
JUGOSZLÁVIA CSATLAKOZÁSA

A BÉKÉT SZOLGÁLJA

Sztálin—Matszuoka találkozó Moszkvában 
Orosz-török szerződést írtak alá

Elsötétítési gyakorlat- Amerika csendesóceáni partján

A németek Izlandot hadműveleti területnek jelenlelték ki 
Roosevelt kiterjeszti a semleges zónát Európa felé

menyhez történt csatlakozása.
Illetékes olasz körökben hangsúlyoz

zak. az a tény, hogy az olasz kormány 
is kötelezte magát Jugoszlávia terü
leti épségének és szuverenitásának 
ti szteletbentar fására, annak az alap- 
elvnek a megerősítése, amely az olaws 
politikát Jugoszlávia irányában min
dig is vezette.

' \ ó:,?' ■ ■

Jugoszlávia tegnap a bécsi Belvederö-ben aláírta a berlini paktumhoz 
való csatlakozását és ezzel az aktussal a jugoszláv királyság is belépett 
azoknak az államoknak a sorába, amelyeknek tömörülése e pillanatban a 
délkeleteurópai status quo és béke fenntartásának legbiztosabb garanciája.

Beavatott magyar körökben jól tudják, hogy Jugoszláviát erre a lépésre 
feliétien békeszeretete, függetlenségének megóvására irányuló törhetetlen 
elhatározása és az a megértés vezette, amely a dunai és balkáni térség kö
zös nagy érdekeivel szemben Belgrádban mindig megnyilvánult

Magyarország, amelyet örök barátsági szerződés is fűz délszláv szom
szédjához, teljes megértéssel és igaz örömmel üdvözli ezt a lépést, amely 
kétségtelenül keresztülhúzott bizonyos számításokat, de még kétségteleneb
ből megsz: .v-de nemcsak Jugoszlávia, hanem a. környező államok számára 
is a nyugodt fejlődés lehetőségeit.

Az ötödik csatlakozás
Becs, március 26. 

(Német Távirati Iroda)
Jugoszlávia kedden délben ötödik államként csatlakozott a három

hatalmi egyezményhez. Az aláírás — mint Magyarország és Bulgária csat
lakozása alkalmával — ezúttal is ünnepélyes külsőségek között ment végbe 
a Belvedere-krstélyban. Jelen voltak az aláírásnál Kibbentrop birodalmi 
külügyminiszter, Cvetkovies jugoszláv miniszterelnök és Cincár-Markovics 
jugoszláv külügyminiszter, valamint a háromhatalmi egyezményt aláíró 
államok képviseletében Ciano gróf olasz külügyminiszter, Osima tábornok, 
Japán berlini nagykövete, Csernák szlovák követ, Swtójay Döme berlini 
magyar követ, Bossy román és Draganov bolgár követ. Ott voltak az alá
írásnál még a bel- és külföldi sajtó képviselői is nagy számban. (MTI)

Becs, márc. 26.
(Német Távirati Iroda)

Ribbentrop német birodalmi kül
ügyminiszter, Ciano gróf olasz kül
ügyminiszter és Osima japán nagy
követ, valamint Cvetkovies jugoszláv 
Miniszterelnök és Ciíicár-Markovics 
Jugoszláv külügyminiszter jegyző
könyvet írtak alá Jugoszláviának a 
•Németország. Olaszország és Japán 
között 1946 szeptember 27-én megkö
tött hárornhatalini egyezményhez való 
Csatlakozásáról.

A jegyzőkönyv a következőképpen 
hangzik: Egyfelől Németország,
Olaszország és Japán kormánya, más
felől Jugoszlávia kormánya alulírott 

megliatalmazottaik által a következő
ket állapítják meg:

1. cikkely: Jugoszlávia csatlakozik 
a Németország, Olaszország és Japán 
részéről 1940 szeptember 27-én aláírt 
háromhatalmi egyezményhez.

2. cikkely: Amexínyiben a háromha
talmi egyezmény 4. cikkében említett 
közös szakbizottságok oly kérdésekről 
tárgyalnak, amelyek Jugoszlávia ér
dekeit érintik, a bizottságok tanács
kozásaiba Jugoszlávia képviselőit is 
bevonják-

3- cikkely: A háromhatalmi egyez
mény szövegét mellékletként csatol
ják a jegyzőkönyvhöz; .

A jegyzőkönyvet nemet, olasz, japán 

e-s szerb nyelven fogalmazták meg. 
Mindegyik szöveg eredeti okiratnak 
tekintendő. Az egyezmény az aláírás 
napján lép életbe. (MTI)

Róma, márc. 26.
Rómában természetszerűen a leg

nagyobb megelégedést keltette Jugo
szláviának a háromhatalmi egyez-

Jugoszlávia 
tegnap Bécsben aláírta 

a paktumot
Jugoszlávia tegnap ünnepélyes ke

retek között csatlakozott a háromha
talmi egyezményhez és Becsben a Bel- 
vedere palotában aláírták a csatlako
zásról szóló jegyzőkönyveket. Ebből 
az alkalomból Hitler vezér és kancel
lár is Becsbe érkezett, ahol a lakosság 
viharosan éltette.

A jugoszláv sajtó és közvélemény 
érdeklődésének középpontjában napok 
óta a jugoszláv államférfiak német
országi utazása állott. Ezt a tényt 
úgy fogták fel a lapok, mint a jugö- 
szláv államvezetés azon akaratának 
újabb bizonyítékát, hogy megszilár
dítsa. és kimélyítse a német szomszéd
dal fennálló baráti kapcsolatait. A 
hármas egyezményhez történt csatla
kozásról szóló hír Jugoszláviában a 
legmélyebb benyomást keltette, mert 
ebből most már kitűnik, hagy-

a Pál kormáiiyzóhereeg által irá
nyított jugoszláv külpolitika el
határozása végleges volt és az 
utóbbi hetek zavartkeltő mesterke
dései nem változtathatnak azon a 
tényen, hogy Jugoszlávia forma 
szerint is csatlakozott Európa újjá
építéséhez és ezzel egyszersminden. 

s
korra véget vetett minden olyan 
tervnek, amely az országot be 

akarta vonni a háborúba.

A horvát főváros vezető köreiben is 
nagy megkönnyebbülést hozott a csat
lakozás híre. . .

Délután két óra tájban játszódott 
le a nagy esemény, ekkor érkeztek a 
Belvedere palotába, — ahol a német 
védenék díszalakulata állott fel — a 
külföldi vendégek. Ribbentrop küűr 
iigyminiszter fogadta az idegen ha
talmak államférfiait és követeit s a 
sárga tereml>e kísérte őket, ahol az 
ünnepélyes aktus történt Itt a biro
dalmi külügyminiszter kijelentette^ 
hogy

a jugoszláv királyi kormány kife
jezte azt a kívánságát, hogy csat
lakozzék a háromhatalmi egyez
ményhez. A szövetkezett nagyha
talmak és a hozzájuk csatlakozott 
államok pedig elhatározták, hogy 
eleget tesznek a jugoszláv kor

mány kívánságának.

(TutóritóB folytatása a 5-fk 
oldalon)



Földcsuszamlás a tergovistei
petróleumvidéken

Bukarest, máre. 26.

(NST) Vasárnap délelőtt nagy föld
csuszamlás történt a puciosai kénes 
források környékén, a tergovistei pet- 
----------- .---------- ,.á holdnyi területen 

és óránként két
csúszott lefelé. A

róleumvidéken. Tíz 
megmozdult a föld 
méteres sebességgel 
földtömeg útjában szétrombolta a ké
nes forrásokat, gyümölcsöskerteket és

telefonvezetékeket. A földcsuszamlás 
tovább tart s ennek következtében ve
szélybe kerültek a kénbányák és a 
dobresti—bukaresti villamosáram-veze
ték- egyik fémtartóoszlopa is. Attól 
félnek, hogy a nagy esőzések követ
keztében a földcsuszamlás még na
gyobb méreteket ölt. A szükséges in
tézkedéseket megtették a további ká
rok megakadályozására.

Összeütközött két teher* 
vonat Bulgáriában

Szófia, máre. 26.

(NST) Plovdiv és Sztara Zagora vá
rosok között, Golobradovo állomás 
közelében vonatösszeütközés történt.

és

A bolgár 
szövetkezeti mozgalom 
vezető; Magyarországon

A múlt évben a magyar szövetkezeti 
mozgalom vezetői Szófiában és a bul- 
gár szövetkezeti központok más he
lyein látogatást tettek Schandl Ká
roly titkos tanácsos vezetésével. A bol
gár-magyar szövetkezeti bizottság má
jusban tartja közgyűlését s erre a 
bulgár szövetkezeti intézmények veze
tőinek 25 főnyi csoportja Budapestre 
érkezik.

Két hetet töltenek a bolgár szö
vetkezét! vezetők Magyarországon, 

megtekintik a fővárost, valamint 
Gyöngyös, Eger, Diósgyőr, Miskolc, 
Debrecen, . Berettyóujfaln, - »S-zoJnokj 
Kecskemét, Kiskőrös, Tordas, Székos-

Két tebervonat egymásba-szaladt 
hét kocsi kieiklott. A szerencsétlen
ség emberéletet nem követelt áldo
zatul. A forgalmat a vonalon átszál
lással bonyolítják le.

fehérvár, Veszprém, Balatonfüred, Zire 
ás Kisbér mezőgazdasági szövetkezeti 
intézményeit. A magyar-bulgár - ba
rátság megerősítését jelenti a szövet
kezeti vezetők látogatása és a magyar 
szövetkezeti tábor nagy lelkesedéssé! 
készül a bulgá.r kiküldöttek szeretet
teljes fogadására.

Saller Károly egyetemi 
rendkívüli tanár

A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére Sailer Károly dr. 
kórházi főorvos, budapesti tudományegye
temi magántanárnak ■ a .szakirodalom míivc)i- 
Iése és az orvosképzés terén szerzett érde
mei elismeréséül az egyetemi’ rendkívüli taif 
pari-címet adományozta. ■ «
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NAGY NAPOK,
KIS HÍREK

négy tonna 
órakilométer,
16 órán át 

nélkül.

Londoni hír szerint Tripoliszban egyre 
több német katona van. Annyi máris bizo
nyos, hogy egy teljes páncélos hadosztály 
működik Tripolitániában.

A Consolidatéd Liberator repülőgép ame
rikai adatai: négymotoros, 
bombát visz, sebessége 560 
akciőrádíusa 4800 kilométer, 
tűd levegőben lenni leszállás

A jugoszláv ifjúsági Szokol-szervezetek 
kiáltványt tettek közzé a nemzeti becsü
let és az ország szabadsága érdekében. Pál 
herceg közel tízezer efé'Ie üzenetet kapott 
a nép saraiból.

Kétszáz növendéke vén a kolozsvári Olasz 
Kuitufintézetnek.

A 8500 tonnás Oder nevű német gőzös az 
eritroai Massza.ua kikötő elhagyása után 
zsákmányul esett egy angol őrnaszádnak.

Budapest diplomáciai körökben úgy tud
ják, hogy Bárdossy László külügyminisz
ter. volt bukaresti magyar követ utóda a 
bukaresti követségen Nagy László, a ró
mai magyar követség követség! tanácsosa 
lesz, akit ez alkalomból rendkívüli kö
vetté és meghatalmazott miniszterré ne
veznek ki. Nagy .László azelőtt a bukaresti 
magyar követség tanácsosa volt.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ün
nepelte Görögország felszabadításának 
120-ik évfordulóját. A török impérium alól 
felszabadult önálló görög államot min-

degiitt ünnepségek során -.köszöntőik. 
Athénibe a kormányhoz üdvözlő- táviratok 
érkeztek Churchilltől, Ismét Inönü török 
köztársasági elnöktől, Szaradzsoglu török 
külügyminisztertől és Csákinak tábornagy 
török vezérkari. főnöktől. Churchill távira
tában visszatekintett az 1821-ben a görö
göknek nyújtott brit segítségre s a görög 
szabadságharcban elesett angolok, köztük 
Byron emlékezetére.

Koosevelt édesanyja ajándékot küldött a 
70 éves Sibeliusnak, a nagy finn zenoszer- 
zű-nok, aki csaknem egész vagyonát pénzzé 
tette, hogy az éhező finn gyermekek szá
mára Amerikában élelmiszereket vásárol
tathasson.- A 87 éves ínatróna több élelmi- 
szsresomagot küldött Sibelius támogatott
jai számára és külön csomagot küldött a 
nagy zeneszerzőnek. Megtudta ugyanis, 
hogy Sibelius nagyon szereti a kávét, do 
azt már hónapok óta nem kaphatott. Mrs. 
Sarah Roosevelt brazíliai kávét, kínai 
teát, amerikai gyümölcsöt és egyéb cse
megét ■ küldött Sibeliusnak, aki személyo- 
sn vette át a helsin.kii főpostán az-elnök 
édesanyjának csomagját. Sibelius .egyéb
ként még arról 
amelyet a finn 
ezt a 
zésére

Az

pénzt is 
fordítja.
amerikai

a kegydíjról is lemondott, 
kormány biztosított neki, 

a finn gyermekek élelme

hadsereg öt tábornoka 
személyesen próbálta ki nemrég a nöw lía- 
veni fegyvergyárban az új Gar’and-fegy- 
vert, amely, szakértők állítása szerint, a 
legmodernebb és a legjobb a világon,

Potiovan ezredes, Roosevelt személyi 
megbízottja, aki csak nemrég 
Európából Amerikába, egyike 
sebb amerikai hősöknek. Az 
Wild Bill-nek becézik. A 69-ik
ranesnoka volt a világháború alatt és sze
mélyes bátorságának olyan magas fokáról

iért vissza 
a leghíre- 

amerikaiak 
brigád pa-

tett taniibizpnySágot, hogy valóságos Ie- 
gendakör'koíotkézett körü.ptte. Számos se- -I 
bet kapott a háborúban. 'Hazaérve, ügy
véd lett, majd szövetségi ügyész, végül h~- 

■ igazságügyminiszter,
Keren n ül hét ellentámadást intézett az 

olasz védősereg a brit birodalmi csapatok 
ellen.

