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A WILHELMSTRASSE MEG NEM NYILATKOZIK,

DE BERLINBEN SÚLYOSNAK

LÁTJÁK A JUGOSZLÁV KÉRDÉST
V

99_3A helyzet rosszabbodik”
Előtérbe nyomul a horvát kérdés

<

Matszuoka elindult Rómába — Sárga karszalaggal jelölik meg a zsidókat 
Szlovákiában — Titkos útra indul tizenhárom amerikai hadihajó

A berlini
tudötitájának telefonjelentése

í"
Ik
É-

Berlin, márc. 29. I
A Világot átfogó jelentőségű meg

beszéléseket folytattak tegnap Ber
linben Matszuoka japán külügymi
niszterrel, - állapítja meg ma uVol- 
kischer Beobachter. Miként mar clo«o 
napon, tegnap is a tanácskozások 
egész sorát folytatta Matszuoka első
sorban Ribbentrop birodalmi külügy
miniszterrel, akivel több órán at tár
gyalt, de más német államférfiakkal 
h. Hitler vezér és kancellár villasreg- 
gél i jen. azután alkalma volt első íz- 
ben találkoznia Göring birodalmi tá
bornaggyal, aki ma külön 18 „fogadja 
a japán külügyminisztert, előrelátná 
tóan a német légügyi minisztérium 
palotájában. , ,,

Vasárnap az előkelő japan vendeö 
megtekinti a Berlin közelében levő k<u 
ionai és politikai nevelomtezetek t. 13 
látogatásról csak este tér vissza, majd 

elindul Rómába.
Ezzel véget ér Matszuoka hivatalos 
berlini útja.

Noha nincs kétség afelől, hogy a 
japán külügyminiszternek az o asz 
fővárosba való elutazásával a berlini 
útnak csupán első menete zaro o 
le, német jólér testűt körökben mégis 
azon a véleményen vannak, , hogy 
Matszuoka mostani berlini időssé so
rán megoldották mindazokat a. fontos 
problémákat, amelyeket meg kellett 
oldani és hogy

a tegnapi pohárköszöntők, ame
lyeket a német és japán külügymi- 
niszter mondott, „a minden eshető
séggel számoló sorsközösseg kife

jezői** voltak.
Hogy milyen természetűek és jelentő
ségűek lesznek ezek, az eshetőségek, 
azt tájékozott német körök vetekedne 
filZGiFjn t,

az, 1941-es döntő év mutatja majd 
meg.

A német fővárosban egyébként meg
elégedéssel állapították meg, hogy 
Matszuoka japán külügyminiszter un-

nepélyes fogadásán megjelent pro
gram szerint Jugoszlávia bei Hal kö
vete is a háromhatalmi egyezményhez 
csatlakozott államok nagykövetei és 
követei sorában. Ez a megjelenés an
nál is érdekesebb, mert csaknem hu
szonnégy órával az új belgrádi kor
mány megalapozása után történt.

Kevéssé örvendetesek azok a Jugo
szláviából érkező hirek, amelyet a 
német sajtó ma közöl. Míg tegnap 
még a lapok negyedik és ötödik ol
dalán, kevéssé feltűnő helyen szere
peltek a belgrádi jelentések, addig 
ma már az újságok első oldalukon, 
vastagbetűs címekkel közlik az ottani 
híreket.

„Kihágások németek ellen", „Letar
tóztatták a Cvetkovics-kormány több 
tagját", „Bántalmazták, mert németül 
beszélt" és hasonló címfeliratok vilá
gosan mutatják, hogy miként áll ma 
Berlinben a jugoszláv kérdés. Nem kell 
évekre visszamenni annak igazolásáért, 
hogy a német sajtó és rádió mindig 
a legmegbízhatóbb légsúlymérő volt, 
amely mindig jelezte az európai kon
tinensen készülő nagy eseményeket.

Röviden összefoglalva:
a helyzet — a jelek szerint — óráról- 
órára rosszabbodik, mert az új ju
goszláv kormány politikája, ameny- 
nyire azt Berlinből meg lehet ítélni, 
alig nevezhető másnak, mint ka
tasztrófapolitikának, amely csak 
szerencsétlenséget okozhat, — álla
pítják meg a német birodalmi fő
város semleges megfigyelői körében.

A német hivatalos helyek rendkívül 
tartózkodók. Fagyos nyugalmat őriz
nek meg és kijelentik, hogy

a Jugoszláviából érkező jelentések 
annyira ellentmondóak és zavaro
sak, hogy a Wilhelmstrassenak 
még nincs módjában azokba pont- 

tos betekintést nyerni.
Nehéz párhuzamot vonni a mostani 
jugoszláviai események és a közelmúlt 
más, ismeretlen epizódjai között. A 
helyzet azonban alapvonalaiban hason
lít ahhoz, amely december 13-án, a 
montoir-i politika összeomlása után 
kialakult. Akkor is súlyos következ
ményeket vártak, amelyek azonban el-

sokkal súlyosabbnak látszik, 
Laval letartóztatása idején

. .. - ■■ • ............................................ ........ ■
maradták- A helyzet azonban Jugoszlá
viában 
mint
a meg nem szállt Franciaországban 
volt.

Türelemmel meg kell tehát várni,

Illetékes 
római nyilatkozat

Róma, márc. 29.
fMagyar Távirati Iroda)

Illetékes olasz .politikai körök a 
jugoszláviai eseményekkel kapcsolat
ban a következő nyilatkozatot tették:

Róma a legnagyobb figyelemmel, de 
teljes tartózkodással és teljes nyuga
lommal követi a jugoszláviai esemé
nyeket, tekintettel arra, hogy a ' Bel- 
gráddal való összeköttetés még meg
lehetősen bizonytalan és nem áll egye
lőre elegendő elem rendelkezésre a 
helyzet további fejleményeinek meg- 
Ítélésére.

Illetékes politikai köröknek ez n tar-

Cvetkovicsot
és Cincar-Markovicsot 
szabadon bocsátották

pénteken elbocsátották, illetve egye
lőre lakásukon házi őrizetben tartják 
őket. Politikai körökben azt hiszik, 
hogy semmiféle eljárás nem indul 
ellenük.

Belgrád, márc. 29.
(Bud. Tud.) Cvetkovics volt minisz

terelnököt és Cincár-Markovics volt 
külügyminisztert, akiket csütörtökre 
virradó éjszaka .védőőrizetbe vettek,

Külföldi diplomaták II. Péternél 
mánya tagjaival tanácskozott. II. Pé
ter király eskütétele után Nincsios 
külügyminiszter több külföldi diplo
matát fogadott, köztük Heeren német 
követet.

Belgrád, márc. 29-
Pénteken a jugoszláv fővárosban 

fontos politikai tárgyalások folytak. 
Szimovics tábbrnok, az új miniszter
elnök, a vezérkarral, valamint kor-

hogy mit hoz az áprilisi hőnap első 
hete. Annyi csaknem bizonyossággal 
mondható, hogy roppant drámai és di
namikus események történhetnek a 
Balkánon.

0. B.

tózkodó magatartása megnyilvánul a 
sajtóban is, amely semminemű kom
mentárt nem fűz a jugoszláviai hely
zethez és csak egyszerűen közli a bel
grádi táviratokat, amelyek beszámol
nak az eseményekről.

A Stefáni-iroda pénteken délután 
belgrádi jelentést közöl, amely szerint 
a jugoszláv fővárosban a helyzet ma 
már egészen nyugodt és a város csak
nem megszokott, régi képét mutatja*

Az olasz sajtó kiemeli, hogy a ma
gyar fővárosban a legmélyebb ésleg- 
éberebb figyelemmel követik a jugo
szláviai eseményeket.



Hogyan látja London 
a jugoszláv eseményeket

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

• London, niúrcl 29.
A jugoszláv forradalomról ma már 

tisztább a ké-p. Az uj jugoszláv kor
mány a paktumot nem fogja 
formálisan felmondani, ez legalább 
is a Times véleménye, de kétségtelen, 
hogy ez a kormány másképpen fogja

Bethlen György mondja 
az idei Tisza- 
serlegbeszédet

A mártírhalált halt Tisza István születésé- 
nak napján, mint az elmúlt évtizedekben 
majdnem minden alkalommal, az idén is 
Tisza-scrlegvacsorát tart április 22-én a Tirza 

T^.WW„TVJ- és a Tisza Ltván . Emlék- 
a Hungária-szül

és az ünnepi

István Társaskör 
bi zoltság. A serlegvacsorát 
loda dísztermében rendezik 
beszédet gróf Bet’ilen György magyar királyi 
titkos tanácsos, az erdélyi magyarság veze
tője mondja. A Tisza István Társaskör most 
küldötte szét a scrlegvacsorára a meghívó- | 
két.. A kör titkári hivatala kéri, hogy a jelent
kezéseket a titkári hivatallal közöljék (V., | 
Dorottya-utca 14.).

NAGY NAPOK,
KIS HÍREK

Olasz hőstettről számolt be magyar hall
gatósága számára, a római rádióállomás. Egy 
szűk tangeröbölbe merészkedtek be elszánt 
harcosok egy új fegyverrel, — közölte a rá
dió s leszögezte, hogy az olaszok mindig le
leményesek voltak új hadieszközök kitalá
lásában S' rriost égy olyan • ragyogó hőstettet 
hajtottak végre, amely lehetséges, högy a 
háború új_ korszakát fogja megnyitni. Rész
letekbe természetesen ma még nem lehet 
bocsátkozni — állapította meg Rádió Roma 
bemondója.

Belgrádbóí érkező hírek szerint — jelenti 
a KH zürichi tudósítója, — őrizetbe vették 
Gregoricsot, a Belgrádban megjelenő Vremo 
című politikai napilap főszerkesztő jót. Mint 
Eclgrádban mondják, a Vreme annakide
jén mind anyagilag, mind politikailag 
Sztojadinovics befolyása >alá került és a 
jugoszláv államférfi bukása óta is az ő po
litikáját folytatta,

A párisi rendőrség adatai szerint Paris
ban 67.000 önálló zsidó háztartást jelentet
tek be. Újabb statisztikai vizsgálat ered
ménye szerint zsidó származású, önálló ház
tartással rendelkező egyének közül csak 
17.000 franciaországi zsidó, 10.000-en csak 
nemrég szerezték meg a francia állampol
gárságot, a többi 40.000 pedig külföldi.

Gunningham tábornok csapatai Hamar 
megszállása után erős olasz ellenállásra 
bukkantak a város északi és északnyugati

I
névtelen, jeligés vagy letétben 
kezelt osztálysorsjegy-számáról 

haladéktalanul intézkedjék, mert

a főárusítók március 29-én túl nem 
tarthatják fenn azt az ön részére.

értelmezni, -mint a régi és biztos az is, 
hogy

ellenáll minden idegen hadsereg 
bevonulásának, bármilyen forrná- 

bán is kíséreljék azt meg.
Ha erre azonban 

Churchill Ígérete 
mogatást nyújtana

mégis sor "Kerülne, 
szerint Anglia tá
vi szerbeknek.

Mikes György.

A Magyar-Olasz Bank 
közgyűlése

A Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság 
legutóbb tartott XXI. évi rendes közgyű
lése az igazgatóság valamennyi javaslatát 
egyhangúlag elfogadta. A közgyűlés ez
után az igazgatóság eddigi tagjait további 
öt év tartamára, egyhangúlag újra meg
választotta. A közgyűlést követőleg meg
tartott igazgatósági ülésen újból Guido 
Romanelli őexcellenciáját választották el
nökké, míg alelnökökké ismét Gratz Gusz
táv titkos tanácsost és Silvio Rubertit vá
lasztották meg. ,

— Ha fáradt, <i Rudas thermálgőzfiirdő- 
jében csodálatosan fejűdül!

környékét koszorúzó hegyek között. Az 
olasz csapatok itt, különösen a Gara-Mulate 
3000 méternél is magasabb hegységének fel
használásával igyekeznek elzárni a .Dire
daua, valamint az adisz-abeba- dzsibutii 
vasútvonal feló vezető útat. A brit csapa
tok ezzel szemben északkeleti irányban 
igyekeznek átkaroló műveleteket végre
hajtani az olasz állások ellen, hogy így ke
rüljenek megerősített védőállásaik hátába. 
Ebben az igyekezetükben azok a gépesített 
alakulatok támogatják őket, amelyek Ber- 
be.rából Hargeísán át nyomultak előre.

Vjra és ismételten felhívják az angol 
közvélemény figyelmét a.rra.1.hogy,jmi.nden- - 
ki állandóan hordja magánál gázmaszkját.

‘Angol adatok szerint a háború kitörése 
óta emberéletben a veszteség eddig 28.859 
halott és 40.166 súlyos sebesült.

Pénteken lépett hatodik hónapjába az 
olasz-görög hadjárat. Az albán frontról 
járőrtevékenységet és tüzérségi párbajt je
lentenek.

Svéd motorhajó érkezett Newyorkból Gö
teborgba vasbádoggal és gyapottal megra
kodva. Ez a harmadik hajó, amely a ten
gerzár óta tengerentúlról Göteborgba be
futott.

Üvegfonálból szőtt zsákok fogják pótolni I 
Németországban a jutazsákokat. Kötöző
zsineg helyett is lehet üvegfonalat hasz
nálni.

Argentínának, Venezuelának és Guate
malának is vannak területi követelései az 
angol gyarmatbirodalomtól.

Négy tartályhajót épített az angol kor
mány kondenzált tej szállítására.

Barcelonában 400 katonatiszt 
látták a „Nyugati győzelem" 
filmet.

Willlani Hawley Bowlus, 
egyik volt repülőoktatója, a
amerikai siklógáp-szakértő, egy nyilatko
zatában megjósolta, hogy a németek vi
torlázó repülőgépek százaival fognak csa
patokat partraszállítani invázió esetén 
Angliában. A németek havonként 4—500 
ilyen gépet építenek. A vitorlázó gépeket 
rendes repülőgépek fogják vontatni a Csa
torna partjáig, ahonnan hangtalanul sik- 
lar-ak majd a német katonákkal kitűzőt*, 
célpontjuk felé. Egy bombavető tiz ilyen 
gépet is képes elvontatni. Németországban 
68.000 kiképzett vitorlázó repülő volt már 
két évvel ezelőtt, fejezte be nyilatkozatát 
az amerikai repülőszakértő.

Országos tűzharcos dísztáborozás lesz 
májusban Nagyváradon. A dísztáborozásra 
József királyi herceg tábornagy is Nagy
váradra utazik.

Keren elfoglalásával kapcsolatban a brit 
főváros katonai köreiben pénteken nyi

latkoztuk először részletesebben az ostrom 
lefolyásáról. Eszerint az olasz védőseregek

előtt bemu- 
című német

Lindbergh 
legkitűnőbb

81 éve köszöntjük a tavaszt
K.OZM71 kalappal

nagy 
ezelőtt

igen szívósan védekeztek és teljes mérték
ben kihasznál ták a rendelkezésükre álló 
természetnyujtotta előnyüket. A várost kö
rülvevő magas hegyek és mély szakadékok 
rendkívül megnehezítették a brit tüzérség 
felvonulását és több mint 120 tonna súlyú 
repülőbomba ledobása, valamint hetekig 
tartó ágyul űz révén sikerült csak az ost
romot kellőképen előkészíteni. Keren el
foglalása főbb mint hat hétig tartó ostrom 
eredménye, noha a tulajdonképeni 
támadás csak tizennégy nappal
kezdődött, amikor a Ku.bkub felől érkező 
francia szabadcsapatok a város három ol
dalról való körülzárását tették lehetővé. 
További súlyos harcokat várnak ezen a 
szakaszon, mert Kerennek mintegy 40.000 
főnyi olasz helyőrsége nagyrészt elvonult 
a délkeletre körülbelül 70 km-re fekvő As- 
mara felé, amely még jóval magasabban 
fekszik Kerennél.

