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Fokozódnak a németellenes tüntetések,
— állapítja meg berlini illetékes hely
Háromnapos csata a Földközi-tengeren —Yachtjáról mondott rádió
beszédet Roosevelt — Angol támadás egy francia élelmiszer-convoy ellen
Belgrád, márc. 31.
ezek megígérték, hogy a kiülönvonato-| nap 20 órakor indult el, mintegy 800 közismerten ellenzik a horvát önkör„ r
,
A német állampolgárok megkezdték kát a határon a lehető leggyorsabbanI birodalmi némettel, a második éjjel máuyzatot,
:__
:ö _ í _ r: . ■
. ,:
■■ , az elutazást Jugoszláviából. Egy fo- elintézik. Az első külön vonat vasár-’ egy órakor követi. (MTI)
lyamhajó fedélzetén német állampolgárokkal, elindult Belgrádból. Bizton
sági okokból az olaszok elutazását is
felbomlására
siettetik. (MTI.)
emlékeztet
Belgrád, márc. 31.
(Német TáviratiIroda)
A belgrádi németbirodalmi alattvalók
— mintegy 1100 ember — vasárnap este
9 órakor (helyi idő) az „Uranus" hajón
a Dunáin elutaztak Németországba.
(MTI.)
Belgrád, rnáre. 31.
(NST) Belgrádiban nagyarányú elő
készületek folynak a birodalmi német
állampolgárok hazautazására- A bel
grádi német konzulátus épülete elé
hosszú sorokban gördülnek a teher
autók, bérautók és
lovasszekerek,
hogy elszállítsák a Belgrádból és a.z
ország minden résziből hazautazó né
metek csomagjait.
A német kövétaóg épületében is lá
zas tevékenység folyik- Vasárnap este
tíz órakor hagyták el a német állampolgároik a jugoszláv fővárost a.z
„Uránia" német
gőzös fedélzetén,
amely közben Becsből Belgrádiba efikezeit
Heeren bolgáréi nemet követ fele
sége, továbbá az Összes belgrádi né
met diplomaták feleségei és a követ
ség és konzulátus női személyzete
szintén elhagyta vasárnap este Belgrádot.
A német birodalmi lállampolgiároik
egyrészo a belgrád—zágráb—müncheni,
illetve
a
belgrád—budapest—bécsi
rendes gyorsvonatokon utaztak el Ju
goszláviából. Az autótulajdonosok va
sárnap, illetve hétfőn csoportosan in
dulnák útnak Magyarországon át ha
zafelé.
‘
Zágráb, márc. 31.
(Német Távirati Iroda)
A Horvátországban élő birodalmi
németeket felszólították, hogy hagy
ják el az országót. Á horvát hatósá
gok élénk sajnálkozásuknak adtak ki

fejezést és tőlük telhetőleg segítsé
gükre vannak a német hatóságoknak
az elszállítás megszervezésében. A
bánsági kormány érintkezésbe lépett
& latbacihi bánsági hatóságokkal s

ki új belgrádi kormány
nem akarja visszavonni
a csatlakozást

Belgrád, márc. 31.
Nincsics külügyminiszter vasárnap
délután hosszabb kihallgatáson fo
gadta Von Heeren belgrádi német kö
vetet. Politikai körök értesülése sze
rint Von Heeren német követ választ
kért arra a kérdésre, vájjon a jugo
szláv kormány követni fögja-e az előző
kormány külpolitikáját vagy sem. BeJgrádban úgy tudják, hogy a Simovicskormány erre vonatkozólag nyilatko-

Csehszlovákia

egy bolgár képviselő

Janev kormánypárti képviselő a
Duma című lapban azt írja, hogy a
ragaszkodnak a tengely-,
zatot készít elő. A nyilatkozat értel horvátok
hatalmakkal való 1 együttműködéshez,
mében az új jugoszláv kormány egyál hogy ilymódon biztosítsák az ország
talában nem- akarja visszavonni Jugo jövőjét. A háromhatalmi egyezmény
szlávia csatlakozását a hármas egyez elutasítása Jugoszláviát súlyos belső
ményhez, de a kiegészítő nyilatkozatot és külső válságba döntené. A bolgár
oly értelemben szeretné átalakítani, képviselő véleménye szerint a bel
grádi rendszerváltozás kétségtelenül
hogy Jugoszlávia semlegességét teljes a háromhatalmi egyezmény ellen irá
mértékben megőrizhesse. Diplomáciai nyul, nem tehető azonban fel, hogy a
körök szerint a német és a jugoszláv kormány meg ne tudná ítélni a kül
irányváltozás következmé
kormány között ebben az ügyben több politikai
nyeit.
Ha
azonban ennek ellenére
megbeszélés lesz.
olyan irányt venne a jugoszláv kül
politika, amely Németországgal való
viszályhoz vezetne, ez azt jelentené,
hogy Belgrádban a nemzeti romanticizmus döntő tényezővé vált. A bol
gár képviselő cikkében ezután emlé
keztet Csehszlovákia felbomlására és
rámutat arra, hogy a versaillesi béke
rokonszenvtüntetést rendezett a lakos
szerződés nyomán létrejött sok nép
ság a tengelyhatalmak mellett. A szerb ből álló államok a legutóbbi két év
rendőrség azonban kivont karddal ver alatt egymásután felbomlottak. Ha
te szét a tüntetőket és hat ember meg Jugoszlávia politikájában Anglia se
sebesült.
gítségére 6zámít, amidőn Anglia maga
is idegen segítségre szorul, ez veszé
lyes hazárdjátékot jelent.

Fokozódnak a németellenes
tüntetések
Berlin, márc. 31.

i

(NST) A Wilhelmstrassén vasárnap
este kijelentették, hogy a németek ma
gatartása Jugoszláviával szemben vál
tozatlan, de hozzátették, hogy német
részről rendkívüli figyelemmel kisérik
az eseményeket. Ugyanakkor illetékes
helyen megállapították, hogy a német
ellenes tüntetések Jugoszláviában fo
kozódnak. A berlini hétfői lapok rész
letesen beszámolnak ezekről a tünteté
sekről, de nem foglalnak állást azok
kal kapcsolatban. így többek között
beszámolnak a német lapok arról, hogy
Szófia, márc. 31.
szlavóniai Marburgban is nemetellenes
(NST)
Szófiai
politikai
körökben a
tüntetés volt, amelyet centralista szer
bek rendeztek. A tüntetésen röpcédu legnagyobb figyelemmel kísérik a
lákat osztogattak, amelyeken ez a fel ezerb-horvát viszony válságát. Macsek
irat olvasható: (Angliával küzdünk dr- magatartását az magyarázza, —
Németország ellen!" Ugyancsak né- mondják bolgár politikai körökben —,
metellenes tüntetés zajlott le Újvidé hogy a belgrádi államcsíny a három
ken is, ahol két németszármazású la hatalmi egyezmény ellen irányul s
kos megsebesült. Zágrábban továbbra ezenkívül több olyan személyiség is
is nyugalom uralkodik, sőt Eszéken helyetfoglal az új kormányban, akik

Az államcsíny
a háromhatalmi
egyezmény ellen
irányul — véli Szófia

Cáfolat
Róma, márc. 31.
(Német Távirali Iroda)
(Stefani.) A jugoszláv követség
közli, hogy felhatalmazást kapott an
nak a hírnek megcáfolására, mintha
három
jugoszláv
hadseregtábornok
Görögországba ment volna, hogy az
athéni kormánynak rendelkezésére bo
csássa magát

Megcáfolják azt a hirt is, amely sze
rint négy jugoszláv katonai repülő
XW" «■*"■*>*

Vasárnapi jelentések HAGY HAPOK,
KIS J1IREK
Jugoszláviából
A vasárnapi jugoszláviai esemény ekkel kapcsolatban leglényegesebb és
talán'legtöbbet mondó a német távirati irodának az a közlése, hogy a jugo
szláviai német követség és a belgrádi, német lakosság egy része tegnap este
az Uránia német gőzösön elhagyta a jugoszláv fővárostA feszültség fokozódik és a jugoszláv kormánynyilatkozat
mind
addig nem láthat napvilágot, amíg a horvátokkal való megegyezés, illetve
'Macsok zágrábi tárgyalásai sikerre, nem vezetnek.
Zágráb jelenti, hogy kedd előtt nem várható döntés.
Berlinben nagy feltűnést keltett Gregorics, a Vreme igazgatójának le
tartóztatása. Gregoricson kívül több más németbarátságáról ismert újság
írót is letartóztattak.
Az egyes jelentések szerint Belgrádban a rend nem állt még helyre és

még ma is kisebb tüntetésekről számolnak b".
Zágrábban, ahol szintén

tüntetések voltak,

az egyetemet bezárták,
amely után, a Német Távirati Iroda jelentése szerint, teljes a rend Zág
rábban.
Az amerikai rádióállomások Jugoszláviát ellenállásra buzdítják. Wash
ingtoni kormánykörök azt is elismerik, hogy Amerika beavatkozása Jugo
szlávia pn’?t;i-ájába, bátorította fel a szerbek forradalmi köreit lépésük meg
tételére. Egyébként n washingtoni jugoszláv és görög követ Welles külügyi
áll.itmtitkárral hosszú megbeszélést folytatott.
Bernben úgy tudják, hogy a'jugoszláviai olaszok egy része már haza
utazott és

az olasz és német lakosságnak sürgős hazaszállítására minden intéz
kedés megtörtént.
Az olasz és német utazási irodákat, amelyeket az elmúlt napokban szét
romboltak, valószínű -— jelenti a Reuter — újra fel fogják építeni.
Legutolsó belgrádi jelentés szerint hivatalosan kijelentették: „a jugo'szlávok nem ragadtatják el magukad,".

A Hungária Műtrágyagyár félszázados
fennállása és félmilliós adománya
A Hungária műtrágya-, kénsav- cs
vegyipari 1L március 29-én tartotta 50-ik
évi rendes közgyűlését Bcnes József elnök
lőiével. Az előterjesztett évi jelentés meg
emlékezik a társaság félszáza^os évfordu
lójáról és arról az alkotásokban gazdag,
eredményes munkáról, melyet a magyar
mezőgazdaság és ipar fejlesztése érdekébem
VégzeM^ó-A-'A .....
A közgyűlés a jelentések és számadások
elfogadása után-- 2 P osztalék fizetését hatá
rozta el. A szelvényeket március 31-től a
festi Magyar Kereskedelmi Bank és a Ma
gyal- Bank és Kereskedelmi Rt. főpénztárai
váltják be.
A közgyűlés elfogadta továbbá az igaz
gatóságnak azt a javaslatát, hogy a válla
lat fennállásának 50-ik évfordulója alkal
mából 500.000 pengőt fordítson kulturális,
szociális és jótékony célokra. Még pedig:
a M. Kir. József Nádor Műegyetemnek,
végzett vegyész- és gépészmérnököknek kül
földön folytatható tanulmányai céljára
100.000 pengőt, a Horthy Miklós Nemzeti
Ilepülőalap javára 25.000 pengőt, egy tiszt
viselői üdülőtelep megszerzésére 150.000
pengőt, a gyár kötelékébe tartozó munká
sok lakásainak építésére felhasználandó
alapra 50.000 pengőt, a tisztviselőiknek jut

tatandó nyugdíjevek ajándékozására és ez
zel kapcsolatban a vállalat elismert nyug
díj pénztárának rendkívüli jubileumi aján
dékra 150.000 pengőt.
A részvényesek nevében Kállay Miklós
volt földmíveléstigyi miniszter üdvözölje a
félszázados évforduló alkalmából a társa
ságot és elsősorban annak elnökét, Benes
Józsefet, aki IS évé őta irányítja aí vállala
tot. Meleg elismeréssel méltatta a. vállalat
vezetőségének nagy érdemeit, odaadó, szak
szerű és sikerekben gazdag közérdekű mun
kásságát, amelynek a vállalat fejlődését,
megerősödését és nemcsak magyar, de
európai viszonylatban is elért nagyjelen
tőségű pozícióját köszönheti.
A közgyűlés végül igazgatósági tagokul
választotta: Nemes Bangha Imre ny. m.
kir. altábornagy, gépészmérnököt, Melczer
László es, és kir. kamarás, földbirtokost és
Zalay György kormányfőtanácsost, a Péti
Nitrogén Müvek vezérigazgatóját.
Az igazgatóság az évforduló alkalmából
megírta és kiadta a társaság 50 éves tör
ténetét, * mely érdekesen foglalja össze a
Hungáriának gazdasági életünkben elfog
lalt vezető szerepét s nagyszabású műkö
désének értékes tanulságait.