Jerome K. Jerome angol író, a „Három i 
ember a csónakban** c. világhírű regény 
szerzője, akinek nevében a K-betű Klap- i 
kát jelent (magyarbarát apja a szabad
ságharc utáni időkben nagy híve volt 
Kossuthnak s Klapka tábornok után ne
vezte el fiát) nyolcvanéves korában meg
halt.

Ismét megnyíltak a montecarloi és nizzai I 
játéktermek. Ez a bír, írja az Aujourd’ I 
hűi című lap, keserűséggel tölti el a pá
risi háziasszonyokat, akiknek hosszán ki- I 
gyózó sorokban kell várakozniok az üzle- | 
tek előtt, a mtinka-nólkü-lieket. akiknek I 
igen kis segélyből kell eltartaniok család- | 
jukat és mindazokat,, akik nem . tudják, I 
hogy mit esznek holnap. A. lap követeli, I 
hogy zárják be azonnal a játéktermeket I 
és a termek látogatóit vigyék kötelező | 
munkaszolgálatra. |

Hazahívták az összes amerikai áUampól- | 
gárt Franciaországból. A felhívást az ame- | 
rikai konzulátusok közvetítik. <

Az angol admiralitás jelentése szerint a | 
március 16-án végződött héten 23 gőzös I 
pusztult el 72.000 tonna össztarta1ómmal. | 

180.000 munkás dolgozik jelenleg az ame- I 
rikai repülőgépgyárakban, A háború ki- I 
törésekor még csak 36.000 munkást foglal- I 
koztíttott az amerikai repülőgépipar. | 
Augusztusra 382.0ó0 lesz..már a munkások] 
száma. Míg 1939 szeptemberében míndösz- | 
sze 10 millió -négyzetláb területet foglalt | 

-..el az amerikai repülőgépipar, ma már oz ] 
a terület 25 millióra emelkedett.

„Hamupipőke a Fghér Házban" címmel] 
derűs esetet írnak meg. .az amerikai la- | 
pok. A legutóbbi washingtoni elnöki bá- | 
Ión ugyanis megjelent egy tizenháropié vés ,r 
vidéki kislány, Ann Skleplovieh, Á kis-, 
iáily ugyanis fivére tréfája következtében 
abban -a hiszemben utazott Washingtonba, 
hogy Roosiev’elt meghívta öt. á bálra. Az ! 
elnök, amikor á' kis- Ann' esetéről tudó- 
.ipást.i,fije^ze.í,t.,,. csakugyan m.ogliívta a. fia7 
■tar leányt„á,-.bájra és szjx^fy^sé^jgj,,^..- bd- 
saélgetetjt .vele „a bál sorúm.......... S ’

a, trópusi es«í?éaok-.Al>0*5íÍr 
riia détuyug'ati ■. vidékén, a . Iludolf-toi köi**- 
nyékén. Mindennap zuhog az eső és így 
nem valószínű, hogy ezen a tájon nagyobb 
arányú hatlmú.völctekra kefülhesson sor.

146-szór 6810 percen át vélt magyar mű
sor a szlovákiai rádióhau az elmúlt év 
eótám - "'*7." ■' '' ’* ; ■' ■

Olasz lapok szerint a riomí per letár- 
gyulására egyáltalán nem fog sor kerülni. 
A. per elejtése nyilván azzal függ össze, 
hogy a vicbyi kormány attól fél, túlsá
gosan nagy port kavarna fel a perrel és 
igen sok magásállásu személyiséget kom
promittálna.

Magyar kereskedelmi bizottság érkezett 
Belgrádija, 
kai a két 
nak az.-.új 
tárgyaljon, 
rendkívüli 
nisater vezeti.

Husvét után látogat Rómába Bárdossy 
László külügyminiszter.

Kormányellenőrzés alá helyezik Anglia 
valamennyi vasútvonalát.

Leváltották a távolkeleti szovjet hadsereg 
főparancsnokát, 8te.ru vezérezredest. He-, 
lyét Apanasenko hadseregtábornokkal tök 
töt (ék-be, akt eddig a középázsiai katonai < 
kerület főparancsnoka volt.

A jugoszláv agrárpárt valamennyi sze
nátora beadta lemondását.

A Harrar felé vezető Marda-húgóban 
élénk harcok folynak s olasz esapatmoz 
dulntokat httjtü-nak végre Dirédavából a 
vasútvonal montén. Az angol akcióra 
Válászképen Havai városnál, 120 kilomé
ternyire Adisz Abe-ba előtt rendkívül erős 
védelmi állásokat építenék ki az olaszok.

Titulescu, volt román külügyminisztert 
hétfőn délután tömették el Cannesban. A 
temetési szertartás a Szent Mihály-tomp- | 
lombaú folyt le. ' l

Az olasz fáséi ók alapításának 22-ik év- |

hogy a jugoszláv mcgbizottak- 
Ofszág kereskedelmi forgalmá- 
helyzethez való alkalmazásáról 
A bizottságot Niekl Alfréd 

követ és meghatalmazott mi

fordulóján á főtitkár. lelke-shangú üzenetet 
küldött ‘MüSsölinihez.- A fásciók üzenete' 
— MTI-szöveg szerint — így ér véget: 
„í)űee!- A ,fekötéin£ések akarata megingat
hatatlan: győzni! Az ön parancsára, mint 
mindig, .győzni fognak!" . .

A horvát. önkormányzat három független 
demokrata párti minisztere lemondott,
. Körözőlcvclet adtak ki Romániában a 
januári lázadás tiz vezetője ellen.

Az egykori montenegrói fővárosban, Ce
t-Írjében, rendkívül népes és lelkes hangu
latú gyűlésre került Sor. Jugoszlávia terü- 
letéú egyébként a kormány jelenleg nem 
tártja kívánatosnak népgyülósek tartását.

Tangerben napról-napra nő a spanyol 
csapatok létszáma....

A Magyar Távirati Iroda közli a Német 
Távirati Iroda osloi hírét, amely szerint 
a Norvégiában működő nemét hadbírósá
gok tíz halálos ítéletet hoztak.

GavritOvícs, moszkvai jugoszláv követ, a 
MTI moszkvai távirata szerint hétfőn dél
után bejelentette lemondását. A volt kö
vet a szerb ellenzéki parasztpárt vezére 
volt.

Mailé Szelasszi, ex-négus az etióp God- 
zsam tartományban : szemlét tartott a 
Debra .Markosz körüli harcokban részi
vett Lifta-szabadcsapatok felett. Nadasz- 
kadaba ded-zsaszmaes (tábornok) ünnepi 

i szónoklatot tartott Hailé Szelasszi, „Juda 
oroszlánja" - tiszteletére.

A jugoszláv közvélemény feszült figye
lemmel várja a kormány. - tájékoztatását: 
melyek voltak azok a német feltételek, 
amelyeket Becsben a belgrádi kormány 
képviselői elfogadtak. ....

Angol gépek tíz tonna bombát dobtak lo 
a kereni frontra. •

Az angol kormány: kiadásúban megjelent 
„Vezérfonal angliai német betörés esetére** 
című füzet kérdés-felelet alakjában termé
szetesen érinti azt- a döntő kérdést is, 
vájjon a brit sziget lakosságának véde
keznie kell-e a. bényomuló ■németek elten. 
Erre a kérdésbe a válasz egész rövidért a. 
gucrilla-harcra való felszólítás. A „VeáÓr- 

] fonal" ugyanis azt mondja, hogy kisebb 
] csapatokkal szemben -minden brit lakos- 
| nak meg van a joga magút, családját'és 
| otthonát mcgvédelmezni, - '
|. Pantics, jugoszláv testriöveíésügyi .. mi- 
I úisz'tér bén^TÍjtpita iénióndúsút.''

A belgrádi rendőrséget készenléti,©, he- 
| lyczték, a főváros helyőrségét alkotó ez- 

rédék ;-ka.tónúr77mém' hagyhatják ér a la k- 
| tanyákat, a szabadságolásokat mogszün- 
I tették. Több Röplapot és úteún terjesztett 
| manifeszt*umot elkoboztak.
'I Húszezer németországi gyermek érkezik 

Szlovákiába iídíilósre. Eddig, három gye?' 
mekvonat érkezett pxes, főként a nyúgeti 
német iparvidékről.. Á gyermekeket szlo
vákiai fürdőhelyeken helyezik eh

Bartók Béla 60-ik - születésnapja alkalmá
ból ünnepi Bartók-hetet rendez a szlová
kiai magyar rádió. . ;

A görög tengerészet} minisztérium köz- 
[ lése szerint egy görög torpedónaszád üt

közetet vívott egy ellenséges búvárhajó' 
val. ... ' -;

Lord Crofi, hajjigyf államtitkár bejelen
tése szerint Afrikában eddig 180.000 olasz 
katona esett , brit .hadifogságba.

A belgrádi utcákon osztogatott röplap' 
ínanifasztumok a, ..döntés órájának nevezik 
napjainkat s hangsúlyozzák, hogy a 1” 
milliós Jugoszlávia sorsáról és. életiről 
van szó. A röplapok a „Mindent a becsű' 
letért és szábúdsúgóri!1* jelszóval érnek 
véget.

>
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A Sajtókamara évkönyve
Az Országos Magyar Sajtókamara lei

évi évkönyve most jelent meg. A Vezéto 
cikket vitéz Kom.wa/(i/-öorc.<'a Mihú-'y Úpljí" 
írta. Beszámol; cikkében o hivatás 
biztosítása terén elért eredményekről, nn’k 
Erdély visszatéréséről szól lelkes ssfavákka. 
és ünneplő köszöntéssel fogadja a hazaié 
keletmagyarorszúgL; . bajtúrsakpt. 
Jen igazgató-főtitkár , a tavalyi osz.^u .i 
történetet Ismerteti "gondos és ,á sáftoV 
kúpcsolátos ihiúdeh eseményre kitérő , by

I számolójában.. Közli a könyv a Sajtóka®aí* 
és a hozzátartozó intézmények ndátaiü 
kamara tagjainak teljes névsorát,, »' ™ , 
gyarpfszágon megjelenő. lapók. névjegy2, 
két, « kamarára vonatkozó törvényeket 
tendéleteket, valamint a kamara köte1 
érvényű határozatait. Pontos és.lelk>j$n’^_ 
tea tükörképét adja a nagy gonddal.* 
állított évkönyv a magyar sajtóéle tnek-,. 

>410 .otdailas'"tüuriku . Ssápíos »'■ sajtóra" 
kojó UJwtyáolót tette’ma* ,é| 
njaágíróUreádálMü, hanem * ndfc 
száBtul-ra. Aaláifiiatjá hatóságok: 
nyék részére éjWkc-sj-tájékoztató ®s 
dekes olvasmány. . 1

.: -
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Két kísérőjegyzék
(Tudósítás folytatása az első oldalról)

telsrád nem az angol
külügyminiszter kijelentésének el

hangzása után felolvasták Jugoszlá
viának a háromhatalmi egyezményhez 
történt csatlakozásáról felvett .jegy
zőkönyvet. A jegyzőkönyv aláírásakor 
a jugoszláv kormányhoz' két-két azo
nos .szövegű jegyzékét intéztek. A né
met kormány első jegyzékében Rib- 
bentrop külügyminiszter a kormány 
nevében megerősíti a német kormány
nak azt az. elhatározását, hogy

mindenkor tiszteletben tartja Ju
goszlávia felségjogát és területi

épségét.
A második jegyzékben, amelyet 
ugyancsak a nemet külügyminiszter 
írt alá, a német kormány nevében 
megerősíti a tengelyhatalmak kormá
nyainak és a jugoszláv királyi kor
mánynak azt a megállapodását, hogy 

a tengelyhatalmak kormányai * 
h.lborű alatt nem fordulnak azzal 
a követeléssel Jugoszláviához, hogy 
engedje meg német csapatok átvo
nulását, vagy átszálíiását Ju

goszlávia területén.

IIVol II QII2SVI

kardot, hanem a jugoszláv 
ekét választotta"
tudÁeitójának lelefonjeltntése

Cvetkovics deklarációja
A jegyzőkönyv, aláírása után
Czvetkovics jugoszláv királyi mi
niszterelnök nyilatkozatot tett 

mánya nevében,
A nyilatkozatban: hivatkozott 
hogy Németországgal már a. 
érdekek összekapcsolása előtt is a ba
rátság és teljes bizalom aiapján a 
legjobb kapcsolatokat tartották fenn. 
Mivel Jugoszlávia kifelé nem támaszt 
semmiféle követelést, létének és hala
dásának életbe vágó érdekei azt kíván
ják, hogy DélJkdeteurópa megóvás
fék a (háború újabb kiterjesztésétől 
és megerősödjék, az európai száraz
földön az az együttműködés, amely 
útját egyengeti az európai megbéké
lésnek.

