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A fegyverek döntenek az olasz-görög viszályban 
HAT ÍRÓTOLLAL ÍRTA ALÁ ROOSEVELT CAROL TITKÁRA ELKÁRTYÁZTA
A HADIANYAG-TÖRVÉNYT A VOLT KIRÁLY ARANYKINCSÉT 

Amerika nem kér ír támaszpontokat 
Ma három éve csatolták Ausztriát a birodalomhoz

Belgrádi, máre. 12.
(Búd. Tud.) A „Politika*': római jelen

tése szerint az olasz—görög viszály 
hókés elintézésére már kevés kilátás 
van s úgy látszik, véglegesen a fegy
veres döntés melleit foglalnak állást.

Ankara, máre. 12.
Török parlamenti körökben nagy 

figyelmet szentelnek azoknak a bel- 
Politikai kérdéseknek, amelyek pilla
natnyilag a napirenden szerepelnek. 
A belügyminiszter többek között be
jelentette, hogy

különféle biztonsági intézkedéseket 
lép ettek életbe a tengerparti kikötők
ben. Hangsúlyozta, hogy ezek az in
tézkedések megfelelőek és a védelmet 
olymódon szervezték meg, hogy

IV eme forszéig hadianyag- 
gyárakat létesít 

az Ural-hegységben?
A Ófa&áG milánói 

tudósítójának tele, onjelentéi

* Milánó, máre. 12.
. a Közeli órákban Maeuoka japán 
külügyminiszter már elindul európai 
‘'örútjára. Római félhivatalos közlés 
szerint Maeuoka, aki a transzszibériai 
vxpressjael utazik, huszonnégy órára 
előszavában megpihen,

hiárclus utolsó napjaiban érkezik 
Berlinbe és április 3-án vagy 4-én 

Rómába.
■^2 olasz fővárosban három-négy na- 
^>D át időzik, majd visszafelé való 
/'patában ugyanennyi időt tölt Mcsz- 
b^ában ^s‘ A Maeuoka -Molotov- 
/■•zmecsérét most már illetékes forrá- 

is megerősítik. Ez a megbeszél/i 
b l£hancm döntő lépés lesz a japán— 
j‘;0vjetbrosz megnemtámadási szerző- 

w;
. Y fasiszta újságok lélkeshangú cik
kben köszöntik a messziről jövő

® gépezet pillanatok alatt mozgásba 
hozható. ,

A hétfőre jelzett fontos török kor
mánynyilatkozat elmaradását Sza- 
radzsoglu családi okból történt hirte
len elutazásával magyarázták, be
avatott körök véleménye szerint azon
ban

ennek egyéb okai is vannak.
Eszerint Törökországban arra számi 
tanak, hogry

sikerült egy balkáni védelmi szer
ződést létrehozni,

amely biztosítaná a Balkán status 
quo-ját, anélkül, hogy . érintené az 
egyes államok különböző kötelezettsé
geit.

vendéget, Japánt ismertető cikkeket 
és fényképeket közölnek és ugyanak
kor hangoztatják a két nép kölcsönös 
rokonszenvét és megbecsülését is.

A Corriere szerint feltételezhető, 
hogy Berlinben és Rómában nemcsak 
általánosságban tárgyalják meg a há
rom nagyhatalmat érintő kérdéseket, 
hanem „a > konfliktus további alakulá
sára döntően kiható, nagyfomtosságú 
határozatokat is hoznak**.

A lap „az egyes haderők összehan
golásáról** is ír, 

másheljütt pedig arról beszél, hogy 
„mindig számíthatunk Japán támooa- 
tására“, amivel bizonyára nemcsak er
kölcsi vagy politikai kiállásra céloz.

Mivel az eheti olasz hadi jelentések
ben úgyszólván alig történik említés 
az afrikai harcokról, a sajtó sem ir a 
■szárazföldi ütközetekről.

Igen érdekes a Corriere lisszaboni 
jelentése, amely szerint

az Ural-hegységben nemsokára ne

met hadianyaggyárakat állítanak
. - fel.-.

izeket a telepeket a birodalom és a 
Szovjetunió közösen használná fel, 
amennyiben német tőkével, német ter
vek szerint német mérnökök dolgozná
nak, míg a szükséges nyersanyagot 
Oroszország szolgáltatná. A termelés 
huszonöt százaléka a Szovjetunió ren
delkezésére áll és a háború végeztével 
a gyárak teljesen orosz tulajdonba

M tengely hatalmak 
és Tlnglia is a döntés 
évének tartják 1941-et

A Óiaiu.iAO berlini 
tudósítójának tele onielentese

Berlin, máre. 12.
A Távolkeleten Maeuoka japán kül

ügyminiszter a közeli napokban' el
hagyja oaszágát, hogy az euráziai kon
tinensen keresztül Németországba és 
Itáliába utazzék. Ez az esemény leköti 
az egész világ figyelmét és az erről 
szóló hivatalos jelentés néhány órára 
a háttérbe szorított minden egyéb pro
blémát. Maeuoka látogatásánál való
ban .

egészen nagyjelentőségű dologról 
lehet szó,

mert míg más államok külügyminisz
terei, különösen az utóbbi két évtized
ben, jóformán állandóan utón vannak, 
addig Japán külügyminisztere 1905 óla 
nem hagyta el hazáját, hogy ellátógas- 
són más országba.

Ribbentrop birodalmi külügyminisz
ter Bu'gár'a csatlakozásakor mon
dott beszédében hangsúlyozta, hogy 
előreláthatóan

még több ország csatlakozik majd 
a hármas-egyezményhez 

és járul hozzá az új rend felépT'sá- 
hea- Berlinben senki sem vonja két
ségbe, hogy az a politikai, gazdasági 
és katonai konstrukció, amely a hár
mas paktumra támaszkodik, nemcsak 

mennének át. A hírt fenntartással 
kozlo, eredeti angol forrásra hivatkozó 
Corriere azt írja, hogy a kémiai és a 
lőszegyárak tervei már el is készültek. 
Németország ezzel mindenfajta légi
támadástól biztosított gyártelepekhez 
jut, míg a Szovjetunió az anyagi nye
reségen kívül kézzelfogható garanciát 
kapna Németországgal való jövőbeni 
békés együttműködésre.

Györgyi Miklós

gerince az európai újjárendezésnefc 
hanem legalkalmasabb eszköz a mos
tani háború befejezésére, valamint 
arra, hogy annak alapján Anglia le
győzése után a világ rekontsrukcióját 
keresztülvlgyek. Ezt világosan meg
mutatták az utóbbi hetek eseményei 
is. Németország az egész balkáni tér
ségen megvalósította a béke megőrzé
sét, míg Japán ugyanakkor végetve- 
tett az Indokína és Thaiföld között 
fölmerült viszálynak.

A két szövetséges tekintélye és ka
tonai ereje véghezvitte, hogy két, 
annyira egymástól távoleső ország
ban. mint Thaiföld és Bulgária, 
csaknem egyidőben a hasonló nemű 
és ugyanolyan cél felé irányuló tö

rekvéseket keresztülvigye,
A közelmúltban a Földközi-tenger és 

az Atlanti-óceán körül lejátszódott ese
mények arra utalnak, hogy

1941. va'óban a döntés éve lesz, 
így gondolkodnak nemcsak Német
országban, hanem Angliában is

Az Egyesült Államok — vagy aho
gyan Berlinben mondják —

Roosevelt magatartása mindinkább 
egyértelmű lesz

ás nem hagy kétséget afelől, hogy mi
lyen irányt követ a küszöbönálló ese
ményekkel szemben. >

O. B.



HAJÓZÁS
HÁBORÚS VIZEKEN

Magyar tengerészkapítány előadása 
a hajókaravánok kalandjairól

A Magyar Hajózási Szövetség Má
ria Valéria-utcai díszes tanácstermé
ben rendkívül érdekes előadás hang
zott el. A szövetség meghívására Potz- 
ner. - Frigyes tengerészkapitány, a 
„Kelet" gőzös kapitánya, aki a napok
ban tért Vissza küzdelmekkel és élet- 
veszedelmekkel telt tengeri útjáról, 
„Hajózás háborús vizeken" címmel 
tartott elejétől-végig izgalmas és a 
hajósok számára feltétlenül tanulsá
gos előadást.

Hogy indul el 
a hajókaraván ?

Elmondta, hogy milyen körültekin
téssel és gondossággal Indítják útnak 
az angolok és az amerikaiak a konvo
jokat, hajókaravánokat.,.

Mindenekelőtt arra vigyáznak, hogy 
egysebességü hajók kerüljenek egy- 
egy karavánba, nehogy a nagyobb 
teljesítőképességű hajók veszteséget 
szenvedjenek az alkalmazkodás miatt. 
A be- és kirakodás lehetőleg egyszerre 
történik, majd a manapság ezer ve
szélyt jelentő tengeri hajóútra induló 
karaván többfelől gyülekezik a kije
lölt indulóhelyre, valamelyik kikötő
be. Itt kétjegyű számmal és több le
pecsételt borítékkal, valamint titkos 
jelzőkönyvvel látják el a parancsno
kot. Nagyfontosságú konferencián 
történik mindez, ahol alaposan meg
beszélnek minden lehetőséget.

Az első borítékot a kapitány csak a 
hajóralépéskor bonthatja fel. Ekkor 
tudja meg az indulás időpontját, ame
lyet jóelőre percnyi pontosságai álla
pítanak meg. Előbb aknakereső hajó
kat futtatnak ki. Ezek speciális beren
dezésükkel 3—100 méteres körzetben fel
robbantják a lapuló mágneses aknákat 
ée így teszik szabaddá az utat a kara
ván számára, amely egyes sorban, úgy
nevezett <— indiánsprban hagyja el a. 
partot, a kikötőt, Amikor az utolsó hajó 
ig ki^pt, akkör kerül sor a második for- 

$mely a lehető legtöbb osz
lopból $11, majd felveszik a végső me- 
nétalakzatot, amelyben oszloponként 
6—10 hajó helyezkedik el egymástól 
2—3 és egymás mögött 3—4 hajó
hosszra ...

U
Megkezdődik 
a „cikk-cakkolás

Nem haladnak egyenes irányban, ha
nem ettől kezdve, Amerikától. Angliáig 
vagy vissza, megkezdődik a „cikk-cak
kolás" ...

Egyik boríték a másik után felfedi 
a legközelebbi útirányt, a eikk-cakkok 
módját, pontosan, nehogy összeütközés 
történjék 1

Nem lehet eldönteni, hogy a nappali, 
yagy az éjszakai út a nehezebb.

Vigyázni kell, hogy minél tovább ti
tokban maradhasson a karaván út
iránya, nyomot sem szabad hagyni. 
Ezért szigorú rendelet intézkedik min
den jelentéktelennek látszó dologról 
is. így például a szemetet csak éjszaka 
szabad leseperni, kiborítani a tenger
be. Az esetleg lemaradt hajónak 24 óra 
letelte előtt nem szabad a borítékok
ban meghatározott utat követnie, ne
hogy akaratlanul is elárulja a többit. 
A nap leszálltakor vaksötétbe borul
nak a hajók. Egy kísérő hadihajó kö
rüljárja a karavánt és amint a legcse
kélyebb fényt is észreveszi, azonnal 
figyelmezteti a hajót.