A Nagybátony-Ujlaki
közgyűlése
A Nagybátony—Vjlaki Egyesült Iparmű
vek Rt. szombaton tartott közgyűlésén el
fogadták a múlt üaletévre vonatkozó záró
számadásokat és a tartalékalapot 300.000, a
nyugdíjalapot pedig- 2SO.COO pengővel do
tálták. A fennmaradó 373.000 pengő tiszta
nyereségből részvényenként 1 pengő oszta
lékot fizetnek a Magyar Bank és Kereske
delmi Itt. főpénztáránál. A közgyűléseit
vitéz Hellebronth Antal titkos tanácsos, a
vitézi szék helyettes főkapitányát az igaz
gatóság tagjává választották,
WWWWVWVWMAAMIWMAAAAMK

— Husvét előtt, kedden, április 1-én és
pénteken, április 4-én, a gázművek VI.,
Vilmos császár-út 3. szám alatti bemutató
termében olcsó tojásételekről, kalács-sütés
ről főzőbemutató előadásit tartanak. — Be
lépődíj nincs.

— Előadás. Lehoczky Tibor egyetemi ni.
tanár, szfőv. közkórházi ideggyógyász fő
orvos április 1-én délután félhét órakor az
egyetemi otr-, gé-gie- és fülklinika tantermé
ben a Magyar Phonetikai Társaság felkéré
sére előadást tart a következő címmel: Ki
fejező mozgások ítaglejtések, arcjáték) ideg,
és elmeorvosi szempontból.

Drótkerítést toptot
vass és kovÁcs’t.ir'3Jú^

A* angol hatóságok állítólagos forra
dalmi megmozdulásra való
előkészítés
miatt, egyetlen napon 700 embert tartóz
tattak le az indiai nemz-eti párt tagjai
közíjl.
Olaszországban törvényes intézkedéssel
küszöbölik ki az idegen szavakat az üzleti
életből. Az erre vonatkozó rendelet értel
mében az idegen nevek és egyes áruk szo
kásos megjelölése kivételével, tilos ideg n
szavakat használni az üzleti élet területén
és így a cégfeliratokban is csak olasz
megjelölések használhatók.

Az Adrián, a Brak sziget előtt egy ha
lászcsoport ritka fogást csinált a napok
ban: egy óriás delfint sikerült fogniok. A
terítékre került delfin, mint Splitből jelen
tik, 3 mázsát nyomott.

Kitüntették a januári romániai lázadássorán a rend fenntartásában derekasan vi
selkedett katonákat.
Felfüggesztette a miniszterlnökség sajtó
osztálya a 7979/1940. M. E. sz. ren delet
alapján az Erdélyi Helikon, a Hitel és az
Erdélyi Iskola további megjelenését, mert
a rendelet értelmében az „időszaki jelleg
gel nem bíró, vagyis oly lapok, amelyek
egy hónapnál nagyobb időközben jelennek
meg. a jelen rendelet hatályának tartama
alatt nem adhatók ki. Ez a bárom, az er
délyi magyar kisebbség élet-halál harcá
ban fontos hivatást betöltött folyóirat a
kisebbségi szegénységben önként szükséges
papirkorlátozás következtében nem jelent
meg egy évben tizenkétszer, hanem az Er
délyi Helikon csak tízszer, a Hitel és az
Erdélyi Iskola viszont csak négyszer. Az
erdélyi lapok hangoztatják, hogy a rende
letkibocsátás alkalmával aligha gondoltak
ezekre az esetekre s reméli, hogy ezúttal
kivételt tesznek és az erdélyi magyarság
három (híres folyóirata továbbra is meg
jelenhet majd.
Virginio Gayda a Voee dTtaliában hang
súlyozza a földközitengeri és afrikai had
műveletek fontosságát és kiemeli, hogy
Keletafrtkában több mint 300.000, Észak-,
afrikéban pedig legalább 200.000 angöl ka
tona harcol ezidőszerint. 'Az olaszok 'tehát"
Afrikában többezer kilométerre nyúló arc
vonalon félmillió ellenséges katonával áll
nak szemben. Etiópiában az olaszok már
három hónapja állnak ellent a hadianyag
pótlás
legcsekélyebb
reménye
nélkül.
Egyébként az albán fronton összpontosul
az egész görög haderő és több mint száz
ezer angol katonát szállítottak már partra
Szalonikiben, míg Kréta szigetén két angol
hadosztályt vontak össze, Olaszország te
hát az a mágnes, amely magához vonzza
az angol csapatokat, repülőgépeket és ha
jókat., holott azokra nagy szükség volna
a szigetország védelméhez.

A Reuter-iroda belgrádi jelentése szerint
a csütörtöki tüntetések során félig lerom
bolt német és olasz utazási irodákat fel
fogják építeni.
Minden 37 évesnél idősebb férfi köteles
szolgálatra jelentkezni Angliában. Joguk-

FÜGGÖNY

ERMA
ERMA
ERMA
KÉZIMUNKA

FEHÉRNEMŰ

ÍZLÉS! OLCSOÁR! VÁLASZTÉK!
Csipkeszövet, 380 széles ...... 8.90
Zsiírkészlet, svájci batiszt
6.80
Külföldi vistra blúz........................9.80
Külföldi visíts gyermekruha .... 4.80
Kombiné m. a. ciepo de chine ... 8.95
Hálóing m. 6. crepe de chine .... 8.80
Mvátzsobkéudő.............................. —25
Stoppoló késúet
...................... —.68
Rózsa Gyula ERMA Teréz-kőrut 4.

bán áll azonban választani, hogy a rend
őrtartalékban, a segédtüzoltóságban, vagy
pedig a polgári védőőrség soraiban akar
nak-e szolgálni.
A washingtoni tengerészeti miniszté
rium vasárnap bejelentette, hogy az ame
rikai ha jóhad mozdulatairól a jövőben nem
adnak ki közleményeket. Valószínű, hogy
a nemrég Ujzélandban és Ausztráliában
járt amerikai hadihajók a háború befeje
zéséig a Csendes-óceán vizein maradnak.
Franeia-Indokina engedélyt adott Japán
nak arra, hogy 12.000 főnyi hadsereget,
tarthat Kokinkina területén.
30 millió fontos belső kölcsönt bocsát ki
Törökország. A kölcsön teljes összegét új
vasútvonalak építésére fordítják.
Graziani tábornagy lemondásával kap
csolatban a Neue Züreher Zeitung római
levelezője megemlíti, hogy Graziani az
adisz-abebai bombamerénylet óta, sebei kö
vetkeztében már régen foglalkozott az
zal a gondolattal, hogy lemond. Lemondása
tehát egyáltalán nem érte váratlanul az
olasz közvéleményt.
Valóságos miniatűr Finnország van Ko
lozsvár egyik telepén, a Pilangó-telepen. A
városi utcakeresztolő bizottság dr. Csekey
István egyetemi tanár javaslatára a telep
több utcáját finn nevekre keresztelte: van
Kalevala-utca, Hels.inki-utca, Sibelius-utca,
Karjala-utoa, Suomi-tér. Az ute-akeresztelés
még akkor történt, amikor a rokon finn
nép tavaly hősi harcát vívta az oroszokkal.
Fényesen sikerült az első zilahi megye
bál. Utoljára harminc évvel ezelőtt volt
megyebál Zilahon.
A Székelyföldet is bekapcsolják a rend
szeres repülőforgalomba. A kereskedelmi
minisztérium kiküldött szakbizottsága re
pülőtér céljaira alkalmas terepet talált a
háromszéki
medencében,
a Sepsiszentgyörgytői nem messze fekvő, Szépmezőnek
nevezett síkságon.
Zágráb és a liorvát nemzet nagy vallási
és nemzeti ünnepségre készül a nyáron. A
junius 20. és 22-ike között megtartandó
eucharisztikus kongresszus .keretében ün
nepük meg a horvát nemzet és a Szent
szék közötti kapcsolatok 1300-ik évforduló
ját. A zágrábi „A Nép" című magyar lap
megemlíti, hogy a budapesti euchariszti
kus kongresszuson a liorvátok püspökeik
vezetésével igen . nagy számban vettek
részt, éppen ezért Magyarországról is min
den valószínűség szerint sokan fognak
’résztvénhí a horvát nemzet vallási és nem
zeti ünnepségén. A magyarság részére kü
lön'- templomban fognak szentmisét és ma
gyar szentbeszédet tartani, a magyar ifjú
ság pedig külön termet kap, ahol gyűlé
seket és tanácskozásokat tarthat. „A Nép"
március 29-ik.i számában közli ezt a hírt.
Vasárnap a délutáni érákig egyedül az az
olasz forrásból származó jelentés ismere
tes, amely szerint az olasz csapatok harcá
szati szempontból kiürítették Diredauát és
új védelmi állásokat foglaltak el. Az újon
nan elfoglalt védelmi vonalról közelebbi
részletek még nem ismeretesek.
A vasárnap megjelent kormányrendelet
szerint újabb népszámlálást hajtanak vég
re Románia területén. A népszámlálás ha
tárnapját április 6-ban állapította meg az
An tonescu-kormán y.

A Mezőgazdasági
Vásár rekordnapja
A mezőgazdasági kiállítás <^ső vasárnap
ján az egész fővárosi közönség érdeklődése
a vásárváros felé fordult. Már a kora reg
geli órákban a magán- és bérautók ezrei,
zsúfolt villamosok és autóbuszok százai
vitték a kiállítás nagyszámú látogatóját a
vásárváros felé és a déli órákban a kiállí
tás látogatottsága tetőfokát érte el. Egyes
csarnokokat időnként le kellett zárni, mert
több érdeklődő már nem fért be. A rende
zőség széleskörű apparátusa azonban kifo
gástalanul működött és így mindenki meg
tekintette a kiállítás összes érdekes látni
valóit.
A vásári forgalom vasárnap sem szüne
teit és a még el nem adott állatok nagy
része eLkelt. A gépgyárak és egyéb mező
gazdasági üzemanyagot forgalmazó vállár
latok is sok új megrendelést kaptak.

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS",
ben! Biztos eredmény!

Németország nem fogja BETHLEN:
22 évig mindig az árvánmarad
tűmi, hogy a belgrádi
magyarság védelmezője, harcolój
csőcselék provokálja
lövőjének előkészítője akartam lenni
A kellő időpontban megadja a választ
A ÓDiiursAG berlini
tadősitójónak teleíonjeleniese

Berlin, márc. 31.

A Berlinbe befutott jelentések sze
rint

a szerbek és a horvátok között
kimélyült a szakadék.
Amint a német sajtó ma jelzi, Ma
csek tartja kezében a kulcsot, még
pedig mind mind a jugoszláviai bel
politikai, mind pedig a külpolitikai
kérdésekben**.
A reggeli lapok beszámolnak a szer
bek németellenes tüntetéseiről és kü
lön kiemelik, hogy

csupán a szerbek demonstrálnak,
inig a horvátok korrekt magatar
fást tanúsítanak.
Ha már most hggadtan a német
sajtó- és rádiójelöntések alapján ítél
jük meg a jugoszláviai helyzetet, úgy
minden további kommentár fölösle
gesnek látszik.

A. horvátok a háromhatalmi egyez

mény szellemében együttműködést
kívánnak a tengelyhatalmakkal,
míg a centralisztikus, reakeionárius szerbek, aminek a Völkiseher
Beobaehter őket jellemzi, Német
országgal szemben ellenséges in
dulata és kihívó magatartással
nemcsak a Berlin és Belgrád kö

zötti együttműködést igyekeznek
megsemmisíteni, hanem fegyveres
erővel a lojális horvátokat is meg
akadályozni ebben a törekvésük
ben.
A Wilhelmstrassoban nyomatékosan
kijelentették, hogy

Németország nem fogja tűrni,
hogy „angol pénzzel megfizetett
ügynökök és a belgrádi csőcselék
provokálja és szidalmazza?*
A kellő időpontban Németország erre
is meg fogja adni a választ. Az azon
ban még kétséges, hogy vájjon elér
kezett-e már ez a kellő időpont? A né
met hivatalos helyeik értésére adják a
világnak, hogy

a német birodalomnak minden
külföldi állítás ellenére nem sür
gős a dolog és hogy Jugoszlávia
belső fejlődése még semmiesetre
sem tekinthető befejezettnek.
Az is lehetséges, hogy a 'belső zavarok
Jugoszláviában még növekednek és
hogy az ellentétek szerbek és horvátok
között szakadékká mélyülhetnek ki.
Arra a kérdésre, vájjon a jugoszláv
államnak, néptörzseire való felbomlása
teljes lesz-e, vagy pedig a szerbek
még idejében felismerik-e roppant ve
szélyes helyzetüket: maga a dolgok
további fejlődése adja majd meg a vá
laszt. Berlin egyelőre még igen tartóz
kodó és fagyos nyugalommal és hatá
rozottsággal kíséri figyelemmel a to
vábbi eseményeket Délszláviában.