Ribbentrop birodalmi külügyminisz
ter az ünnepi aktus befejezéséül szívé
lyes szavakkal köszöntötte Jugoszlá
viát, mint a hároanhatajmi egyezmény 
új tagját Beszédében hangoztatta, 
hogy a berlini szerződés megkötése óta 
a, tengely arra törekedett,, hogy tömö
rítse az európai államokat és meg
nyerje őket egy új és igazságos euró
pai rend gondolatának. Ezeket a fára
dozásokat siker koronázta és pedig 
sokkal gyorsabban és jóval 
mértékben, mint ahogyan 
várta volna.

Jugoszlávia csatlako«ásaval * Bal

kor

arra, 
közös

nagyobb 
a világ

kán államai, amelyek eddig sem
legesek voltak, most már gyakor
latilag mind a rend táborában 

foglalnak helyet.
Ez a csatlakozás azért is különösen je
lentős, —- mondotta Ribbentrop, — 
mert olyan állam társult hozzánk, 
amelyről Anglia mindig azt hitte, 
hogy belső viszonyaiba beavatkozva, 
ennek az államnak bizonyos erőit moz
gósíthatja az európai ujjárendezés el
len szőtt cselszövényei érdekében. Né
metországnak a háromhatalmi egyez
ményben egyesült államokkal együt
tesen az az érdeke, hogy először is 
megakadályozza a háborúnak Anglia 
részéről tervezett minden további ki
terjesztését, másodszor, hogy meg
teremtsék azokat az előfeltételeket, 
amelyek lehetővé teszik, hogy Euró
pában és Keletázsiában

ax új békét
valaJtára összeegyeztethessék vala
mennyi békében élni akaró nemzet 
érdekeivel. Meg van róla győződve, 
hogy ez az állapot

különösen áldásos hatással lesz 
majd a Balkánra,

amely eddig az idegen érdekeknek kü
lönleges működési területe''vőlt !f,‘

A jegyzőkönyv aláírásán megjelen
tek az olasz, magyar," japán, román 
szlovák és bolgár küldöttségek is.

Berlin, márc, 26.
Mint az idei mozgalmas év legna

gyobb eseményét tárgyalják berlini 
politikai körökben és a sajtóban Dél- 
Szlávia csatlakozását a háromhatalmi 
egyezményhez. E siker elérését — álla
pítják meg tárgyilagosan — a német 
diplomácia megfeszített munkája előzte’ 
meg, amíg kiküszöbölhette a csatlako
zás meghiúsítására irányuló külső be
folyásokat.

Politikai és katonai szempontból 
egyaránt rendkívül nagyjelentő
ségű eseményként méltatják Bel

grád elhatározását, 
amely megóvja az országot attól, hogy 
belekeveredjék a háborúba és emellett 
mindenképpen összeegyeztethető Jugo
szlávia függetlenségével és 
becsületérzésével.

„Délszlávia csatlakozásával 
a berlini paktum szövetséges 
európai államainak tömbje és egyet
len kard csapásra sem volt szükség 
ennek az eredménynek az eléréséhez,

nemzeti

bezárult 
délkelet-

— írja többek között a Hamburger 
Fremdenblatt. — A német diplomácia 
csak a maga nagy befolyásának sú
lyával nyerte meg ezt a nagy téli üt
közetet, amely bevezetője lesz a ta
vaszi katonai offeuzivárnak-1'

„Nem az angol kardot, hanem a 
jugoszláv ekét választotta Ju

goszlávia."
Ezt a jellegzetes megállapítást olvas
hatjuk a Nachtausgabe-bao, míg Gö- 
ring birodalmi mearsal lapja, az es- 
seni NiAíonalzeitung az éppen most 
történt csatlakozásban kedvező előjel
lét látja, a ma este Berlinbe érkező ja
pán külügyminiszternek németországi 
tárgyalásainak. Matszuoka a jugo
szláv csatlakozás révén is meggyőződ
hetik arról, hogy milyen feltartózhat- 
lannl halad előre a háromhatalmi po
litika diadalmeneté minden angol és 
amerikai ellenakció dacára. Jugoszlá
via meghozta a legfontosabb döntést 
az ország megalapítása óta — írja a 
lap — és Anglia számára ezzel nyil
vánvalóvá lett, hogy az európai kon
tinensen nincsen többé állam, amelyre 
London bármilyen befolyást is gyako
rolhatna.

O. B.

Orosz-török szerződést 
írtak alá

Ebéd a Belvedereben
A jegyzőkönyvek aláírása után a 

Führer a Belvedere kastélyban ebédet 
adott, amelyen a hármas szerződéshez 
csatlakozott kormányok Bécsben jelen 
lévő képviselői vettek részt. A Führer 
megérkezése után igen szívélyesen üd
vözölte a megjelenteket, különösen 
Czvetkovics jugoszláv miniszterelnö
köt és Cincár-Markovics külügymi-

nisztert, akikkel hosszabb ideig elbe
szélgetett. Ebed után is hosszabban 
elbeszélgetett a Führer vendégeivel, 
majd délután háromnegyed öt órakor 
az Imperial szállóban fogadta a jugo
szláv miniszter elnököt és külügymi
nisztert,. A megbeszélésen résztvett 
Ribbentrop külügyminiszter is.

Különkiadások Belgrádban

Ankara, márc. 26.
(NST) Hétfőn orosz-török megnem

támadási és barátsági szerződést írtak 
alá. Az -egyezmény aláírásáról keddien 
reggel török és orosz nyelven a követ
kező hivatalos jelentést adták ki:

„A török és a szovjetkormány kö
zött a következő nyilatkozatokat cse
rélték ki:

A külföldi sajtóban megjelent hí
rekkel kapcsolatban, amelyek szerint 
abban az esetben, ha Törökország há
borúba kényszerülne, a szovjetorosz 
kormány arra használná fel Törökor
szág nehézségeit, hogy a maga részé
ről megtámadja Törökországot, az 
erre vonatkozó kérdésre válaszolva, a 
szovjetorosz kormány az alábbiakat 
adta a török kormány tudtára:

1. Az ilyen hírek egyáltalán nem fe
lelnek meg aiz orosz kormány maiga,- 
tartásának.

2. Abban az esetben, ha Törökor
szágot valóban megtámadnak és így 
'védekezésre kényszerülne, Törökőr-' 
szag a fennálló szovjetorosz-török 
megnemtámadási egyezmény alapján 
számíthat Szovjet öroszorság teljes 
megértésére ég tökéletes semlegessé
gére.

A török kormány mély köszönetét 
fejezte ki ezért a nyilatkozatért a 
szovjetorosz kormánynak s a maga 
részéről biztosította a Szovjetuniót, 
hogy amennyiben az kerülne hasonló 
helyzetbe, . számíthat Törökország 
teljes megértésére és semlegességére.” 

. heddli török lapok szószerint köz- 
lik a nyilatokzatokat és kiemelik azt 
a megállapítást, hogy Törökország 
megtámadtatása esetén a Szovjetunió 
teljes megértésére és semleb ess égére 
számíthat- A török sajtó egyelőre nem 
fűz semmiféle megjegyzést a közös 
nyilatkozathoz.

Belgrádban a napilapok különkiadá
sai számoltak be a bécsi jegyzőkönyv 
aláírásáról. A Politika az eseményt 
méltatva többek közt azt írja, hogy 
Jugoszláviának a háromhatalmi egyez
ményhez való csatlakozása minden 
szempontból kivételes nemzeti és nem-

zetközi jelentőségű esemény s joggal 
várható, hogy rövidesn kikerülhetetle
nül megnyilatkoznak visszahatásai s 
ezek kedvező eredményeket hoznak va
lamennyi érdekelt nép általános meg
elégedésére.

A belgrádi rádió nyilatkozata
A háromhatalmi egyezmény aláírása 

után a belgrádi rádió közölte, hogy 
sem a belgrádi rádió, sem az állami 
rövidhullámú adóállomás külföldi hír
adásai során a jugoszláv határokon 
túli eseményekkel kapcsolatban soha
sem közölt olyan megjegyzéseket, ame
lyek rosszindulatúan, vagy irányzato- 
san azt a célt szolgálták volna, hogy 
bármely ország rendjét és békéjét meg
zavarják.

Néhány külföldi rádióállomás
azonban az utóbbi napokban olyan hí
reket is közölt Jugoszláviáról, amelyek 
teljesen alaptalanok voltak, vagy pe
dig önkényes módon állították be Ju- 
aosMvia helyzetét. JugoszLávi*

aajfit érdekeinek megfelelő politi
kát folytat

és nem tartja szükségesnek, hogy bár
miféle idegen ügybe beleártsa magát, 
de más részről

nem fogja, tűmi,
hogy éredekeit, vagy magatartását 
rosszindulatúan, vagy ellenségesen ér
telmezzék.

— II4a*aság. Sáfrány Lili és Bohrer Si
mon oM. mérnök vasárnap Zürichben házas
ságot kötöttek.

Tobbezer főnyi közönség 
kísérte utolsó útjára 

Balázs Árpádot
.Hatalmas tömeg kísérte utolsó út
jára Balázs Árpadot, a kiváló nótaköl
tőt A Kerepesi-úti halottasház kör
nyékét már a kora délutáni órákban 
sokezerre menő közönség lepte el: el
jöttek Balázs Árpád volt rendőrtiszt- 
társaj, tisztelőinek nagy serege, to
vábbá a magyar közélet és művészvi
lág számos tagja. A gyászszertartás 
megkezdésekor oly hatalmas tömeg 
gyűlt össze a Kerepesi-úti temetőben, 
hogy a rendőrség kordont vont a sír 
körül és csak a közönség egyrészét 
engedte közel. A temetési szertartást 
Ravasz László végezte. Több búcsúztató 
hangzott el és Balázs Árpád leg
igazibb tisztelői, a budapesti cigány
prímások, nótaszóval búcsúztatták a 
nagy magyar dalköltőt. Koszorút kül
dött a budapesti rendőrtisztikar, a 
Tisza István-Kör, melynek Balázs Ár
pád haláláig tagja volt, a Magyar Sző-

vegírók és Zeneszerzők Országos Egye
sülete és az elhunyt tisztelőinek, bará
tainak nagy tömege.
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„A zseninek nem kell félni 
az igazságtól" Goethe 
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LONDON:
A német búvárnaszádok igen 
komoly veszélyt jelentenek 
a brit hadi és kereskedelmi 

flottára
A török-szovjetcrosz megegyezés megkönnyíti
Ankara helyzetét — Anglia továbbra is minden 

módon segíti Görögországot

A zöldházi 13

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

London, márc. 26.
A. három frontról, a légiháború és 

us Atlanti Óceán frontjáról, valamint 
az Afrikai harcvonalról röviden a kö
vetkezőkben lehet beszámolni; London 
ellen már harmadik éjszaka nem. volt 
légi támadás, hétfő estig és már több 
mint három, napja nem szólaltak meg 
a brit fővárosban a riadó-szirénák. 
Plymouth ellen a németek egy nappal 
igen erős légitámadást hajtottak vég
re, míg az angolok Berlint, Hannovert 
és a csatornái kikötőket támadták. A 
bírt repülőik számos gyújtó- és rob- 
ba nóbomibát dobtak le.

Az Atlanti Óceánon heves harc 
folyik angol hadihajók és német bu- 
várnaszádok között. A németek sike
reket értek el és az angol hajózási 
veszteségek jelentékenyen felszöktek 
az utóbbi hetek alacsony átlagaihoz 
képest, A lapok nemcsak az U-hajók 
által elsüllyesztett riportokat közöl
nek, hanem kiemelik, hogy a néme
teknek az Atlanti Óceánon cirkáló 
hadihajóik is vannak.

Londonban igen komolynak tart
ják a helyzetet,

mert tisztában vannak a németek 
óriási haderejével, de a tengernagyi 
hivatal erősen bízik abban, hogy mi
ként a múlt viliágháborúban, úgy 
most is megbirkózik azzal a vesizély- 
iyel, melyet a tengeralattjárók a brit 
hadiflottára és keiieskedelmi tengeré
szeire jelent

Abesszíniában Hegelit elfoglalása 
után az angolok ismét közelebb jutot
tak Addisz Abebához. Eritreában Ke- 
renért még folyik a harc. Az olaszok 
keményen és hősiesen védekeznek az 
aostai herceg tehetséges irányítása 
alatt. Kcren a kulcsa az egész ország
nak és ha ez a helység elesik, úgy 
egész Eritreát elveszettnek lehet te
kinteni. Az angolok még nem beszél
nek a város közvetlen elestének való
színűségéről, de már három oldalról 
ostrom alá fogták Kerent és a védők 
helyzete egyre nehezebb.

