sziuház 

E h r 1 i n g e r 
. ----- 1 ope-

baton este mutatja be a szegedi 
Széfedéin Séfkét bej, Hl_____
József és Schack Marika parádés 
rétijét. .

MOZI
AILMTRÁI (3M-7M): Repülő önlögök. 

•i 'ij: Br’o alkotás
v. Vű-ko 4;’4
kezdődött '* /

tud Süss. Ó/,4’
— ÁTRIUM 

válaszol. (-Ő3, -z-s
— BELVÁROSI Í3E4-M3) 

>/(7, v
i, 3 <7. */,9) ____

Fljm a filmről. 
----“-»vaüy, jávor, Színes rajzfilm. Magyar. Ufa. 

-I -t óráig) —.
9. v. ‘A2. V>4,

tegnap délben a vidéki színészet ügyében. 
A vidéki poJgármesterek előadták a csere
társulati rendszerrel kapcsolatos tapaszta
lataikat és előterjesztették kívánságaikat. 
A polgármesterek általában meg vannak 
elégedve a staggioneval, de a rendszer ki- 
sebb-nagyobb módosításait kérték. Szeged 
és Nagyvárad saját, állandó társulatot kér. 
A kultuszminiszter megígérte, hogy a vidéki 
városok kivánságaitrteljesíti s fokozottabb 
mértékben támogatja a jövőben a vidéki 
magyar színészetet.

A® értekezlet végén Kiss Ferenc, a Szín
művészeti Kamara elnöke, mondott köszö
netét a kultuszminiszternek.

SZÍNHÁZ
Hunjadi LíuszIo (VaS). —7ETT?EírárAZ! Hany.adj László (’ÓS). — NEM- 

V- I1 az igazság? (>/í8). — KAMARA-
Kaland (’„8). _ MADÁCH: Négy aSaonvt M17vAp(/*8j; - VIG: Féltéként

baI (.3/,S)- - MAGYAR 
AiLV ElX)Dk.«S HAZA: Ifjúsági előadás (3). 
— AVnpF<?ro ,9p41RETT: Jb’ityfiritty (>/s8). 
OATvTT^tr / *0 Jatsí>z a szerelemmel (8). — 
PÓDILM (a Pesti Színházban): Tekintettel 
arra. (.'«)■- ERZSÉBETVÁROSI: Az ördög 
nem alszik C/i6. 8). - JÓZSEFVÁROSI: Nehéz 
ma. íerjhez menni (V.6, 8). — KISFALUDY:

nótafá.ja. ('/.ö, 8). - KOMÉDIA 
M: Kettőn áll a vásár CA9). — KA- 

Pesti szimfónia C/s9). —
ROYAL VARIETÉ: Tavaszi levü (9) _  NEM
ZETI BABSZIN JÁTÉK: D. u. 4: Aranyszőrű 
Q7TX?ÍAoEÍt6-, ?,! Toldi- - magyar MÜ- 
bZíi?,KOK: bzok-iK az asszony (vas. x/s4, 6, 8).

Cá4. 
(^55-

): Aj.Mm.ka 
' 6, 8, Ifi)

1Z46. ’/iR,
(153-034): 

’.alO, fijü., v. 
: Jud Süss, 

jobb t.A''*’ 1 t. */<3. S/4Ő. 3 i7 ’/íO) _  RITIRoSt1 AzÁntim Hl’ d’Z1 F“m " fl'™öí 
Az Jntim-HIradoban Karády, Jávor, 

ozlnes rajzfilm. Mag-
BÉKü'e%aT?5o-,Híra3ÓA-.. (Fol>’t- 10—M

CJ. .. (5, 7t v J/i4
— BÓDOGRAF (149-510): Repülő 

v- VííMtor iá) - (tV;22):- BaIalajka. ('/<4, ’/tó,
- . - L'’.1; - BUDAI APOLLO

A belgrádi 
sárnap ismét 
csapatok, de 
lógatott csapat jut szeriphe 
vetkező bajnoki fordulóban nincs kima
gasló esemény, de ez nem jelenti azt, hogy 
nem lesznek érdekes küzdelmek, sőt újabb 
nagy meglepetések is lehetségesek. A veze
tő csapafok, a. ikrem város és az L.ipst 
idegenben játszik vasárnap. A Ferencváros 
a Beszkárt Sport-u'cai pá’yáiára látogat el 
a Beszkárt—Ferenc város mérkőzésre, az 
L'jpest pedig BiósgyírA t vendég..zciepal. 
A program a következő: Beszkárt—Ferenc
város, Sport-utca, bíró: Tibaméry. — 
győri 
bint. 
dión, 
Máv, 
Haladás, C 
mos TE—Tokodi ÜSC,

bíró 
Hun;

Pécsi Bianka meggyógyult, 
Somló Vali megbetegedett

A Magyar Színházban hetek óta folynak 
Barabás Pál „2 0<>0 pengős férfi" 
című víg játékának próbái. Az egyik mult- 
héti próba után Pécsi Blankát, aki a da
rabban fontos szerepet játszik, egy járdára 
futó autó elütötte, úgy hogy a művésznő 
sérülései miatt néhány, napig nem vehe
tett részt a próbákon. Tegnap végre Pécsi 
Blanka gyógyultan jelent meg a 
Magyar Színházban, ugyanakkor 
azonban Somló Vali, aki szintén játszik 
a darabban, telefonált, hogy influenzát 
kapott és 38 fokos láza vari, Né
hány napig tehát most ő nem próbálhatja 
az érdekes darabot.