O. B.

Macsek parasztpárti nagygyűlést
hívott össze

Erdély reíormátussága tomboló lelkesedéssel
iktatta be főgondnoknak gróf Bethlen Istvánt
Kolozsvár, márc. 31.
M 8 Órai. Újság
kiküldött munkatársától)

Történelmi napja volt szombaton a
sok megpróbáltatást átvészelt erdélyi
református egyházkerületnek. Felsza
badult, örvendező lélekkel gyűltek öszsze a nagy testvéri találkozóra, a ha
zatérés utáni első egyházkerületi köz
gyűlésre, amelyen döntöttek a Ma
gyarországhoz visszacsatolt keleti és
erdélyi .területen fennálló református
önkormányzati testületeknek a ma
gyarországi református egyház többi
részével való egyesítéséről. Az erdélyi
kálvinisták 22 esztendő poklain át is
hűségesen sáfárkodtak, megállották a
nagy próbát s most friss erővel ké
szülnek fel az újjáépítés nagy munká
jára. A közgyűlésnek volt még egy
feladata, amelyre ritkán látott lelke
sedéssel készültek: most választották
meg gróf Bethlen Istvánt az erdélyi
református egyházkerület főgondno
kának.
A rendkívüli közgyűlésre Budapest
ről leutazott báró Bánffy Dániel földmíveláügyi miniszter, a kultuszkor
mány képviseletében Fáy István ál
lamtitkár, gróf Bethlen István, Ravasz
László püspök és még sokan mások az
egyházi és politikai világ képviselői
közül. A közgyűlés elnöki asztalánál
Vásárhelyi János püspök, gróf Teleki
Artúr, gróf Bethlen György és gróf
Bánffy Miklós főgondnokok foglaltak

helyet. A közgyűlést Vásárhelyi püspö
imája, nyitotta meg, majd a különbé
előterjesztések
elhangzása után
püspök meleg szavakkal köszöntötte
báró Bánffy Dániel minisztert és F
István államtitkárt. Bánffy válás
beszédében gróf Teleki Pál miniszter
elnök üdvözletét tolmácsolta és az
nevében is hangoztatta, hogy a ko
mány értékeli és érdeme szerint ki-J
vánja támogatni Erdély reformátu
egyházát.
Utána Fáy István államtitkár mel
szavakkal köszönte meg a püspök üd
vözletét.

Három tiszteleti tag
Tavaszy Sándor egyházkerületi főjegyző javasolta ezután, hogy Havasi
László püspököt, Pataky Tibor állam-?
titkárt és Benedek Zsolt konventi elő
adótanácsost válasszák meg az egy
házkerületi közgyűlés tiszteletbeli tag
jaivá. A megjelentek nagy lelkesedés
sel, egyhangú felkiáltással fogadták a
főjegyző javaslatát s a megválasztot
tak nevében

Ravasz László püspök mélyen meg
indító beszédben mondott köszönetét,
hangoztatva, hogy az Erdélyi Egyház
kerület közgyűlésének tagjává lenni
a legnagyobb megtiszteltetés, mert aki
ebben részesülhet, a legnagyobb aján
dékot nyerte el: a munkát egyháza,
népe és nemzete szolgálatában.

A püspöki beszámoló

Vásárhelyi János püspök beszámo egyszer volt olyan szomorú korszak,
lója- következett most. Beszédében amikor a lelkek úgy érezték, hogy Is
többek közt a következőket mondotta: ten halott.
legutóbbi eseményekkel kapcsolatban.
Zágráb, márc. 31.
Isten megsegitelt, mert itt va—• Az emberi történelem során nem
Csak a párt meghallgatása után dönt
(NST) Macsek dr., a horvát paraszt Macsek dr., hogy a jelenlegi körül
párt elnöke, hétfőre Zágrábba egybe mények között, illetve a helyzet ko
hívta a párt nagygyűlését, hogy meg molyra fordulása esetén együttműköd
győződjék az ország hangulatáról a het-e az új kormánnyal.

Rendőrkard horvátok ellen
Grác, márc. 31.
(IVétneí Távirati Iroda)
Eszéken a horvát lakosság rokonszenvtün tetőseket rendezett a tengely

hatalmak mellett. A rendőrség kivont
karddal lépett fel a horvátoikkal
szetmlben. Több ember súlyosan meg
sebesült. (MTI)

Németellenes tüntetés
Marburgban
Szófia, márc. 31.
(Német Távirati Iroda)
Marburgban pénteken
centralista
érzelmű szerbek németellenes tünte

tést rendeztek. A vonakodóikat elver
ték, miközben többen megsebesültek.
A tüntetés alatt németellenes röpcé
dulákat osztogattak. (MTI)

Német sebesültek
Grác, márc. 31.
(Német Távirati Iroda)

Március 28-án
tüntetések során
sült. Az egyiket
otthon ápolják,
kellett szállítani.

Újvidéken rendezett
két német megsebe
orvosi kezelés után
a másikat kórházba
(MTI)

Határzár!
Grác, márc. 31.

(Német Távirati Iroda.) Március
29-iko óta jugoszláv részről a Mar-

Dunapartl

vizjogos telkek részletre is eladók. Pestkörnyéki
Takarék. VII., 'Brzsébet-krt 27. Telefon; 422-151.

búrig Spielfeld közötti személyvonatköizlekedésen 'kívül teljesen elzárták
az összes határátjárókat Stájerország
és Jugoszlávia közt. (MTI)

' Illetékügyi Kiskáté 1941 címen dr. Szepesy Mihály ügyvéd az e tárgyban meg
jelent összes érvényben levő jogszabályzat
és rendeleteket a gyakorlati használható
ság céljából összeállította, A . kizárólag
gyakorlati célt szolgáló betűrendben össze
állított munka kiadóhivatalunk útján be
szerezhető. Ara P 2.60.

TÖBB

gyünk a felszabadult hazában. Isten
után

Á főgondnokválasztás

illesse hála főniéltóságű kormányzó
urunkat, aki erős és biztos kézzel,
szilárd hittel vezérelte népét, nem.
zetüniket a legnagyobb válságok kö
zött mindig előre a szabadulás ut
ján.

A délutáni ülésre nagy izgalommal
várakozott nemcsak az erdélyi refor
mátus világ, de Kolozsvár egész inap.,
z-Tm i
i..
gyansága. Ekkor döntöttek az új főgondnoki tisztség betöltéséről,
-----------„
A szavazatszámláló b izottság elnöke 4 óra
után hirdette ki az eredményt, mely
szerint

— És most szivünk szeretetének kü

lönös melegségével hadd, üdvözöljem
azokat, akik itt vannak közöttünk és
akiknek közvetlenül mondhatjuk meg,
hogy sohasem feledjük cl azt a mun
kát, melyet érdekünkben végeztek. Itt
van közöttünk

Bethlen István gróf.

194 közül 193 érvényes szavazattal
gróf Bethlen Istvánt választották
meg főgondnokká.
A bejelentésre zúgó éljenzés tört ki s
a közgyűlés tagjai helyükről felállva
hosszan ünnepelték Bethlen Istvánt és
amikor a háromtagú küldöttség a te
rembe vezette az újonnan megválasz
tott főgondnokot, a közgyűlés tagjai
kipirult .arccal, leírhatatlan lelkese
déssel köszöntötték. Ez elnöki emelvé
nyen gróf Teleki Artúr vezető főgond
nok Bethlen felé fordulva rövid be
szédet mondott:

Egyik beszédében elmondotta, hogy
miképen hagyta itt Erdélyt, azt az
Erdélyt, amelynek megerősítése és
megtartása érdekében annyit tusakodott és vívódott. 1918 nov. 3-án tör
tént, amint elbeszéli: „gyalogszerrel
indultam útnak. Hosszú gyaloglás
után egy hegyre értünk, ahonnan az
éj sötétjéből még egy utolsó pillantást
vetettem otthonomra, arra a községre,
— Nagy örömömre szolgál, hogy
amelyben életem legjavát leéltem, le elsőnek üdvözölhetlek új tiszted elfog
ültem, utoljára az erdélyi rögökre és lalásakor. A hosszú elszakadás után
úgy
éreztem,
hogy
otthonommal amelyben
együtt Erdély is elveszett. Az volt az
Te voltál az, aki az országot megint
érzésem, hogy ha van még ennek az
talpraállítottad, Te voltál az, aki az
életnek célja, úgy csak az lehet, hogy
árván
magárahagyott nemzetnek
azt, amit magyar emberek hiúsága el
újra barátokat szereztél és Te voltál
vesztett, azt jobb idők jöttével újra
az, aki mindenütt, ahol lehetett, se
visszaszerezzük. Akkor lementem a
gítségünkre siettél,
hegycsúcsról és elindultam a revízió
útjára". Isten megeselekedte a csodát, most elfoglalod azt az állást, ami mint.

Bethlen István erről az útról fel
emelt fővel hazajöhetett és itt lehet
közöttünk.
Mi tudjuk, hogy milyen nehéz volt ez
az út az ő számára is. Mi tudjuk, hogy
attól a perctől kezdve, hogy elment,
nem lehetett napja, amelyen ne gon
dolt volna reánk. Mi tudjuk, hogy mi
mindent dobott bele a halálos szaka
dékok között tántorgó népének meg
mentése érdekébe. És most, amikor
hazajött, mi, az Anyaszenegyház,

kitárjuk két karunkat előtte, szi.
vünkre öleljük és megmondjuk
neki: Büszkék voltunk Beád, féltet
tünk, de mindenek felett szerettünk
és szeretünk Téged...
A püspök szavait sokszor szakította
félbe a tomboló tapsvihar s percekig
lelkesen ünnepelték a közgyűlés tagjai
Bettiiért Istvánt. Vásárhelyi püspök
ezután Ravasz Lászlót, Pataky Tibort,
Benedek Zsoltot és Fáy Istvánt kö
szöntötte még külön, majd ismertette
az egyházkerület helyzetét.

Uraim!
Mire e sorokat
í'
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nem vájjuk

nem akarok lema
radni az új osztály-

én

magyar református embert joggal
megillet. Isten áldását kérem műkö
désedre.
Gróf Bethlen István ekkor letette az
esküt, majd. Vásárhelyi János püspök
üdvözölte őt. Beszédében többek .közt
ezeket mondotta:
— Egész erdélyi egyházkerületünk
nek felemelt ünnepi öröme ez a pilla
nat, amikor megérhettük azt, hogy
Nagyméltóságod, aki a mi drága szü
lőföldünk
felszabadításáért
olyan
bölcs, hosszú és bátor, áldozatos mun
kát végzett, egyházi életünk alkotmá
nyos rendjébe megválasztottuk és
most, beiktattuk. Súlyosabb teher ál
lamférfi vállára még nem nehezedett,
mint Nagyméltóságodéra, aki összetört,
megalázott népünknek és nemzetünk
nek sorsát és jövőjét abban a katasz
trofális helyzetben kezébevette (fel
kiáltások: Igaz! Úgy van!) és abban a
reménytelen s az egész világot meg
döbbentő árvaságban

Nagyméltőságod odaállott a vezető,
helyre, küzdött, tusakodott és biza
kodott, feláldozott mindent, még a
becsületét is kockára tette hogy sze
rencsétlen népünk elesettségén se
gítsen s a nemzetet megmentse.
Mi tudjuk, hogy azért tudta a terhet
hordozni, mert erős hit élt a szivében.
Felkérem, foglalja el főgondnoki he
lyét, Isten segítse és áldja meg munká
ját.

Gróf Bethlen István beszéde
Gróf Bethlen István a hallgatóság
meg-megújuló viháros éljenzése köz
ben foglalta el főgondnoki székét és
— láthatóan küszködve a meghatott
sággal — az üdvözlésekre a következő
ket mondotta:
—- Mély hálával, de egyúttal erős hit
tel, megindult lélekkel mondok köszö
netét a megtiszteltetésért, hogy a fő
gondnoki tisztségre engem jelöltek és
megválasztottak. Előttem atyai és
anyai, nagyatyáimtól felmenőén sok
elődöm töltötte .be ezt a tisztet és mu
tatott nehéz időkben utat az erdélyi refórmáus társadalomúak. Az erdélyi reformáíusság végigküzdötte .nehéz és
súlyos idők viharait, de mindig vára
muráéit a magyarságnak. Most, amikor
hosszú távoliét után visszatérek erdé
lyi egyházam kebelébe, mély megindultság vesz rajtam erőt s
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van, úgy van! Hosszantartó taps.)
Huszonkét évig én a kitűzött célt
szem elől sohasem tévesztettem.

teremtenünk, amelyeket a mai idők
megkívánnak tőlünk. Úgy érzem, hogy

azon határokon túlról, amely ható
rókát nem az Isten keze vont meg,
Nagyenyed, Torda, Dicsőszentm ér
tőn és sok más város és falu ma
gyar népének sóvárgó tekintete néz
ide felénk s vár ettől a munkánk
sikerétől a maga számára boldo
gabb jövőt.
Isten áldását kérem elsősorban a túlmaradottakra, az egyház minden tag
jára s annak az épílőmunkának sike
rére, amelyet magunk elé tűztünk s
amit elvégezni Isten és ember előtti
kötelességünk.