Jugoszlávia csatlakozása 
a háromhatalmi egyezményhez 
érte meglepetésszerűen Londont, 
nagy jelentőséget tulajdonítanak an
nak a. ténynek, hogy a jugoszláv köz
vélemény és hadsereg egy része ell-e-

nem 
ahal

Mikes György

Angol tiltakozó Jegyzék
Belgrádban

Belgrád, márc. 26- 
(Német Távirati Iroda) 

Azzal kapcsolatban, hogy angol 
részről tiltakozást jelentettek be a 
jugoszláv kormánynál, angolszász he
lyen úgy tudják, hogy Sir Rónáid 
Campbell angol követ egy tisztviselő
ivel eljuttatott Cincár-Markovies kül- 
•WVWVWMMSRMSKAVMWVSAWVWVW

— A Turáni vadászok kulturális előadása. 
A Turáni vadászok hazafias szervezetének 
<IV., Ferenc Józsof-rakpart 
(helyiségében március 27-én, 
este 7 órakor Méihé Dezső ,A 
dasági élet kérdései a háború 
fewt előadást.

23) központi 
csütörtökön 

magyar gaz
utón" címen

9 órakor
(••»•) nyit *»

2 órakor
sara

HUBERTUS

nezte a paktum aláírását és Délszlá- 
via lépését kétségtelenül úgy tekintik, 
hogy azért főleg a kormányt terheli 
a felelősség. Londonba több hír érke
zett arról, hogy Jugoszlávia népe tün- 

: tetőseket rendezett a paktum aláírása 
; ellen, sok fiatalember, köztük katona- 
• tisztek és nem egy magasrangu tiszt 

is átszökött Görögországba, hogy an
nak hadseregében harcoljanak, mások 
pedig megrohanták a belgrádi angol 
követséget és kérték besoroztatásukat 
a szövetségesek hadseregébe.

Hírek jöttek arról is, hogy nagy ne
hézségekbe került mozdonyvezetőt ta
lálni ahhoz a különvonathoz, amely a 
jugoszláv államférfiakat Becsbe vitte. 
Három mozdonyvezető megtagadta a 
kötelességének teljesítését, hogy tün
tessen a paktum aláírása ellen.

A szovjetorosz—török megegyezés 
aláírása nagy meglepetést és megelé
gedést keltett Londonban, ahol nem 
beszélnek ugyan a moszkvai álláspont 
megváltoztatásáról, mert ez túlságo
san messzemenő következtetés volna, 
de úgy látják, hogy ez a megegyezés 
elősegíti az egész balkáni helyzet sta
bilizálódását és nagyon megkönnyíti 
a törökök helyzetét. Ez a megegyezés 
lehetővé teszi Ankarának, hogy ke
ményen ellentálljoii mindennek, amit 
fenyegetésnek lehet tartani a saját 
bizton sága szempontjóból.

A török vezető újságok cikkgkbch' 
dicsérik a görög katonákat, méltat
ják sikereiket és Görögországról mint 
Törökország szövetségeséről emlékez
nek meg.

A brit fővárosban egyébként az 
egesz balkáni helyzettel ég a jugoszlá- 
vok által aláírt új paktummal kapcso
latban az az álláspont, hogy bármi tör
ténjék is, az nem fogja befolyásolni 
Anglia elhatározását, hogy Görögor
szágot pénzzel, fegyverrel, légihaderő
vel és egyéb módon is segítse. E segí
tésre most, hogy az angol katonák Ke- 
letafrikában előrehaladnak, egyre 
több alkalom és lehetőség nyílik.

Angliában igen kellemes meglepe
tést keltett, hogy a reá nézve kedvező 
két törvényjavaslatot az USA szená
tusa 67 szavazattal fogadta el és mind
össze kilencen szavaztak ellene. Meg
bízhatónak látszó amerikai források 
jelentik, hogy az Egyesült Államok a 
legközelebbi jövőben újabb 20 torpedó
rombolót bocsátanak Nagybritannia 
re ndel ke zésé re.

ügyminiszterhez egy jegyzéket, ame
lyet a Foreign Office közvetített az 
angol követnek. A jegyzék szövegét 
egyelőre titokban tartják- A brit kö
vetséggel szoros kapcsolatban álló 
amerikai újságírók úgy tudják, hogy 
a jegyzékben először utalnak az Ang
lia és Jugoszlávia között fennálló ba
rátságra, amely a világháború alatt 
pecsételődött meg, azután pedig kife
jezést adnak meglepetésüknek „a 
jugoszláv külpolitikában bekövetke
zett drasztikus fordulat” felett Az 
angol kormány továbbra is figyelem
mel fogja kísérni a helyzetnek ezt az 
új alakulását (MTI)

Győri Vince
mmgikál

Kovács Viktor
a magyar szobában rangorásik

zöldinges képviselő tűnt 
képv lselőházból.

bírósági ítélet követ

A nyilaspárt képviselői csoportja 
szívesen és ájtatosan szokta az ég felé 
emelt szemekkel hangoztatni tör
vénytiszteletét és alkotmányhűségét s 
jaj annak, aki nem hiszi el a képvi
selőtestvérkék áhítatos baritonjain 
zengett vagy vezércikkezett hűségnyi
latkozatokat az utolsó betűig...

Ugyanekkor mit mutatnak a té
nyek?

Tizenhárom 
el a magyar

(Eddig.)
Nagyrészük 

kéziében-
Hárman önként mondtak le, —• a 

zöldházi kebelbeli intenciók tagla
lása ezúttal nem tartozik ide — Ezek 
a lemondok: Magyary-Kossa István, 
Simon József és Pröhle Sándor.

A közigazgatási bíróság megsem
misített öt nyilas mandátumot: 
Pálffy Fidél, Kerekes Béla, Nesz Fe
renc, Orosz Mihály és Nyirő Andor 
testvérek leléptek a parlamenti piros 
szőnyegről.

Ez eddig nyolc.
A parlament összeférhetetlenségi bi

zottsága súlyos döntéssel megsemmi
sítette Hu-bay Kálmán és Vágó Pál 
mandátumát.

Ez már tíz.
Hátra van még a Kovarcz, Wirth és 

Gruber testvérek mandátuma. Az ösz- 

Teleki az elöntött 
szegedi határban
Gróf Teleki Pál miniszterelnök 

.kedden reggel Szegedre utazott, hogy 
megtekintse a szegedi belvizek pusz
tításait- A miniszterelnököt ünnepé
lyesen fogadták, majd, kíséretével 
együtt a Dong-éri csatornánál folyó 
munkálatokat, azután a Péteri-tónál 
működő kotrógépeket tekintette meg. 
Itt hosszabb idáig elbeszélgetett a? 
árvízsújtotta gazdákkal és megszem
lélte a megrongálódott és összedőlt 
házakat- Alsóközponton a Gazdaegye- 
isiilet székhazaiban délben elvéi volt a 
miniszterelnök tiszteletére, ebéd után 
Teleki visszatért Szegedre, de útköz
ben is többször megállóit és megnézte 
a biztosító munkálatokat. A minisz
terelnök délután viszautazott a fő
városba.

Roffi Borbély György 
halála

A magyar politikai és közgazdasági 
életet egyformán súlyos veszteség 
érte. Rofű Borbély György cs. és kir. 
kamarás, országgyűlési képviselő, 
Szolnok vármegye sok éiven át volt 
főispánja, a Szolnoki Cukorgyár el
nökigazgatója váratlanul elhunyt.

A megboldogult hosszú, éveken át 
igazgatósági tagja, majd utóbb elnök
igazgatója volt a Szolnoki Cukorgyár
nak, amelynek felvirágoztatásában is 
nagy érdeme volt.

Az elhunyt kiválóság földi marad
ványait március 27-én d. u. 2 órakor 
Tiszaroffon helyezik örök nyuga'omra, 
előzőleg pedig ma délután fél 3-kor a 
kerepesi-úti temető halottasházában 
áldják meg a református egyház szer
tartása szerint.

— Házasság. Hónai János és Neubauer 
Lászlóné Bergl Éva házasságot kötöttek. 
(Minden kijlön értesítés helyett.)

FERENCJÓZSEF
KESERUVIZ

szefénheietlenségi bizottság ma '& 
össze s a nevezett pártoszlopok man
dátumának sorsához nem fér kétség 
annak dacára sem-, hogy Hubay mes
ter nagytanácsi szónoklata szerint 
Kovarcz testvér űr „eljárását" a nylc 
laspárt a maga részéről nem helytele
nítheti ...

Vagyis rövid szereplés során tizen- 
három mandátumot kell leírni a kép
viselői frakció állománykönyvében.

Volt-e, van-e politikai párt Magyar
országon, amely ezzel a csúcsteljesít
ménnyel, ennyi bírósági eljárással, 
mandátum fosztó,ssal dicsekedhetnék?

A szigorú alkotmányhűséget és tör
vénytiszteletet eddig még négy monstre 
nyilasbilnper is jellemzi százötven „tör
vénytisztelő" vádlottal, vádlottak pad
ján ülő „alkotmányiul" képviselőkkel.

Kovarcz Emilt, a szökevényt, a leg
felső honvódtörvényszék ítélte jogerő
sen két évi börtönre.

A Wirth-perben tizenhárom vádlot
tat ítéltek el jogerősen összesen 78 évi 
fegyházra és kilenc hónapi fogházra.

A Gruber-perbcn a. Kúria két évi és 
hét hónapi büntetést szabott ki.

A Kovarcz-féle vasulas-perben 9
1 él évi fogházról szól az ítélet...

Van-o még valaki, aki nem hiszi 
az utolsó betűig az ájtatosan az 
felé emelt szemekkel hirdetett törvény
tiszteletet és alkotmányhűséget...?

és

el 
ég

Dupla, vagy semmi?
A régi vetö-kocíka játékos szólása volt ez, 

akkor mondták, amikor „hatra, vagy 
vakra", duplára, vagy semmire történt a

■ fogadás, így magyarázta ezt kedves öreg 
bátyámuram, az ezüstös szakáin, piros képű,

■ hatalmas örogúT, Bódi bácsi, penzionátus 
• főerődta .rácsos, egykori délceg aohneclwi.nyii.i

erdészakadéinúkus. Dupla, vagy semmi! 
, Mondotta az öregúr a Három Veres Kan

dúrhoz cégéreseit kedélyes serhúz kerek 
asztalánál, melynél az öreg és ifjúúrak ke- 

' délyes kandurvacsorár* ültek össze. Dupla, 
vagy, semmi! — mondotta Bódi bácsi Bak
seres korsójába tekintve, tudniillik vagy ez 
a hatalmas, tartalmas, Duplaser, ez a Bak
ser, Dréhcrék serremeke, vagy semmi! 
Dupla ser, vagy semmi ser! — mondotta, 
tudniillik saját címeres, ónfedeles korsó
jából itta a serét. E korsó duplakorsó volt, 
az öregurat a kan du.r asztal tisztelte meg 
vele 70-dk születése napján. Falán árpa- és 
komlódísz között a tekintetes nemes Jasz- 
trabszki Sólyom-család oímere díszlett s a 
címert két izmos kandúr tartotta. Duplaser, 
vagy semmi ser! Bakser és nem más! — 
mondotta az öregúr. Ez áppettítuson őrO 
gyomrom regulázója, jó Almom dirigálója, 
jó kedvem zökkentőjó, kedélyem sava-borsa, 
öregségem fűszere! Ez ringatja vissza em- 
lékezésemet egykori selmcci erdészakadé- 
mikus koromra, amikor a Bányász csákány
hoz címzett serházban ittuk a hodruBovai 
Hodrusovszkát, a pompás selmeci Dupla
sert! Jankó, egy duplapintet abból a Bak
serből és egy duplaporció sztrapacskát!

— Ágnes Newton Keith: Amerre | szél jár. 
Egy fiatal hollywoodi lány — nem film
színésznő, hanem a Barkeley-egyctem hall
gatója — 1934-ben megismerkedik fivére 
barátjával; aki mint az Angol ÉsZak-Bor- 
ncói Társaság erdészeti felügyelője; szabad
ság évét töltk Amerikában. Az angol fiú 
megkéri a kezét és így indul el. Ágnes 
Newton Keith Borneóba, a föld kevés
számú érintetlen paradicsomainak egyikébe. 
És az, amit ott megélt, arról szól ez ® 
mulatságos és egyben poétikus, mélye® 
emberi könyv, úgy, amint egy okos és te
hetséges nő a világ legfurcsább körülü»á-4 
nyoi közt látja, leírja és lerajzolja. nw>rt 
erről a hollywoodi kislányról kiderült, hogy 
nemcsak nagyszerű írónő, hanem égybe® 
brillláns rajzoló és karrikaturtsta. A künf' 
vet magyarul a Dante Könyvkiadó adta W-

— Mit kell tudni a tűzbiztosításrólf A 
Magyar Biztosítástudományi Szemle kiad®' 
sóban érdekes és közhasznú füzet jelen® 
meg a következő címmel: „Ez a legkeve
sebb, amit a tűzhlstostíásról tudni kelll“ y 
cím maga pontosan megmondja," hogy W1' 
röl szól a füzet. Nem elég a blztoeftast 
megkötni, ismerni kell a biztosítással k«P' 
csolatos összes tudnivalókat, Ajánlat^3’ í 
a. kis füzetet, amely minden erre vonstko®0 
kérdésben pontos felvilágosítást nyújt. ’



Mindenki zsidó!
Nem vitázunk, csak az épeszű olva

sóra bízzuk a döntést.
A Magyarság szerint zsidó-dolog 

íróit tőlünk szombaton azt írni, hogy 
„Levett kalappal, mély áhítattal fo
gadta Budapest közönsége a hazatérő 
honvédzászlóltat". Miért zsidó-dolog ez? 
Azt csak a nyilas erkölcsű újságírás 
tudhatja... Mi mindenesetre megírtuk 
azt a meghatóan szép, megilletődött 
érzést, amely a pest-budai utcán úrrá 
lett, amikor a szabadságharc büszke.