Az angol tengeri zár áttörésére készül
nek a Letz és Nordcrness nevű német ke
reskedelmi hajók, amelyek ez idő szerint, 
Rio de Janeiro kikötőjében horgonyoznak. 
Hír szerint a hajók olyan olasz rakomá
nyokat fognak vinni, amelyek Olaszország
nak a háborúba való belépésekor Brazíliá
ban rekedtek. A hajókat állítólag német 
hadihajók fogják kísérni.

A legutóbbi albániai olasz ellentámadá
sok során különösen kitüntették magukat 
az Arditi csapatok, amelyek a tengerparti 
frontszakaszon haláltmegvető bátorsággal 
rohamozták a görög állásokat..

Háborús képzőművészeti kiállítás nyílt 
meg Athénben s ennek keretében olyan ké
peket állítanak ki, amelyek egy-egy hábo
rús jelenetet vagy más háborús 
zású témát örökítenek meg.

Három angol tengeralattjáró 
tengeri harcairól összefoglaló 
adott ki a tengernagyi hivatal, 
a Keighley sorhajóhadnagy parancsnok
sága alatt lévő Utmost, a Woods kapitány 
parancsnoksága alatt álló Triumph és a 
Collet sorshajóhadnagy parancsnoksága 
alatt álló Unió tengeralattjárók intéztek az 
utóbbi időben támadásokat a földköziten- 
g.eri olasz hajózás ellen.

Az albániai fronton különösen kitüntette 
magát Colio Tuveri de Cagliari ezredes, 
Mussolini unokatestvére. Az ezredes a 26. 
feketeimges-.-légió 63. zászlóaljának yolt a 
parancsnoka.

A moszkvai rádió 
rövidesen ejtőernyős

vonatíko-

földközi
jeié ütést 

E szerint

- .t, L
szerint a szovjetben 

_ . . . _ támadást elhárító
hadgyakorlatot tartanak.

Öt angol gép nem tért vissza a Köln és 
Düsseldorf környéke fölött végzett repülő- 
utakról.
. Német nemzeti parknak nyilvánították a 
magas Tauernekben fekvő Grossvenedigert 
északi lejtőinek cs völgyeinek legnagyobb 
részeivel együtt. A Glockner vidéke, a Eel- 
bach és Stubachtal is a nemzeti park te
rületéhez tartozik.

Ma ügető
I. Kovács II. hajtás. Hunyod, Üdülő.
II. Ébredő—Cinka Panna fogat, 

Cifra
III.
IV.
V. Kama

Helyesély Margit S.
VI. Csákány ellenfele Zivatar D. Bokros 

helyen végezhet.
VII. Holandjanin Wiltshire kezében ja

vult. Állam the Harwester az ellenfél. 
Esély H. Faló.

VIII. Azdaja, Elöljáró Marschall József 
hajtás,

IX. Dusi, Árion, Villám.
X. Ritolától Kovács II. kezében javu

lást várunk. Angyalka, Zirc és Csibész jó 
felállításhoz jutott,

XI. Villámnak itt jobb az esélye. Lila, 
Pamuki báróné, Vilma.

Qrao—
fogat.
Elmarad.
Ebadta, Little Tich, Dóba.

Déva II. és Dávid párharca.

Vasárnap Megyer
A főverseny a Tavaszi-díj, amely gyors 

lovak érdekes mérkőzése lesz, A tehervi- 
szonyok és a pillanatnyi forma a Kertész
istálló jelöltjei: Őszirózsa II. és Csibike, 
valamint Ave Caesar és Mirevaló mellett 
szólnak.

League of Nations, Díva, Baka. 
Ringató, Taifun.
Kunion, Lectica.
Nincs több. Cédrus, Eiumára. 
Kertész idom., Ava Caesar, Mirevaló. 
Csalhatatlan, Mester, Léhűtő. 
Vásárfia, Pogány, Babvirág.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI. 
VII.

illetve Európából induló gc-

Amerikában új robbanószerrel kísérletez
nek, amelynek hatóereje 60 százalékkal 
erősebb, mint a trínitrotolnolé.

Aszmara a fővárosa Eritreának. A ke- 
rcni vasútvonal Aszmarán át vezet a g'ö- 
röstengerparti Masszaua félé.

A német Zeesen rádióállomása szerint a 
belgrádi német asszonyokat és gyermeke
ket a nőmet követség épületében helyezték 
el biztonságosan.

Diredaua, amely 65 kilométernyire van 
Harrartól, az adisz-abeba—dzsibuti-i vas
útvonal egyik fontos állomása, ahol erős 
légi támaszpontot építettek ki.

A római rádió magyar nyelvű leadásában 
jelentette, hogy belgrádi diákok és német
ellenes elemek tüntettek a német követség 
és kulturintézet előtt. A belgrádi svéd kö
vet autójával tüntetők közé keveredett e 
mivel nem tud szerbül, németül beszólt. A 
tüntetők leráncigálták a kocsiból, bántal
mazták és megsebesítették. Német jelentés 
közli, hogy forróvérű elemek a belgrádi 
német utazási irodát megrongálták, a fő
városban és vidékén tüntettek német film
híradók ellen.

Korlátozzák a Clipper-járatokat Amerika 
és Portugália között- A jövőben három Clip- 
per-járat helyett, csak kettő lesz hetente. 
Miután ennek következtében a repülőposta 
ol őrei áthatóan össze fog torlódni, valószínű, 
hogy kevesebb utast fognak felvonni az 
Amerikából, 
pekre.

Vasárnap
színházban 
thea-tar együtteső dr. (főbbek propuganda- 
miniszter rendeletére.

150.000 német gyermeket vittek üdülésre 
a múlt év április 7-iko óta.

Erélycsen megcáfolja Göring lapja, az 
esseni NationaJ Zeitung azt az angol hírt, 
hogy Németország értékes műkincseket 
akar eladni az USA-nak, közibük a Kaiser 
Friedrich-múzeum
Eyck, 
képeit, 
angol 
igaz.

A ,.Piarista öregdiák4* című diákszövet
ségi lap legutóbbi számában megemlékezik 
arról, hogy milyen sok nálunk az idegen 
keresztnév, kivált a középosztályban. Az 
egyik pesti iskolában például a magyar 
fiúk a következő idegen hangzású kereszt
neveket viselik: Richard, Oszkár, Rudolf, 
Norbert, Raymund, Walter, Marián, Ervin, 
Arthur, Albin, Brúnó, Gerard, Aurél, Egon, 
Hubert, Ottrnár, Olivér, Erik, Valér stb. 
Egyetlen középiskolában összesen 73 a' fel- 
tűnőén idegem keresztnév. Viszont magyar 
történelmi csengésű kcre&eztnév — Zsolt, 
Ákos, Levente, Csaba, Etele összesen csak 
9 van az illető iskolában. Ha valakinek 
idegen a. keresztneve, írja a Piarista öreg
diák, nehéz elhinni, hogy mindenképpen 
egy a magyarsággal, még ha magyar is.

és hétfőn a. szófiai nemzeti 
vendégszerepel a bécsi Burg-

híres Rembrandt, van 
Giorgione, Vcnoziano és Bottieelli 
Az essen! lap megállapítja, hogy az 
propagaudahírből egyetlen szó sem

Uíöoia
J eanette Macdonald és 

________________Nelson Eddy, Hollywood 
két nagy énekes-sztárjának együttes sze
replése mindig eseményt jelent. Legújabb 
filmjüket, ez Ujhold-ut tegnap mutatta be 
a Corso. Kosztümös film, XVI. Lajos fran
cia. király idejében játszódik és hátterében 
e>sy izgalmas politikai harc adott alkalmat 
szép és hatásos felvételekre. A két kiváló 
énekes hangja talán még sohasem hangzott 
szebben, üdébben, mint ebben a nagy tet
széssel fogadott új filmjükben. *

Amerikai film

FI LM-HÍR
A

sikere újabb állomásához ért tegnap, a film 
második pesti premierjéhez, amelyet az 
intim nézőterű Casino filmszínházban tar
tottak meg.

MANDERLEY-HÁZ ASSZONYA nagy

A legjobb, legnemesebb szív meg
szűnt dobogni! Hűróges élettársam, 
drága mindenünk, édesapánk.

Holczer Viktor
éksxe rész

inárólue 28-án, életének 71. és boLdogr 
házasságinak 41. évében, csendesen el-
hunyt.

A drága T..L” ff " 
március 30-án, vasárnap

kísérjük utolsó útjára.
Gyászolják: ö»v. Holczer Vlktorné 

szül. Deutseh Janka és syerwckel és 
az összes rokonok.
RészvéHátegatások mctlJMArít kérjük!

halott földi marad ványait 
-- í_. ,_L,—p délután */<2

órakor a III., Bécai-uti izr. temetőben



Előtérben
a horvát kérdés

Mecsek egyelőre nem lépett be a kormányba

A belgrádi minisztertanács 
ma deklarációban közzéteszi 
az áj kormány programját

Belgrád, márc. 29.
f A'émet Távirati Iroda)

Egy rendszerint nagyon jól értesült 
magasállású kormányszemélyiscg ki
jelentette, hogy a sokat emlegetett 
kormánynyilatkozatra legkorábban 
szombaton délután, valószínűleg azon
ban csak néhány nap múlva kerül 
sor, A kormánynak ugyanis meg kell 
egyeznie különböző kérdésekről s a 
bel- és külpolitikai helyzetnek egy
aránt még jobban kell tisztázódnia, 
annál is inkább, mert Macsek dr. he
lyettes miniszterelnök még mindig 
Zágrábban van és Suba-sies dr. horvát 
bánt küldte megbízottjaként Belgrádira 
a helyzet kifiirkészésére, ő maga még 
nem érkezett a jugoszláv fővárosba. 
(MTI)

Zágráb, márc. 29.

(NST.) A jugoszláv átalakulással 
kapcsolatban a horvát. kérdés egyre 
nagyobb mértékben előtérbe nyomul. 
A horvát parasztpárt vezetőlapja, a 
Hrvatski Dnevnik szombati számában 
érdekes cikket közöl, amelyben többek 
között

kiemeli azt a tényt, hogy Macsek 
dr., a horvát parasztpárt vezére és 
a Czvetkovics-kormány volt al- 
elnöke, egyelőre nem lépett be a 

Szimovics-kormányba.
A cikk többek között a következőket 
írja:

„Nem sürgős, hogy Horvátország 
képviseltesse magát a kormányban, 
mert a horvát helyzetben bizonyára 
nem áll be változás. Macsek továbbra 
is meg van győződve arról, hogy Ju
goszlávia egyetlen lehető politikája

a szomszédokkal való tisztességes 
béke,

s az összes szerbek, horvátok és szlo
vének együttélésének kiépítése az 
egyenjogúság alapján.

Az új kormány még nem tett nyi
latkozatot a belpolitikai kérdésekkel 
kapcsolatban, — folytatja, a lap, — de 
az összes horvát miniszterek újbóli 
meghívása azt mutatja, hogy a kor
mány a horvátokkal való együttmű
ködésre törekszik a megegyezés alap
ján- A mostani pillanat éppen olyan 
sorsdöntő a szerbek, mint a horvátok 
és szlovénok számára. Macsek felke
reste Belgrádban Subasics horvát 
bánt, hogy tájékozódjék az ottani 
helyzetről. A Subasiccsal folytatott 
tárgyalás alapján dönt, hogy

belép-e Szimovics-kormányába, 
vagy sem.

A horvátok mindvégig teljesítik köte
lességüket, hogy méltóak legyenek 
ahhoz a helyhez, amelyet az ország
ban elfoglalnak és amelynek eléré
séért évek hosszú során át küzdöttek.

Zágrábban csütörtökön és pénteken 
egyaránt teljes nyugalom, uralkodott.

A középületek kivételével a város 
nincs fellobogózva, s eddig nem 
volt semmiféle tüntetés, mint

Belgrádban.
Horvát politikai körökben egyelőre 
tartózkodó magatartást tanúsítanak 
és várakozó álláspontra helyezkednek 
a belgrádi eseményekkel és az új kor
mánnyal szemben. Az eseményekhez 
alig fűznek megjegyzéseket és a hor
vát kormányhoz közelálló körökben 
hangsúlyoztak, hogy Horvátország 
szempontjából két dolog fontos: a 
horvát önrendelkezés megtartása és 
további kiépítése, valamint a semle
gesség megőrzése Jugoszlávia összes 
határain. Egyidejűleg hangsúlyozzák 
azonban jólértesült politikai körök
ben. hogy a mai háború minden ál
lamtól áldozatokat követel, tehát Ju
goszláviától is. t, T , '

Megmaradnak-e a belgrádi 
kormányban a horvátok?

Belgrád, márc. 29.
(Német Távirati Iroda)

Kormánykörökben a jelek szerint 
még mindig nincsenek tisztában a 
követepdlő politikai irányvonallal. A 
tárgyalások továbbfolynak. A jugo
szláv fővárosiban különösen azt a 
kérdést taglalják tovább, vájjon a 
horvátok megmaradnák-e a kormány
ban vagy sem. Azt hiszik, hogy ez 
attól fog függni, vájjon nem csupán 
a kormány, hanem a király is elis
meri-e a Cvetkovics és Macsek kozott 
1939 augusztus 26-án létrejött megál
lapodást. (MTI.)

A horvát parasztpárt 
németbarátsága

Pozsony, márc. 29.
A pozsonyi Gárdista című . lap, 

amely jó kapcsolatokat tart fenn 
Horvátországgal, pénteken este zág
rábi telefon jelentést közöl, amely sze
rint ezekben a viharos órákban a hor
vát nép ■*— mind az értelmiség,^ mind a 
parasztság — teljesen egységes és 
nyugodt. A horvát parasztpárt pro
gramjában továbbra is megmaradt a 
Németországgal való barátságos 
együttműködés célkitűzése.
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Hazatér 
Jugoszláviába 

Mária anyakirályné
BjjJg'rád, márc. 29.

(Bud. Tud.) A Karagyorgyevics-ház 
tagjai közül jelenleg csak. H. Péter

király tartózkodik Jugoszláviában. 
Anyja, Mária királyné, két kisebbik 
fiával már hosszabb idő óta Angliá
ban időzik.

Belgrádban most lehetségesnek tart
ják, hogy Mária királyné az első kí
nálkozó alkalmat felhasználja <s 
visszatér Belgrádba.

Alkoholtilalom
Belgrád, márc. 29.

Az újonnan hivatalbalépett jugo
szláv kormány kihirdette az általános 
alkoholtilalmat.