Gróf Bethlen István beszédét szinte
mondatonkint szakította félbe a fel
feltörő tapsvihar.
Utána a tanácsbírák: báró Bánffy
Dániel földmívelésügyi miniszter és
Laár Ferenc eskütétele következett.
Este a Mátyás király diákházban mű
soros estély volt, amelyen Ravasz
László püspök tartott előadást. Vasár
nap este az egyházkerületi férfiszövet
ség ujraalakuló gyűlése volt, hétfőn
pedig a fővárosból érkezett vendégek
egyik része Marosvásárhelyre, Szé
kelyudvarhelyre és Sepsiszentgyörgyi’®
utazott.

Dr. T. Boros László
|
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Az eritreai hadihelyzet
Istanbul, márc. 31.
A keletafrikai hadszíntérről vasár
nap este beérkezett jelentések szerint,
még a legelőbbre tolt angol csapatok
is jó 60 kilométernyire állnak ásniarátől.
A hadműveletek színhelye a homo
kos és, sziklás pusztaságból most át
helyeződött
a
Kerennól
kezdődő
eritreai fennsíkra. Ezt a jóval termé
kenyebb fennsíkot védi a Keren—
Asmara—Massaua
védelmi
vonal,
amelynek eddig estek a Kerennól
fekvő végvárát sikerült elfoglalni. A
további hadműveletek bizonytalansá
gára jellemző az a kairói hír, amely
szerint bizonytalan, hogy az olasz
sereg milyen vonalon szándékozik
kiállni az ötvenezer lakosú Asmara
védelmére.

Bármilyen hivatalt vállaltam, ott is
Erdély szószólója, az árván maradt,
az üldözésnek kitett maroknyi ma
gyarság védelmezője, jövőjének előké
szítője, harcolója, őrzője kívántam
lenni. (Meg-megújuló zúgó tapsvihar.)
Vállaltam is ennek érdekében minden
munkát, minden kötelességet és min
den, hivatalt is, amelyre magamat ké
pesítettnek éreztem, csak egyet nem
vállaltam, az anyaországban a refor
mátus egyház keretében: főgondnoki
tisztséget jóllehet először a Tiszán
túli, később a Dunamelléki egyházke
rület vezetői kértek fel erre. De nem
tehettem ezt meg azért, mert éreztem,
hogy hűtlen lennék az erdélyi egyház
kerülethez, amelyben születtem, nevel
csak áhítattal tekinthetek fel a
kedtem s amelyben először vállaltam
mindenható gondviselés kifürkész
egyházi tisztséget, amelyben dolgoz
hetetlen akaratára, amellyel lehe
tam és dolgozni fog’ok és amelyben
meghalni is akarok. Ez az oka annak
tővé tette számomra ennek a fő
és az önök határozata, hogy most itt
A 'Magyar Távirati Iroda jelenti:
gondnoki tisztségnek az elvállalá
a
h°k.
mint
az
erdélyi
egyházkerület
A
kereskedelem és közlekedésügyi
sát és betöltését.
egyik fogondnoka és
miniszter rendeletet adott ki a bőr
— Huszonkét évvel ezelőtt, amikor
talpú lábbelit készítő és ,forgalomba..........
huszonkét évi munka tapasztalataiErdély elbukott, én is, mint sokan
hozó
iparosok
(kereskedők)
alkalma

vel
bővülve,
de
a
régi
hűséggel
mások, elhagytam a szeretett szülő
zottaira nézve megállapított felmon
földet s a szabadon maradt anyaor
ajánlom fel szolgálataimat
szágba mentem. De higyjék el nekem, és kérem, hogy ezt ugyanolyan szere dási tilalom megszüntetése tárgyában.
A rendelet kimondja, hogy a bőr
hogy ez nem könnyelműség és kénye tettel vegyék igénybe, mint ahogy azt
talpú lábbeli forgalmának korlátozása
lemszeretet volt, hiszen a családi ott én felajánlom.
tárgyában kiadott 1220/1941. M. E. szá
hont, tekintélyes vagyont, baráti kört,
mú rendelet 3. §-ának (1) és (2) bekez
Én is vállalkozni kívánok az építő
ifjúságom legszebb emlékeinek szín
dése 1941 április 1. napján hatályát
terét hagytam el. Itthagytam azt az
munkára, amelynek még csak ele
veszti.
Erdélyt, amelyhez az életben .a legjob
jén vagyunk, merthogy a huszonkét
A rendelet kihirdetésének napján
ban- ragaszkodtam.
évi elnyomatás alatt úgyszólván
lép ha tályba.
Percekig zúgó éljenzés töltötte be a
mindenünk tönkrement.
termet ekkor, majd Bethlen így foly
tatta:
Sok munka vár ránk. Alapjában kell
— Megtakarítja pénzét, fogai fehérek és
— Tettem ezt azért, mert úgy - érez újjáépítenünk az egyház intézményeit,
tem, hogy
mert ezek képezik alapját az erdélyi azoknak ápolása örömteljes. Automenth fog
krémpor nemes anyagokból előállított, re
magyar kultúrának is. Fel kell építe mekül habzó készítmény. Egy 98 filléres do
a kötelesség máshova parancsolt,
nünk egész sorát az iskoláknak és boz hat hónapra elég. Automenth fogat
oda, ahonnan egyedül volt lehet
mindazokat az intézményeket meg kell ment.

séges, hogy újra magyarrá tehessük Erdélyt, (Felkiáltások: Ügy
van, úgy van!)
— Az akkor önként vállalt köte
lességet huszonkét évig igyekez
tem becsülettel ás tisztességgel be
tölteni. (Újabb nagy éljenzés.) Er
dély visszatérését előkészítettem s
ha a sors nem is úgy akarta, hogy
Észak-Erdély új honfoglalását én
végezzem, — mégis úgy érzem,
hogy az alapvető munkában nekem
is részem volt. (Felkiáltások: Ügy
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Megszüntették a cipész
alkalmazottak
felmondási tilalmát

Yachtjának fedélzetéről
rádióbeszédet mondott Roosevelt
Newyork, márc. 31.
(Német Távirati Iroda)

Roosevelt
elnök az. ■úgynevezett
Jaekson-vacsora alkalmával a Potomac-yacht
fedélzetén
rádióbeszédet
mondott, amelyen az Egyesült Álla
mok lakosságát újból összefogásra
hívta fel. A diktátor-államok szövet
sége — mondotta —- veszélyezteti Ame
rika egységét, demokráciáját és alap

elveit, s ez a veszély mind közelebb
jön. Roosevelt azután óva intett a
propagandistáktól,
defétistáktól és
félrevezetőktől, akik még mindig a fé
lelem szentségtelen evangéliumát hir
detik. Ezzel kapcsolatban támadta a
kommunistákat is, kijelentve, hogy
ezek cselekedeteikkel
megmutatták,
mennyire nem törődnek alapjában
véve a. szabad munkások igazi jogai
val. n/zn

Angol támadás egy francia
convoy ellen
Vichy, márc. 31.
(Német Távirati Iroda)
Mint hivatalos francia helyről jelen
tik, a.ngol hadihajók március 30-án 9
órakor francia felségvizeken, Nemours
és Oran között, a part közelében, meg
támadtak
hajókaravánban
haladó
négy francia tehergőzöst, amelyek egy
torpedóromboló kíséretében Casablan

cából Oranba igyekeztek. A hajókaravánnak a támadáskor sikerült elérnie
Nemours kikötőjét. A partvédelem és
a légvédelem ütegei viszonozták az
angol hadihajók tüzelését és vissza
verték azokat. Az angolok egy cirká
lóval és öt torpedóhajóval támadtak.
Francia részről még nem állapították
meg veszteségeket. (MTI.)

Harmadik napja tart a csata
a Földközi-tengeren
Stockholm, márc. 31.
(NST) Londonban hajlamosak arra,
hogy ennek a háborúnak eseményeit
dramatizálják s ennek során újabban
állandóan „a földközitengeri csatáról"
beszéljenek. Ez a csata most már va
lóban folyamatban van, ámint azt a
pénteki tengeri ütközet bizonyítja,
amely a Földközi-tenger keleti meden
céjében indult meg. Az eddigi jelenté
sek szerint úgylátszik, hogy a két ten
geri haderő között még folyik a csata.
Az angol és az olasz flotta legutoljára
november 27-én tüközött meg. Az ak
kori tengeri ütközet Sardinia szigeté
től nyugatra folyt le. Világos tehát,
hogy az események csúcspontja azóta
keletre tolódott el.
Az angol tengernagyi. hivatal a
mostani ütközettel kapcsolatban „bizo
nyos jelentőségű flottahgdműveletekről“ besizél. A Svenska Dagbladet
lomdoni tudósítójának jelentése sze
rint, Londonban azt hiszik, hogy az
olasz flotta harcbavetése összefüggés
ben áll Matszuoka japán külügymi
niszter berlini megbeszéléseivel. Ja
pánnak érdekében áll, hogy az angol
flotta nagy részét a Földközi-tengeren
kössék le.
A Dagens Nyheter londoni tudósí
tójának a jugoszláviai eseményekről
szóló jelentése is rámutat Matszuoka
látogatására. Londonban azt remé
lik, hogy a jugoszláv események ha
tása alatt Törökországban meggyen
gült az ellenállás ezzel a balkáni hárm a sszöve t seggel s zömben.
A Stockiholms Tidningen londoni tu

Az erdélyi
Pénzintézetek problémái
a TÉSE közgyűlésén

dósítója szerint az angol fővárosban
óvatosabban beszélnek a Jugoszláviá
nak
nyújtandó
segítségről,
mint
Washingtonban. Londonban tisztában
vannak azzal, hogy a jelenlegi körül
mények között csak az angol flotta
szállíthatna hadianyagot Jugoszlávia
számára. Londonban sonkisem hiszi,
írja a tudósító, hogy Jugoszlávia sem
legessége hosszabb ideig fenntartható
volna.
Londoni feltevés szerint a délkelet
európai és kozelkeleti események jelen
tőségére való tekintettel Edén külügy
miniszter még hosszabb ideig marad
Kairóban. Nz angol hadügyminiszté
rium a tengernagyi hivatal és a kül
ügyminisztérium feladatainak nagyrészét az egyiptomi fővárosba helyez
ték át.

tudták, hogy amelyik háztartásban kávéi
daráló van, ott jobb a kávé, mert minden*
kor frissen darált kávéból készíthetik.
Sokan rájöttek azonban arra is, hogy
mindig előnyös, ha a frissen megőrölt
kávé mellett a. kávéfőzéshez megbízható
is odavaló kávépótlékot is használnak.
1828 óta viseli dobozán a ^Franck-

Istanbul, márc. 31.
Vasárnap török tengerészeti körök
ből származó hirek szerint még min
dig tart a tengeri ütközet az olasz és
az angol hadihajók között, amely a
r-n?-' ■ nap f°15’amán kezdődött a
r öldközi-teuger keleti részében.

cikóriakávé a megbízhatóság jelét: a
kávédarálót. Azóta is mindig, mint szem*
nek és szájnak kedves, igazi érték sze*
repel ez a gyártmány a fogyasztók előtt.
És méltán 1 Sötétebb színt, kiváló ízt és
tökéletes finom zamatot ad mindennapi
kedves kávéitalunknak a

Istanbul, márc. 31.
Itteni tengerészeti körökben úgy
tudják, hogy az ióni-tengeri csatában
résztvett hajók közül minden ellen
tétes hírrel szemben eddig a Pöla,
Zara és Fiume nevű cirkálók, vala
mint két romboló holléte bizonytalan.
Ezek a hajók is csak 20 cm.-es ágyúk
kal voltak ellátva, a nagyobb egysé
gekről szóló hirek tehát nem nyertek
beigazol ást.