Háromféle veszély!

Az előadó ezután röviden vázolta, 
hogy háromféle veszély leselkedik

FERENCJÓZSEF
KESERÜVIZ
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■mostanában a 
Első ezek között 
mosabb, mert a 
ismerhető fel s 
tott,

tengerijére hajókra, 
az akna. A leg-alatto- 
leg többször nehezen 
amikor a hajó ráfu- 

már minden késő! A mágneses 
aknákat repülőgépről, ejtőernyővel 
hintik szét a kikötők előtt. Ez ellen a 
kisebb hajók demagnetizálással véde
keznek, a nagyobbak pedig huzalokat 
kapnak a hajótest köré, ezek semlege
sítik az aknákat. — ha sikerül...

A repülőgép sokkal nagyobb veszélyt 
jelent most, mint a háború elején, 
amitkor a. bombázógépek még nem me- 
részkeditek nagyon messzire a partok
tól. A zuhanóbombázók meg éppen kí
sértetiesek, jelentősen növelték a éél- 

pontosságot. A repülők géppuska
ellen alig van védekezés, esetleg 
homokzsák, vagy a cementlap''... 
harmadik a tengeralattjáró és 

zási 
tüze 
jó a

A
nagy gyorsaságuk miatt ide lehet szá
mítani a Schnellbootokat is. A tenger
alattjáróik újabban nem egyesével, 
hanem csoportosan támadnak. A leg
többször észrevétlenül közelítik meg a 
karavánt és tetszés szerint választják 
ki a legmegfelelőbb célpontot, azt a 
hajót, amelyet éppen elsüllyesztésre 
ítélnek. Ellenük lehallgatással és mély
ségbombákkal lehet védekezni. Elég, ha 
a mélységbomba megfelelő víznyomás 
hatására felrobban, a tengeralattjáró 
aránylag vékony falát hehorpa szíhat ja 
a detonáció ereje és a támadó megsem
misül ...

Nyolcvan repülőgép 
támadása . . .

Potzner Frigyes tengerészkapitány 
ezután eredeti jegyzetek, naplók és sze
mélyes tapasztalatai, átélései alapján 
ismertetett néhány viszontagsággal 
teli, megpróbáltatások sorozatával 
tűzdelt hajóutat.

— Dover közelében jártunk. Árkára-' 
ván, amely nyolcvan hajóból q.llt, Dél- 
amerikába készíjlt A Csatornában 
tizes oszlopban baladtunk célunk felé, 
amikor hirtelen “légiriadót jeleztek es 
néhány percen belül megjelent az égen 
húsz német repülőgép. Megkezdődött a 
bombázás. Egy hajót elsüllyesztettek, 
egyet pedig felgyújtottak. A repülők 
eltávoztak, de nemsokára sokkal na
gyobb egységben, hatvan géppel tér
tek vissza és újra megeredt a bomba
eső- Ez alkalommal négy hajó merült 
el és egy gyulladt ki. Hatalmas pánik 
keletkezett, a karaván felbomlott. A 
hajók minden rendszer nélkül kava
rogtak jobbra-balra. Kettő összeütkö
zött Menekültünk, amerre lehetett... 
be valamelyik angol kikötőbe! Egy őr
hajó utunkat állta. Kicsi, tíz hajóból 
álló karavánba tömörültünk és megint 
útnak eredtünk.

„Egy hajó elmenekült..

— Alig haladtunk néhány mérföl
det, hatalmas robbanást hallottunk, 
majd még egyet. A két első hajót el
nyelte a tenger. Feltűnt néhány gyors
naszád. Kilőttek jobbról is két hajót 
„Most már mi vagyunk soron!" —- 
mondottuk. Mit tehettünik volna? Ét
keztünk cikk-cakkozni és nemsokára a 
német gyorsnaszádok eltűntek a látha
tárról. Este a német rádióból hallot
tuk, hogy: „...egy hajó elmenekült...“ 
Mi voltunk!

Megmentünk 55 tengerészt!

— Augusztus 16-án Port Talbot ki
kötője előtt horgonyoztunk. A renge
teg mágnesakna miatt nem lehetett 
megközelíteni a partot. Később mégis 
sikerült, de nem maradhattunk ott so
káig, mert hajónkat beosztották egy 
40 hajós karavánba, amellyel Észak- 
Amerikába indultunk. Megkerültük Ír
országot, amikor rádióközlés érkezett, 
hogy tengeralattjárók közelednek fe
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lénk. A két torpedórombolónk kelet 
feló indult üldözésükre, — magunkra 
maradtunk... Ezt a karavánt is szét
szórták a tengeralattjárók, megint 
megugrottunk. Hajónk .egymaga bo
lyongott tovább...- Teljes gőzzel fu
tottunk, amikor észrevettük, hogy egy 
felborult mentőcsónak. néhány tutaj 
úszik előttünk. Valamennyi zsúfolásig 
telt emberekkel. Fadarabok, gerendák 
körül is emberek... Elhatároztuk, 
hogy minden lehetőt elkövetünk meg
mentésükre. Leeresztettük a mentő
csónakokat A legénység versenyre 
kelt. Mindenki menteni akart. Javá
ban benne voltunk a munkában, ami
kor felbukkant egy tengeralattjáró. 
Először megdermedten tanakodtunk, 
hiszen ilyenkor. gyakran csak egy-két 
perc az élet... Hozzáfogtunk, a cikk- 
cakkozáshoz, de az ellenség nem táma
dott. 6’07/ A fedélzetre gyűlt tengeré
szek mutogatták, hogy hol-merre ke
ressük a szerencsétleneket. Nem sok
kal később a tengeralattjáró elmerült 
és, úgy látszott, hogy elhagyott ben
nünket...

Jelenfés az árbockosárból: 

Tengeralattjáró!
— A. megmentett ötvenöt tengerész 

a C lémmé Pi hajóról maradt meg, 
amelynek odaveszett a kapitánya és 
legénységének javarésze. Elláttuk őket 
mindennel. Nagyon megviselte őket a 
tenger. Megosztottuk élelmiszerünket, 
adtunk nekik vizet és ruhát is, az
után az Azóri szigetekre akartunk 
jutni, mert Amerikáig nem lett volna 
elegendő a készlet. Rádióértcsítcst 
küldtünk, hogy kiket mentettünk meg. 
Két nappal később az árbockosárból 
lekiáltott az őr:

— Tengeralattjáró!
— Kevéssel később a jelzett tenger

alattjáró utolért bennünket. Megállás
ra szólított fel és kérte a hajópapiro- 
kat. Egy tiszttel átküldtük. Közöltük, 
hogy menekülteket vettünk fel, azok
kal igyekszünk valahova partraszállni. 
A tengeralattjáró közölte, hogy hagy
juk el a hajót, mert egy órán belül

NRGY NAPOK,
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az összes tartalékosokat, kivéve a négy
gyermekes családapákat. A hadszíntéren 
igen heves harcok folynak ,s az utolsó két 
nap eseményeiből athéni körök arra kö
vetkeztetnek, hogy egy régebben előkészí
tett görög támadás indult meg. Tüzérségi 
előkészítés után hétfőn és kedden a görög 
gyalogság támadásokat intézett az olasz 
állások ellen. A hadműveletek rendkívül 
nehéz terepen folynak, a katonák előhala- 
dása igen nagy akadályokba ütközik. Az pia-, 
szók ellentámadásba mentek át, hogy az 
erős görög nyomást megszüntessék. A har
cok középpontjában Tepeleni fekszik, mely 
olasz kézen van. Az olasz gépek kedden 
mindenféle méretű bombákkal támadták a 
görög állásokat és a forgalmi útvonala
kat, míg az angol és görög repülők ked
den üurazzot bombázták.

Azok a német csapatok, amelyek eddig 
átlépték a bolgár határt, már elérték ki
jelölt Céljukat, a Dunán keresztül azon
ban még egyre újabb kötelékek, így fő
ként gépesített osztagok érkeznek az or
szágba. A lengyel, belga, holland és fran
cia hadjáratban résztvett igen sok tankot 
is hoznak magukkal a bevonuló csapatok. 
Az éjjel-nappal szakadatlanul vonuló né
met katonák csak rövid étkezési szünete
ket tartanak. Az éjszakát iskolákban és 
más középületekben töltik.

A varjusütés tréfás receptjét olvassuk 
a Figaro című francia lap egyik legutóbbi 
számában. A meg nem szállt Franclaor 
szág városaiban ugyanis a piacon is árul
ják már a varjuhust. A recept így hang
zik: „A varjut nyársra tűzve, betesszük a 
tűzhelybe. Ha a villa elolvadt, akkor a 
varjú puhára sült"

Elhunyt egy híres finn szabadsághős! 
Hannes Ignatiils tábornok. Az 1919. évi 
finn függetlenségi harc során ,ö volt a 
fián hadsereg főszáUásrnestere. líannor-

megtorpedózza!!. Belesápadtunk, tJ® 
felkészültünk. A csónak 45 perc alatt 
ért hozzánk, tehát mindössze negyed
óránk volt hátra. Sietve összepakol
tunk minden élelmet, vizet, akkor 
döbbentünk rá, hogy nincs elegendő 
csónak sem. — Készítsenek tutajt! — 
jött a parancs a tengeralattjáróról. 
Teljesítettük, azután sietve elhagytuk 
a hajót. .

Három-négyszáz méterbe voltunk, 
amikor a hajót találat érte. Három" 
méteres lyuk tátongott rajta, de csak 
a vízszint fölött, tehát nem süllyedt 
el. A tengeralattjáró megkerült ben
nünket, nehogy lővonalba kerüljünk 
és még húsz ágjjúlövést adott le a ha 
jóra, amely végre alábukott és örökre 
eltűnt. Eltűnt a tengeralattjáró is.

— Megállapítottuk, hogy Írországtól 
Nyugat-Délnyugatra 6—650 mérföld
nyíre, körülbelül 1109 kilómé ternyire 
vagyunk. Reménykedve eveztünk, 
maid vitorláztunk a messzi partok 
felé,

Megmenekülünk!
— Naponként 8—10 órát eveztünk. 

Fogyott a víz, az élelmiszer: a préselt 
marhahús, meg a szalonna. A szolgá
lati csónakra időnként, amikor szél 
volt, felhúztuk a vitorlát, ilyenkor 
magunkhoz kötöttünk még egy csó
nakot, amely indusokkal volt telő 
Máskor ők eveztek.

Vallásos emberek, attól tartottunk, 
hogy elpusztulnak, mert inkább kek
szet ettek, mint „szemtságtaleu“ elede
leket.,^ Egy héttel később, amikor 
mintegy 20 mérföldnyire lehettünk a 
parttól, egy hadihajó észrevett ben
nünket és felszedett, összeszedtük a 
többieket is, a tutajokat is.