A német sajtó 
a kilengésekről

Berlin, márc. 29.
(NST) A német sajtó csak rövid je

lentésben számolt be a jugoszláviai ál
lamcsínyről, szombaton azonban' már 
részletesebb jelentéseket közöl a bel
grádi kormányváltozással kapcsolatos 
eseményeikről. A német rádióhoz hason
lóan a lapok is beszámolnak a kilen
gésekről és a belgrádi németeUenes 
tüntetésekről. A jugoszláviai jelenté
seket a lapok megjegyzés nélkül Ikiöz- 
lik, ami arra vall, hogy német részről 
a helyzet alakulását tartózkodóan és 
teljesen nyugodtan figyelik.

_ Házasság. Varga Endre és Sós Stefánia 
március 30-án, vasárnap házasságot kötnek. 
(Minden külön értesítés helyett.)

BcJgrád, márc. 29.

Szimovics tábornok, miniszterelnök 
elnöklésével ma délelőtt tiz órakor mi

nisztertanács ült össze, amelyen meg
vitatják és megszövegezik az új kor
mány állásioglalását tartalmazó dek
laráció':.

„Még nem lehet ítéletet mondani"
Milánó, márc. 29-

A pénteki lapokban olvasható az 
első hozzászólás a belgrádi események
hez. A Stampa szerint az esemény 
korlátolt jelentőségű, az Itália pedig 
azt mondja, hogy az „új fejlemények 
következtében még nem lehet ítéletet 
mondani Jugoszlávia magatartása fe- 
lől“.

Bem, márc. 29.
Jól tájékozott politikai körökben 

olyan értesüléseket kaptak Berlin
ből, hogy ott még nem adnak hiva
talos nyilatkozatot a belgrádi hely

zetről, mert a további események so-. 
ián az új fordulat tisztázását várják

Az olasz sajtó részéről ide befutott 
táviratok ugyancsak tartózkodóak. 
A Giornaile d’Italia azt írja, hogy 
nagyon is nyilvánvaló: Nagybritan- 
n.ia kijátszotta legerősebb kártyáit, 
hogy megpróbálja zavarni azt a hely
zetet, amely a há.romhatalmi .egyez
ményhez való csatlakozás által állt 
elő.

A Gazetle de Lausanne berlini tu
dósítója azt jelenti, hogy hivatalos 
állásfoglalás még nincs-

Megrohanták a zágrábi bankokat
Belgrád, márc. 29.

(Német Távirati Iroda)

Minthogy a belgrádi események, — 
amelyekről Zágrábban a legtöbben 
csak a belgrádi rádió utján értesültek, 

1— azt eredményezték, hogy a 'betevők 
ezrével vették ki pénzüket a bankok-

ból, még csütörtökön este kétnapos 
bankzárlatot rendeltek el egész Hor
vátországban. A szombati lapok sze
rint ezt az intézkedést visszavonták, 
mert a Nemzeti Bank ellátta a zág
rábi bankokat a szükséges készpénz
zel. úgy, hogy minden kifizetés 
történhetett. (MTI.)

A belgrádi zsidók tüntetlek 
az új kormány mellett

Belgrád, márc. 29. 
(Német Távirati Iroda)

meg-

grádi zsinagógában tartott ünnepi is
tentisztelet után, a belgrádi zsidók

A Vreme jelentése szerint II. Péter tüntettek az uj jugoszláv kormány
király trónralépéso alkalmából a bel- mellett. (MTI)

A KOPASZSÁG RÉME
FENYEGET!

eiső tünetei: a korpa, fejbőr viszketése, hajhullás.

DE HOLNAP UGYANEBBEN AZ ÓRÁBAN
a hajhullás főokozói:

a KORPA, a fejbőr viszketése megszűnnek.
Csodatevés! Neon. Valóság. Megmossa 

először fejét shamponnal. Utána bedör
zsöli hajzatát a beton borkinos hajvízzel. 
A korpázás és a fejbőr viszketése azonnal 
megszűnik, a hajhullás megáll. Hogy ki 
ne újuljon, elegendő a borkinos rendsze
res bedörzsölés, mely egyszersmind a haj
szálak tiszta és természetes táplálékát is 
■jelenti

De más előnyök is mutatkoznak. A haj 
növekedésének zavaró jelenségeit, a kor: 
pát és fejbőrviszketést — a kopaszság elő
jeleit — a hajszálak elégtelen táplálkozása 
idézi elő.

Amikor tehát beton borkinos hajvízzel 
dörzsöli haját, különféle tápláló és erősítő 
anyagokat juttat a hajszálakhoz és haj
gyökerekhez. Ezen éltető elérnek a fejbőrt

megtermékenyítik, a gyökereket életképessé 
teszik. így visszanyerik egészségüket és 
erejüket. Az egész hajzat megfiatalodik, 
fényessé, tömöttebbé, ruganyosabbá válik 
és nem őszül idő előtt.

Ma már többezer nő és férfi használja a 
beton borkinos hajvizet, megszabadulva ez
által a szánalomraméltó kopaszságtól. Fog
jon hozzá tnég ma a borkinos hajápolás
hoz. Az erre fordított csekély összeg ezer-- 
szeresen visszatérül a megmentett haj érté
kében. Még ma este! Mert minden elmu
lasztott nappal a hajzat állapota súlyosbo
dik. Beszerezhető szaküzletekben. Kis üveg 
beton bo-rkinos hajvíz ára P 2.86. Nagy 
üveg P 4.14. Ha valahol nem volna, töltse 
ki az alábbi szelvényt, ragassza egy leve
lezőlapra és küldje be.

■4i

■;
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Ügynöítöfi* utazóft
Pereg, adó bejelentőére ée leroTieir* Mwlgitó 
kész nyomtatványok és nyugták kaphatók:

C £3» IS A I’APIRHÁX r*l BS K w Andrássy-űt 3.

Név:

T. Hunnia laboratórium, Budapest, Erzsébet-körut 56.
Kérek egy kis — nagy — üveg beton borkinos hajvtet utánvéttel küldeni.Odílló o Balatonnál

32 szobás, részben adómentes, 2 emeletes, eladó.
Pestkörnyéki Takarék. Erzsébet-körút 27 

Telefon: 422—151. Pontos cím:



Távirat elgrádból
Belgrád, márc. 29.

M ,« Órai Újság tudósítójának 
táviratából.)

Az új Szimovics-r&zsim erőfeszíté
sei két cél felé irányulnak. Az első 
feladat a belső állami rend teljes 
megszilárdítása, a kívánatos közrend 
és nyugalom biztosítása, a második 
cél a külpolitikai helyzet tisztázása.

Szamovics tábornok és munkatársai 
nyomatékos felhívásokkal és egyéb 
intézkedésekkel igyekeznek a közvéle
ményt a megnyugvás medrébe irányí
tani. A hazafias, szervezetek, diákegye
sületek, nemzeti szervezettségű társa
dalmi csoportok megkapták az 
utasításokat s a kormány annál is in
kább súlyt helyez a teljes rend bizto
sítására, mert a mai helyzetben a bel
politika befolyásolhatja az ország 
külpolitikai elhelyezkedését is.

Bizonyos kérdések tisztázása 
mindenesetre sürgőssé vált.

Irányadóul kell elfogadni Berlin 
fölfogását. A Wilhelmstrasse a maga 
részéről hűvös tartózkodással fogadta 
az államcsíny első híreit s ennek a 
fölfogásának megfelelően tájékoztatta 
a német közvéleményt is. A dolgok 
megtörténte s az első hiteles értesülé
sek után német részről az ilyenkor 
szokásos úton kérdést intéztek Bel
grádihoz.

A belgrádi német követ jegyző, 
kében két kérdésre kért választ:

1. Szándékában áll-e Jugoszlá
viának a hármaspaktum szellemé
ben együttműködni a tengelyha
talmakkal?

2. Miért folytatják a jugoszláv 
hadsereg mozgósítását?
Jugoszláv kormánykörök állandó 

tanácskozásai igazolni látszanak azt 
a véleményt, hogy Belgrád válasza 
nem fog sokáig magára váratni. Olyan 
helyről, ahol Szinwvícs tábornok-mi
niszterelnök intencióit ismerni vélik, 
az a híd szi vágott ki, hogy Jugoszlávia 
visszaíkiván térni a teljes semlegesség

A „Politika" Berlin magatartásáról
Belgrád, március 29. *

(Búd. Tud.) A „Politika" berlini tudósítója megállapítja, hogy a Jugo
szláviában történt változás óriási érd eklődést váltott ki mind Németország
ban, mind Olaszországban, de más országokban is. A tudósító szerint né
met részről egyelőre nem nyilatkoznak, csupán annyit hangoztatnak, hogy 
nem látják tisztán a helyzetet.

politikájához s ebben a szellemiben 
nem mondja föl a néhány napja aláirt 
csatlakozást, de ugyanakkor a jugo
szláv törvényhozás nem is ratifikálja 
a bécsi paktum-aláírást. Ezen a helyen 
a jugoszláv hadsereg mozgósítását az 
ország belügyének minősítik s nem 
tulajdonítanak a hadsereg szervezési 
intézkedéseknek semmilyen külpoliti
kával vonatkozásba hozható jelentősé
gét.

A belgrádi német követ péntek délig 
kért választ a feltett kérdésekre. Ha a 
jugoszláv válasz a fenti értelemben 
felel a berlini érdeklődésre, így nem 
kell jóstehetség annak megállapításá
hoz ' - "v

ez a válasz nem nélkülözi azokat a 
elemeket, amelyekre számítani 
Németországnak az eddigiek alap
ján — Berlin véleménye szerint — 

joga volt.
Fokozzák a kibontakozóé sürgős

ségét azok a német jelentések, amelyek 
német állampolgárok sérelmeiről em
lékeznek meg.

II- Péter király pénteken a dedinjei 
palotában letette az uralkodói esküt. 
A király a jugoszláv légierők tábor
nagyi egyenruháját viselte. Gavrilov 
pátriárka kezébe tette le az esküt, 
amelynek formulája a következő volt:

„Én. II. Péter Jugoszlávia királya, 
fogadom az uralkodói hatalom átvéte
lekor, hogy megőrzőim és megvédem a 
nemzet egységét, az állam független
ségét és az ország területének népsé
gét. Isten ongem úgy segéljen!"

A feszület megcsókolásával és áldás
osztással véget ért szertartáson nagy 
tömeg vett részt Az utcán hazafias 
tüntetések újultak ki.

A miniszterelnök és Ninesies kül
ügyminiszter fogadták a belgrádi an
gol követet, de sem erről, sem a Chur
chill és az Egyesült Államok által fel
ajánlott segélynyújtásokról nem. cm- 
lékeznek meg hivatalos helyen.

J. G.

Megnyílt az ötvenedik 
Mezőgazdasági Kiállítás

A megnyitó napján elkelt minden tenyészállat
Ma reggel a látogatóközönség előtt 

kitárultak az idei mezőgazdasági kiál
lítás kapui. Nevezetes jubileumhoz ér
kezett az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesületnek ez az intézménye. A mos
tani kiállítás ugyanis immár az ötve
nedik, amit a főkapura kifüggesztett 
díszes, aranykoszorúval övezett 50-es 
szám is hirdet. Ez a tény világvi
szonylatban is nagyjelentőségű, mert 
csajt az angliai mezőgazdasági kiállí
tások tekintenek ennél hosszabb időre 
vissza, míg a híres német vándorkiál
lításokat csajt negyvenöt év óta rende
zik meg.

Nagy ünnepet jelent még az is, hogy 
az erdélyi és székely gazdák 25 éves 
kényszerszünet után ismét részt- 

vehetnek a kiállításon
nemcsak mint látogatók, hanem mint 
rendezők, kiállítók is.

Olyan sok új épület emelkedett né
hány nap alatt a vásáron, hogy szinte 
egészen újjáépült kiállítás fogadja a 
látogatókat. A sok új pavillon közül is 
kiemelkedik a Kereskedelmi Hivatal 
nagy bemutató épülete, a többezer ser
tést befogadó modern kiállítási csar
nok és a kalotaszegi stílusban felépí
tett erdélyi épület.

A mezőgazdasági szakoktatás1 csar
nokában Tessedik Sámuel életművét 
mutatja be a kiállítás rendezősége. 
Tanulságos a mezőgazdasági kísérlet
ügyi intézmények bemutatója és rend
kívül érdekes a békéscsabai mezőgaz
dasági középiskola ügyes összeállítású 
kiállítása is.

Külön csoportban találjuk meg a 
vadászati, halászati és erdészeti pa
vilonokat. Óriási

kitömött medvék, félelmetes vad- 
disznótrofeák

reprezentálják az erdélyi és kárpát- 
aljai vadászterületeket.

A Hangya az idén „a magyar gyü
mölcs" kiállítását rendezte meg., A 
mezőgazdák szövetkezete egy Mária 
Terézia korabeli kúriát építtetett. Va
lóságos művészi élményt jelent a Fu
tura pavillo-nja, amelyet az idén tehet
séges iparművészek egészítettek ki.

A nagyszerű kiállítással egyidejű
leg

hatalmas fejlődést mutat a jubi
leumi tenyészállatvásár is.

Az élőállatok, az ország kiválasztott 
nemes állatállományának legszebb 
péfelányai gyönyörködtető látványt 
nyújtanak. Valóságos falusi hangula
tot teremt a nyerítés, szarvasmarha^ 
bőgés, röfögés, kutyaugatás, gágogás 
és kötikodácsolás, amely innen-onnan 
hol erősebb, hol meg gyengébb han-. 
gon tör elő a Pongrácz-úti tenyész
állatvásár hatalmas területén. A vásá
ron 195 ló, közel ezer darab szarvas
marha, kétezer darab sertés, 600 darab 
juh és ezernél több baromfi javarészt 
már a megnyitó elölt vevőre talált. 
Különösen a bikák iránt nyilvánult 
meg nagyfokú érdeklődés, a községi 
és gazdasági megbízottak egymással 
versenyezve keresték az eladásra szánt 
jószágokat és nem egyszer jóval a 
kiállítási prospektusban feltüntetett 
áron felül vásároltak. Az idei vásár 
tehát máris a legteljesebben sikerült
nek mondható.

Nagyon kevesen tudják, hogy az Er
délyi Magyar Gazdasági Egyesület ki
állítási jelentkezését milyen alapos 
megfontolás előzte meg. Közismert 
tény ugyanis, hogy a román uralom 
az élet minden vonalára rányomta a 
maga bélyegét. Mialatt a román föld- 
mívelésügyi kormányzat messzeme
nően segítette fajtestvéreit, azalatt 
Erdély magyar gazdáinak valóságos

élet-halál harcot kellett vivnioik 
megmaradásukért.

Különösen az utóbbi három évben 
éltek át szörnyű megpróbáltatásokat 
az erdélyi gazdák, amikor a román 
katonai rekvirálás során elvitték ló
állományuk javarészét, igénybe vették 
dolgos férfiúit, terményekről és takar
mányokról nem is beszélve. Ilyen előz
mények után bizony nagy nehézséget 
okozott a részvétel. Az EMGE érdeme 
mégis, hogy az erdélyi gazdák min
dennek ellenére is eljöttek és bizonyít
ják, hogy megtörtént Erdélyben .is a 
magyar mezőgazdasági életbe való 
szerves bekapcsolódás.

A kiállítás ma nyílt meg és április 
6-án zárul, tehát 9 napon keresztül 
reggel 8 órától este 7 óráig marad 
nyitva.