. lobogói közel száz év múltán visszatér
tek a magyar fővárosba, azt az érzést, 
amely parancs nélkül késztette arra az 
utca közönségét, hogy néma tisztelet
adással, hajadonfőit köszöntse a váro
son átvonuló szent ereklyét.

Hogy ezt megírtuk: zsidó-dolog volt, 
állapítja meg a Magyarság. Mi pedig 
őszintén bevalljuk, van a butaságnak 
olyan foka is, amely lehetetlenné teszi 
a vitát. Elegendő nekünk az épeszű 
emberek véleménye.

Egyébként: Hogy mi minden és ki 
minden zsidó mioálunk (— nyilasék 
szerint —) azt sejteni engedi egy pyj- 
sági cikk, amelyben egy zöldinges 
képviselőtestvér úr éppen a hazatérő 

. zászlókat köszöntő lelkesedését hasz
nálja fel arra, hogy legyőzze:

„A világszabadkőművesség zsidó jel
szavai: Szabadság, Testvériség Egyen
lőség hatották át éppen úgy, a kilenc- 
venkét év előtti szabadságharcunkat, 
mint a francia és más európai forra
dalmaidat."

Szóval, a magyar szabadságharc a 
zsidó világszabadkőmívesség eszmé
nyeiért harcolt, Táncsics Mihály a 
zsidó világplutokrácia csahosa, Irinyi 
a párisi nagy Oriens szabadkőmíves 
kiküldötte, Görgéy az Allianee Izrae- 
lite eszköze, Kossuth a sioni bölcsek 
bábuja, Petőfi pedig zsidóbérenc volt;

Ha már a magyar szabadságharc 
- is zsidódolognak számít, 1941 márciu

sában, akkor nekünk igazán nincs mit 
vitáznunk a saját kis ügyünkben ...

Ha pedig a Magyarság kifogásolja, 
hogy a 8 Órai Újság azt írta: kalap
levéve köszöntötték a visszatért hon
védzászlókat, eszükbe juttatjuk, hogy 
Kossuth Lajos temetésén is kalaple- 
véve állott sorfalat Nagymagyaror- 
szág minden magyarérzésű polgára 
és most is mindazok, akikben magyar 
érzés van. ugyancsak kalaplevéve 
tisztelegtek.

Kalaplevéve, nem pedig úgy, ami 
esetleg a Magyarságnak tetszetősebb 
volna, rosszul kopirozott köszöntésféle 
nyújtózkodással...
**M*M**«M**<WWWWW^W»

— Az országos mezőgazdasági kiállítás 
gerincét alkotó tonyészállatkiállítás, amint 
erről már számszerűen is megemlékeztünk, 
a múlt évi nagysikerű kiállításnál is na
gyobb létszámú és kiváló minőeégű anyagú 
lesz. A tenyészállatcsoportokat az idén is 
a mezőgazdaság jóformán minden ágát fel
ölelő kiállítási csoportok fogják kiegészí
teni, teljessé tévő a látogatók előtt a kiál
lításon a magyar mezőgazdaságról alkot
ható képet. Bizonnyá! nagy érdeklődést fog 
kelteni az erdélyi mezőgazdasági érdekkép
viseleti szervek által az erdélyi csarnokban 
rendezendő csoportos kiállítás. A kiállítás 
látogatottsága az érdeklődés után ítélve, a 
rendkívüli körülmények ellenére igen ked
vezőnek Ígérkezik. Különösén a visszacsa
tolt kcletmagyaro’vzági és erdélyi terüle 
iák gazdái és a városok lakossága készül 
arra, hogy a kiállítás alkalmával az 50 
százalékos utazási kedvezmény igényűévé- 
telével minél nagyobb számban látogasson 
el Budapestre. Igen élénk <az érdeklődés 
Szlovákiából ób Jugoszláviából is.
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Graziani tábornagy 
lemondása
Róma, márc. 26.

(Német Távirati Iroda)
Graziani tábornagy, a haderő vezér

karának főnöke, Líbia kormányzója 
és az északafrikai olasz haderők pa
rancsnoka saját elhatározásából le
mondott e tisztségéről- Helyébe ve
zérkari főnökké Mario Roatta tábor- 
P°k, államtitkár, Líbia kormányzó
jává és az északafrikai olasz haderő 
főparancsnokává Italo G'-anboZdi tá
bornokot nevezték ki. (MTI)

Róma, márc. 26.
Az olasz lapok kommentár nélkül 

közük a. hírt, hogy Graziani tábor
nagy saját kérésére távozott az olasz 
hadsereg vezérkarának éléről, ugyan
akkor pedig megvált Líbia kormány
zói tisztétől és az északafrikai olasz 
haderők parancsnokságától. Graziani 
tábornagy távozása Olaszországban

Németország Izlando# is 
bevonja a hadműveleti 

területbe
Ezentúl a kiterjesztett hadműveleti 

területre vonatkozik az Anglia elleni 
teljes tengeri zár kihirdetése alkal
mával, 1910 augusztus 17-én a s-emle- 
igies hajózáshoz intézett felhívás, 
amely szerint minden hajó, amely a 
figyelmeztetés ellenére behatol az 
Anglia körüli német hadműveleti te
rületre, kiteszi magát a megsemmisí
ts veszélyének és az ebből származó 

| károkért Németország nem vállalhat 
felelősséget. (MTI)
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Roosevelt kiterjeszti 
a semlegesség! zónát 

Európa felé

Berlin, márc. 26.
(Német Távirati Iroda)

Hivatalosan közük:
Jz;a’’1 f1-in szigetnek angol csapatok 

részéről történt jogtalan megszállása 
óta Angliában tartó tengerzár-törő ha
jók ismételten megkísérlik, hogy Iz- 
landot támaszpontnak használják fel. 
Ez a körülmény arra kényszeríti Né
metországot, hogy Izlandot is bele
vonja az Anglia körüli hadműveleti 
területbe.

Róma, márc. 26.
(Magyar Tá virati Iroda)

Gioruale dTtaiia newyorki táv- A
irata szerint az Armi and Navy Jour
nal, az amerikai haderők lapja arról 
értesül, hogy Roosevelt elnök a 25. 
délikörig szándékozik kiterjeszteni az 
úgynevezett semlegességi zónát. Ez 
annyit jelentene, hogy- az amerikai 
hadihajóknak lehetővé válnék az, 
hogy a s emlegess égi zóna elhagyása 
nélkül egészen az európai partok kö
zeiéig kísérhessék a hajókaravánokat.

Újra bevezették 
a korbácsolást 

a román igazság
szolgáltatásban

Bukarest, márc. 26.
(NST) Romániában újra bevezették 
testi fenyítéket az igazságszolgálta- 

delkezéséhez új pontot csatoltak, 
amely szerint a rosszul viselkedő fe- 
gyencek ellen testi fenyítéket alkal
mazhatnak, még pedig 5—15 szíjütést 
a hátukra. A testi fenyítéket azonban 
csak a fogházorvossal egyetértésben 
a fegyintézet igazgatója saját felelős
ségére szabhatja ki olyan esetekben, 
amidőn a többi fegyelmi intézkedések 
ne{n válnak be. Várandós és szoptatós 
női tegyeneeknél a testi fenyíték nem 
alkalmazható.

Hirdessen a .PENGŐS HIRDETÉS*.. | 
ben! Biztos eredmény!

a 1 _ ____ ___ =___ ____
iáéban. A büntetés végrehajtási ren-

már nem hatott meglepetésképpen, 
mert már néhány hét óta köztudomású 
volt, hogy a tábornagy Olaszország
ban tartózkodik és az északafrikai 
hadműveleteket már nem ő vezeti.

Roatta tábornok, az olasz hadsereg 
vezérkarának új főnöke, már eddig is 
a vezérkar helyettes főnöke volt. Az 
1939. év folyamán Berlinben volt 
Olaszország katonai attaséja, előzőleg 
pedig két, éven át Spanyolországban 
teljesített szolgálatot. A világháború 
alatt Roatta tábornok a görög és a 
francia fronton szolgált. A tábornok 
jelenleg 54 éves.

Gariboldi tábornok, Líbia úí kor
mányzója és az északafrikai haderők 
új parancsnoka, mint hadosztály
tábornok résztvett az abesszin hábo
rúban és ott többször kitüntette ma
gát. Gariboldi 1938 óta a trieszti had
test parancsnoka volt.

A lap washingtoni levelezője szerint 
amerikai politikai körökben egyre 
jobban tisztában vannak azzal, hogy 
az Egyesült Államok csak úgy tu<l 
hathatós segítséget adni Angliának, ha 
a megígért támogatást saját hadiha
jókkal kísérteti. Tisztában vannak 
azonban azzal is, hogy ez feltétlenül 
háborút jelentene a tengelyhatalmak 
és az Egyesült Államok között, ügy 
látszik — jegyzi meg a lap, — Roose- 
velt, tekintettel az amerikai közvéle
mény háboruellenes hangulatára, még 
habozik átlépni a rubikont.

MOULIN R0U6E
revűpalota

vidám tavaszi primőr-újdonsága 

ARTISTÁK az OPERÁBAN
Vicces és Ritzes revü 3 részben

A kis bárban újra BERKES BÉLA muzsikál

PREMIER ma este 10-kor
•4

♦

Carol és Lupescuné 
elindult Amerika felé

Lisszabon, márc. 26.
(NST), Megbízható forrásból szár

mazó hír szerint Károly volt román 
király az , Exeter amerikai gőzös fe
délzetén útban van Newyork felé. A 
gőzös még szombaton indult el a 
lisszaboni kikötőből. A volt uralkodó 
Lupescunéval együtt a legnagyobb 
titokban hagyta el a portugál fő
várost.

4

„Egyiptomot új 
veszélyek fenyegetik"

London, műre. 26.
(NST) Az egyiptomi miniszterelnök 

kedden beszédet tartott, amelyben ki
jelentette, hogy Egyiptomot új ve
szélyek fenyegetik. Lehetséges — mon
dotta a kormányclnök —, hogy a há
ború új szakaszába lép s Egyiptom 
sem tarthatja magát távol többé & 
háborútól.—-------------- 4

Könnygázbombák 
sztrájkotok ellen

Betlehem (Pennsylvania), márc. 28. 
(Reuter) Kedd délután harc folyt 

rendőrök és a Betlehem Steel Company 
sztrájkoló munkásai között A rendőr
ség a tüntetők ellen könnyfakasztó 
bombákkal küzdött, mire a sztrájko
lok két rendőrkocsit felborítottak, ha
talmukba kerítették a fel nem hasz
nált könnyfakasztó bombákat és azo
kat a rendőrök felé dobták, akik így 
visszavonultak. (MTI)

í

Titok! — mondja Knox
Washington, márc. 26.

(Reuter.) Knox tengerészéti minisz- 
tér hétfőn este a többi köpött a követ
kezőket mondotta:

Ufásítást adtam, hogy azokról a 
hajókról, amelyek kijavítás céljából 
jönnek az Egyesült Államok kikötőibe, 
nem szabad említést tenni, az ezzel 
kapcsolatos híreket a rádió nem kő* 
zölheti, a hajók lefényképezése szín- . 
tén tilos. Ezek a hírek ugyanis az or
szág szempontjából nézve katonai tit
kot jelentenek. Olyan országról vaií 
szó, amelynek megvédése az elnök fel
fogása szerint létfontosságú az Egye
sült Államok védelme szempontjából. 
(MTI)

— Carlo Anti előadása. Carlo Anti, » 
padovai királyi egyetem rektora c-sütörtö
kön este 6 órakor vetítettképes előadást 
tart az Olasz Kultúrintéaeben (IV., Eskü- 
u 6) „A csendélet a római művészetben40 
címmel. Carlo Anti a padovai egyetemen az 
archeológia tanára. Tekintettel az előadó-, 
tudományos múltjára, az előadást nagy ér
deklődés előzi meg.