Csoda: — mindenki megmeneküli! 
Megf ürödtünk, megborotválkoztunk, 
meleg ételhez jutottunk! Elégedetten 
állapítottuk meg, hogy él még az örök 
tengerészbarátság, tengerész testvéri
ség, amely nem nézi, hogy milyen 
nemzetiségű a bajbajutott bajtárs, ha
nem segítő kezet nyújt!

Hortobágyi Jenő

beim tábornagy' legszűkebb munkatársai 
közé tartozott. Hatvanki-lenoóves korában 
halt meg Helsinkiben.

Külön német osztályt állítottak föl a 
szlovák b^lügyipiní45ztari«up egészségügyi 
szakosztályában.

Az angliai német invázióval kapcsolatos 
angol kormányintézkedésekről a nagykö
zönség számára most új utasításokat állí
tottak össze. Az invázióval kapcsolatos 
magatartásról szóló szabályzat végleges 
megszövegezése még egy-két napot vesz 
igénybe. Mihelyt ez a munkálat befejezést 
nyer, a kormány füzet alakjában juttatja 
el rendelkezésieit minden angol magán- 
háztartáshoz. ' '

Bűnügyi eljárást 
több zsidó orvos és 
olasz fajtörvény és 
tából való törlésük 
két is fogadtak.

Az Air-Cobra amerikai vadászgép új tí
pusa 7000 méteres zuhanórepülés közben 
992 kilométer óránkénti sebességet ért el, 
ami új rekordot jelent. A zuhanórepülés 
rekordját eddig egy immár elavult Cur- 
tiss-tipus, a „Hawk Curtiss 75“ tartotta.

Felemelték a dohányneműek árát Szlo
vákiában.

Március 23-ika a hálaadás ünnepe lesz 
egész Angliában. A király óhajának meg
felelően ezen a napon minden templomban 
hálaadó istentiszteleteket tartanak 
hogy a Mindenható mjnd e napig 
gitette harcában Angliát,

A napokban Szíria területén a 
hatóságok az élelmiszerkészletek általános 
összeírását tették kőtelezővé. Az élelmi
szerek összeírására vonatkozó rendelet Da- 
maszkushan nagy nyugtalanságot keltéi
mért az általános vélemény szerint a kész
letek nem oly jelentősek, hogy azokból a 
sziriai lakosság sérelme nélkül Jelentős 
mennyiség lenne elszállítható. A rendele* 
miatt a szállítómunkások s a velük együtt' 
érző szervezetek sztrájkot hirdettek.

A kanadai Wiekers-tuűvek elnöke h-S' 
utóbb kijelentet tó, hogy Kanada 15 dofck' 
jában teljesen npo4ernizált tipusy teng"’’'

bajótermelés iramát különben lényejea® 
meggyorsították. ........

indítottak Iróniában 
fogorvos ellen, akik az 
az orvosi kamarai lis- 
ellenéro árja páciense-

azért, 
megse-

francia



KÁR,
hogy a német hadsereg nyugati dia
dalát hirdető nagy német film buda
pesti plakátjai oly kevés műgonddal 
készültek. A hirdetés, amellyel min
denfelé találkozunk az utcán, alapo
san meg van spékelve nyomdahibák- 
kot, itt is, ott is hiány zik egy ékezet, 
sőt egy nyomtatott nagy N-betű for
dítva, így: Mkerült a plakátra. Fon 
gyola inunkat,ez s az ember bosszan
kodik a felületes kiállításon, mert ez 
a fi'in más, alaposabb munkával, leg
alább is ép magyar szöveggel szedett 
birneté i érdeme'! volna...

és a titkár kártyaszenvedélye
Madrid, máre. 12.

(XST.) Lisszabonból érkező jelentések sze
rint Károly volt román király még Sevil
lából való szökése előtt előre küldte magán
titkárát. Lisszabonba. A titkár gépkocsiján 
három ládát vitt inagával. A három láda 
körülbelül 100 millió pengő értékű aranyat

tartalmazott. A hű titkár a ládákat Lisz- 
szabonból azonnal tovább vitte Estorilba, 
urának Portugáliában kiszemelt lákóhe'yé- 
re és az aranykincs tekintélyes részét. el 
is kártyázta az estorili kaszinó játéktermei
ben, még Károly és Lupescuné asszony 
Portugáliába való érkezése előtt.

Hat írótollal írta alá
Roosevelt 

a hadianyag-törvényt
Washington, máre. 12.

(NST) A képviselőház kedden délben 
Szavazott a hadianyagkölcsönzési tör
vényjavaslat fölött. A Ház 317 szava
lattal 71 ellenében fogadta el a tör- 
Venyjavaslatot, a szenátus által mó
dosított formában. Roosevelt elnök a 
behér Házban várta a szavazás ered
ményét. Alighogy a szavazás aktusa 
befejeződött, a törvényjavaslat' szöve
gét azonnal átvitték az elnökhöz és 

. Roosevelt még a délután folyamán 
aláírta a törvényt

Az aláírás rendkívül ünnepélyes 
külsőségek közt folyt lo Roosevelt 
dolgozószobájában. A szobában ké
szenlétben állottak a nagy mozihiradó- 
Vállalatok felvevői és a Jupiter-lám- 
bák fénye megtöltötte a helyiséget. 
Az íróasztala mellett ülő elnök körül 
•’Ulott a kormány és a parlament szá
mos tagja, valamint a Fehér Ház né
hány bizalmas munkatársa. Az elnök 
bem kevesebb, mint hat írótollat hasz
nált fel a törvény aláírásához. Ezeket 
a tollakat mint történelmi emléktár
gyakat odaajándékozták a jelenlévők
nek.

Rendkívüli üzenet 
a kongresszushoz

Roosevelt a törvény aláírása után 
nyilatkozott az újságíróiknak. Többek 
fűzött bejelentette, hogy szerdán 
_endkívüli üzenetet intéz a kongresz- 
.Tishoz. Hozzátette az elnök, hogy rö- 
Jdesén, valószínűleg jövő hét elején, 

^élőbeszédben tájékoztatja a nemze- 
az Anglia megsegítését célzó terv 

^zleteiről. Az újságírók azt hiszik, 
^°Sy hasonló tárgyú lesz a szerdai 
jApgresszusi üzenet is és ez az üze- 
jpi-. azokat az eszközöket is meg- 

majd, amelyekre az Anglia 
s. Segítésére irányuló terv megvaló- 
s6P?áboz szükség van. A sajtó képvi- 

ezután megkérdezték Roosevel- 
\Vaj-jon kölcsön, vagy bérbe adják-e 
hanyagot az°knak az államok- 

ji.j.L’ amelyeket az elnök támogatni 
r ag új törvény alapján. Az elnök

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

FERENCJÓZSEF
KESERÜV1Z

hogy egyes autóbuszokon már a fel
szállás helyén, a hátsó perron üveg
ablakán figyelmezteti a felírás az 
utast, hogy az elülső leszállási ajtó 
nem működik. Okos és célszerű dolog 
volt a feliratokat egy kocsiban több 
helyen is elhelyezni : mű/cödtefő-
szerkezet késedelmes szállítása miatt 
elől az ajtó nem működik!" Sok feles
leges torlódást, zsúfolt kocsikban 
való átpréselődést előz meg egy 
ilyen tábla. (Mellesleg szólva: azért 
azt mégis reméljük, hogy a kérdéses 
szerkezeteket előbb-utóbb szállítják, 
mert minden bölcs kényszernél és 
korlátozó intézkedésnél jobb és kel
lemesebb a- dolgok természetes rend
je ■ ■■)

erre a kérdésre nem volt hajlandó vá
laszolni és Anglia megsegítésének 
pénzügyi megalapozását illetően is 
mindössze annyit mondott, hogy. az 
ebhez szükséges anyagi eszközöket 
pótköltségvetésben kéri majd a kon
gresszustól. Carter Glass szenátornak 
azt a kijelentését, hogy a pótköltség
vetés végösszege 7 milliárd dollár 
lesz, nem erősítette meg az elnök.

Az angol-francia feszültség
Roosevelt sajtófogadása után Hull 

külügyminiszter fogadta az újságíró- 
kát. A sajtó képviselői megkérdezték 
a minisztertől, igaz-e, hogy az Egye
sült Államok kormánya hajlandó köz
vetíteni a tengerzár kérdésében tá
madt angol-francia feszültség elsimí
tása céljából. Hull kitért a válaszadás 
elöl és azt mondotta, hogy az Egye
sült Államok politikája, mint mindig, 
arra irányul, hogy, a lehetőségek sze- 
í’int a föld minden részén segítsenek 
a nélkülözést szenvedő népeken. Az 
újságírók úgy értelmezik ezt a nyi
latkozatot, hogy a kormány igyekszik 
megoldást találni Franciaország élel
miszerellátásának ügyében, bár eddig 
scmilyen jel nem vall arra, hogy az 
angol kormány hajlandó volna el
térni a _ francia élelmiszerellátás te
kintetében eddig elfoglalt hajthatatlan 
álláspontjától.

Nincs szó 
ír támaszpontokról

Hull ezután megcáfolta azokat a hí
reket, amelyek szerint az Egyesült 
Államok kormánya támaszpontokat 
igyekszik szerezni az ír Szabadállam 
területén, hogy ezeket a támaszponto
kat azután bérbeadja, vagy rendelke
zésére bocsássa Angliának. A külügy
miniszter határozottan kijelentette, 
hogy egyáltalában nincsen tudomása 
ilyenfajta szándékokról.

Újabb támadás készül 
Dakar ellen ?

Milánó, máre. 12.
A. Corriere delta Sera ber.ini tudó

sítója szerint Dakar ellen újabb brit 
támadás áll küszöbön.

Magányos repülőgép
Gibraltár fölött

Algeciras, máre. 12.
Kedden egy magányosan szálló re

pülőgép jelent meg Gibraltár felett, 
ledobott néhány bombát, majd elmene
kült.

Célzatos álhíreket 
cáfol Belgrád

Belgrád, máre. 12.
Az . Avala-irodát felhatalmazták az 

alábbiak kijelentésére:
Azok a külföldi forrásból származó 

hírek, amelyek szerint Németország 
követe ma délelőtt ultimátumszerű 
lépést tett a jugoszláv külügyminisz
ternél, nemkülönben egyéb hirek, ame
lyek célja a Németország és Jugo
szlávia között fennálló barátságos vi- 

üainjs színben feltüntetni, élő
jüktől végig kitaláltak és csupán cél
zatossággal kerülhettek forgalomba. 
(MTI)

Szibérián át utazik
Európába a japán! 

külügyminiszter
Róma, máre. 12.

(Magyar Távirati Iroda)
A japán külügyminiszter március 

17-én száll fel a transzszibériai gyors
vonatra. A külügyminiszter kijelen
tette az újságírók előtt, hogy igen 
fontos küldetésben öíegy Európába, 
küldetésének azonban nincs titokzatos 
jellegé.

Weygand visszarepült 
Algírba

Viehy, máre. 12.
Weygand tábornok, a francia kor

mány afrikai főmegbiizottja, kedden 
repülőgépen visszautazott Algírba. Vi- 
chyből, beavatott helyről azt jelentik, 
hogy a francia kormánynak Weygand- 
dai az északafrikai gyarmátbirtokök 
védelmi rendszabályairól . folytatott 
tanácskozásai teljes egyetértésre vezet
tek az összes illetékes tényezők között. 
Ez vonatkozik mindenfajta külső be
avatkozással szemben való egyöntetű 
fellépésre is.