A vízkárok
és a leventehötelezettség
Termelési érdekből mentességei lef>eladni 

a kipépzés alól

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A tél folyamán lezajlott árvizek és 

az országszerte fellépett vadvizek az 
ország egyes területein igen nehéz 
mezőgazdasági viszonyokat teremtet
tek. A honvédelmi miniszter erre való 
tekintettel az országos termelés foko
zása érdekében felhatalmazta a járási 
katonai parancsnokokat, hogy azokon 
a helyeken, ahol a mezőgazdasági 
munkaviszonyok és a termelés érdekei 
azt feltétlenül megkívánják, a leventé

ik 4«. m. Mr. 
OsxUblyiorsJAMkban 

cm 10 millió aranypenga 
kerül kisorsolásra! Vegyen vagy rendeljen 

osztói ysorsjegyet 

Újhelyi és Társánál 
Budapest, V., Szent István-kőrút 27. 
mert a húzás már Április S-én 
kezdődik, — Sorsjegyárak: Nyolcad Negyed Fél Bgéttx
P S.BO P 7.- P 14.— P 18.- 

kiképzés beszüntetését rendeljék el a. 
tavaszi mezőgazdasági munkálatok 
idejére, legfeljebb azonban ezévi má
jus 15-ig.

A leventekiképzés beszüntetésének 
szükségességét és időtartamát a járási 
katonai parancsnok a közigazgatási 
hatóságokkal egyetértésben esetenként 
állapítja meg.

Ha valahol a leventeköteles ifjaknak 
csupán egy része érdekelt a mezőgaz
dasági munkálatoknál, a leventefog
lalkozást nem kell beszüntetni, hanem 
csupán az érdekelt ifjakat kell a ren
des heti leventekiképzés alól mentesí
teni. Ha azonban az ilyen módon fel
mentett ifjak száma az egyes leveDte- 
szakaszok létszámának 60%-át teszi ki, 
a leventekiképzést ezeken a helyeken 
be kell szüntetni.

Ugyanez időre hasonló feltételek 
mellett mentesíteni lehet az árvíz 
okozta károk helyreállítási munkála
tainál nélkülözhetetlen ifjakat is.

BAROSS kávéházban
^el 2óráig nyitva

Petracsek Lajos 
lemondott a törvény

hatósági bizottsági 
tagságáról

Dr. Petracsek Lajos ügyvéd bejelentette, 
hogy másirányú elfoglaltsága miatt a főváros 
törvényhatóságában viselt bizottsági tagságáról 

lemond. Petracsek Lajost annakidején a 12-ik 
választókerületben a Nemzeti Egység Pártja 
programmjával, mint listavezetőt választot
ták be a közgyűlés tagjai sorába. Lemondása 
következtében a soron következő póttagot, 
vitéz Tóthit Jánost hívják be a közgyűlésbe.

Lamotte Károly 
a TÉBE végrehajtóbizottságának 

elnöke
A Takarékpénztárak és Bankok Egyesü

lőbe Hegedűs Lóránd titkos tanácsos elnök
lésével tegnap tartott teljes ülésén megvá
lasztotta újból a TEJBE végrehajtóbizottsá
gát. Hegedűs Lóránt meleg szavakkal emlé
kezett meg azokról a szolgálatokról, ame
lyeket Erney Károly titkos tanácsos az 
egész magyar gyakorlati pénzügyi politi
kának és a bankvilágnak tett azáltal, hogy 
négy évig vezette a TÉBE végrehajtó bi
zottságát. Az elnökséget most nem vállalja 
Erney Károly és amikor erről a tisztségé
ről lemond, a TÉBE teljes ülése köszönetét 

mondott eredményes munkásságáért. A 
végrehajtóbizottság elnökévé dr. Lamotte 
Károlyt, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
vezérigazgatóját választották meg.

„A Felkelő Nap" 
lendet kapta 
Imiédy Béla

A kormányzó, a külügyminiszter 
előterjesztésére, megengedte, hogy.dr, 
vitéz, ómoraviczai Imrédy Béla, m. kir. 
tanácsos, volt miniszterelnök a legelő
kelőbb japáni kitüntetést, a Feíke’ő 
Nap rend első osztályát elfogadja és 
viselje.

— Holnap ebben az órában, a hajhullás 
főokozói, a korpa és fej bőr viszketés meg
szűnik. Megmossa fejét shamponnal. Utána 
bedörzsöli hajzatát a Leton borkinos haj
vízzel. A korpázás és fejből viszketése azon
nal megszűnik, a hajhullás megáll. Hogy 
ki ne újuljon, elegendő a rendszeres Leton 
borkinos bedörzsölés, mely egyszersmind a 
hajszálak tiszta és természetes táplálékát 
is jeleníti. Kapható mindenütt. Főraktár : 
Hunnia gyógyszertár Budapest, VII., Er- 
zsébet-körút 56.

Erzsébet

Tenniszpálya 
megnyílt. Pályák még | bérelhetők 
XIV., Thököly-út 115. — Telefon: 296—075.



Az erdélyi református 
egyházkerület főgondnokká 
választotta Bethlen Istvánt

Megkezdődött az eritreal 
csata utolsó szakasza

Az erdélyi reformótusság ünnepe

Kolozsvár, márc. 29.

Nagy ünnep volt ma az erdélyi re 
formátusoknak és vele az egész v issza- 
tért magyarságnak. Az, ötszáz erdélyi 
eklézsia és a húsz egyházmegye képvi
selőin kívül előkelő vend egek is érkez
tek Kolozsvárra: a kormány képvise
letében fájl Fáy István titkos taná
csos, vallás- és közoktatásügyi állam
titkár, továbbá gróf Bethlen István 
ny. miniszterelnök, Bavasz László du- 
namelléki püspök, Pataky Tibor mi
niszterelnökségi államtitkár, Benedek 
Zsolt egyetemes konventi tanácsos, az 
erdélyiek közül gróf Bánffy Miklós 
ny külügyminiszter, Bethlen György, 
Béla és László grófok, Ugrón István 
volt főgondnok, Kós Károly iro, kalo
taszegi főgondnok és igen sokan ma
sok.

A közgyűlés F<ísúrheZj/i_ János püs
pök benső-séges imája után gróf Te- 
leki Arthur főgondnoki megnyitójá
val kezdődött, amely idézte az elmúlt 
húsz esztendő súlyos megpróbál tatá
sait. Utána közfelkiáltással az egy 
házkerülcti közgyűlés tiszteletbeli 
tagjaivá választották Ravasz László 
püspököt, Pataky Tibor államtitkárt, 
Benedek Zsolt egyetemes konventi 
tanácsost, ezenkívül a kolozsvári re
formátus teológiai fakultás 
vása. alapján a fakultás tiszteletbe 
tanárává is megválasztották Bavasz 
Lászlót- r.. 1

Időközben elkészült _ munkájává! a 
szavazatbontó bizottság, ame y > ■ 
számolta az egyik megüresedett cgy- 
házksrületi főgondnoki es több más 
tisztségre a presbitériumok szavasa-

tait. Ezek szerint gróf Bethlen István 
egyházkerületi főgondnok, világi el
nök, báró Bánffy Dániel földművelés
ügyi miniszter és Laár Ferenc egy
házkerületi tanácsbíró lett.

Igen nagy figyelem fogadta T ásár~ 
helyi János püspök hivatalos jelenté
sét, amely történelmi távlatba állítot
ta be az elmúlt két. évtizedet- Minde
nekelőtt megköszönte mindazoknak a 
fáradozását, akik a felszabadulás ér
dekében munkálkodtak.

— Elsősorban illesse hála — mon
dotta — Kormúnj/zó Urunkat, aki biz
tos kézzel, szilárd hittel vezérelte né
pét mindig előre a szabadulás utján.

A .közgyűlés résztvevői felállva, 
szűnni nem akaró éljenzéssel ünnepel
ték a Kormányzót, majd elhatároz
ták, hogy a közgy űlés hódoló távira
tot intéz a főméltóságú úrhoz.

— De tudjuk, — mondotta tovább, 
-— milyen nehéz volt Bethlen István 
útja is és most, amikor hazajött, az 
anyaszentegyház kitárja karját előtte, 
szívére öleli és megmondja neki: 
büszkék voltunk rád, féltettünk...

— És itt van közöttünk Ravasz 
László, akitől húsz évvel ezelőtt sírva 
búcsúztunk el. Ö volt a mi igazi külön 
követünk. Itt van Pataky Tibor, aki 
mindig lelkesen dolgozott érdekünk
ben és itt van Benedek Zsolt, aki min
dent elkövetett, hogy az erdélyieken 
segítsen. „

A püspök ezután magasröptű jelen- 
lésében, amelyet a közgyűlés mindvé
gig feszült figyelemmel és lelkes tet
széssel fogadott, az erdélyi, reforma- 
tusság húszéves küzdelmére adott 
visszapillantást.

Istanbul, márc. 29.

Noha az elmúlt huszonnégy óra 
alatt neim érkezett újabb jelentés a ke
letafrikai harcokról, itteni katonai 
megfigyelők tudják, hogy az erUreai 
csata utolsó szakasza Asmara körül 
megkezdődött. Már tegnap jelentették, 
hogy Asmara ostroma megindult. Az 
ostrom — itt úgy látják — tovább fog

tartani, mint Kerennél, mert Koron 
védői és a kerenvidékii erődítmények 
olasz csapatai, mintegy 30-000 ember, 
szintén Asmara felé vonult vissza. Az 
olaszok hősiességére mi sem jobb bi
zonyíték, min* az az angol jelentés, 
amely szerint Keren ostromának 52 
napja alatt nem múlt el egyetlen nap
pal vagy éjszaka a város légi bombá
zása nélkül.

A 82 éves aggastyán 
megfojtotta 80 éves 

feleségét
Liebe Mátyásné 80 éves asszonyt na

pokkal ezelőtt összekötözve és megfojtva 
találták vecsési házában. A nyomozás so
rán a csendőrök őrizetbe vették az asz- 
szonynak négy év óta különváltán élő 
férjét, a 82 éves Lie.be Mátyást. Az ellene 
fölmerült adatok szerint ugyanis örökség 
szétosztása közben vesztek össze és dü
hében fojtotta meg feleségét. A pest
vidéki fogházba beszállított aggastyánt 
ma délelőtt vezettette maga elé Válg Béla 
vizsgálóbíró.

Liebe kihallgatása során azzal véde
kezett, hogy a gyilkosság elkövetése ide
ién gyermekeinél volt vendégségben, te
hát néni ö követte cl a •bűncselekményt, 
A vizsgálóbíró házaslárson elkövetett gyil
kosság bűntette címén kihirdette Liebe 
Mátyás elölt az előzetes letartóztatásról 
szótő végzést.

Váratlanul 
elhalasztották 
Churchill rádió

beszédét
London, márc. 29.

Churchill rádióbeszédét váratlanul 
elhalasztották. Churchillnek az előze
tes bejelentés szerint vasárnap, kel
lett volna megtartania rádióbeszédet, 
szombaton reggel azonban közölték, 
hogy a miniszterelnök beszédét „né- 
hány nappal elhalasztották". Az el
halasztást nem indokolják meg.

. órás légiriadó 
Athénben

Athén, márc. 29.
(NST) A görög fővárosban pénteken 

légiriadó volt. A légiriadó egy óra
hosszat tartott, helyi időszámítás sze
rint d. u. 1.40 órától 2.40 óráig.

Megindultak 
a tavaszi mezőgazt 

munkálatok
A földmívelcsügyi minisztérium ma 

adta ki legújabb jjelenteset a vetes^ 
állásáról és a mezőgazdaság* ^apota- 
ról. A jelentés szerint a legutóbbi hi 
vatalos vetésjeleutes közzététele ota c 
telt négy hét első feleben a tavaszi 
szántá^munkálatok több vidékén szu- 
Mek * második felében megmdul- 
t-ik ugyan, de a talaj nedvessége miatt 
igen sok helyen csak vontatottan ha
ladtak, ott azonban, ahol a talajviszo- 
nyok megengedték, a vetési munkaia
tok is serényen folytak.

Az őszi búzavetések közül a koraiak 
jól teleltek, szépen megbokrosodtak, 
sürűek és üde zöld színűek de a hű
vös idő miatt lassan fejlődnek. A ké
sői búzavetések gyöngék es ritkák, 
fejlődésükhöz szinten melegebb idő 
kellene. Felfagyás csak a 1lazabbJLrta 
jokon észlelhető. A melyebb részek 
vizfoltosak.

Az ősii búzavetésterülfd lényegesen 
kisebb, mint az elmúlt évben.

A tavaszi búza vetését egyes varme
gyékben befejezték, a legtöbb gyé
ben a vetés még folyik. Az északi es 
erdélyi vármegyékben még csak a ta
lajelőkészítő munkálatok vannak io- 
lyamatban.

Az őszi rozsveteseik közül a koraiak

jól megbokrosodtak, szép süniek és | 
üde zöldek. A későt vetések ritkák és 
gyengék. Helyenként kisebb fagykart 
szenvedtek. Fejlődésükhöz meleg idő 
volna kívánatos.

Tavaszi rozsot igen kevés helyen ter
melnek. Ahol termelése szokásos, ott 
vetése folyamatban van.

Az őszi árpa jól telelt.
A tavaszi árpa vetése a Dunántúlon 

éis a száraz, sík vidékeken folyamatban 
van. A hegyvidékeken csak a talajelő
készítő munkálatokat kezdették meg. 
Megnehezíti a tavaszi munkálatokat az 
a körülmény, hogy ősszel a hosszas eső
zés és a hirtelen beállott fagy miatt az 
őszi szántások nagy része elmaradt s 
így a tavasziak alá kerülő föld most 
több munkát igényel.

A korán virágzó gyümölcsfák rü
gyei a melegebb fekvésekben már erő
sen duzzadnak.

Magyarság — parasztság 
címmel Veres Péter április 3-án, csü
törtökön este 7 órakor a Zeneakadémia 
kistermében az Egyesületközi Együtt
működés keretében előadást tart.

A legkényesebb Igenye
ltet is kielégíti a hajlé
kony szab.

„E X T R A“

cipőtalp fából
Minden mennyiségben 
viéíontel&dóknak. termelolnieK i

Asztalunk is Kárpitosok Term és Eri Szövetkezete
Budapest. IX., Erket-u. 2®. Tel.: 183-319. 187-773.

ROYAL VARIETÉ
csodás márciusi revüje

ULe^aeviczky 
professzori kinevezése 

a német sajtóban
Berlin, márc. 29. ?

(Magyar Távirati Iroda) 
A berlini lapok megemlékeznek Ul- 

lein-Reviczky Antal rendkívüli követ 
és meghatalmazott miniszternek, a 
külügyminisztérium sajtó- és kultu
rális osztálya vezetőjének egyetemi 
rendkívüli tanárrá történt kinevezé
séről.

Ka l

AM Ul A SZ1KH87 SÁRGA RÓZSAI
K $ LVÉ H ° Jókai Mór regénye filmen-Mórira Zs.itdnlgMfa*ban,

|g| gj & W S Tol. 130-125 Szombat, vas. 4 —6 —8 —10; hétköznap ■/J&—I/l8—VJiO.

TOMBOLO SIKER

DUNACORSOhan8

Kettep
SÖRÖZÖ és ÉTTEREM 

XI., Horthy MlSlós-út 48.
KltUnő konyha. Cigányzene

Jói mu’at

Dénes Misei
éttermeiben
VIII., József-kürút 4. ss.