Hoinap délelőtt lesz 
a „Színház** főpróbája 

a Vígszínházban
Már a szezon elején dhaUrozta a Vígszín

ház, hogy az idén előadja Somerset Mau- 
ffham „Színház" című dramatizált híres re
gényét. A terv elé az őszön azonban akadá
lyok tornyosultak, mert az író még nem 
döntött arról, hogy-darabjának bemiHatójat 
hol engedélyezi előbb, Anierikábait-e, vagy 
Európában. A Vígszínház ősz óta többször 
lépett összeköttetésbe ká.belen Maughanunal 
B. igyekezett rábírni az írót, hogy darabját 
neki 
előtt 
göny 
hogy 
ház"

engedje út először. Néhány héttel el
végre megérkezett a“ várvavárt sür- 
az engedéllyel: Jfawxdmm belement, 
a Vígszínház előbb játssza a, „Szin- 

cimü müvet az amerikai színpadoknál.
Az engedély megérkezése után a Víg nyom
ban kiosztotta a szerepeket s mint ismere
tes, a két legfontosabb feladatot Mezey Má
ria és Somlay Artúrra- bízta, de jelentős sze
repeket kapott a darabban a színház tár
sulatának többi kitűnő tagja is. A „Szín
ház", zártkörű főpróbáját holnap délelőttre 
tűzte ki a Vígszínház, a bemutató pedig, 
amély eszerint megelőzi az amerikai pre
miert, pénteken este lesz. ,

1 
i 
i 
i
1
1 
i
1
1
i
1
1

Magas öltöz ölátogatók 
viziteltek szombaton este a „Hol az 
igazság?" nemzetiszínházi bemu
tatójának felvonásközben S z ele ez kg 
Zita öltözőjében. A fiatal művésznő
höz, aki tudvalevőleg hármas szere
pet játszik a dán darabban, e g y 
lány figurát, egy na d rágó
sat és egy trikósaf, bekopogta
tott Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi. miniszter, 

■vitéz H á s z Aladár miniszteri tanácsos 
és Svend B or b e r g,, o darab írója. 
Mindhárman gratuláltak Szeleczky 
Zitának az alakításhoz, majd egy kéz
nél lévíV,színházi- főt őri por tér k il
lő n-k ülőn lefényképezte az

1
i
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előadása volt tegnap a 
Madách Színházba<n 
B ó ka y J ános 
asszonyt '

150. eié g y
__  _ szere- 

tek“ című darabjának. Á ritka jubileu- 
ipot Bcnczur-utcai villáin kásán az író 
nagy estéllyel ünnepelte meg, ame
lyen resztvettek a darab kiváló szereplői s 
mindazok, akiknek a siker körül részük 
volt. Sőt éjféJután elment az estére azok
nak a színészeknek egy része is, akik egy 
másik darab premierje után a Pannóniá
ban banketteztek. Hajnalodott már, amikor 
* víg vendégsereg eltávozott .a Benczur- 
nteai házból.

2-kor is) — 1
(11, 1. 3, 5, */<8, ‘óló) 
Közbelép a feleségein.
3/dí), szombat, •

„CsikRend"
i SZABÓ ADOKIÁN, Nagymez6>u(ca 19

(11. 5. 4. 6. 8. 10)

ÜNNEPI BARTÓK-HANG VERSENY lesz 
ma este a Zeneakadémián a világhírű ma
gyar zeneköltö hatvanadik születés
napja alkalmából, A koncerten Bartók 
legjellegzetesebb müveit, kórusait és nép
dalait, zongoraszvitjét és vonósnégyesét 
adja elő Basilides Mária, Bartók 
János, Deutsch Jenő, Endre Béla és a 
Waldba u e r-kvartett.

NAGYVÁRADRA ÉS KOLOZSVÁRRA 
UTAZIK néhájty napos vendégszereplésre 
Zilah i-F a r nos Eszter, Juhász Jó
zsef és Mészáros Ági. Verseket és dalo
kat adnak elő s velük utazik Erdélybe S i Il
ka István és Sértő Kálmán is.

MEGHALT NAGY JENŐ, a rég i színész- j 
gárda egyik tehetséges tagja, a volt cs. és 
kit. debreceni 39, gyalogezred többszö. ösen 
kitüntetett rokkant katonája. Temetése m a 
délután félnégykor lesz a rákost' 
temetőben.

Bef C9«l«
többnyire székrekedésben is 

41 srokuk szenvedni. Vigyázzunk 
Ilyenkor a rendet emésztésre.

ANDRAS" szalonna-ebédje
Derűs jelenet történt néhány nappal ezelőtt a Hunniában, az új nagu Mester"- 

1,redukció felvételeinek indu'ősekor. A címszereplő Páger Antal’nak, alias 
„Andias, amolyan borsistvam földszeretö, nyakas paraszt-legény, mint a Mezö- 
ga.dasagi r.-t eloszobas altisztjének, vidám szalonnázást kellett rendeznie igen 

-téteken át. Bánky Viktor, a. jeles rendező, bizony jóndhany^r meg- 
ismet Atette a nagy szalonnajelenetet. Úgy annyira, hogy végül Páger már oly tö
kéletesen es csábítóan szalonnázott, hogy a film főszereplői közül, akik jelenésükre 
varra megirigyeltek, nemesek C-so r t o s, Ti már. meg B i h a r y -fogtak ho^á ha- 
nem Hidveghy \ a i, de még Bordy Bella is nekilátott alaposan. Valamennyien 

hn!IV a déli szünetben már senki sZI Z
tetf ebédelni. l.rHieto - amint utólag kiderül — csupán hét kiló fogyott- el a kitűnő 
„perese.t-papnkas kellékből. Hál. így kezdődik „András" sikere.

Amerikai film [

Közbelép a feleségem
Helyesebben mondva : 

____ Iréné D u n n e-íilm. Ez 
a színésznő, aki szebb, mint va'aha, sugár
zó intelligenciával, istenáldott tehetséggel 
és ősecejü komédiásösztönnel uralkodik a 
darabon, amelynek meséje totálisan am- ri- 
kal mese. Európai agy itt-ott n.m tudja 
követni, de a következő pillanatban már 
újra magával ragad a szélsebesen kavargó 
vidámság tornádója. Az „Ez történt egy 
éjszaka“-Játékstilusa jellemzi az új Dunna 
filmet hangulatos, kellemes, manapság hat
ványozottan értékes szórakozást nyújt a 
nézőnek Dnnne és a brilliáns Cary 
Grant fél.szavai, fél-gesztusai mellett a 
tökéletes epizódisták .iátéka, a harsogó ha
hotától halálos csendig skálázó filmn’don- 
ság. Az idénynek ezt az egyik legjobb Já
tékfilmjét a R á d i u s mutatja be.

A csata — a Nyugat-ban
Annabella és Charles Boyer együttes sze

replése külön szenzációja volt annakidején 
a pesti moziknak. A Claude Farrére híres 
regényéből készült hatalmas filmet nemrég 
felelevenítette a Nyugat mozgó és olyan si
kert aratott vele, hogy ami a másodhetes 
mozikban a legnagyobb ritkaság, prolon
gálnia kellett s most második hete fut a 
-Vywíra/-ban változatlan vonzóerővel.

NÖVENDÉKHANGVERSENY lesz holnap 
este a Zeneakadémián. II aT'ff s '^KálíínW; 
V á r a d i Ferenc, Deák Ágnes, K n e r 
Zsuzsa, Lé derer Éva és Böszörményi- 
Nagy Béla tanítványa, a zongoraszakos S u- 
r ány i Éva vizsgázik.

SZÍNHÁZ
OPERAHAZ: Lohongrin (7:7). — NEMZETI'

KAMARA: Kaland 
A«gy asszonyt szeretek 

(/tó). — VÍG: Hattyúdal (’/tó). — MAGYAR- 
Gyergyói bál (»/*«). - MAGYAR MŰVELŐDÉS 
1IÁZA (Városi Színház): Ifjúsági előadás (d. 
u. 3 -kor), este: Az ember tragédiája (7).
— FŐVÁROSI OPERETT: Fityfiritty (’/tó).
— ANDRÁSSÁ: Ne játssz a szerelemmel (8). —
I ÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintet tel 
arra... (>/±9). - ERZSÉBETVÁROST: Az ördög 
nem alszik (‘/tó, 8); — JÓZSEFVÁROSI: Nehéz 
ma férjhez menni (7.6, 8). — KISFALUDY:
Bankó Pista nótafája (“tó, 8). — KOMÉDIA 
ORFEUM: Kettőn áll a vásár (>/*9). — KA
MARA VARIETÉ: Pesti szimfónia (7:9). —
ROYAL VARIETÉ: Tavaszi revü (9). — NEM
ZETI BABS'ZIN JÁTÉK: D. u. 4: Aranyszőrü ■ 
bárány. Este S: Toldi. — MAGYAR MŰ
SZÍNKÖR: Szökik az asszony (vas. '/«4, 6, 8).

RÁDIÓ
1941 MÁRCIUS 26, SZERDA

16-15: „Bábszínház." Közvetítés a Fővárosi 
Alkalmazottak Nemzeti Szövetségének nagy
terméből. — 16.45: Időjelzés, hírek. — 17; Hí
vek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: A 
Rádió Szalonzenekara. — Közben 17.46: „Kik 
éh hogyan kaphatnak iparjogcsítványtf" ’ko- 
esondy Gyula iparügyi miniszteri titkár-' elő
adása. — 18.15: „A hibátlan költő." Szabó Lő
rinc előadása S'tefan Georgerol. — 18.40: Ma
jor Aranka dalokat énekel, zongora kísérettel.
— U: Hirek magyar, német és román nyel
ven. — 19.20: „Országos Fotóhét és Fotókiállí
tás Kolozsvárott.“ Gyulai Ferenc dr. előadása.
— 19.30: Olasz tánelemezek. — 20: Külügyi
negyedóra. — 29.15: Az Operaház előadásának 
ismertetése. (_I. és II. fe’.v.) — Maid: Az 
Operaház .előadásának közvetítése, Huszka 
Rózsi vendégfelMptével: „Lobengrin.‘‘ — 21 ’0: 
Hírek.. —• 22.95: Áz, Operaház előadásának III. 
felvonása. — 23: Hírek német, olasz, angol és 
francia nyelven. — Utána kb. 23.25: Hang
lemezek. — 24: Hirek.

MOZI
ADMIRÁL (353-707): A gyáva hős. (‘M, ’/tó, 

‘,‘tó, ‘/dó, v., ü. ‘/tó-kor is) — ALKOTÁS (355- 
374): Szökevények. ('/:4, 'léi, '/<&, ’/iVi, v. ‘/ű-kor 
is) — ANDRÁSSY (124-127): Szökevények. 
(Előadások: (*ő4, 'léi, ’/,8, ’/ilő, vasárnap 2, 4, 
6, 8, 10) — ASTRA (154-422): Zárt tárgyalás. 
(>/<4, '/tó, V.8, 'Ó10, v. ‘/.2-kor is) — ÁTRIUM 
(153-031): Allpang. (’/tó. '/tó. V:1í), ez . v. ’/:4-kor 
is) — BELVÁROSI (384-563): Jud Süss. (Hóik.

I Sárgarózsa
[Magyar film I^gnapi Gyümölcsoltó 
I------ -- ...______ l Boldogasszony ünnepiének
ouz-iitanján mutatta bo az Oimvla mozgó- 
fenykiipszánház a Jókai Mór „Sái-ga rózsa" 
című közismert puszú.i novellájából Nagy 
Mária és Lévai József produeerségében ké
szíttetett Látta-filmet, amelyet Móricz Zsig
mond forgatókönyve alapján György Ist
ván rendezett, Hegedűs Tibor művészeti ta- 
náosadása mellett a múlt év, ezerkilerao 
száznegyvem őszén részint a Hortobágy cl- 
néyezéeű, európai híró hajdumegyei róma- 
Sagon és legelőn, részint pedig a Hunnia- 
íilmgyár részvény társaság műtermében, és 
amelyhez Akov.i Lajos írt kísérőzenét, to- 
i óbbá, amelyet a Szereposztás folytán több 
színésznő és színész játszott az opcraté'eök 
l’.0Z!elűsébe.n lévő felvevőgépek, valamint a 
hangosfilmhez szükséges mikrofonok e.i.. 
úgymint: Szörényi Éva, Kormos Márta, 
Greguss Zoltán, Kamarás Gyula, Pataky 
Miklós, Köpeczí-Boccz Lajos, Gárday La
jos, Pataky József. Szemere cs még számo
sán. niem szólva külön-külön a nagyszámú 
statisztéria és a nagy tömegben látható 
mema személyzet minden egyes tagjáról, 
akiknek sz.in.ten jelentős részük van emo 
film előállításában, amely most, mint a 
mondat elején már megírtuk, az Ommn 
mozgéfénykéTxszínház eheti műsorán lát
ható. (■)». b. b.)

jobb t, 4. 6, 8, ló, bal t. */<5, 'A7, v. jobb t 2
■• y** 3’ s/‘5, * * ,/‘7’ s/49). - rél- 

ÁÁRoSÍ HÍRADÓ (181-244): Arcok és álarcok. 
Rajzos Híradó az angol gyarmatbirodalomról, 
sz-nes rajzfilm. Magyar, Ufa, Luce ős Fox 
ÍJl!'aíl“k'<Fo|yt.. 10-24 óráig) - BÉKE (391- 
IM8): Pepita kábát. (5, 7, 9, v. ‘/tó, '/s4, ‘/tó, ‘/tó, 
l/dö) — BODOGRÁF (149-510); Két férfi egy 
asszony. (’/H, ‘/tó, ‘/tó, ‘/«10, v. Utó-kor is) — 
BROADWAY (422-722): Balalajka. C/>4, '/tó, '/tó, 
'/>1», sz.. v. '/tó-kor is) — BUDAI APOLLO 
(351-500): Jud Süss. (‘/t4, ‘/tó, */«8, '/'tlO, v„ ü 
■/dl, '/tó-kor is) — CAP1TOL (131-337): Kck Ma- 
dar. (11, '/tó, '/s4, '/tó, '/tó, VslO) — CASINO 
(383-1Ó2): A Manderlcy-ház asszonva. C/ű 7 
'.210, sz. v. 2-kor is) - CITY (111-140): Európá 
nem válaszol (.íl6, .,58, Bzomb„ va".

tyvilágl nő. ('M, ’/tó, '/tó. */H0, v. ‘/tó-kör
— KAMARA (423-901): Szerelem .és vérpad.