B4DIÖ
16.15: Ruszin hallgatóinknak. — 16.45: Idő

jelzés, híreik. — 17: Hírek szlovák és ruszin 
nyeiven.. — 17.15: Bercsényi Irén és Gáspár
Ilona cimbalom kettőse. — 17.55: A földmíve-
lésügyí niinisztérium rádióéi őad-ássorozata. — 
18.05: ,,Mindenből egy keveset.‘‘ Közvetítés az 
Ostende-kávéházból. — 19: Hírek magyar, né
met és román nyelven. — 19.20: Ad ám Piri
dalokat énekel, zongorakísérettel. >— 
„Szép magyar novella.** Krúdy Gyula: 
arckép a -kisvárosban/* Felolvasás. — 
Tei-mányi Emil észadii s-zorzők műveiből 
dűl, zongorán kíséri Teómányiné 
Anetté. — 20.40: „Mihály kiáll/*
egy felvonásban. — 21.10: A
Táuczenekar játszik. — 21.40: Hírek/’— 22: Á 
Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekara. 
— 23: Hírek német, olasz, angol, francig és 
eszperantó nyelvem. — Utána kb. 2330: Ci
gányzene. — 24: Hírek.

19.40;
,,Női
20.10: 
hege- 

Schiöler 
Hang játék 

Magyar Revü 
22: ‘

Díós-
Mávag—Újpest, Diósgyőr, bíró: Bu- 
— Gamma FC—Kispcsí. BEAC sta- 

Csák. — Törekvés—Szolnoki 
ária ut, bíró: Kiss. — WMFC— 
sepcl, bíró: Szőke TI. — Eloktró- 

Latcrca-u1 ea, bíró:
Kőhalmi. — Salgótarjáni BTC—Szeged FC 
Salgótarján, bíró: Vas.

A szövetségi kapitány a vasárnapi mér
kőzéseken látott formák alapján állítja 
össze a válogatott csapatot, amely a jövő 
vasárnap, április 6-án Kölnben mérkőzik a 
német válogatott osapattal. A kije’ölt já
tékosok szerdán treníroznak és csütörtökön 
indulnak Németországba.

v.
Európa nem 
lói-kor is) .
(Jobb t. 4, fi,
U .!?•_ bal t
Bombák. 
Kodolányl.

« „a uirmiux. ír ói' BÉKE (2191-033): Jud Süss (5 
•• i- ~ bodog-ráördögök. f,»4, 
BROADWAY

„■ •. -,'1-, . lS- — CAPITOL il"t.?,.Í7'-' K,ú-'
Ó®Mf):('Nv^ti

é- 1/4 1 uo-^-J6): Runhődes. ÍV26, ''X i-2ia K7 y /fU-Kor ifi) — CORVIN
es más semmi. C.M. < -6 es?^
Ő8 JANlCIl Jud Sito.' CM "
lá^r-.e'véf’
r; (lówá Gunga' óin. V4 6. 2s’
(4* 8 ifl1 y 0 1-or^T í dvarl Í>«-I-
l«-702L Hitosfogat P/I5, W.^S,Rv.
Holnap’. ‘ c™6. 7'.3F°v™ 3):./,JI’;rTJ)nai:

,InMí,’^L4rC??^dy?Iaj^or,B<>Kodo:
• I*. 1 fa, Luce és 

uralg) — HOLLY.
Nem gyerekjáték. (>/,4 i/.fi 

HOMEROS (29(5-17B)i
TdAtv fiz -2^-tŐl, V. ,//>-t(’>íIPOLY (292-6'26)’ - - -- -

0 V. Vö-kor

Hazajáró ........ , ,x„
'a-;kor_:s) — KAMARA (431-901) • 

(11, 2, 4, a °
Broadway 
"eí-kor is)

----- . --• —-s. (‘/.4, Vdl,

-A’- ÍVí5-

Hazajáró lélek. ( 
’/slO. v. ’/.-2-kor 
i' ú'-.ő
(130-iai): Sárga rózsa.’ (5, 'kA.' viío, ""szY‘’v?'l 
C/.4” ■Á6) .Afi Pepita k«bit

’ ó •••!;.. L'. ;22-kor j«) — OTTHON (146-44/): Repülő ördögök. (’M. VtG, x/t» VilO v 
,,2-kor 16) PAI'AGE (221-226): Árvíz Indiái 

a«: s'í’rH.VEfP ffiSÜ

’-'f -■) — REX (228- 
•/.-fi, '^8, '.>0, v. Vs2-kor

1/0 1/!lrany hiénái. (11,
'J'5- V.10, v. 10, 12, 2, 4, 6, 8, lo) - 
APOLLO (222-002): Ólai város. C/,5 7
v:,,2;t°r.i6). — SAVOY (14fl-O4O): Udi 
.(/"J-- A ’óW, v. ’/e-kor is) -

8. 14), hal t. 
’/J). 3’

vízi- 
nieg-
Má-
10:0 
9:0 

(4:0), 
(0:2).

V.

GLÓRIA (457-501): 
9. SZ. >/:4, itefi, 
HÍRADÓ (»Í-499): 
á,b a rx arany,
w yl T,. zlnr‘s rajzfilm. Magyar Ufa 
Fox Híradók. (Folvt. 9—24 órá'iv) ’ IAOOD (205-00,3): V- örai_) —
■A8, >Á10, v. ",2-kor 
Angelika. C- 
folyt.) - "
CM, >/sfi, 
VAROST 
Á8, '/-10, 
Szerelem 
KORONA
CM, ‘/-fi, ‘/,8 
(3’0-19,3); '

’/s8, </,10, 
(131-841): 
v. ,
és vérpad.

13.i3.31i8): 
“7. ’/slO. y, 
Jud Süss.

Hazajáró lélek, 
is) — JÖZSEF- 
lélek. C/rf. Vrfi,

fi, 8. 10) _
Melodv 1940, 
— KULTUR 

. ’ŐIO, . .
Nem gyerek

etekkor is) _
— < <-ő. 7, sz
- ODEON (422-785): 
10. sz. , Vrf, >/d>, Vs®,

V.