Sárav Elemér muzsikál 
Vargha Imre énekei

KiiEönEes&s halételek
Kitűnő italok

Sinshof férnél
Fazekas Pista muzsikál. Lánchíd* 
utca 12. sz. (Budai Dunaparton)

A GÜGGERHEGYI KIOSZK 
terraszárói mutassuk meg vidéki ven
dégeinknek fővárosunk jryönjöríl pa
norámáját. Antójárat. Tel. 35-51-72

___ «»■ I ucgcAunncM. lutaiwuun jsjvu^uiu p«i-
,gQfit ®W® JHE gHl I norimáját. Autóárat. Tel. 35-51-72

EL ULAMA lOSTENDE
120 szereplővel. 40 tagú tangóharmonika 
zenekar és 13 világhírű artistaszám.

! Minden este 9 órakor, csütörtök, szom
bat, vasárnap Vt5 órakor is. RAJKÓK

r íí

Contl

úri vacsorázó
Nagy hangulat. : —: Látványosság. 
Éjjel 2-ig Varjas Antal énekel.

nental éttermei
Dohány-utca 42-44. _ _

C&wif*
buliét * étterem

Andróssy-út 43.
tMútdan. igényt kielégít

Bodó-töröÉta
Horli La»OS énekel 

Lakatos T6nF» Misi muzsikál

Hétköznap is ünnepi hangulat a

KARUK"
pompás éttermeiben

I., Attila-körút 22. Telefon: 16-07-68.

BRISTOL
BARBAN

MALCSINER-DUO

GYUIAY
SÖRÖ ZÓ'ÉTTEREM
Vár, UTCA 26 * T.-16M88

M A Z D K A

Tálra étterem
Pozsonyi-61 14.

D.K.V.
DÉLI vasul KáVtHiZ
ÉTTEREM 2.,(
DULLI BÉLA nmiHl

Telefon: 152-865.

CEYLON
kávéház-étterem

ROTTENBILLER U. 10.
Az étteremben állandóan 2 óráig zen& 
Bejárat a Péterfy Sándor-utcáról.

OSTENDE OSTEIW&
Ha mos István BÚT TOL A

énekel _ _ — _
JAZZ-----------~záróra H órakor

A



vígszínház 
színház

Bfegényt nehéz dramatizálni. Meg kell 
nyesni, büszke koronájától és szeszélyes 
-gyökerzetőtől kell megfosztani, hogy befér
jen a színpadra. Mintha egy vad és szabad 
tölgyet akarna valaki cserépben szobanö- 
vénmyé szelídíteni. Tüzért van az. hogy mire 
a legtöbb regény színpadra ér — példa, rá 
a Bovaryné és az C’bloinov — els:.ínyül, 
megnyomorodik, titokzatos, dús erdőzúgása 
oltómul. Maugham „Színház" című ismert 
regénye azonban csak elkényeztetett és ér
zékeny pálma, ennélfogva a dráma zárt le
vegőjén is jól eltartható. Mondanivalója, 
amely' közelebbről hallgatva escitleg több, 
mint egy mondain .történet egy színésznő 
életéről és szerelméről, több, mint szórakoz
tató lektűr, amelyet lefekvés után, édes sely
mekben elnyúlva s puha álmossággal a sze
mükön szoktak a nők olvasni, mert szerény 
és írói vallomás a művészethez s ezenfelül 
egy nő s egy társadalmi kör gazdag lelki, 
rajza, színpadról is jól hangzik. Lesznek 
majd, akik csak a solyemfiú és a nagy szí
nésznő pikáns viszonyát veszik észre benne, 
de lesznek olyanok is, akik e vékony és illatos 
muszlinfátyol alatt megtalálják azt, amit 
az író mondani akar a művészről, akiben 
rejtélyesein és szétbontha’t'atlanul elvegyül 
a világ és a maga művészete s nem ismeri 
már a határt magánélet és mesterség között. 
Ez a színésznő, Júlia, csak játszik az élet
ben és csak a színpadon él, mint minden 
igazi művész, műhelye különös titkai közt, 
8 egész élete csak arra való, hogy művé
szete tartalmasabb legyen tőle. Gyerek, 
férj, szerető, világ, mind csak eszköz színé
szete kezeügyében, s mikor egyik-másik fel
lázad rabszolgasorsa ellen, mikor a gyerek 
az anya ezávéhez ér, mikor a szerető az asz- 
szonyt sebzi meg, a művész és a magánem- 
bon összeütközéséből mély dráma születik 
még egy vígjátékban is. Ezért kitűnő szín
ház Somoraet Maugham és Helen Jerome 
darabja: minden igény megtalálja benne a 
maga szórakozását.

Az is, amely a színházban a játékot él
vezi. Mert Mezey Máriának, ennek a nagy 
színésznőnek a játékát láthatja benne. 
Egyetlen szemvillanásával, egyetlen moz
dulatával, egy hangjával zsebrevág ez a 
színésznő egész sereg sztárt, mert lelke van, 
amely minden indulatra, minden aprró ér
zelemre mély gyűrűket vet, mint a tó, ha 
elfúj fölötte a szél. Nem elég öreg erre a 
szerepre? Nem baj, mert el tudja hitetni 
egy hervadó asszony minden gyötrelmét s 
ha akarja, megesküszöm rá, hogy látom 
szemesarkában a szarkalábakat s tudom, 
hogy szíve körül tél és ráncok leskelődnek. 
Ha öregebb lenno az életben, már szégyel
lt© ezt bevallani s élkomédiázná nekünk az 
öregséget, de nem hitetné el. Júlia szerepé
ben ez a színésznő felejthetetlen. De jóvá
tehetetlen tévedés volt Somlay Arthurra 
osztani Michaelnek, ennek a hiú és üres 
férfibábnak a szerepét. Figura és szöveg 
között ritkán volt még ekkora ellentét! 
.Michael megáll a színpadon, mint egy ru
hafogas s mindenki hízelgését elhiszi. Som
lay, az ész és értelem színésze, érzi, hogy a 
Vígszinháiz kapitális bakot lőtt, mikor ezt 
a szerepet rábízta és sokszor van a közön
ség felé olyan gesztusa, hogy „én igazán 
nem tehetek róla, hogy ezt nekem kell ját- 
«zanom“. De még ebben az önkarikatn rá
bait is nagy színész. A szerep Ajtay után 
kiált. Benkő Gyula a Tavistöck Square sze
génynegyedbeli. kishivatalnokához képest az 
első felvonásban túlelegáns, mintha a 'Víg
színház szegyein© egy színészét úgy kikül
deni a színpadra, még ha csatornatisztítót 
játszik is, mintha nem a legelőkelőbb sza
bócég skatulyájából húzták volna ki. Kü
lönben Benkő ritkán volt még ilyen kitű
nő, mint Tóm Fenellben. Nagyon jó Lado- 
merszky Margit, Sitkey Irén, Puskás Ti
bor, a néhol túlzó Dénes György, Balogh 
Klári és Ganda is. Horváth Árpád rende
zésében, Zágon fordításában és Neogrády 
ízléses színpadán a „Színház" a br-nfelite
seknek élménye, a közönségnek emlékezetes^ 1 
színházi estéj© lesz.

Mátrai-Betegb Béla ,

Vaskeresztet és különleges repülőjelvény: 
kapott egy bátor pilótakisasszony

Berlin, műre. 29.
Hitler vezér és kancellár a másodosztályú 

vaskereszt'tel tüntette ki Hanna Eeitseh is
mert repülőnőt. A. repülőim, aki egyébként 
a légierők kapitányának rangját viseli, éle

MA MEGKEZDŐDTEK A PRÓBÁK a 
Madách Színházban a Bécsi gyémántok" 
című zenésjátékból. Szerepeit Lázár Mária, 
Mihályfi Béla, Törzs Jenő, Déry Sári,
rnogyi Nusi és Kollár Livia, Mátray Jó
zsef, Vá.ndory Gusztáv, Gábor Miklós 
Bailó Elemér játsszák. A bemutató április 
19-én lesz.

MOZI
So-

és

SZÍNHÁZ
elteSí A(vfLgaetó^ás,' Lú)?
(■/tó). - KAMARA: Kaland (’/tó). _ mÁ”)\C1T- 

asszonyt szeretek (Vtó). - VÍG: Színház 
Ír4?'*. — -' MAGYAR• Gyergyói. bál (3/>8). _

HÁZA: Nincs előadás. 
OPERETT: Fityfíritty tó.S). - 

ANDRASS1: Ne játssz a- szerelemmel (’/M, 8).— 
PÓDIUM (a X’esti Színházban): Tekintettel 

■ „í*''39’-. “ ERZS-EBETVAROSl: Aranv- 
kalitka (V.6, 8). — JÓZSEFVÁROSI: A királyné 
rózsája (’/tó, 8). — KISFALUDY: Gyöngyvirá- 

• V (l/*6’ 8>- - KOMÉDIA
ORFEUM: Kettőn áll a vásár O/i9). — KA- 
J(JARA VARIETÉ: Pesti szimfónia 
ROYAL VARIETÉ: Tavaszi revü (9). — NEM 
ZEIT BABSZJNJÁTUK: I). u. 4: Aranysz.írű 
bárány, este 8: Toldi. — MAGYAR MCSZIN- 
EOR: Szökik az asszony (vas. ’/a4, 6, 8).

szinnazasí nsn masora
OPERAHÁZ: V. d. u.: Turandot V. este: 

A cigánybáró t’/tó). H.: Don Juan (kezd. ■ ■" 
orakor). K.: Parsifal (kezd. '/.7-kor). Sz.- Hu
nyadi László. Cs.: Fidelio. P.: Vili. Filhar
móniai hangvereeay. Sz.: Traviata. V. d. u.: 
Jancsi és Juliska, A babai ünikár (igyermeiii- 
ölőadáé;). V. eet: Trubadúr (a Városi Színház 
épületében). H.: Nincs előadás.

V- <!• n.: Niskiavuori asszonyok 
(7»4). V. este: Hol az igazság! (‘/»8). H. K. Sz : 
Hol az igazság? Cs.: Az ember tragédiája (7).

az i^z®ág? Sz.: Az ember tragédiába 
i<). V. d. u.: Elnémult harangok. V. este: 
Fülemülö (bemutató).
g. ^íe: Kalan-d (’M,
,,,)• í>gész héten minden este és vasárnap 
de ’uta n: Ka lan d.

MADÁCH: V. d- u. és este: Négy asszo-nvt 
szeretek (’/>4, s/<8)'. Egész! héten minden este és 
vasárnap délután: Négy asszonyt szeretek. 
vvSISk Tótó)d-

P.: Hattyúdal. Sz.: Színház. V. d. u.: Hattyú
dal. V. este: Színház.

AííXA-?r Y-- <?. u. és est©: Gyergyói bál 
(Al, /*8). H. K- Sz. Cs. P.: Gyergyói bál. Sz.* 2000 pengős férfi (először), v/d. u.: Gyer^óí 
bal. V. este: 2000 pengős férfi.

MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: V. d. Az 
ember tragédiája (Vall). V. d. u.: Hangverseny 
(5). H. K. Sz. Cs. P. Sz.: Az ember tragédiája. 
V. este: Trubadúr.

FŐVÁROSI OPERETT: V. d. 
Fityfiritty (’/rl, VsS). Egész héten 
és vasárnap délután: Fityfiritty.

ANDRÁSSY: V. d. u. és este: 
szerelemmel (‘M, 8). Egt^sa héten 
szombat és vasárnap délután: 
szerelemmel.

PÓDIUM (a Pesti Szíuhábzan): V. d. u. és 
este: Tekintettel arra. . . (’/aő, V2!)). Egész hé
ten minden este és vasárnap délután: Tekin
tettel arra . . .

ERZSÉBETVÁROSI: V. d. u. és este: Arany
kalitka (’/iI, ’/í6, Vi9). Csütörtökig minden e®t.e: 
Arányikat itkn.

JÓZSEFVÁROSI: V. d- u. és este: A ki
rályné rózsája (’.M, s/<6, JA9). Csütörtökig min
den este: A királyné rózsája.

KISFALUDY: V. d. u. és este: Gyöngy virá
gos huszárcsákóm . . . (VM. ’/<6, ViD). Csütörtökig 
min-dn este: Gyöngy virágos huszárosak óm . . .

KOMÉDI ORFEUM: V. d. u. és este: Kettőn 
áll a vásár (‘/ső, l/<9). Egész héten minden este 
és vasárnap délután: Kettőn áll a vásár.

KAMARA VARIETÉ: V. d. u. és este: Pesti 
szimfónia (Vr4, ’/i7, 9). Egész héten minden 
este, szombaton (6 és 9), vasár- és ünnepnap 
délután: Pesti szimfónia.

ROYAL VARIETÉ: V. d. n. és este: Tavaszi 
revü (Vxá, 9). Minden este, csütörtök, szombat 
és vasárnap délután: Tavaszi revü.

MAGYAR MŰSZINKÖR: V. d. u. és este: 
Szökik az asszony (’/s4, 6, 8).

u. és este: 
minden este,

Ne játssz a 
m i n-clen este, 

Ne játssz a

u.

A zongora kiváló szakemberei és óriási 
választék Sternberg hagszergyárban, 
Rákóezi-út 60.

— Nagy siker jegyében folyik a Kamara 
Varieté új műsora. A „Pesti szimfónia" 
című villámrevű főszereplői: Erdélyi Mici, 
Dolly Hopkins, Bafíay Blanka, Boros, Hal- 
may és az egész együttes minden est© ki
érdemli a közönség tapsviharát.

— A Pesti Hazai Első Takarékpénztár- 
Egyesület igazgatósága március 28-án tar
tott ülésében Kwdin József és dr. Verzár 
Jenő igazgató-helyetteseket osztályigazga
tókká, Sza.ay István cégvezetőt igazgató
helyettessé, Devecis Jenő, v. Mátray Dezső 
és dr. Siklóssy István fötisztvisalőket cég
vezetőkké nevezte ki.

■ Á

téliek ismételt kockáztatása árán nagy ér
demeket .szerzett a haclirepülési technika 
fejlesztésének terén. Göring birodalmi mar
sa,II a bútor német nőt különleges- kivitelű 
repülőjelvénnyel tiintette ki.

mérkőzés
a bajnokságért

ADMIRaL (353-707): Repülő ördögök. 
'é‘6. '/í8,. ‘ált), v. ' kor is) — ALKOTÁS 
374): Broadway Melody 1940. C/j4. ’/w, ’/;8, 
v. ‘/42-kor is) — ANDRÁSSY (124-12.) 
kezdődött. CM, -/jG, 3<i8, 
— ASTRA (154-422): ’
Vili),, v. ’/42-kor 
Európa nem 
’/í4-kor is‘ — 
(Jobb t. 4, 6, 
2. 4, G, 8, ló,- 
VÁROSI I 
Bombák. ;
Kodolányi. Színes rajzfilm. 
Luce és Fox Híradók. (Folvt. 
BÉKE (291-038): Jud Süss. (5. 
’/Wj. t'28, J/’’O) — BODOG’JÁF (149-i 
ördögök. (',c4, ’/sG. ’Á8, '/zlO, v. », 
B KO A D W A Y (422 722 ■
'Á8, ’ÁIO, sz., v. '.012-kor ,
(351-5'09): Hazajáró lélek. 
’.M, ’ág, ’SS. ’SI-n) — ( A 
Madár. (II, 
(383-K12): ‘
sz... v. 2-kor is) 
válaszol . . . (3;iíí. 
C0RS9 (18-28-18): 
y. ’/íl-kor is) 
és más semmi.