2,. 4. 6, 8, 10) - KORONA (353-318):
t tárgyalás. (’/M. '/tó, '/tó, VslO, v. ‘/.2-kor

KULTUR (386-193): Jud Süss. fY4, ‘/tó,
v. ‘/-2-kor is) — LLOYD (111-994):

'/tó, '/tó,- 1/d0, v. ’/ű-kor
-------- -------------- , ,.j, 7, i/,m.

10, v. 2, 4, S, 8, 10) — ODEON (422- 
í"’. " L "-i.t. sz. '/t4, ‘/tó.

bö-kor is) — OLYMPIA (423-188):
Hl, 2, 4, 6, 8, 10) —

RÓYAL APOLLÖ "fe’ife’):' OfajWoip 
’'-'n - - “’-r is) - SAVOY (MG-

‘/’rfi, *'í8. ’/iIO. v. *.'s2-kor 
A .Manderlev-ház asz-;

s&omb.« vaa. 2-kor is) — 
t------ . (VU,

STEFÁNIA” (Kié--. 
. .. . -------------------7, 7, y. *'*2,

7riO) - ^VDIO (32ő^fi)j Pekintrl iMiy.

Á-’ Aa’- órakor) - CORSO (18-28-18):
Bunhödes. (‘/tó, ‘/tó, '/jIO, sz , v ‘/M-kor is) — CORVIN (138-988): A ■ ■ W’ -
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Meglepetés I.
Kiesett a Ferencváros és az Újpest 

a Magyar Kupából
A keddi ünnepnapon néhány mérkőzést 

játszottak a Magyar Kupáért. Nem voltak 
nagj- mérkőzések, nem is volt nagy közön
ség, annál nagyobb azonban a meglepetés, 
amely vezető csapatainkat érte. A Ferenc
város ugyanis 2:3 (1:2). arányban kikapott 
a Gázgyár csapatától, az Újpest pedig az 
újpesti- stadionban csak 3:3 (1:1) aránya 
döntetlent ért el g Lámpáit FC-vel. Ki
esett tehát a Magyar Kupa további küz
delmeiből a Ferencváros és kiesett az Új
pest is, miután az új szabályok értelmé
ben döntetlen'esetén a pályaválasztó szá
mit vesztesnek. • :

Az üllőj-útj sporttelepen a Ferepci’áros 
legjobb csapatával állt fel a Gázgyárral 
szemben, de nem vette komolyan a mécs
esét és így következett be a vereség. Áz 
amatőrök viszont igen nagy lelkesedéssel 
küzdöttek, mindenáron gólra törekedtek és 
sikerült is' megnyei-piök . a. mérkőzést. Az 

félidőben a Feroncváros nagy fölény
ben játszott,- de mintha csak1 nem akarta 
volna az amatőrök, kedvét szegni, nem 
igyekezett támadásait gólra váltani. A 
második félidőben, amikor a bajnokcsapat 
már komolyabban vette a játékot, egy
mást érték a támr.dá.>ok,. de most nem 
sikerült .a csatároknak semmi, részben 
mórt nem volt szerencséjük, részben mert 
az ellenfél remekül védekezett.

Újpesten hasonló volt a he'yzct. A lilák 
•eleinte igen könnyen vették a játékot, s 
1:1 volt a félidő. A második félidőben az
után már 3:l-ro vezetett az Újpest, de az 
erősítő Lampart kiegyenlített. A Lampart 
erőszakosan és köményen játszott, ami a 
vezető bíró hibája. Az Elektromos—-WMFC 
mérkőzésén az Elektromos TE győzött 4:2 

Pamut—BLK. 
Magyar Pa- 

(1:2) arányban. A Magyar 
meccsét 3:2 (1:0) arányban a 
műt nyerte.

VÍVÓK 9:3* •' AZ OLASZ FŐISKOLAI
arányban legyőzték a magyar főiskolásokat. 
•Zsúfolásig megtelt a Műegyetem aulája a 
mérkőzésre, bizonyságául annak, hogy a 

■ nemzetközi versenyek mindig érdeklik a 
magyar közönséget. A versenyt három fegy
vernemben vívták, fegyvernemenként két- 
két résztvevővel. Ez a beosztás nem kedve
zett a magyaroknak s háróm-három részt
vevő esetén talán meg is nyerték volna <t 
versenyt. A tőrvívásban az olaszok 4:0 
arányban győztek, de ha a zsűri kevesebbet 
téved, döntetlen lehetett volna az eredmény. 
A párbajtőr eredménye 2:2, a kardvívást 
pedig 3:l-re nyerték az olaszok.

A BEAC labdarúgó csapata 1:1 arányban 
döntetlenül mérkőzött a TFSC csapatával a 
főiskolai kupa küzdelmei során.

A VÁLOGATOTT JÉGHOKKICSAPAT 
tegnap autóbuszon Becsbe utazott s on
nan folytatta útját a német fővárosba. 
A német fővárosban pénteken kezdődik a 
nemzetközi jéghokkitorna, amelyen a ma
gyar csapat résztvesz. Műkorcsolyázó ver
senyt is rendeznek a. nénietek. Ezen KáJlay 
Kristóf képviseli a magyar színeket.

Á VITORLÁZÓ REPÜLŐK között tavaly 
a junior-csoportban, időtartamrepülésben, 
Major Ferenc érte el a legjobb eredményt 
6 óra 46 p. teljesítménnyel. A legnagyobb 
magasságot ifj. Kemény Sándor érte el 1'00 
méterrel, Zsigmond Péter 81 km-es repülés
sel pedig a távolsági díjat nyerte. A szenio
rok között Szőnyi József 2212 méteres ma
gassági eredménye országos rekord. A tá
volsági repülésben Szilas Tibor 254 km-es 
eredménye a legjobb, a célrepiilésben Tus
nádi László az első 116 km-es teljesítmény
nyel s ugyancsak Tasnádi nyerte a Buda
pest—Szeged közötti repülést is. Az egyesü
letek közötti versenyben a Müegyct mi 
Sportrepülő Egyesület lett az első. A díja
kat tegnap osztotta ki az Aero Szövetség

X Mígyeri eredmény. A keddi versenyé^ 
lűszáma az InJtortuné-gátvéi'seny, a várako
zásnak megfelelően a ' francia Mar< kenoir 
fölényes győzelmével végződött. A Múrclusi- 
díjban a I’cstniogyei-headjkrp ■• ij„>: Ií'«- 
nás igazolta a szereplésébe luij . z tt bizal
mat. A sorsolás’.-h.endik-.'pet ,á fogr-ő . sókó .in 
olliauyagült Dies ./rae.nyerte. múely tt á sze
rencsés sorsjegytulajdoncs árverésre bsrs'i- 
tott s az istálló 1300 pengőért váltotta .V'- 2- 
s?? lovát Jó stílusban nyerte Pcge a rn r- 
'ö’de.í bondikepat, Gáboif pttflig a. Vilii®" 
díjat nyerte könnyen. Díva és League of 
Nptions szintén megnyerte versenyét



„Raider tengernagy" 
és „Werne Gyula"

Ó, ölese Freniduxirter! — Ó ezek az 
idegen szavak! — mondja a találó né
met szólásmondás, amely ezúttal pon
tosan célbatalál a nyitasúk szellemi 
színvonalát oly pregnánsan jellemző 
Magyarság két lendületes zöldházi di
namikával megírt cikkénél.

Az egyikben egy francia írót emle
get és Werne Gyulának nevezi Verne 
Gyulát, nyilván, sajátos, külön olva
sottsága és irodalmi tájékozottsága 
alapján. Na, erre még azt lehetne mon
dani: eszi fene, nyilas újságírót nem 
feszélyezhet n tények ismerete, ha a 
dekadens franciák egyik ilyen isme
retlen ifjúsági írójáról van szó, — a 
másik baklövés már súlyosabb.

Azt írják, hogy a megtámadott an
gol hajók újabban nem az SOS vész
jelet adják le, hanem „három R betűt 
sugároznák'1, ami (— a Magyarság tu
dós szerkesztői szerint —) ennyit je
lent: Raider! Raider! Raider! — Se
gítsetek, itt vannak Raider tengernagy 
hajói! A gyengébbek, vagyis a nyilas 
újságírók számára meg kell súgni a 
következőket: raider az angol nyelv
ben támadót, portyázót, cirkálót jelent 
s a szó a to ra.id (támadni, portyázni, 
cirkálni) igéből származik. Eszi fene, 
mondhatja ugyanerre is a zöldinges, 
művelt cikkíró, nem vagyunk kötelesek 
egy ilyen plutodemokrata, pusztulófél
ben lévő kis szigetország nyelvét is
merni...

Igenéin, de illik ismerni dr. h. c. 
Ráeder vezértengernagy, a Németbiro- 
dalom haditengerészete fő parancsnoká
nak nevét s nem illik a Budapestén is 
járt német tengeri hadvezér nevét yósz- 
szul értett angol szóra eltorzítani. Ha 
a nyilasok nem tudnak franciául vagy 
angolul —• nicseVo, oda se néki, de »te- 
metül mégis keíl&ne fcissé tájékozód- 
niok

Azt, hogy mágyarul írjanak, úgy 
sem kívánjuk már attól a mozgalmi 
sajtótól, amelynek „rendvédelmi ala
kulatát" ügyészi vádbeszéd röviden és 
egyszerűen gyilkosoknak nevezte.

Varga miniszter 
B Berlinben

Berlin, március 26.
Dr. Varga József kereskedelem- és 

közlekedésügyi miniszter kedden dél
ben 12 órakor koszorút helyezett el a 
berlini hősi emlékművön. A kegyeletei 
aktus után a dís^zszázad elvonult a mi
niszter és kísérete előtt Délben fél 
egy órakor Varga József miniszter 
megnyitotta a magyar idegenforgalmi 
iroda és az Ibusz berlini kirendeltsé
gének új helyiségét az Ünter dén Lin- 
denen. A megnyitóünnepségen jelen 
volt többek között GlaiSe-Horsténau 
altábornagy, hy. miniszter, a Német- 
Magyar Társaság elnöke, Wiehl kül
ügyminiszteri osztályfőnök, Martius 
követ, azonkívül Szent-Miklósy Andor 
követségi tanácsos, ügyvivő vezetésé
vel a magyar követség’ valamennyi 
ingja. ■■ ' ' .

Varga József kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszter nagy beszéddel 
nyitotta meg az idegenforgalmi iro
dát.

— Egészségét, szolgálják a Rudaspark 
mceszeföldön híres ivóforrásai! Kérdezze 
még orvosát!

FERENCJŐZSEF
> KESERÜVU

Előre a sivatagban

Tűző napon, mély sivatagi homokban haladnak előre az afrikai német esa. 
patok motoros osztagai

MLx első elsötétítés!
gyaKorlatoK

az Egyesült Államokban
A napokban tartották meg az első 

elsötétítés! gyakorlatokat az Egyesült 
Államokban. Az első elsötétített város 
Seatle volt, a pacifi'kus partokon. Mint

Váratlan Sztálin—Matszuoka
i találkozó'

Tokio, március 26.
(Német Távirati Iroda)

NoJja piég nőin tudják, hogy mi 
volt a tartalma Matszuoka és Sztálin 
megbeszélésének, tokiói politikusok 
ennek a .— mint hangsúlyozzák — vá
ratlan találkozónak igen nagy jelen
tőséget tulajdonítanak. Mindenekelőtt

Ki merné Matszuokát 
Londonba szállítani?

Tokio, máre. 26.
(Német Távirali Iroda)

A japán kormány hivatalos tájé
koztatója közölte.' hogy a külügyi hi
vatalhoz kedden reggel érkezett táv
irat szerint Matszuoka külügyminisz
ter négy napra tervezi berlini láto
gatását. Március 30-án indul Rómába 
és 31-én érkezik meg. Az olasz fővá
rosban előreláthatóan három napig 
időük. Arra a kérdésre, hogy mi igaz 
azokból a híresztelésekből, amelyek 
szerint Matszuoka Londonba is el 
szándékozik látogatni, a tájékoztató 
gúnyosan mosolyogva azt kérdezte, 
melyik küzdő fél vállalna érte felolős- 

Lázár József 
temetése

Mély részvét mellett temették el 
Gyümölésoltóboldogasszony napján Lá
zár József hírlapírót a főváros által 
felajánlott díszsírhelyre. A gyászszer
tartáson megjelent Morvay Endre al
polgármester vezetésével a főváros 
tisztviselői karának számos tagja, a 
főváros törvényhatósági bizottság tag
jai, az elhunyt hírlapíró társai és 
tisztelői. A gyászszertartást Józan 
Miklós unitárlué püspöki vikárius vé
gezte. A Kerepéfil-útí temető halottas
hazában Pitroff Gyula szerkesztő az 
újságíróintézmények nevében vett bú
csút Lázár Józseftől, a fővárosi hir-

az ottani katonai hatóságok közölték, 
Seatle elsötétítése egy nagyszabású 
légvédelmi program kezdetét jelenti.

hangsúlyozzák a megbeszélés fóntös- 
ságát, tekintettel arra, hogy mindkét 
részről a japán-orosz kapcsolatok 
megjavítására és kiépítésére töreked
nek. A két ország történetében — 
hangsúlyozzák — most történik meg 
másodízben, hogy Sztálin japán sze
mélyiséget fogadott. (MTI) 

séget, hogy Matszuokát légiúton Lon
donba szállítsák anélkül, hogy ne ten
nék ki veszélynek a külügyminiszter 
életét. (MTI)

Berlin, máre. 26.
(Német Távirati Iroda)

Matszuoka japán külügyminiszter 
kíséretével együtt kedden este meg
érkezett a német területen lévő Mal- 
kiniába- Itt Stahmer nagykövet, Sten- 
ger SS-fővezető, a Führer helyette
sének törzs vezetője és Matzky ezredes 
üdvözölték a japán külügyminisztert 
német területre való érkezése alkal
mából. Matszuoka szerdán este érke
zik meg Berlinbe. (MTI)

lapírók képviseletében pedig Kelemen 
Géy.a búcsúztatta az elhunytat, mint a 
sajtókamarai fővárosi hírlapírók al
osztályának ügyvezető elnökét.