A BUDAPESTI KÖZÉPISKOLÁK 
póióbajnok.ságá.nak döntő küzdelmei 
kezdőd tek. — Eredmények: 
tyás-giminázium—Kölcssy-gtmnáziujn 
(5:0), Széelieny-ifker.—Aranyossy-fkér. 
(5:0), Hunfalvy-t'ker.—Árpád ginin. 8:0 
Szent Islván-fker.—Rákóczi-iker. 5:2

A DIÓSGYŐRI MÁVAG csapata husvét- 
kor Gráebail vendégszerepel a Grazer / ’< 
kétnapos tornáján.

DREZDÁBAN a Zágráb—Drezda városok 
közötti asztali teniszmérkőzést 5:0 arány
bon a zágrábiak pyerték.

VÁLOGATOTT TORNÁSZCSAPATUNK 
vasárnap mérkőzik Stuttgartban a német 
válogatott csapattal. A magyar tornászok: 
Börtsök, Hajdú, Nemere, Pataki, Sáníha, 
Szabó Várkői, Temesi, Tóth ma délután 
utaznak Németországba Szukováthy Imre, 
Péter Miklós, Wagner János és Schmidt 
Gyula kíséretében.

ÚJABB MEGHÍVÁSOK érkeztek az 
MLSz-hez. A. párisiák ismételten meghív
ták a magyar csapatot a tavaszra Parisba 
és szívesen látnák válogatott labdarúgóin
kat a dánok is Kipenhágában. Szabad ter
minusok hiányában az MLSz a meghíváso
kat nem fogadhatja el.

SÚLYOS FEGYELMI BÜNTETÉST ka
pott a Tokodi ÜSC a legutóbbi Gamma FC 
elleni mérkőzés után történtek miatt A 
meccs után a közönség néhány tagja és az 
egyik játékos, megsértette a bírót. Emiatt 
az egyesület pályaválasztó jogát az ápr>' 
lis 20-i bajnoki mérkőzésre elv He és az 
ellenfélre, a Diósgyőri Mávagra ruházta- 
Kocsis Géza játékost pedig- 1942 március 
20-ig a játéktól eltiltotta.

32 VAGY 34 ÉV legyén a korhatár, ez !l 
kérdés dől el ma este a MUSz tanácsülésén- 
Valószínű ugyanis, hogy Németh Jánosnak, 
a sokszoros válogatott vfeipólójátékosrták 
átigazolási kérelme körül csak a korhatár 
fölött lesz vita, mert egyébként a MUSZ 
helyesnek tartja, hogy azokat a játékoso' 
kát, akik egyesületük csapatából már 
öregedtek", a szokásos várakozási idő nél' 
kűl, azonnal igazolhassák olyan más egYe' 
sütetbe, amely megerősítheti' csapatát a 
„kiöregedett" játékossal. Németh János a'z 
FTC-be kérte átigazolását s valószínű, hol?? 
a szövetség tanácsa ehhez hozzájárul.

Uj Revü a Moulinban
Az ember nem hisz a szemeinek: ilyen 

ragyogó műsort finn igen látott még a mu
latók elkényeztetett publikuma.

A bravúros aPtlstaszámok: a: világhírű 
Trió Mexioanos, Marietta and Martin Bros, 
Fokkor, a műsorról-müsorra jobban fejlődő 

Föl-.| Szemerédy Enimy, a vidám Jimmy és a 
szebbnél-szebb táncosnők olyan nevűt vará
zsoltak- a Moulín Rouge parkettjére, ami
lyet m'ég nem látott Pest.

Flaschner Ernő igazgató gazdag új pro
dukciója a legtökéletesebb szórakozás.

— Napóleon magánélete. Octave Aubry, 
a kiváló francia Napoleon-kutató „Vie pri- 
vée de Napóleon" című nagy müve most 
jelent meg magyar nyelven a Cserépfalvi 
kiadóvállalat díszes, illusztrált kiállításá
ban. Mint a könyv címe is mutatja, itt a 
nagy császár, hadvezér és államférfi ku
lisszák mögötti élete tárul elénk, amely 
sokszor még hivebben tükrözi jellemét és 
hű képet ad magáról a korról is.

él őa dót c r m ében 
Esztétikai Tár
tart. Belépődíj 
látnak.

A FLANDRIA! EMLÉK", V á r a d y
Szabó Sándor drámája, amelyet, a berlini 
Schiller Théater mutatott be Heinrich 
Georgeval a főszerepben, a Madách Szín
házban fog s z i ii r e k e r ü 1 n i 
dessy Géza igazgató rendezésében. Érde
kes, hogy a dráma filmváltozatát, a Ma, 
tegnap, holniap-ot éppen most játsszák a 
pesti mozik.

AKADÉMIAI VIZSGA ELŐADÁS lesz 
szombaton délután félnégykor a Nemzeti 
Színházban. B óny i Adorján „É d e s el
lenség" című szinjátékát adják elő a 
növendékek Makay Margit rendezésében.

is) _ j- -
0ó4, ’/sS, VsS, ‘/zio,‘

4, 6. 8, 10, v. 2, 4. fi, g/Uf 
Haza.jaro lelek, (‘/iá, >/g,

y^-kor isi —’ OLYMPIÁ (4‘>3 1,bíí-’ 
ÜL? A OMNIA

fi. 8. 10) — "<
CA4. ‘/tfi, 1/sS, -,,„.Kor
(l4fi-447):. Repülő ördögök. (V<4. '/ifi,

<2-kor is) — PALACK (221-‘’0")-
’>an. (11. 2, 4, 6, g, 10) 
Udvari bál. (4. fi, 8, 10. v. 
(223-243): Repülő ördögök. (11 1 ,3 5 í'ís
— RADIUS (122-0)8):- J.............’ ' '' - '