(*/24, 
(3ő5-

, ’/ao, 
_ Éjszaka 

. 3blO. v. 2, 4, 6, 8, 1’0) 
Jud Süss. CM, b'46. '.b8, 

is) — ÁTRIUM (153-031): 
válaszol CM. ‘és. '/2IO, sz , v. 

BELVÁROSI (384-5C3): Jud Süss. 
8, 10. bal t. 3/i5, 3/<7, v. jobb l. 
bal t. Ví3, 3/i5, ’Ú7, 3/i9) — DEL

HI RA DÓ (181214): Film a filmről. 
Az Intim-Híradóban. Karády, Jávor, 

Színes rajzfilm. Magyar, Ufa.
10—24 órá'g) ~ 

7. 9, v. 'Á2. 'Á4, 
510): Repülő 

, ’/zlO, v. 1/s*2-!<or its) — 
: Balalajka. Cé4. ‘LG.

is) - BUDAI APOLLO 
' '. C’’5. s-<7, 9, v. ‘A2,
CAPITOL (134-337): Kék 

,z22, ’M. V28, ’MO) — CASINO
A Manderley-ház asszonya, (’/ső, 7, bblO, 

— CITY (1.11-140): Európa nem 
s/i8. ’/ő.O, jz.. v •M-kor is) -- 

l ibáid. C 26, V-8. ’ÁIO, sz , 
CORVIN (138 938): Egy csók 

(’M, ’/s6, 138, Vili), v. Ví2-kor is)

DróftkeritésS még kaphat
VASS és
— DA.MJAN1CH (425 644): 3ud Süss. ('.ól. ''8i. 
’tó-.tó'l. v. 2, 4, fi. 8. 10) - DÉCSI 1125-932): 
Elkésett leve), ("tó. '/tó. telO, sz . v ‘/-4-kor is)

EEDORADÓ (1.33171): C-nnpa Din. (4, 6. S. 
v. 2-kor is) — ELIT (114-502): Udvari bál. 
fi. 8. 111. v. 2-kor itó - FLÓRA (Kispest, 
.02): Hatosfogat. (’/i5. tel, ’/<9, v. '/■■’ '/<4

'/tó. teT) — FÓRUM (189-74,3): Ma. Tegnapi 
•' tó. '/tó, teló, sz.. v. ' ,4-kor is) —

Hazajáró lélek (tej, te", 
'/tó. telő. y. '/s2-!;or is) —

10, 
(I. 
i r 
»' G
HoJní’p. (’/ifi. ’.'sS,
GLÓRIA (4.-27-521): Hazajáró lélek (’, 
9. sz. ’/d. ‘//i, ’/aS, ‘/aló. v. f/t2-kor
HÍRADÓ (222-499): Arcok és álarcok. Bombák. 
Az Intim-Híradóban Karád.v, Jávor. Kodo- 
bányi. Színes rcjzHlnj. Magyar. Ufa, Luce és 
Fok Híradók. (Folyt. 9 21 órá:g) — HOLLY
WOOD (225-003)• Nem gyerekjáték. (‘/?4. V26, 
b'28, l/2t0, v. VsS-kor is) — HOMEROS (296-178): 
Angelika, (’/iő, 7. VdO, fz. Vd-töl, v. ‘.'32-t’)] 
folyt.) - IPOLY (292-626):., Hazajáró lélek. 
(*/?4, V26, ‘/zS, ‘/slO, v. Vs2-kor is) — JÓZSEF-

tel. '/tó.

a. (’/<5, 7. ■
— IPOLY 

tefi, '/tó, teio, ■

BRiUlÁNS :í5!?
eladása wins kőrút' 22 udvarban 189-236

VÁROSI
'/tó, ‘/•-10. 
Szerelem 
KORONA
C/H. '/í6, 
(386-193)- __ ............ ..............
’/s2-kor iú — LLOYD (111-994)’: 
.taték. tói. ’.á, ‘ÁS, ' tel,') v 
NYUGAT (131-022): A csata. (' 
4, 6. 8, 10, v. 2, 4. C, - 
Hazajáró lélek. ('/<5, 
teli), v. '/tó-kor is.
Hazajáró lélek. (11. 2. 4, 
(130-125): Sárga rózsa. (5, 
6. 8, 10) — <------------
CM, teG, ‘/tó. telő, v. '/.2-kor is) — OTTHON 
(116 417): Repiiiff ördögök, tói. ' <6. '/tó, telO. v 
'/.2-kor is) - I’ALACE (22.1-222): árvíz Indiá
ban. (11. 2, 4. fi, 8, ló) — PÁTRIA (145-67.3): 
Udvari bál. (4. 6, 8. ló. v. 2-kor is) — PHŐNIX 
(223-242): Repülő ördögök. (11. 1. 3, 5. ' tó. te'te 
— RADIUS (122-C9B): Közbelép a feleségem, 
('/tó. ’/tó, ’/.lo. sz. v. te4-kor is) — REX (“.IS- 
(20): Jud Siiss. .('/•<, 'G6. '.tó. teló. v. '-tó-kor 
is) — RIALTO (224 44.3:) A.z arany hiénái. (11. 
1. 3, 5, '.'tó, teld, v. 10, 12. 2, 4, 6, 8, 1) —

(131-641): Hazajáró lélek. (l/®4, VíG, 
v. l/j2-kór is) — KAMARA (433-901): 
és vérpad. (.11, A ‘ ~

(353-318): “
‘ÁS, ’/alO. v.
Jud Süss.

. 2, 4,
Broadway 
‘/•2-kor is) 
CÁ4. ’A6,

6, 8, 10) - 
Melody 1940.
— KULTUR 

(/-8, VzlO, v. 
Nem gyerek- 

/a2-kor is) — 
. i, 7. ’/ilO, sz.

6, 8. IC) — ODEON (422-785): 
5, ’ÁT, ‘/ilO, sz. 1Z:4, 1/i6. V28,

- OLYMPIA (423-1W): 
4, 6, 8. 10) — OMNIA 

;a rózsa. (5, 'A8. V2IO, sz., v. 4, 
ORIENT (114-926): Pepita kabát

IFJ. SZELECZKY A. J.
Kiválóan FEST, TISZTIT

Bpcst, Izabolla-u. 38. Házhoz küldök. Telefon.

ROYAL APOLLO (222-002): Olajváros.
tew, sz., v. í’.._. y.‘_'
vari bál. (‘/s4, 'tó, ‘/tó, teil), 
SCALA (114-411): ' " '
(tej, 7, 'úlO, sz-,
999): Egy csók és más semmi.
‘úlO, v. '/tó-kor is)
349-338): Z, a korbáesos ember. (5, 7, V, v. 'ó2, 
te4, ‘/tó, '/tó, tel(l) — STÚDIÓ (221-2.6): A szerelem 
nem szégyen. (11, '/tó, tel, '/tó, '/tó, */±l-0) —
TIVOLI (225-602): Hazajáró lélek. (11, '/tó, tel, 
te6, >/.S, teli), v. te2-kor is) - TÚRÁN (120- 
003): Repülő ördögök. (11. '/tó. 4. 6, 8. 10, v. 
11, 2, 4. 6, 8, 10) — URANIA <146-O4«): Európa 
nem válaszol . .. (5, ’/<8, teló, sz., v. teS-kor is) 
- VESTA (222-401): örvény. (11. ‘/tó, ’/il. ‘/tó, 
>/«3, '/sió, v. 11, 2, 4, 6, 8, 10) — ZUGLÓI (296- 
319): Hazajáró leiek. (5, '/<8, telO, sz. 4, 6, 8, 10, 
v. 2, 4, 6, 8, 10)

("tó. 7,
: Ud-2-kor _ is) — SA VOY (146-0441): 

...... , v. Ví'2-kor is)
A Manderlcy.ház asszonya, 

v. 2-kor is) - SIMPLON (268- 
. (lM, ‘/26, ‘/í8, 

STEFÁNIA (Kispest, 
9, v. Vz2,

— Házasság. Dr. Boesáry Kálmán ország
gyűlési képviselő és felesége. Pázmándy 
Nelly leánya, Boesáry Gabriella és Soha 
Árpád, néhai Soha Ferenc Árpád és fele
sége. Gallauner Mária fia április 5-én fól- 
■nyoic órakor tartják esküvőjüket a Krisz
ti na-téri plébániatemplomban.

Szürke a vasárnapi bajnoki forduló, nincs I 
különösebben érdekes mérkőzés, ami azon
ban nem jelenti azt, hogy nem következ
hetnek be hatalmas meglepetések. Ha az 
esélyeket latolgatjuk, csak a papírformát I 
vehetjük alapul, ami azonban már oly sok
szor csődöt mondott s a győzhetetlennek 
vélt, csapat kikapott. Nem lehetetlen, hogy 
így lesz ez most is egyik vagy másik mér- 
közősein.

A programon első helyen áll a Deszkáit— 
Ferencváros mérkőzése, amely a sportutcai I 
pályán jut döntésre délután órakor. A 
zöld-fehér csapat a Magyar Kupa meccsen 
szenvedett vereséget már kiheverte s a kel
lemetlen tapasztalatokon okulva, bizonyára, 
nagy lendülettel fog küzdeni a bajnoki 
pontokért. A csat icsorbán változás történt, 
amennyiben a keddi ki-éri élezés után is
mét Jakab áll a középre.

Igen nehéz lesz a dolga az Újpest csa
patának Diósgyőrött, A Ferencvárost verő 
diósgyőriek idegenben is nagy ellenfelek, 
de még 
hónukban. Nem lenne meglepetés, ha 
Újpest az egyik pontot otthagyná, 
sem meglepetés, ha akár az Újpest., 
Diósgyőri Máva.g nyeri a meccset.

Közel egyenlő erők mérkőznek a ( 
FC—Kispest meccsén s ha mégis a t 
az esélyesebb, csak azzal magyarázhatjuk, 
hogy a meccset nem Kispesten, hanfcm a 
Lágymányoson, a Gamma otthonában ját- 
szák. Az Elektromos a Latorca-nteai pá
lyán a Tokodi USC-t fogadja, s valószí
nűen le is győzi. A Hungária sporttelepen 
a Törekvés—Szolnoki Máv mérkőzése igen 
erős küzdelem után a Törekvés győzelmé
vel, vagy döntetlen eredménnyel végződ
het. A WMFC—Haladás csepeli mérkőzé
sét a csepeli csapat nyeri. Salgótarjánban 
az SI3TC—Szeged meccsén tavaszi pontot 

szegedi csapat. A. mérkőzés‘két. 
4 órakor kezdik.

sokkal veszélyesebbek a saját ott- 
az 

de az
akár a
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délután fél
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MAGYAR—NÉMET tornászmérkőzés lecz I 
vasárnap Stuttgartban. Az ötödik magyar— I 
német mérkőzés valószínűen az ötödik né
met győzelmet hozza jA;g, remélhető azon
ban, hogy csak igeű kis pontküiöhbséggel 
veszítjük el a küzdelmet. A magyar csapat
ban Tóth, Böitáfik, Sántha, Pataki, Hajdú, 
Szabó, T-emesi, Várkői és Nemere szerepel. § 
A német csapat: Stadel W., Stadel K., Sfef- 
fens. Gőggel, Stnustein, Kiefér, Bautz, | 
Dickhut Kötzsch.

AZ UTE MEZEI FUTÓ VERSENYT ren- I 
dez holnap délelőtt fél 11 órakor Megyeren, 
Indul a BBTE, az UTE, a MAC, a Beszkárt, I 
a XVMTK, a BLE és a MI’TSE csapata. I 
A szeniorok 7500 métert, az ifjúságiak 3000 
métert futnak.

A KÉZI LABDABAJNOKSÁG méi kílzc ei 
holnap kezdődnek 56 csapat részvéteiével.

MÓDOSÍTOTTA AZ ÁTIGAZOLÁSI SZA
BÁLYT az üsző Szövetség. Eszerint az át- I 
igazolási idő nyolc hónap s a versenyző ok- I 
tóbor 15-ig kérheti átigazolását.- Németh 
János esetében úgy'döntött a MUSz, hogy a 
34 éven felüli versenyző 
heti az átigazolást, hogy 
cgy es ül e th ez i gaz ölj á k.

A FŐISKOLAI MEZEI 
SÁGBAN holnap délelőtt
a BEAC, a MAFC, a LASE, 
DEAC, a SzEAC atlétái indulnak.

BUDAPEST BIRKÓZÓ CSAPATBAJNOK
SÁGÁÉRT holnap délután 6 órakor a vá
rosligeti cirkuszban a Törekvés—UTE, a 
Vasas—BVSC, a Beszkárt—Testvériség mér
kőzést bonyolítják. le.

A BERLINI MŰKORCSOLYÁZÓ VERSE
NYEN a párosban a Baier-házaspár győzött 
a Pausin-testvárek előtt.

A VASUTAS MEZEI FUTÓBAJNOKSÁ
GOT vasárnap délelőtt 10 órakor rendezi a 
Máv Sportliga a Fór. Vasutas Gyáli-úti 
sport telepének környékén.

A MAC VIVÓSZAKOSZTÁLYA Jeney 
Istvánt választotta meg elnöknek és Jekel- 
falussy Györgyöt vívókapitánynak.

május * 15-ig kér-
június 1-éll más

FIJTÓBAJNOK- 
a rákosi réteken 

a TFSC, a

<

1

ií *J4

ZSÖGÖN LENKE HOLNAP DÉLUTÁN 
ELŐSZÖR ÉNEKLI A TURANDOT címsze
repét az Operaházban. Eddigi sikerei után 
nagy érdeklBdcssefi várja a zcv.cé. tó közön 
gég, bemutatkozását az új szerepben. A MAHDERLEV "^eírs jXS®



A gyógyító kés

halálára

Szomorú, megrendítő és fájdalmas 
hír döbbentett© meg a magyar társa
dalmat: dr. Verebélj; Tibor, a világ
hírű sebásaprofesszor, hirtelen szívat
takot kapott és annak az cvnbcrnek, 
aki tehetségével ezerszer és sok ezer
szer legyőzte a halált, kihullott kezé
ből a gyógyító kés...

A legcsodálatosabb és legszebb ha
lál érte utol hálás betegeinek és tanít
ványainak rajongásig szeretett pro
fesszorát, amikor még életének utolsó 
perceiben is dolgozott: előadást tar
tott, amikor a Budapesti Királyi Or
vosegyesület előadói katedráján,

életének utolsó perceiben csak jót 
tett, csodálatos tudományát meg
osztotta és mintegy örökségképen 

odaajándékozta tanítványainak.
Verebély professzor, aki éjt-nappalt 

nem ismert, akinek csak egy ideálja 
volt: a munka, az embertársain való 
segítés, a nevelés, lehunyta jóságos 
szemeit és Istenáldotta keze nem hoz 
többé enyhülést betegeinek.