Cenzúra 
és korlátozások 

Bulgáriában
Szófia, máre. 12.

Bulgáriában újabb rendelettel kor
látoztak a vasúti, a posta- és távbe
szélőforgalmat Ez utóbbit főleg a 
cenzúra bevezetése tette szükségessé. 
A vasúti korlátozások terén tekintetbe 
vették a külkereskedelem szempont
jait is, mert a korábbi intézkedéseket 
a kereskedelmi körök sérelmezték.

A bolgár ellátásügyi kormánybiz
tosság korlátozta továbbá a szappan
fogyasztást, valamint a kávé- és tea
forgalmat is.

Három kis halott
Halállal, három bimbózó magyar1 

élet szörnyű pusztulásával végző
dött az iskolában a gyermeki, kí
váncsiság, másik három kis diák 
pedig a- kórházi ágyon súlyos sebei
vel és talán egész életére nyomorék 
marad. A hat gyerek közül az egyik 
furcsa fémdobozt mutogatott a töhn 
binek és addig piszkálta, míg fel
robbant és ölt. Kézigránát volt, a 
nyomozás eddigi adatai szerint, ag 
utcáról, egy gödörből szedték feh 
Kézigránátok ma ezrével/talán száz
ezrével robbannak a világ külön
böző részein, katonák nagy tömegei 
cipelik őket az övükön, vagy a háti
zsákjukban, amint hogy a kézigrá
nát. azért is készül, hogy a katona 
lehetőleg öljön vele.

A harctereken — sajnos, sok van 
ma a földön — ott is a helye, de mit 
keres a kispesti békés utcán? Ki 
dobta a városháza melletti gödörbe?

Magyarországon, hála Istennek, 
a kézigránát még nem tartozik a. 
polgári elet mindennapi használati 
tárgyai, közé és a nyomozás legfőbb 
kötelessége most éppen az, hogy 
megállapítsa, hogyan kerülhetett 
mégis az iskolásgyerekek kezébe. 
Kézigránát nálunk csak katonai 
raktárban lehet, az onnan legális 
úton ki nem kerülhet, ellopása pe
dig olyan büntetés kockázatával jár, 
amelyet pusztán csinytevési haj
lamból senki sem kockáztat.

A nyomozás dolga megállapítani, 
ki és milyen célból tulajdonította el 
a gyilkos szerszámot, az illetékes 
polgári vagy katonai bíróság dolga 
pedig a bűnös példátadó felelősségre 
vonása, nemcsak azért, mert a rob
banás a szebb magyar jövő reimény- 
sógei között végzett gyilkos pusztí
tást, hanem már azért is, mert a 
robbanás egyáltalán bekövetkezhe
tett.

Eltiltották az újságírás 
tót a Pesti Újság volt 

szerkesztőjét
Az Országos Sajtótanács III. számú 

tanácsa, dr. Dulin Elek miniszteri ta
nácsos, az Országos Sajtótanács elnök- 
helyettesenek elnökletével és dr. Sza- 
bolcska Mihály kir. közigazgatási bíró, 
sági ítélőbíró előadásában tárgyalta 
Z7j/ Károly, a Pesti Újság volt 

I szerkesztője és a Virradat volt munka
társa, az Országos Sajtókamara újság- 

i írói, főosztálya I. szakosztálya tagjá
nak fegyelmi ügyét. A Sajtókamara 
elsőfokú, fegyelmi bíróságának ítélete 
ellen ugyanis a királyi ügyész felleb
bezéssel élt.
* Az Országos Sajtótanács a bizonyí
tási eljárás lefolytatása, továbbá a 
budapesti királyi főügyész képvisele
tében megjelent vitéz dr. Széchy Ist
ván főügyész-helyettes vádindítványa, 
valamint a vádlott Uy Károly véde
kezésének meghallgatása után ítéletet 
hozott, amelyben Uy Károlyt az új
ságírói foglalkozást tisztességtelen jö
vedelemszerzésre való felhasználásá- 
naJc vétségében bűnösnek mondotta ki 
és ezért őt a kamarai tagsággal járó 
foglalkozástól való elmozdításra Ítélte.



A nagyváradi Szigligeti Színház is 
bemutatta a „Hojnaledik*' című 

erdélyi drámát
Múlt ősszel mutatta be nagy sikerrel a 

Magyar Színház Fekete Istvánnak, a ki
tűnő írónak „Hajnalodik" című első szín
művét, amely tudvalevőleg a román meg
szállás alatti Erdély életéről szól s utolsó 
felvonása bemutatta a magyar csapatok be
vonulását az elszakított országrészbe. A 
dráma cselekménye Nagyváradon játszódik. 
Ezt a, darabot néhány nappal ezelőtt a 
nagyváradi Szigligeti Színház is előadta s 
mint a bemutatóról most érkezett tudósítás 
mondja, hatása leírhatatlanul lelkes volt. 
Annál is inkább, mert a Szigligeti Színház
ban a darab utolsó felvonását kibővítették 
azokkal a megható, részletekkel, amelyek 
Nagyváradon á bevonulás reggelén valóban 
lejátszódtak. így atz utolsó jelenetben nem
csak egy magyar ezredes jelent meg tölgy- 
faleveles rohamsisakban a színen, hanem egy 
egész csapat magyar katona, magyar rend
őrök és csendőrök, magyarruhás, virágot- 
hintő lányok kíséretében s a hátsó színfal 
ebben a jelenetben teljesen kinyílt, úgyhogy 
látható lett a színház előtti tér fellobogózott 
képe. A közönség még most, félévvel a be- 
vanulás utóm is, könnyes szemmel, ujjongó 
lelkesedéssel nézte a színjátékot, amely a 
legközvetlenebb múltat idézte fel benne. 
Ilyen hatása még nem volt Váradon szín
darabnak. Érdekes megemlíteni, hogy a be
mutatót megnézte egy román konzul és égy 
román püspök is, de az előadás vége előtt 
mindketten elhagyták páholyukat.

GUGGOLVA 
IN-DULJ!

Furcsa járási gyakor
latokat tart egy hét 
óta külön tornatanár 
irányításával Ap át - 
h y Imre, a Nemzeti

Színház fiatal művésze. A színház ugyanis 
Svend Borberg „Hol az igazság!" c'. 
fantasztikus játékára készül, amelynek egy 
része egy v á nd o r c i r k usz életét 
mulatja be. Ebben a dán darabban Apálhy 
Imre tömpét játszik s így kénytelen 
lesz majd a színpadon guggolva járni, 
éppúgy, mint az Opera egyik híres gyerek
balettjében, a Törpe gránátosban a címsze
replő. Apáthy ruhája tel j e s e n elta
karja a térdet, úgy, hogy a közönség 
nem veszi észre majd, hogy a színész gug
golva játssza végig szerepét. Az 
érdekes drámában kettős szerepet kapott 
Szeleczky Zita és egy összenőtt iker
párt játszik Szabó Sándor és U n g v ár y 
László.

Oskutatás a Beethoven=csalá<lban
A megszállott Belgiumban a 

kutatások tisztázták Beethoven leszármazá
sának kérdését s a nagy zeneköltő őseit egé
szen a XV. századig összeállították. Az ős
kutatás folyamán kiderült, bogy Beethoven 
egyik ősanyját 1595-ben, mint boszor
kányt elégették. A szarvasmarha
tenyésztéssel foglalkozó családban Beetho
ven dédapja volt az első, aki szakított az 
állattenyésztéssel és pék lett. A zeneköltő 
nagyapja már udvari karmester volt 
Bonnban, de a zenei tehetség már ő előtte 
is feltűnt a családban, mert apját a me- 
chelni templom orgonistája énekelni ta
nította.

KÉT UJ SZEREPLŐJE VAN az Opera
ház ma esti Falstaff-előadásának. Alicet 
ma énekli először Orosz Júlia, Annuskát 
pedig H o r á n y i Karola.

A FIGARO HÁZASSÁGÁBAN VIZSGÁZ- 
NAK pénteken délután félnégykor a hfa- 
dách-Szinházban a szinészegyesületi iskola 
Növendékei. Az előadást Pünkösti An
dor tanár rendezi. A vizsga előtt a növen
dékek márciusi ünnepséget tartanak.

Megfázott,
Köhögést, rekedtséget, náthát, hurutot enyhít a

PUHIMANN-TEA
Minién gyógyszertárban kapható.

Európa 
nem válaszol
Szabályos hajóavatás volt 

pezsgővel és díszes szertar
tással a filmirodában, A 
keresztelőt báró Prónay 
Györgyné, az ismert társa
ságbeli szépasszony végezte, 
abból az alkalomból, hogy 
az „Európa nem válaszol" 
utolsó felvételei napján, 
Radványi Géza rendező 
utasítására felépítették an
nak a tengerjáró luxusgő
zösnek pompás fedélzetét, 
melyen a film elevenen fór 
dulatos, drámai és derűs 
cselekménye játszódik. A 
filmegyüttes, élén Tasnády 
Fekete Máriával, Titkos 
Ilonával, Petrovich Szve- 
tiszlávval, Kiss Ferenccel, 
Somlayval és Gregussal, bár 
ezúttal a forgatógép len
cséjén kívül, de igen élén
ken közreműködött a való
ban nem mindennapi ke
resztelőn.

Cary Grant, a HéP- 
szerű amerikai aniorozó a 
hőse a legközelebbi RKO- 
filmnek. Az új film címe: 
„Közbelép a feleségem**, 
bemutatója a közeljövőben 
lesz az egyik előkelő nagy 
premiermoziban. A közbe
lépő feleség „édes** szerepé
ben a bájos Iréné Duniiet 
látjuk viszont.

*

Egrysífcmárf játszik
Percnyi László a „Havasi 
napsütésben". Percnyi, Rát- 
honyi Ákos rendező legna
gyobb ámulatára bravúros 
sí figurákkal szórakoztatta a 
mátrai „külsők" alatt a 
film összes szereplőit. De 
könnyít volt neki: Perényi 
kitűnő sportember is. Ellen
ben Turay Ida és Tolnay 
Klári... hát igen, de azért 
ők sem jöttek zavarba.

MEGHALT EGY EGYKORI HÍRES MA
GYAR ZONGORAMŰVÉSZNŐ: kapuvári 
Kapu Vilma. Koncertkörút jai során csak
nem az egész világot bejárta s még a cári 
udvarban is adott hangversenyt. Diplo
máját még Liszt Ferenctől kapta. Cegléden 
temetik el.

EGY HÍRES ANGOL ZENÉSZ IS ELTÁ
VOZOTT AZ ÉLŐK SORÁBÓL; Sir Wal- 
ford D avie s. Zenei csevegéseiről az angol 
rádió hallgatóihilliói ismerték.

TARNAY ERNŐ EMLÉKÉRE harminc
négy népszerű szereplő felléptével műsoros 
délutánt tart március 25-én 4 órakor a Víg
színház. A bevezetőt Harsányi Zsolt 
mondja. Jegyek már kaphatók a színház 
pénztárában.