S7- v-120): Jud Süss. C/s4. ’/G "
js) — RJALTO (224 44.3:) Az

ROYAL
'/:10, SZ.,
vari bál. ... _ „„x _
?,9.A^'_A ,/lD-41.1): A Manderley-ház asszonya. 
Ln?’ 7ia /!10, K-z ' Y- 3'kor is) ~ SIMPLON (26S- 

Ksr,csoli: es mas semmi. Cál, ‘/ifi, VjS 
„/á-kí>1’1 is) - STEFÁNIA (Kispest 

349-3-3R): Z. a fekete lovas. ('), 7, 9, v J'»í
’/.-6. '/«. / :10) - STÚDIÓ (205-278): A' szerelem 
nem szegyen. (11. ‘Á2. ’/s4. '/ifi, ‘tel. «/»«>) —
TIVOLI (225-602): Hazajáró lélek. (11, ’/sj */i4 
Vifí, ’/UO, V. ’/<2-kor is) — TÚRÁN (120- 
003): Repülő ördögök. (11, ’/ű. 4. fi. 8. 10, v. 
11. 2, 4. fi, 8, 10) —■ I RÁNIA (146A46): Európa 
nein válaszol... (5, '/i8, ‘/slO, sz., v. ’/iS-kor is)
— VESTA (222-401): örvény. (11, ''fi. '/:4, '/.-fi 
!/:8, ‘/Ő10, v. 11, 2, 4, 6, 8, 10) _ ZUGLÓI (396- 
309): Hazajáró lélek. (4, fi, 8, 10, v. 2-kor is)

— Stílusváltás a
Dénes április 1-én 
a képzőművészeti 
(Andrássy-út 11) a 
saság meghívására 
nincs. Vendégeket

zenében címmel Bartha 
délután 6 órai kezdettel 
főiskola
Magyar 
előadást 
szívesen

— Már most napozhat a Szent Gallért' 
Pezsgőfürdő -napfénylámpái alett!

J A SZERELEM NEM SZEGYEN
S Tolnay, Jávor, Mály, Cózon *

---------7-.------- - • , ' ' 11

Hunyadi János
természetes forrássA 

mindig 6 !

............ ' _______ I_______

i/.fi


Gróf Bethlen Istvánt 
az erdélyi református 

egyházkerület 
főgondnokává 

választják
Az erdélyi református egyházkerü

let március 29-én, szombaton, nagy 
ünnepélyességgel tartja meg a vissza
csatolás utáni első közgyűlését, ame
lyen résztvesz Fáy István kultusz- és 
Pataky Tibor miniszterelnökségi ál
lamtitkár is. Ezen a közgyűlésen töl
tik be az egyik megüresedett főgond
noki tisztséget és új főgondnokká 
gróf Bethlen István ny. miniszterel
nök, felsőházi tagot választják meg. 
Ugyanakkor tiszteletbeli egyházkerü
leti tagok lesznek Ravasz László 
püspök, felsőházi tag és Pataky Tibor 
miniszterelnökségi államtitkár. Gróf 
Bethlen István ünnepélyes beiktatása 
március 30-án lesz a vasárnap dél
előtti istentisztelet keretében. A beik
tatóbeszédet Vásárhelyi János refor
mátus püspök tartja és erre gróf 
Bethlen István válaszol. Március 
30-án kerül betöltésre a kalotaszegi 
református egyházijiegye gondnoki 
tisztsége. Az egyházmegye új gondno
kává dlbrecht Dezső országgyűlési 
képviselőt választja, ugyanakkor vi
lági jegyzővé választják dr. Vita Sán
dor országgyűlési képviselőt.

A belügyminiszter 
rendelete 

a protestáns újszülöttek 
kereszteléséről

A protestáns egyházak régi óhaja 
nyert elintézést egy legutóbb kibo- 
csájtott belügyminiszteri rendelettel. 
A miniszter valamennyi állami és ál

lami igazgatás alá került kórház és 
szülőotthon igazgatóságához a kö
vetkező rendeletét intézte:

A. magyarországi - református egy
ház egyetemes konyentjpnely kéi'é^éré. 
felhívom, utasítsa a vezetése alatt 
álló kórház. személyzetét, hogy a re* 
forrná,tus újszülötteknek a {kórházban., 
szülőotthonban való megkeresztelését 
az anyának onnani távozása előtt ne 
követeljék, mert a református egyház 
istentiszteleti rendtartása szerint a 
kereeztelésnek lehetőleg a templom
ban istentisztelet keretében a szülők 
és keresztszülőik jelenlétében kell 
megtörténnie.

Egy festő, egy szobrász, 
egy grafikus a Műbarát 

kiállításán
Három elsőrendű művész munkásságából 

ad ízelítőt a Mária Valéria-utcai Mübarút 
tárlata, lfj. Czene Béla modernbe oltott 
reneszánsz stílusa tompa színeivel, mese
mondó nyugalmával, tiszta rajzú techniká
jával „igazi képeket" fost. A kiállítás szen
zációja Buzy Barna szoborsorozata. Vir
tuózán felépített Szent László lovasszobrá
ban végre olyan megoldást látunk, mely a 
legjobb lovasszobrok alkotói mellé emeli a 
fiatal művészi. Ki-spku-ztiká.iábaai az erő cs 
egészség’ mellett a dekoratív szépség ural
kodik. Régen láttunk ilyen szobrokat, ame
lyek nemcsak múzeumba, vagy tárlatokba, 
hanem lakásokba is valók. Portréin a lé
lek tuaos ismerője és a szobrászteehnika 
korlátlan ura szólal meg. Buzy Barna, aki 
a Műcsarnok tavaszi tárlatán most nyerte cl 
a Magyar Képzőművészek Egyesületének 
Zala-érmét pompás síremlékével, ez
úttal is óriási mértékben tört előre. Egy 
fiatal grafikus nevét jegyezzük meg: Élesdy 
Itatván. Nincs más színe, mint a fekete és 
fehér. Amit ezekkel produkál, minden vo
nalában egész nagyszabású tehetség mun
kája. (dr. K. M.)