győződést, amely szerint az ország
minden tényezőjének kötelessége a
visszatért Erdély nehézségeit saját
erőiből legyőzni és egyedüli erővel a
megoldásához még áldoza
A TÉBE szombaton tartotta 22-ik problémák
tok
árán
is
hozzájárulni.
évi közgyűlését Hegedűs Lóránt el
A.v. elnöki megnyitó után Bodor
nök lésé vei. Hegedűs Lóránt elnöki
mX^itó-’ában utelt arra, hogy a Bertalan, a Kolozsvári Takarékpénzr
1EBE kötelességének tartotta a visz- tár és Hitelbank vezérigazgatója be
szacsatolt erdélyi és kcletmagyaror- szélt arról, hogy a sivár múlttal szem
szagi
részek hitelügyi kérdéseinek ben a jobb jövő reménységei kezde
napirendre tűzését. E kérdések felve nek kialakulni s azt a kérést terjesz
tésének és tárgyalásának egységes tette elő, hogy az erdélyi pénzintézetek
°élja az, hogy megerősítse azt a meg részére is olcsó kölcsönkötvény által
nyújtsa nak tám ogatást. Következő elő
adó dr. Böszörményi Emil, aSzatanúrmegyei Takarékpénztár elnöke volt,
aki a román konverzió felszámolására
terjesztett elő javaslatot. Utána úrKovács Árpád, a Bihari Magyar }?árt
főügyésze, majd
Inazédy-Joksmaton
Nándor, a Marosvásárhelyi Takarék
pénztár elnöke szólaltak fel-

Amegbiih»tí»áj
isstertettjeii*
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Egy nő, aki saját útját járja

szegedi egyetemi ifjak
„Hamíet“-könyve

A mai idők felszabadult leányai és asszonyai között két típus az, amely legtöbbet
szerepel az életben éa az irodalomban. Az egyik típus, amelyik keres ugyan magának
ioglalkozast, de meg mindig inkább asszo ny, mint dolgozó nő, a másik típus pedig az,
amelyik hisz a munkájában, a művészetében, hisz a maga egyéniségében, jogaiban
os tgazsagaban es nem a mondain, nagyvilági élet külsőségeiben talál magának szórakozást es kielégülést.
Ez a két női típus a két pillére annak a filmnek, amely Felszabadulás cím
mel kerül a Forum.fllinszinházbnn a közönség elé ma este díszelőadáson.
Dr. Erich Eberínayer német írónak nagy sikert aratott regényéből készült ez a film,
amelyben a modern nő életének tökéletes, érdekes és merész keresztmetszetét adla.
A két nol típust Olga Csehova és Brigitté Horncy személyesítik meg. Mintha
két generáció vagy két társadalom női állnának szemben egymással. Két asszony egymás mellett — két asszony egymással szemben. Olga Csehova eleganciája, kedvessége
finomsága és mondalnsége áll szemben Brigitte Horney erőteljes drámai egyéniségével’
eiesmetszésű karakterével és elszánt öntuda tosság’ával.
£í!"1 JÉsiaknémetországban kezdődik és a napsugaras Itália kék ege alatt folvlatod=k. Brigitte Horney, Észak leánya kerül el Capriba. Nápolyba. Rómába, ahol új fé
nyek, új világok szépségei veszik kö. ü] és itt igazolódik be az, hogy igaza volt, amikor saját igazságát akarta megtalálni. A film érdekességei és szépségei közé tartozik
az, is hogy egyik felvonásában a híres hamburgi Filharmonikus zenekar hangverse
nyezik es Beethoven csodálatosan szép V. szimfóniáját ad te elő tökéletesen
A FELSZABADULÁS nem mindennapi emberek nem mindennapi sorsának története
es mély gondolatai, érdekes, mindenekfelett mai tanulságai sokáig visszarezegnel- a
néző lelkében.

Ismeretes, hogy a szegedi egyetemi ifjú
ság nagynevű rektora, Szent-Györgyi Al
bert, a Nobel-díjas kiváló tudós kezdemé
nyezésére megalakította a Szegedi Egye
temi Ifjúság Színjátszó Társaságát, amely
holnap, április 1-én a „Hamlet" saegedi be
mutatójának századik évfordulóján mutat
kozik be a Shakespeare-tragédia előadásá
val az ottani városi színházban. -Ebből az
alkalomból jelent meg a Szegedi Egyetemi
Színjátszó Társaság ismertető füzeteinek
első száma, «. „Hamlet", amelyet Vaku
Imre, a lelkes ifjú társaság elnöke szer
kesztett.
Maga Szent-Györgyi Albert professzor
irta, a tartalmas füzet bevezetőjét, Németh
Aortái és Sík Sándor professzor a szinhúztudomáoiy és az egyetem viszonyával, illet
KÜLÖNÖS BALESET érte Latabúr Kál
ve az Egyetemi Színjátszó Társasággal fog- 1 mánt, az „Édes ellenfél" felvételeinél. Az
lalkoaik s felvetik az eszmét, hogy a kül új H a u s-f ilm külső jeleneteit egy óbudai
forgatják
Szele ez kg
földi egyetemek mintájára a szegedi Horthy füszerüzletben
Miklós egyetemen is szinhástudományi in Zita, Kiss Manyi és Hajmássy közre
tézetet kellene szervezni. Paku Imre két ér működésével, ahol L a l a b á r létrán má
szik fel egy magas polchoz. Ezt a jelene
tékes és magasszínvonalú „Hamlet.“-tanultet örökítették, meg éppen, amikor a. létra
mánnyal szerepel a füzetben, azonkívül kü- I megbillent és L a t ab ár leesett. M a r lön cikk keretében ismerteti a Társaság tonffy Emil rendező azonnal félbeszakí
célkitűzéseit. Ifj. Horváth István, az elő- I totta a felvételeket és Lat ab árf kisebb
adás rendezője, a szegedi „Hamlet“-előiadás I húzódásaival autón lakására száll'oltók.
rendezői problémájáról ír kivételes ren- I
dezöi tehetségre valló cikket. Szász Károly,
IGEN JÓL SIKERÜLT ZENEESTÉLYT
a darab diák-címszereplője a szerepéről I rendezett szigeti klubházában a Földhitel
értekezik. Kardoss Géza színigazgató cikke, I intézet. Mozart, Beethoven és Vivaldi zonJuhász Gyula és zemplényi Fodor Józsefi gorahármasait és négyeseit adta elő a
versei egészítik ki a gazdagon illusztrált JSághy — Bognár — Pécsi — Vas ad ikönyvecske tartalmát.
I B a 1 o g h-együttes. Művészi bemutatkozásuk
A szegedi diákok lelkes vállalkozása re- I a legjobb bizonyíték arra, hogy érdemes
ményt ad arra, hogy a szegedi Horthy I tovább dolgozniok. Különösen ki kell emelni
Miklós ogyefem ifjúságának még nevezetes Vasadi-Balogíi Lajos rátermettségét, aki
szerepe lehet a magyar színházi kultúra I mint szerző és mint szólista jól megállta
fejlesztésében és megújhodásában.
I helyét komoly tudásával, (—zár)

FILM-HIR

NAGY LEHÁR-REVÜ lesz a Zeneakadé

mián április 19-én. Zenében, énekben
és táncban mutatják be a világhírű mes
ter műveit. A bevezetőt Harsány! Zsolt
mondja. A revii'széfépiöi'i Tfarmath Hilda,
Sárdy János, Szalag Karola, a Haraszti—
Ezúttal Bóny i Adorján szinjáléka volt I Mlhájlovils-duó, Országú Tivádar, Brcdy
a próbakő, melyen a Sziniakadémia] Tamás, Rubányi Vilmos, Solyötossy Lajos
növendékei megvillogtatták tudásukat vizs- I és Vécsey Ernő.
gaelőadásukon, a Nemzeti Színházban. A da- I
A GENFI NEMZETKÖZI HEGEDŰVER
rabot kellemes gondtalansággal játszotta el | SENY MAGYAR GYŐZTESE, ALBERT FE.
az együttes. Biztosan, szép beszéddel, szó- I RENG, szerdán este a Vigadóban tartja he
rakozlatva és kissé maguk is szórakozva, I gedűestjét
úgy, mint akik keményebb feladatokon ed- I
ABONYI GÉZA NÖVENDÉKEINEK VIZS
zödtek. Nijinsky Tamara bársoayosiágy, I
Simogató szívhangjai mellett K ü r t h y I GÁJÁN, a Zeneakadémián, figyelemreméltó
Zsuzsa eleven flepperje és V ár ad y Győr- I színészi képességeivel feltűnt Lengyel
gyi intríkus tüzei jelentették a. nyugtalan I Ibolya. A fiatal növendék, aki különben
színeket. Vitéz Márton Sándor és Bán] énekesnőnek készül, prózai színpadon is
Ibolya a Gedeon-házaspár szerepében volt megállja a helyéi.
derűs, kiegyensúlyozott, Szakács Miklós
pedig erővel mintázta az. állás- és szerelmi
gondokkal küzdő fiatalságot. M a k a y Mar
git rendezőtanár irányításával a finoman
OPERAHAZ: Don Juan (VG). - NEMZETI:
összekovácsolt együttesben külön szó illeti I Hol az igazság! (V«8). — KAMARA: Kaland
I (’/<8). — MADÁCH: Négy asszonyt, szeretek
Fábri Zoltánt. Az intelligencia és ábrá H’/iS)., — VIG: Színház (V<8). — MAGYAR:
zolómélység, a mozgás és beszéd készségének I Györgyéi bál (’/<8). — MAGYAR MŰVELŐDÉS
I HÁZA: Az ember tragédiája (kezd. ViS-kor).
s könnyed rutinjának oly meghökkentő szi- — FŐVÁROSI OPERETT: Fityfiritty (Vá).
|
nészteljesítményét nyújtotta,, hogy tehetsége — ANÍDRáSS’Y: Ne játssz a szeretemmel (8). —
I PÓDIUM
(a Pesti Színházban): Tekintettel
a közeljövőben a legnagyobb figyelmet irá arra... (V«9).
ERZSÉBETVÁROSI:- Aranynyíthatja erre a végzős növendékre, (-—bő.) I kalitka (Ú6, 8). — JÓZSEFVÁROSI: A királyné

Akadémiai vizsga:

ÉDES ELLENSÉG

SZÍNHÁZ

KÉT FŐPRÓBA tesz ezen a héten. A Ma
gyar Színház, amely a Györgyéi bál nagy
sikere miatt hónapok óta nem tartott pre
miert, szombaton mutatja be Barabás
Pál „2000 pengős férfi" című vígjátékát,
Csathó Kálmán rendezésében. Az új da
rabból pénteken délelőtt féltizenegy
kor nyilvános főpróba lesz az árvíz
károsultak javára, délutáni mérsékelt hely
árakkal. A másik főpróbát valószínűleg
szombaton délelőtt tartja a Nemzeti
Színház a kivételesen vasárnap este bemu
tatandó „Fülemüle" című Szabados
darabból.
ZSÖGÖN LENKE A TL'RANDOT CÍM.
SZEREPÉT ÉNEKELTE tegnap délután az

I rózsája (Vtó, 8). — KISFALUDY: Gyöngyvirá
gé, huszárcsáikóin... ('/tó, 8). — KOMÉDIA
! ORFEUM: Kettőn áll a vásár (V<9). — KA
I MARA VARIETÉ: Pesti szimfónia (V:9).' —
ROYAL VARIETÉ: Tavaszi revü (9). — NEM
ZETI BABSZINJATÉK: D. u. 4: Aranyszőrű
bárány, este 8: Toldi. - MAGYAR MÜSZINKOR; Szökik az asszony (vas. >/s4, 6, S).

RÁDIÓ
IMI M4RCIUS SÍ, HÉTFŐ

IS.15: Diákfólóra. ' — 10.45: Időjelzés, hírek.
17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15:
Wel-din^er Ede szalonzenekara játsaik. — 18:
,,Tavaszt fu’p.“ Tóth "László dr. elbeszélése. —
18.25: Hanglemez. — IS: Hírek magyar, német
ó? román nyelven. — 10.10; „Mi az ellen pont?*4
Ádám.Jenő előadása. — 28.10: „A dühös kutya.“
Asztalos István elQxesaálése. — 20 40: Tavaszi
hangilemezujdoiiftárok. — Z1.40; Hirek. — 22:
„Mindenből egy keveset.4< Közvetítés az Obtende-ikávékásból. — 23; Hírek német, ola»z,
angol, francia és eszperantó nyelven. — Utána
kb. 23.38: Hang-lemezek. — 24: Hírek.

Operaháziján. Az a kivételes zenei kultúra
és finoman képzett hanganyag, amely eddig
— A tangóharmonika.zenekar a rádióban.
is minden alakítását sikerre vitte, ebben a
rendkívül kényes, nagy feladatban is Tegnap, vasárnap délelőtt tartotta meg a
igazi művészi élményt nyújtott. A telt né Zenekadaérniában a Mogyorósey-hangszergyár 40 tagú tangóharmonikci-zenekara
zőtér őszinte nagy lelkesedéssel ünnepelte a hangversenyét nagy siker mellett, A zene
kitűnő vendégművésznőt.
kar bravúr-számait a rádió is követítette.