SZÍNHÁZ
OPERAI! AZ: Fafetaff (‘/tó). — NEMZETI:

Kegyeno (V«S).. — KAMARA: Kaland —
"JA"ACH: Négy asszonyt, szeretek —
'J.0’ Hattyuda1 (’/tó). — MAGYAR: Gyergyói bal (»/<8). — MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: 
Szegény gazdagok (filmelöadás, 5 és' ‘/tó-kor).

FŐVÁROSI OPERETT: Fityfiritty (‘/tó).
—• ANDRÁSSY: Ne játssz a szerelemmel (8). —■ 
PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel 
arra... (</:9). — ERZSÉBETVÁROSI: Dankó 
Pista nótafája (‘/tó, 8). — JÓZSEFVÁROSI: Az 
ördög nem alszik (‘/tó, 8). — KISFALUDY: 
Nehéz ma férjhez menni (‘/tó, 8). — KOMÉDIA 
ORFEUM: Kassner, a varázsló (‘/<9). — KA
MARA VARIETÉ: Tabáni álom (’/:9j. —
ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9).

RÁDIÓ
1941 MÁRCIUS 12, SZERDA

BUDAPEST I.:
16.15: „A Nemzeti Bábszínjáték kulisszái mö

gött.** Közvetítés a legújabb fővárosi színház
ból. — 16.45: Időjelzés, időjárás jelentés, hírek.
— 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: 
A Rádió Szalonzenekara. — 18: „A vereokei 
csata és a tatárdúlás.** Nyiry "László ny. vk. 
ezredes előadása. — 18.39: Hanglemezek. — 19; 
Hírek magyar, német és román nyelven. — 
19.20: „Magyar önismeret.** — 19,25: Az Oj>erá
húz előadásának ismertetése. — 19.30: Az Ope- 
íaház előadásának közvetítése. „Falstaff.** — 
Az I. felvonás után kb. 20.15: Külügyi negyed
óra. — A. II- felvonás után kb. 21.20: Híréit, 
időjárásjelehtés. — Az előadás után kb. 22.40: 
Azonos Budapest II. műsorával. — 23: Hírek 
német, olasz, angol és francia nyelven. — 
Utána kb. 23.25: Szabó Kálmán jazz-hármasa.
— 24: Hírek.

BUDAPEST II.:
18: Batáry József hegedül, zongorakísérettel.

— 18.30: Olasz nyelvoktatás. — 19: A Rendőr
ség fúvószenekara. — 20: Hírek. — 20.10: Ci
gányzene. — 21.10: „Régi erdélyi városok.** Ko
lozsvár. Irta Csapody Csaba dr. — 21.35: Idő
járásjelentés. — 21.40: Szórakoztató hang
lemezek.

MOZI
ADMIRÁL (353-707): Salva Kosa kalandjai. 

f/H, ‘/tó, »/«8, VtlO, V. Vű-kor is) — ALKOTÁS 
(355-374): Tűzkeresztség. (*/<4. ‘/tó, ‘/tó, ‘/<10) —
ANDRÁSSY (124-127): Mindenki mást szeret. 
(’Ú4. ’/i6, ’/tó, ’/ilO, V ’/dO, a/d2, 2, 4, 6, 8, 10) — 
ASTRA (154-422): örömapa. (Előadások: */<4,

Francia vígjáték. Az ANDRÁSSY SZÍNHÁZ és az Idei színházi szezon legnagyobb eseménye! 
Szombaton, március 15-én délutáni előadás, olcsó helyárakkal!

Ma...
Tegnap ... 
Holnap . ,.

A közelmúltban fejezte be 
nagy sikerrel — amint az 
a vetítésnél kiderült — 
Bánky Viktor, a kiváló ren
dező, atz évad legkülönösebb 
hangú, forró szerelmi drá
máját: a „Ma, Tegnap, Hol- 
nap"-at. Az az orvosi pro
bléma, melynek szövevényén 
egy lebirhatatlan szerelem 
lázas szépsége, ■ izgalma és 
szenvedélye bontakozik ki, 
döbbenetes erővel jut kife
jezésre Szilágyi Szabó Esz
ter, Jávor Pál és Somlay 
Artúr kitűnő drámai hár
masánál. De jelentős része 
vaui a sikerben Vaszary 
Piri, Sittkey Irén és Mály 
Gerő ragyogó alakításának 
is. A „Ma, Tegnap, Hol
nap" közeli heteink nagy 
íilmeseménye lesz.

’M, ‘/tó, VdO, v. ’/Ű-kor is) — ÁTRIUM (153- 
034): Elnémult harangok, (‘/tó, ‘/tó, ‘7:10, sz., v. 
■M-kor is) — BELVÁROSI (334-563): A mene
külő asszony. (4, 6, 8, 10, v. jobb t. 2, 4, 6, 8, 
10, bal t. »/<3, ’/.5, «/<7, ’/.9) — BELVÁROSI
HÍRADÓ (181-244): Cigarettafüst (filmnovella). 
A világ gyarmatosításának története. Székely 
bál. Színes rajzfilm. Magyar, Ufa. Luce és Fox 
Híradók. (Folyt. egyórás előadások 10—24
óráig) — BÉKE (291-038): Hétszllvafa. (5, 7, 
9. v. ‘/tó, '1,4, ‘/tó, ‘/tó, '/:1<1) - BODOGRAF
(149-510): A menekülő asszony, (’/rf, ’/i6, ‘/tó, ‘/110, v. 
’.s’O, '/:12, ‘/tó-kor is) - BROADWAY (422-722): 
Egy esik és más semmi. (*/-4, ‘/s6, ‘/tó, ’.úlO, sz., 
v. '/:? kor is) - BUDAI APOLLO (351-500): 
Hétszllvafa. (V:5, 8/*7, 9, v. ‘/s2, ‘/?4, ‘/tó, ‘/tó, 
‘7:10) — CAPITOL (134-337): Kék Madár. (11, 
'Iá. */:4, ‘/tó, '1,8. >/sl0) - CASINO (383-102):
Hatosfogat. (‘/tó, 8/tó, *7*110, sz., v. Vd-kor is) — 
CITY (111-140): Clsco, a száguldó lovas. (8/<6, 
8/<8, ‘IM, sz., v. ’M-kor. is) — CORSO (18-28-18): 
A kegyelmes úr rokona. (‘/tó, '1,8, ’/dO, sz., v. 
'/:4-kor is) — CORVIN (138-988): Jud Süss. 
(V:4, ‘/tó, ‘/tó, ’/slO, v. ’/s2-kor is) — DAMJANICH 
(425-644): Az örömapa. (V«4, *7*6, ‘/tó, v. 2,
4. 6, 8, 10) — BÉCSI (125-932): Allpang. ('M.
’/tó, VdO, sz., V. ’/d-kor is) - ELDORADÓ (133- 
171): Giil Baba. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) — 
ELIT (114-502): Hatodik emelet. (4, 6. 8, 10, v. 
2-kor is) — FLÓRA (Kispest. 146-702): Tokaji 
aszú. (8/:5. 7, 9, v. 'Iá, ‘/tó, 'Iá, ’/dO) — FÓRUM (189-M3): Kilenc agglegény. ('Iá, '/.8, 
»/d0, sz., v. Vd-kor is) - GLÓRIA (427,521): 
Hétszllvafa. ('Iá, */<7. 9, sz. ‘/H. «/rf, Vs8, 
V.10, vas. V«2-kor is) - HÍRADÓ (222-499): 
Albánia. A világ gyarmatosításának története. 
Székely Sál. Színes rajzfilm. Magyar, Ufa, 
Luce és Fox Híradók. (Folyt, egyórás előadá
sok 9—^24 óráig) - HOLLYWOOD (225-003): 
Zárt tárgyalás. ('.':4, 'Iá, ‘A8, >/d0, v. «/:2-kor 

Szerelemből nősültem. 
r«?’ ?Z v- ‘/:2-től) - IPOLY (292-626): Csintalan férjék. ('1,4, 'hS, 'Iá V-10 
v. ’/á-kor is) - JÓZSEFVÁROSI (134-644): 
Hétszllvafa. ('M, 'Iá, VdO, v. */:2-kor is) — 
KAMARA (423-901): Tóparti látomás. (11, 2, 
4, 6, 8, 10) — KORONA (353-318): Nápoly a eső
tök füzében, (’/d, 'Iá, '1,8. */d0, v. %2-kor is) — 
KULTUR (3S6-193): Nápoly a csókok füzében. 
(5, ‘Iá, 'IM. v. ’/.3-től) — LLOYD (111-994):
Hazajáró lélek. (*/d, 'Iá, 'M0, v. */i2-kor 
is) - NYUGAT (121-022): Hétszllvafa. ('1,5. 7, 
’/slO, sz. 4, fi, 8, 10, v. 2, 4. 6, 8, 10) — ODEON (422-785): Hétszllvafa. (>/.5, «/d, >Z10, sz. >/d 
'IM, ‘Iá, ’/dO, v. >/ű-kor is) - OLYMPIA (423- 
n^:,.Az öjöniapa. (11, 2, 4, 6. 8, 10) - OMNIA (lJJ-Ua): A kegyelmes ur rokona. (5. ‘/i8. ’/dO. 
sz., v. 4, 6, 8, 10) _ ORIENT (114-926): Igen 
vagy nem. (l/d, >/:6, '1,8, */d0, v. ’tó-kor is) - 
OTTHON (146-447): Sehubert-szerenád. (‘/<4, '/<6, '/<8, VdO, v. </c2-kor is) — PALACE (231- 
223): Frankenstein fia. (11. 2. 4. 6. 8. 10) —
PÁTRIA (145-673):. A kolostor lilioma. (4, 6. 
8. 10, V. 2-kor is) — PHÖNIX (223-242): Hét- szllvafa. (11, 1. 3, 5, ‘/<8, */d0) — RADIUS
(122-008): Iréné. ílú'6, 8/.8. V.10, sz., v. Vd-kor 
is) — REX (228-020): Elsodort asszony. (V.5,’/<7,9 

‘/l6’ ‘/fS* v- ‘/ít-kor isi — RIALTO(224-443): Az Ifjú Edison. (U, 1, 3, 5, '/.8, '/ilO V. 10, 12, 2, 4, 6. 8, 10) — ROYAL APOLLÓ 
(222-002): Olaj város. ('It5, 7, */:10, sz., v. 2-kor 
íuj — SAVOY (146-040): A kolostor lilioma, 
(’/d, >A6, '/á, ’/dO, v. */d0, >7:12, ’/:2-kor is) — 
SCALA (114-411): A Manderley-ház asszonya, 
(‘/tó, 7, VdO, sz.. v 2-kor is) — SIMPLON (268- 
999): Hazajáró lélek, (“d, ' "
’/:2-l:or ig) _ STEFÁNIA 
Balalajka. (Hétk. 5, 7. 9. v. >/d0) — f--------- Z:
(11, 'lű, %4, 'IM, >/tó,' VtlO) 
Hétszllvafa. (11, 'Iá, s/<4, V.6, v.
’M, 'liB, ‘/<8, 8/d0) — TÚRÁN (120-003): Nápoly 
a csókok tüzében. (11, '1,2, 4, 6, 8, 10) — 
URÁNIA (146-046): A nyugati győzelem. (5, ’/.8, 
*/d0, ez., v. ’/.S-kor is) — VESTA (222-401): 
Cserebere. (11. 'Iá. V:4. ‘/tó. ‘/tó. ‘/H0. v. 11, 2, 
4 6, 8, 10) - ZUGLÓI (296-309): Maradj! (5, ‘/<8, 
‘/ÜO, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8. 10)

,______ 9

v.