Verebély Tibort a jó Isten megaján
dékozta azzal, hogy akkor szólította 
imagához, amikor hivatását teljesítette 
és megajándékozta azzal, hogy a ha
lál utolsó perceiben még mint apát az 
a büszke érzés tölthette el, hogy ha 
kihullik is a kezéből a gyógyító kés, 
ott áll fia, aki még méltó utóda lehet.

xeguap este hétkor, amikor Verendy 
Tibor az előadás közben rosszul lett, 
elsőnek orvosfia sietett hozzá és amíg 
édesapját professzortársai vizsgálták, 
körülvették, addig ő folytatta tovább 
az előadást.

„A mi professzor urunk",
ahogy klinikáján munkatársai hívták, 
t.gnap este újra bejött a klinikára, 
<ia most dolgozószobájának vizsgáló
asztalára őt kényszerítette az élet örök 
ellenségé. a halál. Negyedórával ké
sőbb, — amikor már fia az előadást 
befejezte és édesapja után sietett, — 
ugyanazon az ágyon, ahol oly sok éle
teit adott vissza, a nagy ajándékozó 
elvesztette azt, amibe a Jóisten áldása 
következtében olyan bőkezű lehetett

Verebély Tibor hiányozni fog 
a betegek ezreinek, hiányozni fog 
a tudományos világnak és hiányoz
ni fog tanítványainak, akiknek 
mestere, apja és mintaképe volt

A nagy sebésztől most búcsút vesz ha
tárokon innen, határokon túl minden 
hálás páciense, Istenhozzádot monda
nak a világ tudósai és a Csaba bajtársi 
egyesület Patronusának emlékét ke
gyelettel fogják mindenkor, őrizni há
lás tanítványai, akik a csodálatos te
hetség ós ész megnyilatkozásainak ta
nul lehettek- , , , ■

Munkatáboros zsidókat soroznak 
a varsói gettóban

Varsó, márc. 29.

(NST) A napokban 25.00(1 foglalko
zásnélküli zsidót soroztak be a varsói 
gettóban a Visztula szabályozására 
és a környező területek víztelenítésére 
irányuló közmunkákra- A zsidó mun
kásokat barokktáborokban helyezik el 
a Visztula mentén, Egy-egy ilyen tá-

Titkos utakon
13 amerikai hadihajó

Róma, márc. 29.
(Stefani.) Az udvariassági látoga

tásra Auszráliába és Ujzélandba ér
kezett tizenhárom amerikai hadihajó 
most azt a parancsot kapta, hogy a 
Csendes-Óceán déli részén titkos uta
kon haladjon — hangsúlyozza a Po- 
polo di Roma szombati számának 
egyik cikke. Átlátszó húzása ez Wa
shingtonnak — teszi hozzá a lap, — 
célja pedig az, hogy nehézségeket te
remtsen ab-ban a pillanatban, amikor

Sárga karszalaggal jelölik meg 
a zsidókat Szlovákiában

Pozsony, márc. 29.
(Búd. Tud.) A pozsonyi német lapok 

jelentés© szerint a szlovákiai zsidó
kérdés megoldása tekintetében újabb 
jelentős események állnak küszöbön.

A zsidók 10 cm. széles sárga kar
szalagot kapnak, amelyen a zsidó 

csillag és „zsidó" felírás lesz.
A központi gazdasági hivatal közli, 

hogy Szlovákiában 88.881 .zsidó . ..van. 
Vagyonbevallási ezek közül csak 54.610 
zsidó adott, sokan eltitkolták vagyo
nukat. Ezeket most nyomozzák és 859 
zsidó ellen már megindították a bűn
vádi eljárást.

Az utóbbi két évben a zsidók erősen 
megterhelték vagyonukat. Ennek el
lenére a tehermentes zsidóvagyon 3 
milliárd 155 millió koronát tesz ki. Ha 
valamely zsidóról megállapítják, 
hogy vállalatát ok nélkül terhelte 
meg, akkor magánvagyonából tarto
zik ezt az összeget a vállalatnak visz- 
szafizotni. Minél inkább halad a köz
ponti . gazdasági hivatal munkája —- 
mondja a közlemény — annál több 
zsidó szorul ki a gazdasági életből- 
Eddig mintegy 25 ezer zsidó vesztette 
el kereseti lehetőségét és

rövidesen körülbelül 40.000 munka
képes zsidó lesz állástalan.

A kormányelnökség külön ülésen fog
lalkozott a kérdéssel és javaslatot dol
gozott ki, amely szerint a zsidókat 
munkatáborokba helyezik el. Kétféle 
munkatábor lesz:

önkéntes- és kényszermunkatábor.
Az utóbbiba csak a megbüntetett és 
munkakerülő zsidók, továbbá az árja 
csavargók és iszákosok kerülnek.

Miután még mindig vannak üzemek, 
amelyekben zsidók vezető állást tölte
nek be és az üzletmenetre befolyást 
gyakorolnak, ebben a tekintetben is 
rövidesen lényeges változás fog tör-

Két és fél pengő osztalékot 
fizet a Hungária malom
A Hungát ia Egyesült Gőzmalmok Rt. 

igazgatósága legutóbb tartott ülésén meg
állapította az elmu't évi mérleget, amely 
239.U00 penigö tiszta nyereséggel zárult. Az 
értákesökkenési alapot 2OÜ.OOÜ pengővel do
tálták. Az igazgatóság a közgyűlésnek ja
vasolni fogja, hogy részvényenként 2-50 P 
osztalékot fizessenek. A Hungária-malom 
április 5-én tartja közgyűlését. 

0/feTAHGÖHAPMÓMlKÁk

bor 800—1200 ember befogadására ele
gendő- A zsidók munkájukért bért, el
látást és ruhát, kapnak. A varsói kor
mányzó toborzó felhívást intézett a 
lakossághoz, hogy tábori őröknek je
lentkezzenek a zsidó munkatáborokba. 
Ezt az őrséget lengyelekből, ukránok
ból és más nem zsidó lakosokból to- 
b orozzák.

Matszuoka a tengely vezéreivel talál
kozik. Az is világos azonban, hogy 
mindaz, amit Roosevelt pillanatnyilag 
tesz, egyáltalában nem változtathatja 
meg azokat a feladatokat, amelyek tel
jesítésére Olaszország, Németország és 
Japán a hármasszövetség aláírása pil
lanatában egymásnak ígéretet tett. A 
három hatalom nem ismer szétágazó 
utakat, hanem világosan meghatározta 
céljait és ezeket el is fogja érni. 
(MTI.) 

tenni. A zsidók bevásárlási ideiét is 
szabályozni fogják s megjelölik azt az 
órát, amikor a zsidók az üzletekben 
bevásárolhatnak.

úrvezető tanfolyamon. ■ IV., Petőfi 
Sándor-a. 3. Telefon: 18-97-01..

PEHELY olcsóbb 
tarka toll t.— P. az. fosztott 1.80, 
fosztott libatoll 3.30 és 4.30, még jobb 
minőségű fehér 5.30, kimondott jó 
minőségűt 6.— pengőért szállít 5 kilós 
papirzsák-csomagolésban bérmentve 
utánvéttel Varga Antal ágytoll vállalata 

Kiskunfélegyháza.

Pénzt térít vissza ügy
felem festésért, 
költözködésért, 

ku lakását S:ra 
lenti és azt kiadjuk. Express, Erzsébet- 
körűt 18. sz., f. 3. T.: 422—156.

Kerti bútorok
székek, aSzta’ok-fából, vasból, vessző
ből; Kerti ernyők. Hexner Király-u. 25.

Csomagoló papír, 
papírlemez és makulatúra legolcsób
ban Vadai Tibor papírnagykereskedés

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

Szőrmefestő és kikészítő
Weil Manj Budapest, Forgách-u. 32. 
Váci-útnál T.: 291-238. Kis tételeket 

is vállal.

Ezüs’.rókák 
nerxek olcsón 
HAMSA szücsznester, 
Damjanlch-ntca 2.

komfortos I. em. utcai lakásomat 
hasonló vagy nagyobb két szobásra. 
Cím: ,,Májusra" jeligére a kiadóba.

fllwiőt Jo minőségű I. osz-t.
20 l’.SO P 11. OS’.t.

13 50 P postán bérmentve pontos 
kiszolgálás mellett küld: Weisz

Hermann, Técslí.

Üveg*, Btyl-, kovácsoltvas és mo
dem csillárok nagy választékban 

Bugyi csiliárszalon
VI., Téréa-körát 17. Telefon: 121-847.

Újpest kertvárosában szobakonyhás 
mellékhelyiséges kertes lakásomat 

elcserélném „Pest egyszobásra" 
jeligére kiadóhivatalba.

Némi gyakorlattal bíró ke
resztény gyors- és gépírónö elhelyez

kednie. „Őskeresztény" íiHadóba.
Nalyobb méhészet kezelését, szak
szerű rendb-hosását vállalom. Föl. 

dessy Budapest, Vadorzó-utca.

Könyvelést, mérleget 
adóügyet, adminisztrációt olcsón 
vállalok. Telefon; 329—322.

virágjambok
minden női ruházatnak a szekszepilje. 
Egyedüli készítő: FREY8ERGER A.-né 
piissé-specialista, IV. Aranykéz-u. 3. 
Telefon.- 386—753. Ugyanott modern 
szoknyajelzö is kapható. Vidéki meg
rendelések azonnal eszközöltetnek.

Nézze meg 
Marion ruháit 

Hungáriával szemben 
Tiirr István-u. 4.

KERBER u. SZILÁK autó- 
szakiskola Teréa-lcrt 7. T. 224-862. 
Hatóságilag vizsgáztat személyautóra 
motorkerékpárra. Úrvezetőknek egyéni 
kiképzés. Legújabb könyvünk 8.50.

GYÖNGYSELYEM

Bé'yeggyüjíejnéeiyt, 
közép- vagy nagvértéküt, 1875 előtti 
postabélyeges levelezést vennék. 
,,Azonnali készpénz/4 jeligére Tenzer* 

hez, Szervita-tér 8.

glmikülönlegessEg

Irodabútorok
MolcsAnyl és Péter-tól Budapest, 
1V„ ma-tér 6. Tel.: 183-SO8.

1 szoba konyha föbérleti lakás saer- 
aojét díjazom. Cím: Szabó Barnabás, 

Dob-u. 60. fid. 41.

Garszonlafcást, bdtorozotut, 
álcáit, tflbérletjt. összkomfortosat 
(komfortosat: keresek l. emeletig.

Telefon: 187-487.

RBnyvelését mindenki maga ve
retheti. Betanítja: szakértő flilrtlny- 

velö. Telefon: 184-589.

Családvédelem
— nősülési tilalommal?

Keserű hangú levelet kaptumk a postától, 
írója fiatal, 27 éves rendőrtisatnek mondja 
magát. „Erős, egészséges és — vőlegény va
gyok. Menyasszonyom 20 éves, szép és gaz
dag. Egybekelésünknek azonban áthágha
tatlan akadálya egy tavalyi rendelet, amely 
megtiltja, hogy a rendőrfo-galmátaói kar 
tagjai, a rendőrtisztek, ha nincs meg a há
rom csillagjuk, tehát 30 éves életkoruk el
érése előtt nősülhessenek. Házassági enge
dély iránti kérelmünkre a válasz — eluta
sítás. így azután el kell készülnünk arra, 
hogy menyasszonyunk megunja a várako
zást, elpái-tol tőlünk s talán örökre elmegy 
kedvünk a nősüléstől, holott most még min
den vágyunk a családalapítás. Nap-nap 
után olvassuk a szép beszédeket a család
védelemről, amelynek érdekében valóban 
sok történik, míg fiatal rendőrtisztek azon
ban mégsem segíthetjük elő a nemzet érde
keit, a népszaporodást családalapítással. 
Kértem a t. Szerkesztőséget, hívja fel az, ille
tékesek figyelmét eri’e a furcsa helyzetre s 
talán akkor történik valami az említett 
rendelet revíziója, esetleg indokolt kivéte
lek engedélyezése érdekében.

(Aláírás.)"

BÁDIÓ
1941 MÁRCIUS 29, SZOMBAT

16.19: ,,Séta az Országos MezX'gaxd asúgi és 
Teri yiészáll-at vásáraik “ Hangiéi vétel, — 16.45:
Időjelzés, hírek. — 17: Híreik szlovák és ruszin 
nyelven. — 17.15: Cigányzene. — 18: ,'Amorf- 
•kai ín-agyar népdalok.0 Bíró Sándor előadása.
— 18.25: PoHronieri-vonósniégyes. — 19: Hívok 
magyar, néniét és román nyelven. — 19,25: 
„Innen-otnin-an.** Hangképek.. — 19,55:. Rész-le- 
4-eik a „Gsárdásk irály nő “ c. operettből. — .21.49: 
Hírek. —- 22: Ilniczky László tánczenekara. — 
23: Hírek német, olasz, ang-ot és francia nyel
ven. — Utána kb. 23.25; Ci^ányzoaie. —• 24: 
Hírek.

50 drb tölgyfa 
íróasztal

11 j. Martini cégnél, XIV.,
Nagylajos kir.-át 108. Tel.: 297-165.

részletfizetésre
Díjtalan árajánlat vidékre is..

VÖRÖS SALAK 
legszebb színben 
szállítja helyben és vidékre 

Píirlnu fláktif IX., Mester-utea 84. 
öCFlBj UaOQl Telefon: 133-404.

ANGÓBA 
nyúltenyésztök UNIVERSAL védjegyű 

Kctrecciíet Készít 
Singer Miklós asztalos, Újpest, 
Nyár-utca 73. Telefon: 494—299.

QlllamosNangSzeged
LAULYJÚZSEF

rádió- ás villanyszerelömester
Hangszórók, hangerösítök, 
nzozíhangcsberendezések 

és rádiók szaküzeme
SZEGED,Széchenyi-tér 9. T. üzem: 26-40

tO pengős havi részletre 

rádiók 
kaphatók. Varrógép. Írógép. Len

gyel Rádió, Teréz-körút 36.

NÁDOR PENSIO
V., Báthory-u 5. T : 126-649. 2 és 1 
ágyas, központifütéses, melegvizes 
szobák ápr. 1-re la. ellátással kiadók.

’3iT Brokát paplan P 30
Reschofszky SS& 
RUHÁT LÉNÁRT 
úriszabónál rendeljen. Sző. 
vetek raktáron. Erzsébet-tér 13-

T.: 182-579.

Arany János-n. 18.
Telefon: 125-984.

LEMEZEK
RITMUSNÁL

áruasztalvédölz. elsőrendű kivitelben, 
legolcsóbban Kirakátátlvénykészíi' kft- 
tói. Bp„ VII, Izabella-u. 13. T. 224-800

Kész perzsabundák
ezUstrókák FUIöp szUcsnél
Dohány-utea 41. Telefon: 22-51-54

•legyzetznásolás 12 miértül 
109 sokszorosítás 1.60 Tasigépírás, 
fordítások Nagy Ibolyánál. Térés- 

krt 23. 326—518.

Kalapja piszkos, íormátiaa?
S taksser llen tisztítja, formázza 
1-ampert ketaposmester. Mkrl-térB. 
Udvarban. Vidékre postán, utánvét.

NÓi halapa’akítás is
V
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HOGYAN LEHET 
CIPÓT SZEREZNI?