ányok
vezérké, viselte

MOZI
ADMIRÁL (353-707): Angelika. f'/M, ’.'tó. '/í8,
,.m, V. ta-kor is) - ALKOTÁS (355-374): Zárt
tárgyalás.
v.6,
'7,nj v ’ ű-kor is) —
n^D,ÍÁSSY G34-127): Csuk
egyszer élünk,
(’.il, ’/iS, !'.s. ’/GO vasarnap
v
2, 4. 6. 8 és 10)
-„ASTRA (.154-422); Jud Süss. (VG, V.6, V<8
jlú,. v. 0.2-kor is)
■ ÁTRIUM (15.3-034):
Európa nem válaszol
(’:5, v«8, '/tio,
V.
t'H-kor is) — BELVÁR
A
,
1£
?
SI
Jud Süss.
(Jobb t. 4, S, 8, ni, i>,| t ■ ;5. ’/á?, v.
jobb . t.
2. 4, 6, 8, 10, bal f, ’/.3, >/1S */á7. ’m9) — BEL'AROSI HÍRADÓ (181-214): Fljm
rum aa filmről.
1Al„I"f,ln Híradóban• Karády, Jávor.
Kodolanyí. Színes rajzfilm
Magyar, l fa,
Híradók, d’olv’t. w’ -4 óráig) —
BÉKE (201 -038): Jud Süss. (5. ■ 7 —
9
. • .é.*8’ (.74/
,',ílí’)
—
BÓDOGBA F
Angelika.
í’0':
'
' ’ (4221
’ÍA. 722Í
'Ó8. >/1^1^%
í10,
HROADWAY
“*,^
(422-722):
Balalajka.
^i2-kor i<=) — p’tta*

(.^3-lft.). A Manderlcy-ház asszonva. ('Yí 7 VGO
sz., V. 2-kor is) — CITY (.1,11-140): Bécsi vig
asszonyok. (Vi6. V.8, 3 <10 sz v > ,1 ■
( ORSO (1'8-28-18): l'jhoíd. í’/tó, Vs8. ' ,10 sz
V. W-kor IS) _ CORVIN (138-988): F.gv ’esók
cs más semmi. (V.-4. Vtó. '=8. VdO. v. víkor'te
,1„ DAMJANICH (425 644): éud Süss. (';l. >’tó
ÉÍ8késeu’’leVvér

i

Fölényesen győztek
a vezető csapatok

A várakozásnak megfelelően végződött a,
bajnokság vasárnapi fordulója. A vezető
csapatok megnyerték mérkőzésüket, a többi
meccs pedig szintéin az esélyeseknek megfelelő eredményt, hozott. A Ferencváros
igen könnyen verte a Beszkárt csapatát 5:0
(3:0) arányban. A Beszkárt védelméből
hiányzott Bíró s pompásan működő fcrcncvárosi csatársor Kíszely (3) Kalocsai és
Sárosé I, góljaival fölényes győzelmet vivolt ki.
Az Vjpest igen értékes győzelmet araI tolt Diósgyőrött -a Mávag csapatán. A
meccs igen izgalmas volt mert az első fél
időben a diósgyőriek egyenrangú ellenfél
nek bizonyultak sőt egy tizenegyesből ve
zetéshez jutottak. Az Újpest Szusza góljá
val kiegyenlített. A második félidőben a. 8.
percben egy összecsapásnál Túrán megséI riilt és ettől kezdve a d: ói győri csapat
[csonkán játszott. Az Újpest most fölénybe
került, és Szusza további góljaival 3:1
arányban győzőt t. A 1'0. percben a közön
ség tüntet se miatt a bíró négy percre meg
állította a játékot.. A meccsel 18.0C0 főnyi
közönség előtt játszották le.
A Szeged FC Salgótarjánban első győzölinét aratta az SRTG fö'ött. A szegedi csapat némi szerencsével jútszott s 3:2 (2:1)
arányban verte ellenfelét. Az Elektromos
TE—Tokod meccsen az. Elektromos csatár
sora jó Játékkal 3:0 it) :0j arányban biztositctla a győzelmet, Á Törekvés—Szolnok
mérkőzés 1:1 (1:1) arányban döntetlenül
végződött a WMFC pedig 3:1 (2:0) arány
bán legyőzte a Haladás csapatát amely
most már az utolsó helyre esett. A (fámma—Kispest mérkőzését jobb esatárjátékkai a. Gamma nyerte 4:1 (0:0) arányban.
|
|
I
I
I
|
I
I
|
I
I

10
Gunga Din. (4, 6, 8,
U’ fi a i«r iS)
Udvari bál.
A KARDCSAPATBAJNOKSÁGOT veretK,-muv ' V-.I2'k6.r ’,s) ~ FIJ1RA (Kispest. |
)46-<<B). Nyugati gyoz,elein. (=/», ’/<7 V.9 v ■',•> I lenül nyerte a HTVK csapata. A második
V.4, Vtó,
'/tó, Vrö,
V.8, V<10)
>/<10) _
— FÓRUM
FIRUM (189-540):
-----" ’'
V«4,
Ma
I helyen nagy meglepetésre a BEAC végzett,
uan^Holnap.
íiaii.
Holnap. ('/<6,
(>/.6, Vt8, >'<10.
V.10, e7
sz , v. ’U-kor i,
GLÓRIA (42-7521): Repülő ördögök. (V»>
I amelynek Rajczy, Bay, Bartos és Élthes
9,. sz. .„Vs4, ■/tó,
’
’
’
■/
v»6. ’/^. VdO, V. '/«2-kor is) —
I csapata 9:7 arányban legyőzte a MACJ-ot,
Híradó
(222-499):
T„<<
1ÍY
"7:;
Are
°
k
és
álarcok.
Bombák.
Az Intlm-Hlradoban
I.....................
Karady, Jávor, Kodo- | a tavalyi bajnokcsapatot. A MAC így a
lányi.
Pné 'n- i'??
M»Ky»c. Ufa. I.uee és
r...
-------- . ...
____ 0—24 óráié:) — HOLLY- I harmadik helyre kerül t, negyedik a M AFC'
(Folyt.
WOOD
Nem gyerekjáték. (Vt4, V:6, I lett,
1/O 'iFto (225-003) • Nem
-/w-Kor is)
isi — HOMEFOS (296*178):
Ví8, VslO, v. »/í2-kor
Angelika. (’/<5, 7. .‘ÓIO,
_ , sz.
. ... Vsi-től, v. Vrö-től
A BIRKÓZÓCSAPATBAJNOKSAG vasárfolyt.) —
---------IPOLY (292
(526): Hazajáró lélek.
(Ví4. >«, >/íR. */»10. v. V-2-kor is) — JrtZSEF- I napi fordulójában a Törekvés meglepetésre
VÁROSI (134-644): ----------HazajánS
lélek: ('V4. ’M, I 4:3 arányban legyőzte az UTE.t, a BVSC
'/»8, V>10. v. V<e-kor is) — KAMARA (433-901):
Szerelem _es vérpad.
__ _
(11. 2.
2, 4. 6, 8. 10) _ pedig a Vasas fölött aratott győzelmet.
KORONA (353-.318)
Gyáva hős. (Előadások:
A HTVK ÖTTUSA VERSENYÉN a párV«4, ’/sG, Vrf, VG0,
VilO, v. ’/ű-kor is) — KULTUR
I bajtőrvívásban vitéz Orbán és Balázs fő-

I hadnagyok 1.5—1.5 pontszámmal

végeztek

^®P9ÓharmonÍka kiváló szakemberei | az első helyen. A pisztoly lövésben Orbán
es óriási vál aszték Sternherg hangszer- I győzött és 2.5 ponttal vezet Balás előtt.
,

gyarban, Rákóczi-út 60.

I Ma, hétfőn a 300 m. úszást bonyolítják le.

A MASZ KÖZGYŰLÉSE dr. Fluék Ist
vánt, Fiilöp Józsefet, Gergely Istvánt, Krisztics Sándort és Tatár Istvánt választotta
meg alelnöknek. Főtitkár dr. Farkas Lajos,
szövetségi kapitány dr. Hepp Ferenc lett.
A BERLINI NEMZETKÖZI TÉLI SPORT
VERSENYEKEN a német Faber győzött a
mükorcsolyázásban, Kállay Kristóf ötödik
lett. A jéghokkimérközések során a EKE
csapata 1:1 arányban döntetlenül mérkő
zött az EHC Davos csapatával.
A VASUTASOK MEZEI FUTÓBAJNOK.
SÁGÁT Farkas (Testvériség) nyerte 19 p.
24.2 mp.-eel. A csapatversenyt a Testvériség
nyerte 23 ponttal. Az ifjúsági bajnokáig
győztese Villás! (Dunakeszi Magyarság) 9
p. 42.4 mp., a csapatverseny győztese a.
Testvériség 40 ponttal.
A MOTOROSOK vasárnapi KTT verse
nyén az egyes kategóriákban a következők
győztek: Vig, Demján, Zameesnik, Szeift.
Sehmidt, Zameesnik, Törő.
A FŐISKOLAI MEZEI FUTÓBAJNOK
SÁG győztese Halász (MAFC), a csapatbaj
nokságot pedig a LASE nyerte.
AZ UTE MEZEI FUTÓVERSENYEN Szi
lágyi (BBTE) győzött, aki a 7500 m. távol
ságon 20 p. Új.4 mp. időt ért el. Második
Kelen (BBTE) 20 p. 05.5 mp. A csapatver
senyben a EBTE győzött 25 ponttal. 2. UTE
•M P. 3. MAC 65 p.

j
(388-193): Jud Süss. ('A4. */d>, i/-8
i/,io v
i-’t-t’1’ is? — , LLOYD (111-994): Nem gyerek
játék. (VG, 'Mi, */«8, VslO, v. -Vsa-kor isi _
NYUGAT (121-Ó1Í2): A csata. (Vs5, 7 VslO sz
4; e> ,8,- 10. V 2’ ,4-, 61 S- lü) - ODEON (422-785)!
Hazajaro lelek. (V<5. V<7, V.10. 6Z. </,(, i/ifii
V;10’
y^-’ior is' ~ OLYMPIA (423-1®):’
?f-°a?£\rU thlek- U-b 2' 4- 6'
!0> - OMNIA
(l.i«-12a): Sarga rozsa. (.">, 1 >8. VslO, fiz„ v 4
n
II1?’
orjENT (111-925): Pepita kabát
í/tí'Jn6’ «'8, J’ '/í2-kor is) - OTTHON
(IK.-447): Repülő ördögök. ('/<4. V<6, V«8, ’/«10 v
■/.2-kor is) - PALACK (221-222): Árviz Indiái
<]L.3. L «. 8. 10) - PÁTRIA (145-673):
bn4-8-,0-v-3 kor !«• - phőnix
(223-242): Repüld ördögök. (11. 1, .1, 5, ' <8, Vilin
RADIVS (líl-ODO): Közbelép a feleségem.
(Vs6, «/*S, ’/.lO, sz. v. Vs4-kor is) — REX (228020): Hazajáró lélek. (‘/s4, >/s6. Vs8, V's.10, v. 1 á-kor
is) — RIALTO (224-443:) Nz arany hiénái. (11,
I. 3. 5, V.8. VslO, v. 10, 12, 2, 4. 6. 8, 10) —
ROYAL APOI.LO (222-002): Olajváros. (V:5, 7,
VslO, sz„ V. 2-kor is) — SAVOY (14fi-940)): l'd’
vari bál. (VG, ‘,:6. Vs8, VslO,
Vs2-kor is) —
- , v.
.. Vr2-kor
SCALA (114-411)
..............................
A
Mandcrlcy-ház asszonya,
(Vi5, 7. VslO, sz., v.. 2-kor
____ ....
is) — SIMPWN (268999): Egy csók és más semmi.
(Vrf, Vf6, V.8,
.............
VslO, v. Vs2-kor is) - STEFÁNIA (K ispest,
340-338): Bünhödés. (5, 7, 9, vasárnap Vd, ’/H,
W,, Vs8, VslO) — STÚDIÓ (S35-276): A szerelem
nem szégyen. (11, Vs2, */s4, Vs6, Vs8, V:10) TIVOLI (225-602): Hazajáró lélek. (11. ■'«2, '/<4.
'/tó, V.8, V'.IO, v. ’/«2-kor is) — Tl'RÁN (120003): Repülő ördögök, (11, V«2, 4, 6. 8.
5, 10.
V. v.
,.
II. 2, 4. 6. 8, 10) - URÁNIA (146-046): Európa
nem válaszol . .. (5, V.8, VslO, sz., v. '/tó-kor is)
- VESTA (222-491): örvény. (11 ’/.2, Vs4l Vtr>,
»/sl, ’/slÓ, v. 11, 2. 4, 6, 8. 10) — ZUGLÓI (206959): Hazajáró lélek. (5, ’/.S, VslO, sz. 4, 6, 8, 10,
V. 2, 4, 6, 8. 10)