‘/tó, ‘/tó,
(Kispest,IXLUIl/K. U, I, U, V. *7í2, l/»4,

STÚDIÓ (225-276): Hatodik 
TIVOLI ..........
•/tó, ’/dO, v. 'Iá,

*/í10, v. 
349-338): 
‘/tó, ‘/tó, 
emelet. 

(325-602):

tesztet
magyar biricőzőbírákban
A tengelyállamok birkózó sportjában nagy 

a kereslet a magyar birkózóbi rákban. Ma
túra Mihály ma már úgyszólván állandó 
vendég Németországban, mert a németek
nek valamennyi nemzetek közötti mérkőzé
sére őt hívják meg vezető bírónak. A lég. 
közelebb március 26-án szerepel Matúra 
Németországban, Niirnbergben, ahol a né
met—finn válogatott mérkőzést vezeti.

Olaszország szintén magyar bírót hív 
nemzetközi versenyeire. A március 30-án 
Bolognában rendezendő olasz—német mér
kőzésre dr. Papp László, a- magyar birkózók 
kapitánya kapott meghívást, mint vezető 
bíró, Papp is Matúra is elfogadta a meg
hívást.

Afo naoyíréoingr,
Oélfön.

A válogatott keret tagjai ma délután 3 
órakor a Beszikárt sporttelepén tréninget 
tartanak Fábián József szövetségi kapi
tány* vezetésével. A belgrádi magyar-jugo- 
szláv és az újpesti magyar-jugoszláv b) 
mérkőzésre a kapitány 33 játékost jelölt ki, 
akik közül harmincán vesznek részt a mai 
tréningen. A meghívott játékosok:

Csikós, Szabó kapus, Szűcs (Szolnoki 
MáV.), Pákozdi, Kispéteri, Bíró, Csókái hát
véd, Sárosi III., Pázmándy, Négyest, Pol
gár, Tóth (Gamma), Szálai, Lázár, Sződi 
fedezet, Kincses, Lukács (Nagybánya), Be- 
recz, Sárosi I., Kovács I. (Nagyvárad), Cseh, 
Zsengellér, Fűzi, Bodola, Spielman, Kiszely, 
Gyetvai, Pintér, Tóth (Újpest), Kemény csa
tár. A tréning alól felmentést kapott Ba
kon, Tóth (Szeged), Olajkár II.

Fábián József szövetségi kapitány kije
lentette, hogy a két csapatot csak hétfőn 
este állítja össze, mert figyelembe veszi a 
végleges döntés előtt a vasárnapi formá
kat is.

A MAGYAR-OLASZ főiskolai vívóver- 
seuyre az olaszok a hardvívásban I’intout, 
Daret, Tamborát, a tőrvívásban Platónt. 
Tamborat, Ma&cheratat, a párbajtőrvívás
ban ugyaucsak Fintorít, Tamborat és Ma* 
scheratat szerepeltetik. A. magyar-oos? vízi- 
pólómérkőzóst az olaszok lemondták s így 
a mérkőzés elmarad.

BERLINBEN március 28. és 31.' között 
rendezik a nemzetközi műkorcsolyázó
versenyt, valamint a jéghokkitornát, amely
nek keretében sor kerül a Budapest—Bécs—' 
Berlin mérkőzésre is. A műkorcsolyázásr* 
ölsz, magyar, svéd, svájci, jugoszláv és ro* 
mán versenyzők készülődnek a németed 
inellett. A jéghokkitorán Magyarországi 
Svájc, Svédország és Németország csapata 
vesz részt.

DR. KAMMERMAYER OSZKÁR, az Eve
zős Szövetség kajakszakosztályának elnökei 
csütörtökön este háromnegyed 8 órakor ,>Á 
kajaksport fejlődése Magyarországon** cím' 
mel előadást tart a rádióban, Budapest I* 
hullámhosszon.

SZABÓ MIKLÓS holnap Berlinbe utazik* 
ahol résztvesz a Deutschlandhallo fedett* 
pálya atlétikai versenyén.

A DÉLAMERIKAI labdar'-gó bajnoksá
got Argentína nyerte veretlenül. A Sántít 
goban, Chile fővárosában rendezett nyo1*®* 
napos tornán Chile, Argentína, Peru, ürü’ 
guay és Ecuador vett részt. Az utolsó Dió®' 
kőzésen Argentína 1:0 arányban verte C&' 
let. Bajnok Argentína 8 pont. 2. Urugu®^ 
6 p. 3. Chile 4 p. 4. Peru. 2 p. 5. Equador 0 P'

— A Rákosi-dijban a galopszezon 
nyitó napjának főeseményében, a legutóbb 
tervek szerint a következő telivérek indu1' 
nak: Addio Maré (Stielly fhgy), Alb«< 
(Paliagh), Taifun (Fctting K.), Futóbolo® 
(Hujber), Hali Gani (?), Dobverő (Mészár® 
fhgy). éiber (Dósai), Bogáncs (Mészár0®'’ 
Aratás (Blaskovies), Ary (Pintér), Bala®® 
•Tóth A.).

— Évike biztos indulónak tekinthető 
Pestmegyei hendicepben, a majd a köj'®
kező héten a Káposztásmegyeri díjban.

KESERŰ VÍZ <



jA cenzúra 
és a szegény 

nyilasok
Pokolgép robbant 

egy isztambuli szállodában
Cenzúrára hivatkozik a nyiláé Pesti Új

ság, amikor pétitől:ha szedett cikkecskében 
magyarázza, miért nem válaszolt „a Ko- 
varcz-ügyben elhangzott sajtótámadásokra**.

Hát ez kényelmes megoldás.
Ismerem én is a cenzúrát, volt alkalmam 

megismerkedni a sajtóellenőrzés céljaira 
felállított bizottságok működésével. Azon
ban nem szeretem kerülgetni a forró kását 
és nyilas módra magyarázgatni bizonyos 
cikkek elmaradását, azért őszintén kijelen
tem: elképzelhetetlen, hogy á magyar cen
zúra .no engedte volna a nyilvánosság elé 
az olyan nyilatkozatot, amelyben például a 
nyilaspárt azt közli, hogy kizárja „.minden 
idők legnagyobb világnézeti mozgalma po
litikai szervezetéből** a bírósági ítélet elől 
megszökött Kovarez Emil urat.

Ép magyar ésszol ezt a választ várta 
volna az embetr...

Dekát — !
Kendben van, a nyilasok ragaszkodnak 

Kovarez testvérhez. De akkor legalább áll
janak ki bátorsággal és kitartással melléje | 
s ne hivatkozzanak, az ádáz 
amely nem engedi válaszolni 
ártatlan zöldingeseinket.

Habár — ?
Esetleg tényleg valamilyen

zura“ okozza ezt a lapuló dinnyékre emlé
keztető hallgatást. Mert azt is olvastam, 
hogy a nyilas párt — nem túlságosan ere
deti, de korszerű terminológiával — azoni 
a véleményen van, hogy aszongya „minden 
nyilatkozattételiének idejét egyedül és ki
zárólag maga határozza meg“ s nem be- 
folyásoltatja magát lapok ideges türelmet
lenségétől.

Vagyis — ff
A. Nyilas Öncenzúra Egyedíilhatározó Fő

szerve döntött s nem látta elérkezettnek a 
nyilatkozattétel idejét Kovarez Énül siral
mas szökése ügyében...

Ha azonban nyilasék nem akarnak (nem 
tudnak, vagy nem mernek) határozni egy 
ilyen ügyben, akkor legalább ne a Cenzúrá
ra való hivatkozással rejtsék el főjüket 
kerge strucc módjára saját homokjukba.

Háromszoros kacsintással
és lenyűgöző ön-cenzurával ; 

küldöm e pár sort és maradok 
szeretett hívük: '

Vasmacskakovácsy Szvetozár, I 
budai villa-, autó- és ’ I 

csizmatulajdonos jelölt. j

cenzúrára, 
szegény kis

fajta „cen-

„Vége a jutagondnak..."
Kaptuk az alábbi levelet:
Tekintetes Szerkesztőség!
Nagy érdeklődéssel és örömmel olvastam 

nagybecsű lapjuk szombati számában „Vége 
a jutagondnak — itt a magyar roslzsák" 
című cikküket, amely bennünket, magyar 
gazdákat, nagy gondunk megszűnéséről ér
tesít. Mezőgazdasági életünk, malmaink és 
mi, gazdák szintén, egyre erősebben érez
tük a zsákhiányt és most valamennyien 
örömmel üdvözöljük a szegedi jutagyár 
nagyjelentőségű új zsákkészítési eljárását. 
Mindnyájunkra megnyugtató az a tudat, 
hogy van az országnak legalább egy olyan 
gyára, amely „rosí“-anyagból való zsák
készítésre rendezkedett be. Azonkívül örö
münket megsokszorozza az a tény is, hogy 
ezentúl, importált áru helyett, magyar mun
káskéz, magyar anyagból készítheti, a ma- \ 
gyár gabona befogadására szolgáló zsákot.

Hazafias tisztelettel:
dr. B. I. ;

egy szolnokmegyei okleveles gazda, 
birtokos. j

— Külföldi vásárlások a tenyészállatvásá- 
**<*n. A külföldi gazdák köréből ez évben is 
Békán érdeklődnek a budapesti mezőgazda
sági kiállítás alkalmával kiállítandó to
jtészállatok iránt, mert a kiváló magyar 
állattenyésztés .anyagából itt kívánják be
szerezni szükségletüket. A magyar kormány 
• külföldiek tenyészállatvásárlásának elő- 
JteMítására iga? jalantős WwaéáyeM 

könnyítéseket engedélyezett, amelyek ee- 
•“ségé'vel a külföldi gazdák minden nchéz- 

nélkül bonyolítják le vásárlásaikat.

Isztanbul, márc. 12.
(NST) A Pera-palotában, Isztanbul 

egyik lege: őkelőbb szállodájában ked
den este tíz óra után pokolgép rob
bant. A robbanás a szállodában nagy 
károkat okozott. Az alsó helyiségek-

ben tűz ütött ki, de még idejében sike
rült eloltani. A bombaszilánkok több 
embert megöltek és számosat meg
sebesítettek. A. robbanás pillanatában 
egy villamos haladt cl a szálloda előtt 
s a bombaszilánkok a villamoskocsit 
is súlyosan megrongálták.