Cipőértekezlet a polgármesternél
Szendy Károly polgármesternél ma 

délelőtt cipőértekezlet volt. Az értekez
leten újra, napirendre került annak a 
polgármesteri hirdetménynek a szö
vege, mellyel a polgármester nyilvá
nosságra fogja hozni, miként kell a 
cipőutalványrendszert értelmezni és 
Budapest lakossága miként juthat 
ci pőutalvány hoz.

A kormányrendelet végrehajtása 
ugyanis «e»t lesz egységes az ország 
területén. Budapesten másképp admi
nisztrálják a rendeletet, mint vidéken. 
A fővárosban

a cipőutal ván yrendszert a zsír-, 
cukor- és liszt jegyekkel kapcsol

ják össze,
legalább is abban az értelemben, 
hogy ..ezek a jegyek fogják igazolni 
azt,, hogy ki jelenleg hol lakik és nem 
változtatott-e lakást. Ezzel el akarják 
kerülni azt, hogy azok, akik sűrűn 
váltogatják lakásukat, a különböző 
kerületek cipőbizottságaitól esetleg 
több cipőuhalványt szerezzenek, mint 
amennyi jár nekik. A rendelkezésnek 
ez a része elsősorban a háztartási al
kalmazottakra vonatkozik, akiknek 
mintegy ötvenezres tömege jóformán 
állandóan változtatja lakóhelyét.

A cipőutalványrendelet végrehaj
tási utasításával különben ma délután, 
a kerületi elöljárók értekezlete is fog
lakozik. Valószínű ugyanis, hogy a 
cipőutalványokat az egyes kerületi 
elöljáróságokhoz beosztott bizottságok 
végzik.

A végrehajtási utasítás alapelvei, 
mint már ismeretes, abból állnak, 
hogy a főváros cipőállományát úgy 
osszák szét, hogy

a cipők azoknak jussanak, akiknek 
elsősorban szükségük van cipőre.

Négy kategóriába osztják az igénylé
seket: elsősorban a közérdekű munkát 
végzők cipőigényléseit elégítik ki, — 
idetartoznak a postások, vasutasok, 
közhivatalnokok és egyéb közalkalma
zottak, — egtzíán a kereskedelmi és 
ipari alkalmazottak következnek, akik 
a közalkalmazottakkal egyenlő elbá
násban részesülnek, A bizottságok kü
lönös súlyt fognak vetni arra, hogy 
az ipari és kereskedelmi alkalmazot
tak cipőhöz jussanak, nehogy ennek 
elmaradása következtében az ország 
gazdasági vérkeringésében zavarok 
történhessenek. Harmad sorban a gyer-

mekcipőigényléseket elégítik ki, míg 
negyedsorban következnek az egyéb 
igénylések, ahol az egyenlő elbánás 
elve fog érvényesülni.

A cipőszerzés menetrendje a követ
kező lesz:

Akinek cipőre van szüksége, az 
igénylőlapot kér a kerületi elöljárósá
gon, azt kitölti, a családfővel aláíratja 
és a bizottsághoz visszajuttatja.

A cipőigénylésen megfelelő módon 
kell azt igazolni, hogy az illető
nek az új cipőre tényleg szüksége 

van.
Erre alkalmas bizonyítéknak elfogad
ják majd az egyes házfelügyelők alá
írását, vagy pedig a. hivatal főnökök, 
vagy munkaadók jótállását. A piros
színű utalvánnyal kisiparostól lehet 
vásárolni, a zöldszínűvel pedig keres
kedőtől. Az igényléseket nem kell sür
getni majd a kerületi elöljáróságokon, 
hanem az utalványért csak akkor le
het jelntkezni, ha, annak elintézésé
ről a bizottság az igénylőt levélben ér
tesítette.

A végrehajtási utasítás megfelelő 
rendelkezéseket tartalmaz a cipő feje
lésre és talpálásra vonatkozólag is. Az 
ilyen igényléseket mindig a megfelelő 
bőrkészletek szerint fogják honorálni 
és csak annyi utalványt adnak ki, 
amennyire tényleges talp- vagy bőr
fedezet van. A talpbőrt és javításokra 
szükséges bőrt a cipész rendes keres
kedőjétől kérheti, ennek viszont a fel
állítandó, illetve kijelölendő árúellátó 
szervekhez kell fordulni, ez vásárolja 
meg a gyártól a.z árut és juttatja, el a 
kereskedőhöz, -vagy cipészhez, illetve 
ezen keresztül a fogyasztóhoz. A bőr
elosztókat a megbízható, tisztességes 
kereskedők sorából jelölik ki.

A rendelet nem intézkedik külön ar
ról, hogy valakinek hány pár régi ci
pője lehet odahaza, ellenben minden
kinek lelkiismereti kötelességévé teszi 
azt, hogy csak akkor igényeljen cipőt, 
ha erre ténylegesen szüksége van. Aki 
feleslegesen akar szerezni cipőutal- 
ványt, az nemcsak az ország érdekei 
ellen vét, hanem büntetőjogi rendelke
zésekbe is ütközik. A végrehajtási uta
sítás arról sem tesz említést, hogy egy 
év alatt ki, hány pár cipőt igényelhet. 
Erre is az vonatkozik: csak a legfonto
sabb szükség esetén szabad cipőt igé
nyelni.

Belgrád, márc 29
(Német Távirati Iroda)

V belgrádi lapok közlése szerint Bel
grád rendőrfőnöke a következő közle
ményt adta ki:

Az első napokban — mint minden 
kormányváltozás alkalmával — egye
sek ismét azt hitték, hogy személyes 
érzelmeiket az új helyzettel kapcsolat
ban rendkívüli módon kell kifejezésre 
juttatniok. A miniszterelnök felhívást 
intézett a polgársághoz, hogy

ne rendezzenek tüntetéseket.
Időközben a fővárosban tartott ün
nepi istentiszteletek alkalmával is sor 
került a közönség köréből hasonló tün

tetésekre, amelyek semmiképpen sin
csenek összhangban országunk mél
tóságával és békeszeretö magatartásá
val. Amennyiben ezek a tüntetések fe
lelőtlen elemek megnyilatkozásai vol
tak. a legélesebben el kell ítélni őket.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALÁSZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADÁNYI EMIL

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

^rókák
IV. KÉR., PÁRISI-UTCA 3. SZ

liolkl'ók
nagy választékban

PENGŐS HIRDETÉS
LIMIliWIUltjlllLHKIÍlUM'JMUíni .i'MHWf.HUW

lódén- és viharkabát

Márton és Szász
Bálv&ny-atca 3» Címre ügyelni.

KERESZTÉLY

UJLRKÁSBO 
UJ BÚTORT 

EbneM
VUÍ.KÚRPFEN5fEIN-U.2/Á

Bösendorfer
jókarban 
garanciával 

nyaStssái!

r. t. Magyarország legnagyobb zon
goratermében: Erzsébet-krt 19. Még 
mindig teljes választékot talál rész
letre is. Vásárlátogatók saját érdekük

ben okvetlen keressék fel.

hírneves zongoraterme 
Budapest, V., 
Vilmos es.-út 66. 
Legjobb zongorák 
legolcsóbban, 
részletre is.
Csalódás sohasem érheti!

Elegáns fiúk 
Ruhásboltja

EDELMANN
IV. kér., Kamermayer Károly-utca

CAN TULIfl
HARMONIKÁK KIRÁLYA 
Hangban, árban vezet

BEMÉfc
pénz All a házhoz, 
ha átnézi régi értékpapírjait. Leg
jobban értékesítheti Barna Bank
nál, V., Nádor-utca 28. T. 12-13-16.

Értékpapírokra kölcsönt nyújtunk.

Szemalafti rónctalanítós
VERA kozmetika

Népszinbáz-u. 22. T.: 137-801.

ü Rosita 
gliccerines 

kézfinomító 
finomít, 
puhít, 
fehérít, 
nem zsíroz, 
azonnal felszívódik, 
gazdaságos, 
használja Ön is.

A „R o s 11 a“ kézfinomító üvegje 
P 1*40, 2*50. Kapható száküzletek
ben és a forgalombahozónál, Mar- 
kovlts drogéria, Andrássy-út 79.

Cscrcsznuc.
Meggy, kajszi, ringló, szilva, őszi
barack, mandulaoltványok, dió, mo
gyoró, szelidgesztonye, ki vá 1 óan 

elsörangnak, olcsón:
KOiLAUCH faiskolától, Szeged.

Használt bútor
biztosan jó. Hálók 15O-4ŐI, 
síma hálók 28O-tól,ebédlők 
190-tól, gyönyörű kombinál I; 
szobák használtak, újak 315-től 

• . drb)* Új és használt konyhák. 
Óriási választék. Részletfizetés. 

Bútormagazin, Mária-u. 43

Olcsó Triumph írógépek 
hordozható irodai és széleskocsijualr 
FI I V I irógépszaküzlet VI. Podma- 
U I A I niczky-u 1. Tel.: 11-54 53.

BÚTORT a Keresztény 
Bútoriparosok 
Szövetkezetében 

vegyen.
Vili., üllöi-út 14.

Könyvelését, adóügyét
lelkiismeretesen és jutányosán vég

zem. Telefon: 866-677.

Kabát — 
mely minden ruhához 

hordható
Ferda Manyinál

E Billiárdasztöl, 
szék, alpakka evőszer, 

kertibútor, kuglifelszerelés 
FRIED, Király-utca 44.

lasználtruháért lindenféléért 
legtöbbet fizetőnk Schmergel ruha- 
Üzlet, Roltenbiller-n. 37. Telefon: 

422- 269. Hívásra jövünk.

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket. Le^élhívásra 
házhoz megyek
VÖRÖS PÁL 
újságárus

Kó'vin-tér közepén.

Homok 
tiszta, kvarcos kapható Budapest. IX.. 
Gubacsi-úti (Határ-ét sarok) bányából. 
Rakodás Köves-ét mentén. Tel. 130-312

Angórafonásra megtanítom,
Andrássy-út 47. I. 3.

Bármilyen IM wjr
leszármazási UKHmNi 
(nemcsak nemesi) beszerzése ügyében 
forduljon a Heraldika nemes- 
ségi irodához, Budapest, IV., Gróf 
Károlyi-utca 14, tel. 381-199. 184-644.

Ház
Eladás

Komondor
győztes hím fedezésre, vasárnap 
délelőttönként. Telefon: 148-051.

villamos hűtőkészülékek, sörki mérő 
készülékek, fagylaltgépek, jéggyártó 
berendezések Hennefeld jégsv.ek- 
rénygyár, VI., Ó-utca 6. Ár jog zék 
ingyen és bérmentve. Tel.: 112-026

C bérautó
T'E b B FO N

■ 223-086
BRILLIÁNST,
ékszert, fogaranyat legdrágábban veszek
Hagy Imre SSR. 69.

KERESZTÉNY
tíztől ötvenezerig társul príma vál
lalkozási a ,,Lehetőleg garan- 

clával** jeligére fökiadóba.

Kétpárevezős csónak
jó állapotban eladó P 12O-ért.

Telefon: 129-635.

SÜRGŐSEN SeTss“ 

eladó brilliánsait 
mielőtt eladja. KrlstóT-tér 2. 1.3 

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

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

rAdiót
használt márkásat veszek. Lengyel
Rádió, Teréz-körút 38. T.: 11-67-39.

TRIUMPH « 
országi vezérképviselete. Kedvező érák 
Díjtalan bemutatás. ÉDES ős DECSY, 
Bpest, Vll. Akácfa-u. 13. T. 222-624.

Egy pengőért óránként Írógé
pemmel lakásra megyek. Este is, 
íncze Margit, Szent fstván-körút 5.

____ 127- 941.

Oki. gépészmérnök nem értel
miségi munkát vállal. ((Gépészmér
nök?) Uszály-utca 7. házmesterhez.

Tüzelőanyag- és faszén-szak
ember á lást keres. » Eset lég telep- 

' pék jeligére fökiadóba.

öröklakás, ingatlan, telek

Margit hídnál ÜT. 
em. nagy adómen
tes 15.000 bér, 
230.000-ért eladó. 
DR. HEGYI 

13-96-83.
Virányosban 370 
ölön. 5 szobás 
isszkomf. úri 
villa verandával 
60000

eladó. DR. HEGYI 13—90—83.

Lenketóren (Ulászló-u. 38.) 
épUlö társaspalotáhan 
príma kivitelit 3 szoba hallos, 2 szoba 
hallos, 1 szoba hallos, cselédszobás 

és garszon 

öröklakások
erkélyekkel, kandallókkal, központi 
melegvízzel, mellékhelyiségek köz
ponti fűtéssel, novemberi beköltözés
sel eladók. Felv lágositás vasárnap 
a helyszínen egész nap. Tel. 118-8O«

Gubernátor-udvar 
25-ik társasházunk 

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

25 éves legnagyobb 
adómentesség.

Versenyen felüli kivitel. Príma ren
tabilitás. Amortizációs kölcsön. Gar- 
szón, 1 szobás-hallos cselédszobás, 
2 szobás garszón, 2 szobás hallos és 
négyszobásnak is megfelelő nagy 
2 szobás hallos, kívánságra nagyobb 

öröklakások 
leköthetők Tisztviselő Társas
házuk Építő Irodája, Horthy 
Miklós-út 3«. — Telefon: 268-469.

Vasárnap délelőtt is

Tőkebefektetésre 
és azonnali építkezésre alkalmas 

oicst budai telkek 
legnagyobb választékban. Parcel
lázást és telekértékesítést 
vállalok. Szajka, Horthy Miklós

át 124. Telefon : 259—122.

Jelzálogkölcsönt
10 évi törlesztésre, korlátlan összegig 
azonnal kihelyezünk, budapesti és 
pestkörnyéki hasra, villára, részházra. 
I—III. helyi bekebelezéssel, évi 6®/n- 
kal OBJEKTUM R.-T. Erzsébet- 
körét 37. I. 3. Telefon: 422 153.

Alapítási év: 1011.

Bérpalota eladó
IV. em.. hatalmas sarok, Corvinnál, 
1—2—3 modern lakások, 30 ablak
front, 30.000 jöv. 320.000. Csak 
komoly vevőknek. Budapesti 
Házkezelő r. t. T.. 421-389.

BÉB VILLA
adómentes, Pasaréten, 8.000 bérrel 
120.000. Kásádon* nagvadómen- 
tes, 5 szoba hall, 95.000. Hajós.

421-104,

Dobogókőn 
üdülő Társasház 700 m. magas 
alpesi klíma, 1-2 szobás appártemen
tek fényes kivitelben. Kedvező fize
tési feltételekkel. Bérbeadható lég. 
jobb jövedelmezőséggel. Leköthetők 
Glook építőmesternél. Budapest, Moh 

nár-u. 8 Telefon 383—119 

35^Ö0b-ért 
adómentes, 300 Q-öPín fekvő bérbáz 
nagy tűzifa teleppel, évi P 3200.— 
hozammal, P 20.000-el átvehető. 
Feuerstein 421—171. 8ziy-utca 16*.

Bérház
III. fim. Thlikair-útndl. Aréna-nton 
belöl. la. állapotban, 21.600 bérrét 
186.000. Haranadrósz-J>ór. 
ház Baross-térnél, 111. éra., 7100 
bérrel 80.000. Pollik. József.

körút II. T.: 149-8.9.

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-t. körforgógépein. (FelelSe: Győry Aladár igazgatód