HIRDESSEN A „PENGŐS'-BEN!
BIZTOS EREDMÉNY!
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Meghalt vitéz Stadler
altábornagy, a Monté
San Michele hőse

A néma levente titka
„Néma" erdélyi nyilasgyülésckről
adnak hírt zöldházi szaklapok,
„Egy árva sző sem hangzott éi, —
írják, de a szemek, az arcok annál
többet — igen sokat beszéltek!“

Vitéz mente san michelei Stadler Istvánt
nyug, altábornagy 79 éves korában meg
halt. Itcgi pesti család sarja volt. Mint
hadapród-tiszthelyettest 1883-ban avatták
fel. 1890-ben a prágai árvíz alkalmával
mint egy utászkarhatalmi csapat parancs
noka, élete kockáztatásával sok emberéle
tet mentett meg s ezért a fiatal főhadna
gyot a Ferenc József-rend lovagkeresztjé
vel tüntették ki. 1891-ben átlépett a hon
védség szolgálatába, s Ludovika Akadé
mián működött mint tanár, század- és vé
gül mint zászlóaljparancsnok. 1913-ban a deb
receni 3. honvédgyalogezred parancsnokává
nevezték ki. A világháború elején a rohatyni csatában ezredét rohamra vezetve,
szivburoklövósBcl súlyosan megsebesült, de
alig felépülve, újra a harctérre ment s
miint a 39. honvédgyalogdandár parancs
noka, részt vett a .kárpáti harcokban, ahol
többízben kitüntette magát. Később az
plasz harctérre került és itt szerzett érde
műiért a magyar nemességet kapta a monte
san michelei előnévvel. Az összeomláskor
a 20. honvédgyaloghadosztályt épségben és
teljes fegyverzettel vezette haza.
A
kormányzó úr 1921-ben az elnök között
avatta vitézzé. Özvegyén kívül gyászolja
négy fia, akik közül hárman a világhábo
rúban harcoltak, továbbá kiterjedt rokon
sága, igen sok volt növendéke és tisztelője.
Temetése ma délután 4 órakor lesz a far
kasréti temető halottasházábóil.
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Megmérgezte magát
egy orvos
Dr. Holbay László 37 éves or
vos, aki Peetszentlőfineen az Üllői-út
43. számú házban lakik, lakásán isme
retlen méreggel megmérgezte magát.
A mentők súlyos állapotban vitték a
Rókus-kórhúzba.
X Megyeri eredmény. Zsúfolt tribünök
előtt folytak le a vasárnapi megyeri ese
mények. Sportszempantból a Pcst.meg.veiheiidikep jelöltje, Bajnok, stílusos győzelme
érdemel említést. A Krause Károly emlékversenyt nagy terhével js könnyen nyerte
Cédrus. A woltex hendikep startjánál Csal
hatatlan ledobta lovasát, Rózsa Lajost, aki
könnyebb sérüléseket szenvedett. A ló
ezután már nem vett részt a versenylón
és a reá kötött fogadásokat a gépek viszszaflzették. A Fóti-hendikepet Pogány ha
talmas végkuzdelem után nyerte meg. A
nap többi futamában Désakna, Csirkefogó,
Honvéd és Ritka győzött.
— A Polö-Bar kedden, április elsején fiyílik a Margitiszjgt virágos kis kastélyában
és magával hozza a gyönyörű tavasai éj

Vasárnap délután az Üllői-út és a
Könyves Kálmán-utca sarkán egy mo
torkerékpár összeütközött egy autóval.
A karambol következtében hárman
szenvedtek sérüléseket: Belgrádsky
János géplakatos, a motorkerékpár
vezetője, akit agyrázkódással szállí
tottak kórházba, továbbá Váraljai Ist
ván és Sztamoray János, akik könynyebb sérüléseket szenvedtek. Sztamo
ray Jánost, a közérdekelt-ségek fel
ügyelő hatóságának elnökét az Uj
Szent János-kórházba vitték, sebeit
bekötözték, majd lakására szállították.
Sérülései azonban annyira veszélytele
nek, hogy ma már lakását is elhagy
hatta,

Délolasz erődben kivégeztek
. egy rádiós kémet
Róma, márc. 31. ’

Sp?'a*c^

Lóhúsjegy
Franciaországban
Vichy, márc. 31.
Achard ellátásügyi miniszter közölte,
hogy április elsejétől kezdve a meg
nem szállott Franciaország területén
bevezetik a lóhús-jegyeket.

I vu külföldit. r>pea.reest most egy delTitkos rádióval folytatott kémkedés | olaszországi erődben kivégezték. (MTI)
— Napóleon magánélete. Napóleon csodá
latos életéről és tragikus bukásáról gok-ezer
könyv jelent meg. Minden életrajzírója más
más oldalról világítja meg a francia csá
szár életét, de Octave Aubry, a legkiválóbb
francia Napoleon-kutató hatalmas műve, a:
„Vie privée de Napóleon" világszerte nagy
feltűnést keltett. Ennek oka az, hogy ebben
a könyvében nemcsak a nagy hadvezért és
államférfit állítja elénk, hanem a lélek ku
lisszái mögé vezet bennünket. Születésétől
haláláig nyomon követhetjük e zseniális
ember minden lelki rezdülését, szerelmi ví
sodik német hajó, amelyet Ameriká vódásait, családi civaikodásait, kis és nagy
ban lefoglaltak, eddig még meg nem féltékenységeit, — hálószobájának féltveerősített hírek szerint a 4773 tonnás őrzött titkait. Jozefin mellett mily sok törpe
Pauline Friedrich tartályhajó, amely és nagy szerelmek pergőtüzében állott e
férfiú, kit háborúk és dobpergések között
a bostoni. kikötőben horgonyzott.
Diplomáciai körökben a tengelyha asszonyt kezek cirógattak és kínoztak szün
telen! A hős leveti csizmáit és — papucs
talmak hajóinak lefoglalásában az inai!
jelenik meg az utókor előtt. Most je
összes külföldi hajók lefoglalásának lent meg Aubry híres munkája magyar
kezdetét látják, amelyek amerikai ki nyelven „Napóleon magánéleté" címen a
kötőkben horgonyoznak. A lefoglalt Cserépfalvi kiadóvállalat pompás illusztrált
kereskedelmi és utasszállító gőzösöket kiállításában.

27 olasz és 2 német gőzöst
szállt meg az amerikai
parti őrség
Washington, márc. 31.
(NST) Az amerikai parti őrség va
sárnap estig 27 olasz és két,német gő
zöst szállott meg, amelyek a háború
kitörésekor amerikai kikötőkben ke
restek menedéket. A tengelyhatalmak
hajóinak lefoglalása a washingtoni
pénzügyminisztérium utasítására tör
tént, a világháború idején életbelépte
tett kémkedési törvény alapján. A le
foglalt hajók legénységét internálták.
A hajók között van az Arauca, az
egyik legmodernebb német tehergőzös,
amely 4354 tonnás és a Hamburg—
Amerika Line hajóstársaság tulajdo
na. Ezt a hajót 1939-ben, közvetlenül a
háború kitörése előtt állították szol
gálatba.
Ugyancsak a lefoglalt hajók között
szerepel a Conte Biancamono 23.255
tonnás személyszállító gőzös is. A má-

DIVATING
feOunóteH

nta&atá,
ti&zta
pafnutAó£

az Anglia megsegítésére irányuló tör
vény végrehajtása céljából az Angliá
ba irányuló szállításoknál akarják
felhasználni.

7íí a tavasz.!
Holnap, kedden, április

Drágult a kenyér
Svájcban
Zürich, márc. 31.
A vasárnap közreadott szövetség
tanácsi intézkedés szerint a kenyér
árát Svájc területén i rappcnnal emel
ték április li-tol kezdődően. A kenyér
drágulása ezzel a háború kitörése óta
kilogrammonként már 9 rappent tesz
ki. A szövetségi kormány magyará
zata szerint a kenyérdrágításra azért
volt szükség, mert rendkívüli arány
ban emelkedtek a tengeri fuvardíjtételei.

POLO
BAR
a Margitsziget virágos,
kis kastélyában

szakák hangulatát. Az. előkelő közönség is
mét megtalálja kedvenc találkozóhelyét a

százados fák alatt csillogó szigeti kis kas
télyban, ahová újból beköltözik a jókedv
knlnap estétől kezdve.

A fővárosi házinyomda ma délelőtt
elkészítette a cipőrendelet végrehajtá
sáról szóló végrehajtási utasítás pla
kátját. A plakát délután már meg is
jelenik Budapest utcáin, míg a cipő
utalványok igénylése április 1-én kez
dődik. Az utalványok szétosztását és
a kérelmek teljesítését a polgármester
a kerületi elöljáróságokra bízta.
A rendelet végrehajtása nagy mun
kát jelent a kerületi elöljáróságoknak,
mert az eddigi számítások szerint ha
vonta körülbelül 500.000 cipőigénylést
kell elintézni és 100.000 utalványt szét
osztani. Budapest lakossága április
ban 42.000 pár cipőt és 22.500 kilogramm
talpbőrt kap.

Sztamoray János
autóbalesete

Megcsonkította férjét
a haragos teleség
Vasárnap hajnalban egy feldúlt nő
állított be a főkapitányság központi
ügyeletére.
— Kapitány úr, — mondotta izgatot
tan, — tartóztasson le, mert megcsonkí
tottam a férjemet.
Az asszonyon ekkor annyira erőt
vett az izgalom, hogy elájult. Mikor
magához térítették és vállalóra fog
yták; kiderült, hogy Steinoclv Ferencijé
nek hívják és a Százados-út 51. számú
házban lakik,. A rendőrség értesítette
a mentőket, és a rendőri bizottság a
mentőautó kíséretében sietett ki, a százádosúti házba. Feltörték, a lakás aj
taját s az egyik szobában megtalálták
a férjét, Steinoch Fereüc vasesztergá
lyossegédet. Nagy vértócsában eszmé
letlenül feküdt. A mentők a Rókuskórházba szállították, ott azonnal mű
tétet hajtottak végre rajta, életbenmaradásához azonban nem igen van re
mény.
A nyomozás során megállapították,
hogy a házastánsak, az asszony félté
kenysége miatt, sokat ciyódta.k. A férj
szombaton este későn jött haza és kissé
ittas állapotban volt, Ekkor újra vesze
kedés támadt közöttük, majd a férj ru
hástul befeküdt az ágyba és nyomban
elaludt. Az asszony ekkor borotvával
borzalmasan
összevagdosta
férjét.

Ma megjelenik
a cipöplctkúí
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Zászlódíszben fogadja
13 éí bálionRóma Matszuokát yy
(|“ ragián
k

Döntő fejleményekről és a tengely frontjának kibővü
léséről ír az olasz sajtó — Rómában még bíznak
a jugoszláv feszültség békés levezetésében
milánói
tudósítójának telejonjelentés

Milánó, márc. 31.
Zászlódíszben, talán még a szokott
nál is nagyobb ünnepi külsőségek kö
zött várja Róma Matszuoka japán kül
ügyminisztert, aki a délutáni órákban
érkezik meg az olasz fővárosba. Euró
pa legfontosabb és legérdekesebb ese
ményének tartják fasiszta politikai
körök a japán külügyminiszternek a
tengelyhatalmak vezetőinél tett láto
gatását még akkor is, ha közben a Bal
kánon bizonyos fordulatok következ
tek be, A római olasz-japán tárgyalá
sok aligha lesznek kevésbé behatóak,
vagy ke vés b jelentősek, mint azok,
amelyek Berlinben folytak, sőt itt-ott
már „döntő fejleményekről" és „a ten
gely frontjának várható kibővülésé
ről" is beszélnek.
A Jugoszláviával kapcsolatos rövid
és javarészt hivatalos közlemények
most az újságok utolsó oldalára kerül
tek, Érdekes, de a világpolitika vál
tozásait
tekintetbevéve,
egyáltalán
nem szokatlan jelenség:

a pontos tájékozódás nagy nehézségekbe ütközik és ezért olasz illetékes
tényezők még nem foglaltak állást. A
helyzet, úgy vélik, alighanem c hét vé
géig tisztázódik. Róma éberen figyel és
rögtön hozzá kell tennünk — teljes
nyugalommal. A hét elejei sajtóban
azonban már

nem hiányoznak a szerbek címére
intézett figyelmeztetések.
Az olasz-német felfogás ugyapis tud
valévőén az, hogy a tüntető akcióit mö
gött kizárólag szerbek állanak, a horvátok és szlovénok sokkal józanabbal

és viharkabót

Márton és Szász
3.

annál, hogy tengelyellenes demonstrá
ciókban vegyen,k részt.

a

Belgráddal még mindig nem lehet
közvetlen telefonkapcsolatot szerezni,

léden-

Bálvány-utca

Címre ügyelni.