HIRDESSEN A „PENGŐSÉBEN! 
BIZTOS EREDMÉNY!

FERENCJŐZSEF
KESERÜVIZ

AHOL NEM A VÁROST,
HANEM A RENDŐRÖKET SÖTÉTÍTIK EL...

Ilyen az elsötétítés! gyakorlat Amerikában
aA Washington-állambeli Seattle-ben a rendőrök sötét álarcban próbálják 

ki, milyen lenne, ha a várost elsötétítenék

Török képviselőházi alelnök
Törökország 

külpolitikai helyzetéről
Isztanbul, márc. 27.

A török képviselőház egyik alelnöke 
Istanbulban tartott képviselői beszá
molóján különösen érdekes összefog
laló képét adta Törökország 'külpoliti
kai helyzetének.
' „Mindannyian tudjuk — mondta a 
szónok, —; hogy Törökország külpoliti
kája a köztársaság megalapítása óta 
nem változott. E politika alapja a béke 
volt s a nemzetközi együttműködést is 
a béke megóvásának szempontjai irá
nyították. Minden erőfeszítés ellenére

Iskolákban is elhelyezik 
a mezőgazdasági kiállítás 

vidéki vendégeit
A mezőgazdasági vásárra érkező 

vidékied elhelyezése komoly nehézsé
gek elé állította Budapest Székesfő
város Idegenforgalmi Hivatalt.• Külö
nösen nagy munkát jelent a szegé
nyebb néposztályhoz tartozó vidéki 
vásár látogatók lakáskérdésének meg
oldása- Ismét beigazolódott, hogy Bu
dapest az elsőrangú luxusszállók és jó 
középszállók mellett nem rendelkezik 
kellő számú, olcsó bérű, kis vagy tu
ristaszállóval és főként hiányoznak 
az olyan magánlakások, amelyek al
kalomadtán vidéki fizető látogatókat 
látnak vendégül.

A vásúrlátogató szerényebb igényű 
közönség elhelyezésére alkalmasak 
volnának a diákszállók, de azokat 
már régebben lefoglalták az erdélyi 
tanulók számára, a kivándorlók ott
honában pedig jelenleg erdélyi mene
kültek tartózkodnak. Ezért a főváros 
vezetősége az idegenforgalmi szerve
zetek kérésére három iskolaépületet 
bocsátott d vásárlátogató közönség 
rendelkezésére, A Bezerédy-, Murán yi- 
és Lehel-utcai fővárosi iskolákban 
ezer ágyat állítanak fel és itt kaphat
nak Szállást a mezőgazdasági vásár 
vidéki látogatói. Egy-egy tanterem
ben 15—20 ágyat helyeznek el és a 
szállás napi bérét 1.20 pengőben álla
pítják meg.

Sbernberg 

is azonban a külső veszély a török ha
tárokig eljutott, egészen a török biz
tonsági övezethez.

Oly korban élünk, amikor írott bizto
sítékok könnyen válnak értéktelenekké 
s nem egy olyan állam sodródott már 
bele a háborúba, amelynek egyetlen 
célja semlegességének megóvása volt. 
Nekünk' is készen kell állanunk az Ön
védelemre".

A haza biztonságának megvédése áz 
egész török nemzet feladta s ezt a 
nemzet vállalja is. ,

A.z az akció, amelyét nemrégiben in
dított el a Budapest Székesfőváros 
Idegenforgalmi Hivatala, hogy a na
gyobb lakással rendelkező fővárosi 
családok vidéki fizető vendégeket lás
sanak vendégül, nem járt kellő ered
ménnyel. Eddig olyan kevés jelentkező 
akadt, hogy a vidékiek lakásigénylé
sének tizedrészét sem lehet ezekkel ki
elégíteni.

A fővárosi idegenforgalmi hivatal azt 
a megoldást jelölte, hogy a társadalmi 
egyesületek útján intéz felhívást Bu
dapest lakosságához, hogy kiadószo
bák felajánlásával segítsenek a vidé
kiek elszállásolásában. Az első és má
sodrendű szállodák különben máris 
teljesen zsúfoltak. A dunaparti szállo
dákban sok külföldi, német, olasz és 
jugoszláv tartózkodik, de nagy szám
ban érkeztek vidékiek is, elsősorban 
az erdélyi részekről.

— Megjelent a Búvár márciusi száma. 
Hogyan hárítható el a Duna árvízveszedel
me, ezt a kérdést tárgyalja Cho.noky Jenő 
a Búvár legelső cikkében. Haltenberger Mi
hály a Balkán-félsziget néprajzát, Szövérdy 
Lajos pedig a dunai homokból való arany
mosás kérdését ismerteti. Említésreniéltó 
még Tengi Harald, Tokody László, Éhik. 
Gyula, Bán Márton és Gronovszky Iván 
cikkei, amelyeket kiegészít a Búvár orszá
gos diákpályázatának díj- és jutalornlistúja.

Rákóczi vt gö.
XRjfCY’rfK ihgyew !

gyirtmínyék 

vezérképviselete

/Ye bántsuk 
azt a múltat!

Tekintetes Szerkes-ztőség!

Ezúttal azon csodálkozom, hogy a 
Pujsóg miért jár elől jópéldával a 
Nyilas, Pártbomlaeztás Terén? Te
szi ezt azzal, hog’y a szegedi Kopasz 
testvér szervezési vezető írását imi
gyen közli: „Felhívom a szegedi vá
rosi szervezet tagjait, hogy lakás
változásaikat visszamenőleg is je
lentsék a. központi párthelyiségben'*.