A szófiai angol bővet poggyászában 
robbant két időzített pokolgép

Március 15-én 
lobogódíszbe öltözik 

a főváros
A március 15-iki nemzeti ünnep al

kalmából Szendy Károly polgármester 
a következő nemzeti színnel szegélye
zett falragaszokon hívta fel a főváros 
lakosságának figyelmét a házak fello
bogózására:

„Március Í5-én, a magyar szabadság 
ünnepén, öltsön lobogódíszt a. főváros. 
Büszkén a múltra, bízva a jövőben ün
nepeljük ezt a napot."

Tíz perccel azután, hogy George 
Rendeli, a volt szófiai brit követ 
leányával és kíséretével megérkezett 
a Pera Palace Hotel-ba, hatalmas bom
barobbanás rázkódtatta meg a szál
loda épületét és csakhamar jajveszé
kelés hangjai töltötték be a levegőt. 
Kiderült, hogy a követ podgyászának 
kicsomagolásánál két észrevétlenül be
cseni peszet kézitáska, amelyekbe úgy
látszik időzített pokolgépeket rejtettek 
el, robbant fel. Az eddigi jelentések 
szerint a robbanásnak három halálos

és tíz többé-kevesbbé súlyosan sebesült 
áldozata van.

Rendeli követ leánya, aki atyjával 
‘együtt^ sértetlen maradt, elmondotta 
az újságíróknak, hogy egészen a ki
csomagolás kezdetéig nem vették ész
re azt a két idegen kézitáskát, amely 
a. Szófiából elszállított, nagymennyi
ségű utazó holmi között húzódott 
meg. Mint l^iderült, egy harmadik 
ilyen pokolgépet tartalmazó táskát is 
találtak a podgyászban, közel 120 
kilogram súllyal, ez azonban nem 
robbant fel-

Birmingham 
bombázása

Berlin, márc. 12.
Német harcirajak — mint a Német 

Távirati Iroda értesül — a szerdára 
virradó éjszaka szép sikerrel ütöttek 
rajta Birmingham és egy dél parti ki
kötőváros hadicélpontjain. A repülök 
sok tüzet és robbanást figyeltek meg. 
(AfTZJ

Három halottja és tíz sebesültje van 
az isztanbiili bombamerényletnek

it környező házak összes ablakai 
betörtek.

A szálló mellett lévő antikváriumban 
a robbanás következtében tűz kelet
kezett és a könyvek elégtek. A robba
nás idején az utcán még meglehetős 
sok ember tartózkodott és az emberek 
között a robbanás nagy pánikot idé
zett elő.

Az azonnal megindított nyomozás 
során

négy embert letartóztattak.
A nyomozást folytatják.

Isztanbul, márc. 12.

(Búd. Tud.) Az isztanbuli Pera vá
rosrész Palota-szállójában történt bom
bamerényletnek

három halálos és tíz súlyosan se
besült áldozata van.

Az áldozatok között van Rotha volt 
angol kereskedelmi attasé fia is.

A robbanás oly erős volt, hogy több
száz méternyi körzetben hallani lehe
tett. Nemcsak a Palota-szálló, de

X

Több előállítás 
a rendőrségen a kis
pesti robbanás miatt

ú

Ki a bűnös?
A kispesti polgári iskolában történt 

tragikus végű robbanás ügyében a ha
tóságok a legnagyobb eréllyel folytat
juk a nyomozást. Egyelőre még csak 
annyit tudtak pontosan megállapítani 
a kihallgatások során, hogy a három 
diák halálát okozó kézigránátot Szi
geti Sándor minden valószínűség sze
rint

a kispesti városháza környékén 
találta

egy bokor alatt, .vagy pedig egy gö
dörben. Az iskolába siető kisdiák a 
csomagot magával vitte s az osztály
ban kibontotta. Most arra irányul a 
nvomozás munkája, hogy megállapít
sák, honnan kerülhetett ki a kézigrá
nát és ki helyezte el a veszedelmes 
robbanóanyagot a kispesti városháza 
körül lévő térségen. A vizsgálat során 
ezideig több előállítás történt.

Kispesten, de egyebütt is nagy’ rész
vétet keltett a szörnyű tragédia, mely
nek három halottja van. A temetés
ről mindezideíg nem történt intézke
dés. A kórházban lévő sebesültek kö
zül a könnyebb sérülteket ma elbo
csátották. Két kisdiáknak, Kovács 
Sándornak és Móré Ferencnek az ál
lapota eléggé súlyos. Tóth Lajosnak 
pedig, a harmadik sebesültnek, szeme- i 
világát veszélyezteti az arcába csapó

dott repeszdarab. A Szent István- 
kórházat szinte

percenkint hívják fel telefonon, 
a közönség széles rétege érdeklődik a 
robbanás sebesültjeinek állapota 
iránt. A kispesti iskolában a vizsgá
lat befejeződött, és már ma délelőtt a 
Tl/b osztály kivételével minden tante
remben rendesen folyt a tanítás.

történetét

Egy vonzó menyecske 
elmondjak

SZEPSEGENEK ES
SZERENCSÉJÉNEK

JL®

ÖRÖM.
AZ EMBER ÉLETE.
HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE

Holdanként
1000 pengőért veszi 
meg a főváros a mátra- 
vidéki centrálé telkét
A főváros vezetősége hosszas tárgya

lások után végleg megállapodott azok
kal a birtokosokkal és telektulajdono
sokkal, kiknek ingatlanán építik fel a 
mátravidéki centrálét. A megállapo
dás szerint a főváros ezer pengőért 
veszi át katasztrális holdját a beépí
tésre kerülő területnek. A megállapo
dást hamarosan aláírják. Amint a tu
lajdonjogi kérdéseket tisztázták, azon
nal hozzákezdenek az alapozási mun
kálatokhoz, továbbá utat és iparvá
gányt is építenek. A gépi berendezése
ket már régebben megrendelte a fő
város és azok elkészítése folyamatban 
van.

■— Przemysl világháburiis védőrségc (tisz- ' 
tek ég legénység) március 23-án, vasárnap 
11 órakór — a hősi védelem 26. évfordulója
alkalmából -w megkoszorúzza a Margit-híd 
budai hídfőjénél lévő hősi ejnlóket Gyüte, 
kezás délelőtt háromnegyed 11-kor az em
lékmű előtt.

í „Néhány hete még szürkének és 
i jelentéktelennek látszottam" 

mondja X. kisasszony..,
I „25 éves koromban félni kezdtem, hogy l
I pártában maradok. Gyakran eljártam tán- 
I colni, de egyik férfi érdeklődését sem sf-
I került magam iránt felkeltene Egyik kö- í 
I zelmultban férjhezment és nálam fiatalabb ■ 

barátnőm bizalmába avatott: „Az üde, )
I tiszta arcbőr,-a vonzó areszín — mondotta I 

ö — a legtöbb férfi csodálatát vívja ki. i 
Ezért ápolni kell a bőrt! Próbáld ki pl. 
ezt a kitűnő sz^pségreceptet...“ Ma pedig 
John beismeri, hogy az én üde, fiatal, 
leányos, ruganyos arcbőröm igézte őt meg 
először.

| Ezt tettem ón. Minden este — barátnőin 
tanácsára — rózsaszínű bőrtápláló Tokaion 
krémet használok. Egy híres wieni tanár 
által felfedezett értékes bőrsejtkivonatot 
tartalmaz. Táplálja és szépíti az arcbőrt í 
alvás idején. Reggel a fehér, nem zsíros > 
Tokaion krémet, alkalmaztam. Már rövid | 
idő múltán arcbőröm üdébb, tisztább, bár
sonyosabb lett. Tágult pórusok, mÍtésszé- a 
,rek és tisztátlanságok gyorsan kezdtek 
eltűnni!

Ellenállhatatlannak, vonzónak találják 
ÖNT a férfiak? Ha nem, még ma igyekez- ; 
zék ujjáteremteni és ápolni arcbőrét Arc
színe is szebbé, vonzóbbá tehető a bőrtáp- | 
láló Tokaion krém használata által. Ne té
vessze össze a Tokaion krémet olyan más 
arckrémekkel, amelyek esetleg nem tartal
mazzák a bőrtáplálás és bőrápolás fontos 
elemeit

E lap minden olvasójának, aki P L— ér- | 
tékű bélyeget a budapesti gyártelepnek; j
I’anaeai Gyógyszervegyészeti Bt 18/H. 1
Osztály, Budapest XIII., Leh&l-u. 68. bo ) 
kü’d, készséggel szolgálunk egy-egy próba
tubus fehér és rózsaszínű Tokalon-kréi^st, 
valamint név*-? p-6ba«fl-g ToMlov-púdert 
tartalmazó Ízléses kivite'ü mintadobozza!.. H
— ..................—.................... síim ■■■!!■■
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Három és félévi /egyházra I Kiéleződik a válság

ítélték Sivó Jenőt
3,934.000 pengő vagyoni elégtétel

Sivő Jenő és dr. Bíró Pál valuta
ügyében ma délelőtt 11 órakor hir
dette ki az Ítéletet dr. Dorossy Dezső 
táblabíró. Az uzsorabíróság eszerint 
bűnösnek mondotta ki Sivó Jenő vád
lottat, mint dr. Bíró Pál tettestársát 
egyrendbeli fizetési eszközökkel elkö
vetett visszaélés bűntettében és ezért 
elitélte három és félévi fegyházra,

20.000 pengő pénzbüntetésre, 10 évi 
hivatal- és jogvesztésre, továbbá sa
ját személyében 2C0 0.00 pengő vagyoni 
elégtétel megfizetésére. Végül kötelez
te Bíró Pállal egyetemlegesen, hogy 
az elkobzás alá eső értéknek megfelelő 
2,721.000 pengőt fizessenek meg. “

Lapunk zártakor az ítélet indokolá
sát olvasta fel az elnök.

Grüs olasz támadásokat jeleni 
a góróg főparancsnokság

Athén, máre, 12.
(Búd. Tud.) A görög hadseregfőpa- 

ran-esnokság az elmúlt éjszaka kiadott 
jeléntóse arról számol be, hogy az olasz 
csapatok támadásokat kezdtek, ame-

lyek egyes helyeken rendkívül heve
seik.-Á. görögök az erős olasz, támadást 
éllöntám ad ássál igyekeznek feltartóz
tatni. A légi tevékenység mindkét 
részről megélénkült.

Ma három éve csatolták 
Ausztriát a birodalomhoz

Berlin, máre. 12.
(NST) A szerdareggeli lapok meg

emlékeznek Ausztria csatlakozásának 
évfordulójáról.

A Börsenzeitung ezt írja: Hitler 
Adolf három évvel ezelőtt végrehaj
totta azt az elemi természettörvényt, 
amelynek segítségével széttört a gond
viselés ellenére emelt választófal. Hit-

ler egyúttal végrehajtotta a 
lem logikus törvényét és az 
nép világos elhatározását.

A Völkischer Beobachter 
Ausztria csatlakozásakor
meg azoknak az arcvonalaknak kiala 
kutasa, amelyek másfélévvel később 

demokráciák akaratából kirajzolód
tak a döntő harcra.

történe- 
osztrák

szerint 
kezdődött

„Moszkltó"-rajok
ős élelmiszer-hajók indulnak

Angliába
Washington, máre. 12.