KERESZTÉIT

„Belgrád, úgy látszik, az angolok
mellé állt, — írja ma délben a
Corriere della Sora, — és ami tör
ténni fog, azért egyedül felelős."

hírneves zongoraterme

Budapest, V.,
Vilmos cs.-út 66.
Legjobb zongorák
FffrT legolcsóbban,

A hangulatnak ilyen megfordulása
ellenére vannak még Rómában, akik

híznak a feszültség békés levezeté
sében.

’ If

részletre is.

s

Csalódás sohasem Érheti!

Nagy fiúk
divatszabója

Ezek utalnak azokra a diplomáciai és
egyéb lépésekre, amelyeket a német és
az olasz kormány tett és előrelátha
tóan még tenni fog.

Bzemero szűcsnél szép ezüst-, kék-

RÓKÁK

.! ó k a r I> a n
garanciával

Jelzálogkölcsönt

Mesterére

baííen -- Eodera — ragfáin

10 évi törlesztésre, korlátlan összegig
azonnal k ihelyezünk, budapesti és
pestkörnyéki házra, villára, részházra.
I—III. helyi bekebelezéssel, évi 6%;kal OBJEKTUM R.-T. Erzsébetkörút 27. 1. 2. Telefon: 422—153.
Alapítási év: 1911.

hízd a géped...
I Aranyéremmel I rossz
rád ló dl
I kitüntetve I ________ újraéled

KEMÉNY RÁDIÓMESTEn
VI.,Szondy-u. 9. Tel. 11-22-68

Róma, márc. 31.
Az olasz sajtó egyre élesebb hangon
foglalkozik a jugoszláv eseményekkel.
Ennek magyarázata egyrészt a meg
újult német- és olaszellenes tünteté
sekben, másrészt abban a tényben ke
resendő, hogy — mint a. Tele gráfo ber
lini tudósítója jelenti — német illeté
kes körökben megerősítik, hogy a né
met fővárosban mindezideig semmiféle
jugoszláv közlés nem érkezett, amely
szerint a jugoszláv kormány elismeri
vagy megtagadja Jugoszláviának a
háromhatalmi egyezményhez történt
csatlakozását. Amíg ilyen válasz nem
érkezik, addig a jugoszláv helyzetet
természetesen Rómában is tisztázat
lannak fogják tekinteni.
A lapok nagyrésze nem fűz megjegy
zéseket, a belgrádi hírekhez. A címek
ből azonban kifejezésre jut, hogy mi
a római sajtó felfogása a jugoszláv I
helyzetről. A Gazzetta dél Popójó pél
dául ily cím alatt közli a belgrádi hí
reket: „ A helyzet kezd kaotikussá
válni." Alcímül a következőket írja: I
„A szerbek fenhéjázó magatartása", „A I
sovinizmus kitörése". Más lapok szin
tén zavarosnak és áttekintihetetlennek
tartják a jugoszláv helyzetet.
j
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®T| HARMONIKÁK

KIRÁLYA
Hangban, árban vezet

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

tente

férfMá^éri

Használt

egyenruhákért óriási árat

fizetek. Spiegel, Teréz-körút 2. I. 9.
Telefon: 224-842.

Olcsó Triumph irágápak
nU1I V I

hordozható irodai és széleskoesijnak
irőgépszakuzlet VI. PodmaAl niczky-u 1. Tel.: 11-54 53.

PI8T0PT
Oü I Oill■

Bü“no\
Szövetkezetében
vegyen.

A „R ősit a“ ké finomító üvegje
P 1*40, 2*50. Kaptató szaküzletek
ben és a forgalomba hozónál, Itlairkovits drogéria, Andrássy-út 79.

„IVÓIT

lÖLTÖTOLL
CSAVAKÍRÓN

„!VORY£'-Qzem Kír&y-u. 44
Javítások. T.: 224- 804.

vili., üiiöi-út 14.
M A C H

TAXIGÉPIRÖ
vállalat óránként P 1.30. Telefon
428-501, 223- 338-

Kabát —
mely minden ruhához
hordható
Ferda Manyinál

Könyvelést, mérleget

nemű tárgyakért
legtöbbet fizet, la. szövetre becseréli
iiUuLIIhLI

öti.-'rtjL
HASZNÁLTÁIG -SMMOfONOK.
LEMEZCSEBE. ÁRJEGYZÉK.'

falat,
tapétát tisztít

Sas-utca 29.

SíSlS.“E Tel.: 141-467
“eladó fárgijérg

4szobás lakást

szőnyeg stb.

Erősítő eladó

meghalt. Az elhunyt dísze volt a ma
gyar tudományosságnak. Kiváló műve
lője volt a földrajzi és a statisztikai (10 W) Gergely, Dohány-u. 16, 223-907
tudományoknak és rendkívül széleskö
rű szakirodalmi tevékenységet fejtett Használtruháért mindenféléért
ki. A Magyar Tudományos Akadémia legtöbbet fizetünk Schmergel ruha’
üzlet, Rottenbiller-u. 37. Telefon:
rendes tagjává választotta.
422-269. Hívásra jövünk.
Temetése előreláthatólag csütörtökön
lesz szülővárosában Sopronban, amely
nek díszpolgára is volt Halálát fele
sége, született Weissbacker Irén, az
szép tiszta Színházi Életet. Tolnai
Világlapot és Pengős regényeket.
ismert írónő és négjr gyermeke, köz
Levélhívásra házhoz megyek.
tük ifjabb dr. Thirring Gusztáv fővá
rosi műszaki tanácsos és dr. Thirring
Lajos egyetemi magántanár, a Köz
ponti Statisztikai Hivatal osztályveze
tője gyászolják.

VESZEK

(

Nagyméretű 3 szoba hallos is meg
felel. Értesítést kérek »Tágas szobáké
jeligére Andrássy-út 47. fökiadóba,
vagy délelőtt telefonon 115—360.
HOLLANDI, stíl-, modern és
üvegcsillárok nagy választékban

Vereszky és Bittera csillárkészítő és
villamossági vállalatnál Akácfa-utca
7. sz. Telefon- 425-871. Elektromos
Művek eladási szerve.

Lakásfeloszlatásbó!

leszármazási

OKMÁNY

(nemcsak nemesi) beszerzése ügyében
forduljon a Heraldika nemes?égí irodához, Budapest. IV, Gróf
Károlyi-utca 14, tel. 381-199.194-844.

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-t. körforgógépeln.

legszebb színben

szállítja helyben és vidékre
Cpf.’py Ibiin? IX” Mester-utca 34.
UClltij ÜííUul Telefon; 133-404.

térít vissza ügyfelem festésért,
SA
költözködésért,
iXd lakását $:m

Cscrcsziigc.

meggy, kajszi, ringló, szilva, őszi
barack, niaudiilaoltványok, dió, mo
gyoró, szelidgosztenye, kiválóan
olsfiranguak, olcsón:
KOI.AUCH faiskolától, Szeged.

Kerti bútorok
nerzek olcsón
HAMSA szíícsmester,
Dam|anlch-utca 2.

w

A

10 raktárban
100 készítő
1000 bútora

Vll, VVesselényi-utca 8.
Tel.: 226 -6JÍ2, 226 -693.

Cramofonlemezt
töröttet is VESZEK. GERGELY,
Dohány-utca 1B szám. Csak délután.
Üzlet-, lakás-, raktár- És

üzemhelyiséget
minden bérért Folincr. 120...124.

Kész perzsabundák
ezüstrókúk FUltf; »sxücsnól

Dohány-utca 41. Telefon: 22—51—54

n p bérautó
H @ - T E L U I'' 0 N
D O® Uta 223-006

Ö

fotelek, képek, renaissance és
biedermeier bútorok, ezüstök és egyéb
tárgyak eladók. Benczúr-n. 37. II. 17.

T058GMDM
^pek
■ S W Sra " O /ró
magyar
őrs .ági ve iérképviselete. Kedvező (rak
Díjtalan bemutatás. ÉDES és DECSY,
Bpest. V1I Akácfa-n 13. T. 222-624.
Kompiéit 161 í h 81Ö, maira liolfka h °' ’
Vidékinek, tfilépcsöhízi telefonos
csinos szoba kiadó hétfőiül. Eötvös
ii. 6 B. fldsz. 1.

A ndrássy-úton elegánsan búto
rozott szoba, jó társaságbeli úrnak,
vagy hölgynek kiadó. 124-034 délután.

Egy otcai szoba bútorozva, fürdő
szoba használattal 1 ór részére kiadó.
Lajta, Ó-n. 42. I. 1.

(Felelős: Gyóry Aladár

Igazgató.)

|

UNIVERSAL
műbútorgyár ’ irodabútorgyár.

BRIEF-KOHYHH E"S"S:

njságárus,

betegségéből meggyógyul

SA1AM

Elsőrendű anyagokból készült ebéd
menüt házhoz szállít. Telefon; 121-048
Egy adag (2 szeletes) .
1.78 P.
Nagy adag (3 szeletes. ._ 2.59 P.
Családi adag ,4 szeletes) .. 3.30 P.

Vörös 'Pál

Jegyzetmásolás 12 ÍUIértől

VÖRÖS

pensfiszőnuegeEí.

Kálvin-tér kölesén.
Minden
100 sokszorosítás 1.60 Taxigépírás.
megfelelő
Vegetárins
és
fordításolt diétával.
Nagy Ibolyánál,
TerézDiétás étterem.
l.fHvlIandi
krt 29. Baross-u.
320-513.
bank épület.)

VESZEK. Taub, Thököly-út 18

Tel. 115—834.

Keresek azonnalra

én fizetem a legtöbbet. Brilliáns,

8 inger Miklós asztalos. Újpest,
Nyár-titea 73. Telefon. 494 —

Ezüss rókák

g Kertibútor,

József-krt 25, udvarban. T. 137—691.

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szerkesztóség: Honvéd-n. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó:
Atidrásey-ót 47. Telefon: 22-42 32. 23-42-33. 22-42-34.

A N fi ÖIA

székek, asztalok - fából, vasból, vesszóPoL Kerti ernyők. Hexner Király-u. 25.

adóügyet, adminisztrációt olcsón
vállalok. Telefon : 329-322.

ezüst, arany,

Alapította;
DR. NADANYI EMIL

Sdamonovits Manó
esőköpenygyár, V~, Sas-utca 25.

lenti és azt kiadjuk. Express. Krzsébetkorut 18. sz., f. 3. T.: 422-156,

UnC7MÁIT ruhákért, minden-

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALÁSZ SÁNDOR

Esőkabát

EDELMANN S Rosita MmeSíeí fiíés.ifí
kézfíiiomító ARÍHHT, ÉKSZERT

IV. kér., Kamermayer Károly-utca 3a

HEXNÍSRj
Király-u. 25. Telefon: 22-70-73.

Dr. Thirring Gusztáv in. kir. kormányfőtanáesos, címzetes rendkívüli
egyetemi tanár a Budapest székesfővá
rosi statisztikai hivatal nyugalmazott
igazgatója, 80 éves korában ma reggel

I

r. t. Magyarország legnagyobb zon
goratermében: lírzsébet-krt 19. Még
mindig teljes választékot talal rész
letre is. Vásárlátogatók saját érdekük
ben okvetlen keressék lel. 1

óvóhelyek részére.

Dr. Thirring Gusztáv
meghalt

tf

13323

második ©meletea

Hat mázsa szappant rejtegetett
Kormos
Olcsó székek plaicní,
rendőri felügyelet alá került
RENOVA
6
Zalaegerszeg,
A zalaegerszegi rendőrkapitányság
rendőrhatósági felügyelet alá helyezte
dr. Mike Gézát, aki bátyjának pineé-

Z.'f

nyúltenyésztök UN1VBRSAL védjegyű

Györgyi Miklós

jé'ben áruelvonás céljából mintegy
métermázsa szappant rejtett cl a tű
zifa közé. A lefoglalt szappant a nyo
mozási iratokkal együtt áttették az
ügyészségre. (

dySr31,1

nyoicszáx!

nerzek, bolerók olcsón
Erzsébet-körút 26,

O szék, alpakka evíszer,
bílliárdasz.al, kuglife’szerelés
FRIED, Király-utca 44.

márc. 31.

Bösendorfer

kihúzható asztal, uégy darab karos
székkel olcsón eladó. Trudnai. Kasba
lom, József főljerceg-út 34.

Erdélyi hölgyeknek,
földjeimnek 20”/,> kedvezményt adok.
Dávid nőidivatszaion, Nádor-utca 5.

házakhoz legolcsóbban
ajánlkozik. Szabó, Viola-utca 38. ez.
Házfelügyelőnél.
Kárpitos