Szörnyűséges bajok származhat
nak az ilyen meggondolatlan felhí
vásból. Elharapódzik és ezentúl min
den nyilas szervezetben kutatni kez
denek afelől, hogy ki honnan jött?

Kísérteties lesz, amikor egyesek 
rádöbbennek, ho-gy milyen sok he
lyen megfordultak eddigelé. El le
hetnek készülve arra is, hogy lesz
nek, akik nem merik majd őszintén 
bevallani volt tartózkodási helyei
ket, — mert ugyebár nem mindenki 
„meggyőződésének áldozata". A tö
megben akadnak, akik „hitük" miatt 
ültek. PL azt — hitték, egy és más 
alkalommal, hogy senki sem veszi 
észre, senki sem tudja meg zsírosbö- 
dönbe és dívány alá rejtett minden
napi kézigránátjukat...

Lesz olyan is, aki éppen most hu
zamosabb ideig ugyanazt a lakást 
üli, tehát jelentésvalóságra nem kö
telezhető.

Szó, ami szó, nem jó sokát okos
kodni azzal a lakáskérdéssel. Bele 
kell nyugodni az arany szabadságba, 
amely több nyilasféltestvérkének 
egyelőre még korlátlan til a repdel- 
,kezesére áll, ne leftbents^k le a jó
tékony fátyolt a múltról.

' ^■' ' Egyáltalán: hagyjuk---ösak q?t a 
múltat! Hiszen a „voltra" még a 
virradati nyilas-zsidó som ad sem
mit!

Helyette: katsintsunkcsak < és mind
járt megértünk mindent!

Sok jót kíván: 
Csodálkozó János

, - —B'-W -W-'-Tl -WÍ..-W

— A teheráruforgalom további kiterjesz
tése. A MFTR igazgatósága a vele üzém- 
közösségben álló hajózási vállalatok nevé
ben is közli, hogy Bécs és Linz között 
fekvő Mauthausen, Wallsee, Grein, Sar- 
mingstein-Waldhausen, Isperdorf, Ybbs, 
Marbach, Pöchlarn, Weitenegg. Melk. Spitz, 
Steín, Korneuburg és Nussdorf állomások
kal való forgalomban a felsorolt állomások 
kiszolgálására a rendszeres liajójáratok 
megindultak. A már megnyitott dunai ál
lomások, valamint Silistria és Ttltrákán 
állomások közötti mindkét irányú forga
lom lebonyolítása azonnali hatállyal meg
indul.

— A „Eeldbachi" tiszti zászlóalj április 
2-án (szerdán) este 8 órakor tartja harma
dik összejövetelét e Kriszti na-téri Zöldfa- 
Spolarioh étterem különtermében. Ez alka
lommal figyelmeztetik a bajtársakat, hogy 
a nemzetvédelmi kereszt folyamödó íééhek 
benyújtási határideje április 10-én Úját.
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I\.edves közönségünket mily 
tisztelettel meghívjuk a ragyo
gó pompájú, remek hangulatú

UDVARI BÖL
előadásaira. A bálon megje

lenik és énekelni fog:
DEANNA DURBIN
Megjelenés utcai ruhában, tá
vozáskor a jókedvért garan
tálunk! Okvetlen elvárjuk:

ELIT. SBVOY . PÍTRU
1A
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E héten megjelenik a cipőrendelet 
végrehajtási utasítása

A cipoutalvany-rendelet végrehaj
tási utasításával kapcsolatban napok 
óta megbeszélések folynak. Értesülé
sünk szerint az érdekelt hatóságok és 
érdekképviseleti szervek már letár
gyalták a végrehajtási utasítással 
kapcsolatos leglényegesebb kérdése
ket, úgy hogy a cipőrendeletet ma-

gyarázó és kiegészítő végrehajtási 
utasítás meg ezen a héten meg jelen
hetik. A megjelenés időpontja való
színűleg a hét vége lesz, úgy hogy a 
közönségnek kellő idő áll rendelkezé
sére a végrehajtási utasításban fog
lalt új eljárások tanulmányozására.

A Hitler-uton vonul be 
Rómába Matszuoka

Milánó, márc. 27.

A Sera szerdai értesülése szerint 
Matszuoka római fogadtatása Hitler 
kancellár három év előtt tett első ró
mai látogatásához hasonlóan fog le
folyni. A japáni külügyminiszter az 
os.tiai pályaudvarra érkezik, amelyet

annakidején Hitler tiszteletére emel
tek. Egyelőre csak Ciano grófnak és 
néhány a harctéri szolgálat alól fel
mentett miniszternek részvételét je
lezték a fogadtatással kapcsolatban. 
Matszuoka a Hitler-uton vonni be Ró
mába és azonnal jelentkezik III. Vik
tor Emánuel király és császárnál.

/ I r/r 1 • 1 d Legkisebb hirdetés
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lódén- és viharkabót 

Márton és Szász 
Bálvány-utca 3. Címre ügyelni.

vTággoinliok
minden női ruházatnak a szekszepilje. 
Egyedüli készítő. FREYBERGER A.-né 
piissé-specialista, IV. Aranykéz-u. 3. 
Telefon: 386—753. Ugyanott modern 
szoknyajelzö is kapható. Vidéki meg
rendelések azonnal eszközöltetnek.

Nagy fiúk 
divatszabója

EDELMANN
IV. kér., Kamermayer Károly-utca

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

Ára: 4.50 P.
Kapható a 8 Órai Újság kiadó
hivatalában VL, Andrássy-út 47

Használt fértiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
tizetek. Spiegel, Teréz-körút 2. I. 9.

Telefon: 224—842.

SÜRGŐSEN 
eladó briiliánsait 
mielőtt eladja. Krlstóf-tér 2. j. 3

Ekszermüterem. 12—2. között. 
Telefon: 182—647.

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

osztályán, VI., Andrássy-út 47.