(Reuter.) A ,,moszkító“ hajórajt való
színűleg már e héten elküldik Angliá
nak — jelntették ki azok a kongresszu
si tagok, akik Rooseveltnél voltak ked
den délelőtt értekezleten. Hozzátették

Éjszakai tűz
a Rökk Szilárd-utcában

Veszedelmes tűz pusztított az éjjel a 
Rökk Szilárd-utca 11. számú házban. 
Az épület udvarán egy egyemeletes 
műhely emelkedik, amelynek földszint
jén Preiszner Károly autójavítóüzeme 
van, emeletén pedig Verebes, Attila 
iparművész műhelye. Hajnali három 
óra tájban a házmester észrevette, 
hogy az épületből sűrű füst szivárog 
elő. A tűzoltók nyolc őrséggel vonul
tak ki a tűzhöz. Kiss Lajos főparancs
nok irányította az oltási munkát.

a nyilaspártban
Nem használt a „nagytanács! ülés™ — Mit mondott 

Matolcsy a Donausenderben?
A nyilas-keresztes párt legutóbbi ülé

sén hiába foglaltak állást azokkal a 
hírekkel szemben, amel yek szerint a 
pártban már hetek óta a bomlás jelei 
mutatkoznak. Az erőtlen cáfolatokkal 
szemben állnak bizonyos, — különösen 
a nyilaspárton belül közismert — té
nyek, amelyek arra vallanak, hogy az 
utóbbi időben egyre határozottabb for
mákat ölt egyes nyilaspárti képvise
lők különvátási akciója.

Azok a perek, amelyek a közvéle
mény legnagyobb megbotránkozására 
igen szomorú fényt vetettek ennek a 
politikai pártnak az elgondolásaira, 
belső, titkos életére, valamint a közel
múlt napokban Kovarcz Lmcl szökése 
is, — jelentősen hozzájárulták ahhoz, 
hogy a józanabbul gondolkodó nyilas
képviselők ikülönmozgalma megérlelje 
gyümölcsét' a szakítást.

Az Andrássy-úti zöldházban a ta
valyi nagy egyesülés után nemsoká
ra kiderült, hogy az egység legfeljebb 
kifelé jelent egységet. Belül továbbra 
is egy szííkebb társaság irányít, illet
ve irány ittat a Vezető Testvérrel, 
Szálasi Ferencet az élén. Ebbe a cso
portba tartozik elsősorban Hubay 
Kálmán és mellette még Gruber La
jos, Csia Sándor és Málnási Ödön 
„testvérek14. Sőt, köztudomású a párt
ban. hogy a megszökött Kovarcz Emil 
is ehhez a társasághoz húzott-

A külszín megtartása mellett ala
kult egy úgynevezett „magyar“ cso
port, amelynek élén Matolcsy Mátyás 
állt, — de csak németországi útjáig, 
amint az kérőbb kiderült... Hozzá 
csatlakozott- Baky László, Paczolzy, 
Szőllössy Jenő és Halmay Imre kíro- 
visalő-testvér is. Ez a funkció annak
idején élesen kikelt a Huba-’—Vágó
féle javaslat ellen és emiatt Matolcsy 
és Hubán között rendkívül feszültté 
vált a viszony.

Amikor azonban Matolcsy legutóbbi

németországi látogatásáról, az isme
retes donaasenderi rádió-nyilatkozat 
elmondása után visszatért a „magyar 
csoport1' legnagyobo meglepetésére — 
egyszerre a legbensőségesebb barát- 
Ságra lépett Hubay Kálmánnal és cso
portjával, amely olyan „nyilas-agy- 
tröszV-szerü szerepet visz a pártban- 
Matolcsy máról-holnapra 'hűtlen lelt 
a köréje csoportosuló nyilas képv'se- 
lőkhöz, akik most magukra maradva, 
még élesebb harcot hirdetnek a pár
ton belül Hubayék ellen, mert nem 
nézik jószemmel, hogy legtöbb javas
lataikat a párt elveti és igen lecsök
kent a hozzászólási szabadság’k, 
egyes ügyekben még a szavazási jo
guk is és így tovább...

Nem érdektelen itt annak megemlí
tése sem, hogy: mit mondott Matol
csy Mátyás a donausenderi rádióbe
szédben? Többen, akik a beszédet vé
letlenül meghallgatták és utána a 
Magyarság Útja című nyilas hetilap
ban elolvasták a Matolcsy által val
lott szöveget, — azt mondják, hogy a 
két szöveg között lényeges különbség 
van. Matolcsy beszédét a német rádió 
stúdiójában gramofonlernezre vették 
és azt játszották le, tehát a lemez 
a’apján könnyen megállapítható len
ne a valóság.

Egyébként Budapesten is van az 
elhangzott beszédnek hiteles gyorsírói 
szövege.

AZ ÜZLETEK MÁRCIUS 15-ÉN'
A rövid-, kötött- és szövöttig nagy

kereskedők, valamint a papír és író
szék körép nagykepskedők elhatároz
ták, hogy március 15-én, szombaton 
üzleteiket egész napon át zárva tart
ják. Ezúton is kérik a vásárlóközönsé
get, hogy szükségleteiket ehhez mérten 
szerezzék be.

lehetséges, hogy élelmiszereket, külö
nösen sertéshúst, sajtot és talán ga
bonát is a lehető leggyorsabban útnak 
indítanak. A moszkító-hajók tenger
alattjárók elleni harcra is fel vannak 
fegyverezve. (MTI.)

Az utcára zuhant 
a párkány a harmadik 

emeletről
Ma hajnalban a Szervita-téren a 6— 

7. számú ház felől hatalmas dörrenés 
hallatszott. A bérház harmadik emeleti 
párkányzatának többméteres darabja 
levált és lezuhant a járdára. A törme
lékek bezúzták a házban lévő Horváth 
Antal-féle ruhakereskedés kirakatabla
kát. Szerencsére senki sem tartózko
dott a járdán, úgy, hogy nem történt 
sebesülés.

+3° A tél utolsó 
erőfeszítése
beáramlása tegnap viha- 

80—100 kilométeres 
sebességgel száguldott a szél.

A Mdíg levegő
■ ros erőre emelkedett, 

óránkénti
A hcmérséklet 0 fok közelébe süllyedt és 
sokfelé havazott. Az esőzés és havazás azon
ban nagy sebességgel kelet felé elvonult.

A viharos szól fokozatos csökkenése mel
lett változó fe'hczetst kapunk és lassan 
újra megindul a me’egedés. Néhány helyen 
leket átvonuló zápor, eső vagy hó. Az éj
szakák míg hűvösek maradnak. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen-

tése: Gyengülő északi szél. Több helyen 
(főleg keléten) kisebb záporeiők, záporszeri 
havazások. Erősebb éjjeli fagy. A nappali 
hőmérséklet holnap az ország nyugati felé
ben már valamivel magasabb lesz.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapítoita;
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 óra! Üjság Lapkiadó Rt. Szer 
kesztötóg: Honvéd n. 10 Tel.: U-53-60. Kiadó: 
Andrásey-út 47. Telefon: 22 42 32. 23-42 33 . 22 42 34.

BIZRLÖMMRL

lóden- és viharkabái

Márton és Szász
Bálvány-ntca 3. Címre ügyelni.

Fiuruhák 
Tavaszi divat

EDELMANN
IV. kér.. Kamermayer Károly-ntca 3.

Használt férfiruhákért
e g yenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel. Teréz-körút 2. I 9.

Te’efon 224—842.

SUTOK ™ i
HÁJLÓK. EBÉDLŐK, kombinált 
szobák. — Választékunk óriási! — 
Araink olcsók. — Minőségért garan
tálunk. — RÉSZLETRE IS!

Kerti bútorok
székek, aszta'ok - fából, vasból, vessző
ből : Kerti ernyők. Hexner Király a. L5.

Pesti Hir’apíregényeket és egyéb 
tiszta könyveket Lerélhívásra 
háího-. megyek
VÖRÖS PÁL
újság Árus
Ká vin-iér közepén.

Gy ermekek'-el foglalkoznék dél
után vagy délelőtti érákban séta, 
korrepetálás, nyel'gyakorlat (német, 
francia) dr. Sz. Istvánná. IL. Kandó 

Kálmán u- 3. n. 3.

Ebnek
BÚTORT

>lll.lWUNSTEIN-U.2/fa

Esőkabát 
ballon — locEen — ragrán 
Salamonovits Manó 
esőkipenygyir. V., Sas-utca 25. 

Öröklakásnál is jobb tököljelek- 
tetősnek bizony n) t gócponton tolrvó 

OR0KUZLET. 
Berió nem Kívánhat renoválást í:í8cijo 
a közteher. 7-8 l,/(1-O3 bozadék biztos 
es emelkedő. Nagy adómentes saruk- 
bérházban a tulajdonosnál még néhány 

eladó. Telefon: 22-82-44.

)

a Keresztény 
Bútoriparosok 
SzSvetkezetében 

vegyen.
Vili.. Üliöi-út 14.

LEMEZEK r f|
rytmüsnAl "SÍI
A'anv János-n. 18. ■Ili:
Telefon: 125-SS4. W

ARANYAT, EKSZlRT
VESZEK. Taub, Thö* öt,-út 18

HÍZiniBROZfiS
f i m-1 ént 45 lill. Tímár háztatarozó 
III.. Kiskorona-u. 52 Tel. 1G2-7feO.

fii!

Teljes — alig használt — 

fényképező sötétkamra felszerelés eladó! Modem frontién sátoros, 1:3.5 
fönyerejű nagyítógép állítható nagyító 
köröttel. Négyszínű RÖtétkamra lámpa 
32X25-08 ehromlemezes. elektromos 
szárító” ép, tálak stb. eladó. Érdek
lődni 2—M között telefonon Lft7>317. 
ra 

■M Gummicikkek kiváljak I MOM

Üzlet-, raktár- és 

üzemheiyiséset sr 
minden bérért Fellner. 120-124.

Olcsó székek
óvóhelyek rés .éré. HE.XMBKj>
Király-n. 25. Telefon: 22«7Ö*78«

kozmetikai 
felszerelését kinthető 3—4 kö Ött. Vas-u. 5. Hl

Keresztény bi liárdmarquer
Bimpion kávéház biliiárd termében 
óvadékkal felvétetik. Jelentkezés 

esté 7-tői.

JevyzetmAsolAa 12 llllértöi
100 so’:s:orosítás 1 50 Taxi gépírás 
ordítások Nagy Ibolyánál Teréz 

krt 29. 828.513.

Kis szobát kereső': elsejére VI ik 
kerületben keresztény csalidnál pon
tos fizető úriember. Cim a kiadóban.

Uzemhe yiséget
300—500 keresek azonnalra bérbe 
vagy megvételre. Telefon: 258-245-

Iparvállalat tis :tvis.löje W'»“- 
bejárata rendes szobát keres, lehető

leg garoónnál. T.- 12- 

• , • - ~ •..................- f—’-T-- ■■ ■■■ — r—    I ■ n.i............- ■■■■ . ■    .............. imninmuei
Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-L körforgőgépeia. (Felelő,: Győry Aladár igazgatód
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