Kormos falat, 
plafont, tapétát 'tisztít 

RENOVA 
Sas-utca 29. Tel. It5 834.

Húszezer pengő értékű 
ékszer a kopott retikülben 

és a blúz alatt

Willkie Csanskaisek 
támogatását követeli

A ojűmőlcskiiiák gyónyhatása 
Tjta: DR. ARANY GYÖRGY 
Ara: P 1.50. Kapható a 8 Órai Újság 
kiadóhivatalában, VL, Andrássy-út 47.

Tűzhely
vendéglő részére sürgősen eladó.

Hunyadi János-út 31,

EsőKaüDt 

balion — lódén — ragián 

Salamonovits Manő 
esökőpenygyár, Sas-utca 25.

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

osztályán, VI., Andrássy-út 47.

agg p bérautó
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BRILLIÁNST, 
ékszert, fogaranyat legdrágábban vésték 
Hagy Imre Sx 69.
AMI HÚ MIATYÁNK KÖZÖTT VAN
Irta: Csermely Gyula Ára : P 4.80
Kapható a 8 OKAI ÜJSAG kiadó- 
hivatalában, VI., Andrássy-út 47 sz

Dr. Kőváry Lászlóné született Fodor 
Margit budapesti lakost néhány hét
tel ezelőtt a hegyeshalomi határállo
máson megkérdezték a detektívek, 
hogy mennyi pénzt és ékszert visz ma
gával. Kőváryné, akinek Angliába 
szóló jegye és útlevele volt, azt vála
szolta, hogy semmi ékszer nincs nála. 
Amikor bőröndjét megvizsgálták, egy 
kopott retikülből nagyértékü ékszerek 
kerültek elő és egy női motozó meg
állapította, hogy hosszúujjú blúza 
alatt a karján sok, szokatlanul vastag 
karkötő van. Kővárynétól elszedték 
az ékszereket és ő tovább utazott. Mi- 
vcl nem jött vissza, nyomozólevelet 
bocsátottak ki ellene, az ügyészség pe
dig a körülbelül húszezer pengő ér
tékű ékszerek elkobzását indítványoz
ta a törvényszék előtt.

Öhlschláger Andor dr. elnöklete mel
lett ma foglalkozott ezzel az üggyel a 
büntetőtörvényszék. A tárgyaláson fel
bontották az ékszeresomagot és az el
nök megállapította, hogy abban többek 
között hat gyűrű, sok igen súlyos 
arany karkötő, arany Doxa-óra és ne
héz aranyláncok voltak. Bölöny Ödön 
királyi ügyész kérte ezek elkobzását, 
mert szemmelláthatólag vagyonkimen- 
tes céljára készültek ezek az ékszerek. 
A védő azzal érvelt, hogy Kőváryné 
egy angol ügyész házába került ház
vezetőnőnek és ebben a minőségében 
reprezentálni kellett volna, azért vitte 
magával az ékszereket. A törvényszék 
végül is elrendelte az Összes ékszerek 
elkobzását. Ni ítélet nem jogerős.

Newyork, márc. 27.
Wendell Willkie republikánus el

nökjelölt a Kina megsegítése érdeké
ben rendezett ebéden követelte, hogy 
az Egyesült Államok fokozott erköl
csi támogatásban részesítsék a Csang- 
kaisek-kormányt. Az Egyesült Álla
mokra, az a feladat vár, — mondotta 
Willkie, — hogy Kínának s mindazok
nak a nemzeteknek, amelyek a tájna- 
dók ellen harcolnak, fegyverekét bó» 
csássanak rendelkezésre. (MTI)

Délafrika 
nem küld csapatokat 

a tengerentúlra
Amszterdam, márc. 27.

(Német Távirati Iroda)
Egy angol hírszolgálati iroda fok

városi jelentése szerint Smuts minisz
terelnök kijelentette a képviselőház
ban, hogy a délafrikai kormány szo
rosan ragaszkodni kíván a parlament
nek a háború kezdetén hozott határo
zatához. Eszerint a kormány résztvesz 
a háborúban, hogy a Délafrikai Uniót 
és érdekeit megvédje, de nem küld 
csapatokat a tengeren túlra, mint a 
legutóbbi háborúban. (MTI)

Bukarest, márc. 27

M A C H

TAXIGÉPIRÖ 
vállalat óránként P 1.30. Telefon: 

423—501, 223-338.

JtitnagycA áSíahtpo^áh.?
Irta: dr. Bródy Ernő Ára: P 1.—
Kapható a 8 ÓRAI ÜJSAG kiadó
hivatalában, VI., Andrássy-út 47 sz.

Rohbnu íétto
cca 10.000 darab, sürgősen 
eladó. Hunyadi János-út 31.

Fallóskuti gyermeküdülőben
dődtek a húsvéti és nyári előjegyzé
sek. Személyes megbeszélés: Vjjmos 
cs.-út 17. H. 27. Tel.: 119-842. 3-6-ig.

Hogyan éljen a cukorbeteg
Irta: dr. Jakab László Ara: P 3.80 
Kaphn.tr, a 8 ÓH A I ÚJSÁG 
kiadóhivatalá'bah VL, An‘drássy-át47.

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

HasználtruhíéitS^^t
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha
üzlet, Rottenbíller-u. 37. Telefon: 

422— 269. Hívásra jövünk.

B UN YE VÁGOK
rta dr. Meznerich Ernő Ara: P 3.

kiiriiató a 8 ÓRAI ÜJSAG kiadó
hivataliban, VL, Andrássy-út 47 sz.

ZONGORA 
rövid, fekete E. Pallck Wien 
gyártmányú, magánkézből eladó. 
Tel.: 364—217, kilenctől—egyig*.

lakAs és bútor
Szerkesztette: FrUnkcl György 

építész. - Ára P 8.90
Kapható: a 8 Órai Újság kiadó
hivatalában. VI.. Andrássy-út 47. sz.

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket. . Levélhívásra 
házhoz megyek
V ö R ö $ PÁL
Újságárus

Káivin-tér közepén.

Olcsó székek 
óvóhelyek részére. HEXNER, 
Király-u. 26. Telefon: 22-70-73.

Uj komplék 
vacsorázó ruhák 
Ferda Manyinál

A Kalevala festője
Újvári Béla dr. tanulmánya. Ára : P 1.—

Kapható a 8 Órai Újság kiadó
hivatalában, VT., Andrássy-út 47.

Hármas vasúti 
szerencsétlenség 

Japánban
*. -. -

Tokió, márc. 27.
(Reuter) Azt hiszik, hogy igen so

kan meghaltak és életüket vesztették 
az Osaka közelében, Csukám oto pálya
udvarán történt hármas vasúti sze
rencsétlenség következtében. A Hi- 
rnaji felé menő egyik személyvonat 
összeütközött egy tehervonatiul és jié- 
hány perccel később egy villamos vo
nat be'erohant a két összeütközött vo- 

„nat roncsaiba és rajtuk darabokra 
zúzódott. A tokió—*kobei vonalon a 
forgalom a szerencsétlenség miatt 
Megszakadt (MTI)

B®?

(Magyar Távirati Iroda)
A népszámlálás során megszámol

ták az ország lakosságát. A számot 
minden egyes román állampolgárnak 
a haláláig meg kell tartania és a 
számnak minden személyi vonatko
zású okmányon szerepelnie kell. A 
népszámlálás pontos idejét még nem 
határozták meg.

„Hogyan kísérjük 
a magyar nótát zongorán", 
ötletes módon megtanít magánúton 
dal v. csárdás — oigányosan is —- 
helyes és ízléses összhangosítására. 
Számos kotta és dallampéldával. Ara 
2 20 P. Kapható a 8 Órai Újság 
könyvosztályánál VI- Andrássy-út 47

Lakótársat keresek utcai komfor
tos szobába. V., Zsitvay-utca 18. II. 15.

Házi varrónő ajánlkozik elsőrangú 
szabással. Rákóczi-n. 29, in. 9.

HEH Gummlcikkek kiválóak I HBQ

A TÖRVÉNY
Munkaidő, legkisebb munkabér, fize
téses szabadság. - A munkaviszony 
egyes kérdéseinek szabályozásáról 
szóló 1937.-'XXI. törvénycikk és vég

rehajtási redeletei.
Ára: P 1.70

Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG 
kiadóhivatalában VL, Andrássy-út47.

Főlépcsőházi különhejáratú utcai 
szoba, esetleg éllátással április 1-re 

kiadó. Kálmán-utca 22. II. 4.

Bejárónő 48 éves. 10 éves bizo
nyítvánnyal, délutánonként, heten
ként háromszor Vilmos császár-út 

közelében5* jeligére főkiadóba.

■í: '

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALÁSZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 örai Újság Lapkiadó Rt. Satr- 
kesztoeég: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó:

Andrássy-út 47. Telefon: 22-42 32. 22-42-33. 22-4'>-3j

Megjelenti BARNA ELEK:

C()f.>len láttam
című .rajzos könyve. Ára: P 4.10

Kapható a 8 Órai Újság kiadó
hivatalában. VI., Andrássy-út 47.

TRIUMPH Sg* 
országi vezérképviselete. Kedvező árak 
Díjtalan bemutatás. ÉDES és DECSY. 
Bpest, Vll. Akácfa-u. 13. T. 222-624.

' ,x’| 11-1 100 aranytanácstovtal elei
Kapható a 8 Órai Újság könyv

osztályán VL, Andrássy-nt 47.

A topról nász 
Regény —“'rta: CSERMELY GYULA 
Ara: P4.80 Kapható: a 8 Örai Újság 
kiadóhivatalában. Andrássy-út 47.

IffflOOÍYT gyalogságitI y és lovasságit 
magas Áron vessek'. Telefon vagy 
levélhívásra házhoz megyek Fischer, 
Népszinház-u. 26. Tel.- 112- 782.

Különhejáratú e.tpúns 

bútorozott szoba 
központi fűtés, melegvíz, telefon ápri
lis 1-re kiadó. V Tátra-üteg 12/a. fsz. 2

Mi"den eladó tórguért 
én fizetem a legtöbbet. BrllIIAns, 
ezüst, arany, szőnyeg stb. 
Józsot-krt 25, udvarban. T. 137 691.

Elfogadnám
jó helyre, bárkinek hűséges házőrző 
kutyáját. Vilmos császár-út 17.

11 27. T. 119-842. 3-6-ig.

S Ami a törté 
nejemből kimaradt. 
Ara díszes egész vászonkötésben 
1* 5*60. Kapható: a 8 Órai Újság 
kiadóhivatalában. Andrássy-út 47

mSa szőnyeget 
magas árban V E S Z E K. Kicin 
Ödön. Kossuth Lajos-utca 2. 

Tel.: 187—009.

PINOKKIO
Egy élő fabábu csodálatos kalandjai 
Irta: C. Collodi. Ara: P 1.45 
Kapható a 8 ÓRAI (JJSÁG 
kiadóhivatalában VL, Andrássj’-út 47.

”íá" Brokát paplan P 30 

Reschofszky SSTS.

Hangverseny kalauz 
Irta Meszlányi Róbert. Ara : 
p 4.20. Kapható a « órai (JJság 
kiadóhivatalában VI.', Andrássy-út 47.

Kárpitos házakhoz legolcsóbban 
ajánlkozik. Szabó, Viola-utca 3B. sí.

Házfelügyelőnél.

Magányos úrnál, takarításért 
lakást keresek. Hi rangi István, 

Népssinház-utca 16.

jOHAT
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