Betörtek Daladier 
lakásába

Paris, máre. 26.
Daladjer volt francia miniszterelnök 

párisi lakásába betörtek- A tettesek, 
hír szerint, sem pénzt, sexú értékeket 
nem vittek magukkal, de teljésen fel* 
dúlták a könyvtárt és Daladier író
asztalát. Azt hiszik, hogy a betörők 
terhelő iratokat kerestek. (MTI)

ZSIDÓ-BŐRBE BUJT
NYÍLÁS HÍVEMHEZ

Frenetikus erőfeszítést tesiz egy hozzám 
intézett nyilas nyílt levélben a naptári 
maiidútumfogyatközás (lásd a 8 Órai Újság 
4-ik oldalát) dacára is Virradat néven, 
megjelengető eszmevalósági hírpapír. Az 
ismert eszményi eszmevédelem metodiká
jával igyekszik könnyed és humoros lenni. 
Ez sikerült is, mert a levél könnyed, mint 
egy rinocérosz és humoros, mint egy Gor- 
kij-regény.

Sőt!
Gusztusos is, ízléses is, amikor ortodoksz 

izraelita fiúsebésznek nevezi önmagát a le
vélke aláírója, vagy parkettacipőnek mond
ja a fatalpú cipőt, vagy a német Gau szó
ból Gauner szójátékot rögtönöz, vagy ami
kor lelkesen marhaságnak jelöli meg az én. 
iiáskáimat, ami feltétlenül egyéni, újszerű 
és ötletes stilusfordulat.

Freudi komplexumokat is felfedeztem a 
nekem írt nyilas biliét doux sorai közt. A 
cikkíró Szarvasmacskakovácsi Zsidómár né
ven szerepelteti önmagát, a magyar ön
ismeret szép példájaképpen beismerésnek 
is beillő és bumerángszerűén önmagát fő- 
bekólhitó pótlással megfejelve szerény cse
kélységem nevét Az orvosilag koproidliíí- 
nak (lásd szakkönyvek) nevezhető lopott 
predikátum-pótlás, a Vaemacskakovácsy 
név elé biggyesztett nyilas öndíszítés ed Jen 
semmi kifogásom, utóvégre is a cikkíró 
tudja, mit tesz, hogyan juttatja kifejezésre 
lcgesleglényogét, részemről díjmentesen 
adományozom neki penetráns pótnevees- 
kéje viselését. Maradjon ennyiben.

Mivel azonbán nincs nyilas cikk ssidózás 
nélkül, ez a levél is ezt teszi, amikor írója 
rejtélyes, tán tudatalatti ösztönök hatására 
zsidónak maszkírozza magát, csak azért, 
hogy engem is zsidózhasson a „zsidó ÚJ 
rokon“ szerepében. Nem tartom fontosnak 
részletezni, hogy (bosszantó, nyilaaékn&k. 
elhiszem) nincs egy. fia zsidó rokonom se, 
igaz, hogy (hál* Istennek! touch wood, le
kopogom!)nyilán rokonom sincs, a zsidó- 
bőrbe bujt nyilas cikkíró lélektani rejte
né! mégis meg szeretném oldani. «•

S .azt hiszem, ez a ...magyarázat:.
A V asmaeskako vácsyl ellen hadakozó 

Szarvasmacskakovácsy még mindig nem 
mutatkozott be teljes néven. Szerényén 
megelégedett a hiányzó név — előtét' felé
vel, mert toijes név így hangzik:

..Csőd'áíiarvasmaG&kakOváoSj'**.
Mivel levélkéje alján éppen égy cfáklyá

vá! kényes ponton megbirizgált csoda
szarvasszerű fantóm-állatka is szerepel, azt 
hiszem, nem járok rossz nyomon: a szövet
séges nyilas és csodaszarvashadak biológiai 
összefogásának termékével állunk szemközt 
s így már elhiszem a nyilas levélírónak, 
hogy ő tényleg zsidó.

Nem csoda, hisz olyan csoda már előfor
dult csodaszarvaséknál.

ügy ni. Most pedig addió, Kedves, pá!
(Ne felejtse el majd annakidején okmá

nyait földelni.)

Üdvözlettel:
Vasmscskakovácsy Szvetozár,

Lélek- és névélemző, 
a zsidó nyilasok 

világító céltáblája.

nyelviskola 
The Berlitz 
Schooi of
Languages

W. VÖRÖSHAKPr-TÉR 2,1.
TBbBFOS; 187-WS.
Német, olesa, angol, Irán
éin, oros», spanyol ayels- 
MufotyiMflr. és flléíráa- 
ÍBtetWSS

■ ' WŐKMTÉlFrtWtK N.NCS!
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Német csapatok elfoglaltak 
Cirenaicában egy angol 

támpontot
Berlin, márc- 26.

í'.'é/’j Cirenaika angol kezekben 
lévő fővárosától, Benghazitól 250 kilo
méterre délnyugatra, német csapatok 
jelentek meg s mint hivatalosan köz
ük. elfoglalták az angolok által meg
erősített El Agheila támpontot. A né
met alakulatok El Agheila elfoglalása 
után tovább nyomultak előre keleti

irányban. Illetékes német he'” köz
lése szerint már vasárnap rövid harc 
folyt le a syrticai sivatag keleti szé
lén egy gépesített angol felderítő csa
pat és egy német oszlop között, ame
lyet egy előretolt német—olasz osztag 
megerősítésére küldtek ki. A német 
oszlop rövid harc után szétverte az 
angol felderítő csapatot és menekü
lésre kényszerítette.

Amint az illetékes hivatali fórumok 
előre bejelentették, Budapest zsírellá
tásában zökkenőket hozott a március 
hónap. A Községi Élélmiszerüzem fiók
jai előtt napok óta hosszú sorokban 
állnak az emberek, de a zsírjegyek be
váltása így is igen nagy nehézségekbe 
ütközik és a főváros több részén a la
kók hátralékos zsír jegyéinek egyrészét 
sem: tudják beváltani.

A zsírelosztás zökkenőjének eltün
tetése érdekében hosszabb idő óta tár
gy • lások folynak az illetékes hatósá
gok között A helyzet ugyanis az, 
hogy a vidéki zsírsertések felhajtása 
erősen visszaesett, viszont a nagy
tétényi eertéshizlaló termelését a 
Duna áradása hosszú hetekre vissza
vetette, mivel a kényszervágások 60- 
rán azt az állatállományt hajtották a 
vágóhidakra, amelyet csak március 
havában szándékoztak levágni.

Több terv merült fel az elmúlt na
pokban a zsírelosztás' zavartalanná té
tele érdekében. A fővárosi törvényha-

tósági bizottság egy csoportja most 
azzal a kéréssel fordult az illetékes 
kormányhatóságokhoz, hogy vonják 
vissza azt a kormányrendeletet, amely 
megtiltja a Községi Élelmiszerüzemnek 
a főváros területén további fióküzletek 
nyitását. Ezek a városatyák azzal ér
velnek, hogy ha a Községi Élelmiszer
üzem újabb fiókokat nyithat Budapes
ten, úgy a zsírelosztás zavartalanabb 
lesz és az emberek könnyebben hozzá
juthatnak a nekik járó zsírmennyisé
gekhez. Fővárosi hivatalos körökben 
nem nyilatkoznak erről az akcióról és 
nem is tartják valószínűnek, hogy az 
sikerrel járjon, mivel annakidején a 
kormány azért, adta ki a korlátozó ren
delkezést, hogy a Községi Élelmiszer
üzem ne jelentsen túlságos konkurren- 
ciát, a szabadkereskedelem számára.

A főváros közélelmezési ügyosztálya 
szerint az új és tetemes zsirmennyisc- 
gek megjelenése a budapesti piacon 
április közepén, illetve április második 
felében várható.

Cvetkovics 
és Cincar-Markovics 

a Keleti pályaudvaron
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A 

hármas paktumhoz történt csatlakozást 
aláíró jugoszláv miniszterelnök és kül
ügyminiszter különvonata Becsből jö
vet március 25-én este 9 óra 20 perc
kor futóit be a budapest-ferencvárosi 
pályaudvarra, ahonnan negyedórái tar
tózkodás után tovább folytatta útját 
Belgrádba.

A magyar királyi kormány képvise
letében megjelent a pályaudvaron 
gróf Teleki Gyula, a m. kir. külügy- 

aminisztérium protokollfőnöke, aki 
jugoszláv államférfiakat üdvözölte-

rosliázán. aki csónakot kért, előadva, 
hogy csak így tud eljutni öccse eskü
vőjére, akinek tanyáját egészen körül
vette a víz és a násznép csak csóna
kon tud közlekedni.

Az árvízi kormánybiztos tegnap 
Szegedre érkezett és a helyszínen ren
delkezik a szükséges teendők elvégzé
séről.

A 13-ik befagyasztás
Washington, márc. 26.

(Német Távirati Iroda)

Roosevelt elnök — mint már jelen
tették — elrendelte az Egyesült Álla
mokban levő jugoszláv követelések 
befagyasztását. E követelések összegét 
körülbelül egymillió dollárra becsü
lik. A befagyasztás! rendelkezéshez 
magyarázatot nem fűztek, Jugoszlávia 
tehát a tizenharmadik állam, amely
nek amerikai követelései befagytak. 
Az Egyesült Államokban eddig befa
gyasztott követelések értéke kereken 
4500 millió dollár a jugoszláv köve
teléseken kívül. A Jugoszláviában be
ruházott amerikai tőkék 36,000.000 dol
lárt tesznek ki. (MTI)

Nászmenet 
csónakokon

Szeged, márc. 26.
Szegeden változatlanul súlyos az 

árvízi helyzet és rendkívüli intézke
déseket léptettek életbe annak enyhí
tésére. A Tisza szintje még mindig 
igen magas. Ma reggel 6.75 méter volt 
a Tisza vízállása, úgyhogy nem lehe
tett megnyitni a zsilipeket, amelye
ken keresztül a vadvizeket átengedik 
a Tiszába. Móst tíz szivattyú működik 
es; ezek naponta eízmUHó köbméter vi
zet -^engednek át a veszélyeztetett te
rületekről a Tiszába.

Igen, súlyos a helyzet Szeged kör-

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALÁSZ SÁNDOR

nyékén. Részkén, Szeged „paprikafa- 
lujában", akol mindenki paprikater- 
/nelássel foglalkozik- A paprikaföldek

Alapítottál

DR. NADÁNYI EMIL

e?y része víz alatt áll. Ma egy felső- Vn”d Újság Lapkiadó Rt. Sz«r-
----------- _. ------------1-n. 10 Tel.: 11-53-60. Kiadó:'
Andrássy-út 47 Telefon: 22 42 32. 22-42-33.'22-42 34.:tanyai gazdálkodó jelentkezett a va-

Kjoaiatolt a Pallas Irodalmi és Kjouidai x.-t, k^rforgógépeln. (Felelős: Győr? Aladár igazgató.)

■hí
keresk. r. t. VI., Liszt Ferenc-tér 5, 
teljes lakberendezések, szőnyegek, 

függönyök stb.
részletfizetésre

Díjtalan árajánlat vidékre is.

» » s r bálion-
Úgy "ragián
lódén- és viharkabát

Márton és Szász
Bálvánv-uten 3. Címre ügyelni.

BUTOfl
HÁLÓK, EBÉDLÖK, kombinált 
szobák. — Választékunk óriási I — 
Áraink olcsók. — Minőségért garan- 
tálunk. — KÉSZLETRE IS!

Olcsó Triumph irégípek 
hordozható irodai és széleskocsijuak 
fi I Y I ’r<5gépszaközlet VT. Podma- U I A I niczlcy-u 1. Tel.: 11-54 53.

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

Telefon: 224-842.

ELVESZETT
Návay Lajos-utcai telefonfülkében 

egy barna, zippzáras

IR ATTASK A. 
Becsületes megtalálót kérem, a reá- 
nézve teljesen értéktelen iratokat, 
adja le Honvéd-n. 4Q, házfelügyelőnél. 
A táskát ajándékképpen tartsa meg.

BBilliárdasztal, 
szék, alpakka evflszer, 
kertióútor, kugli'elszerelés 
'r.'-.F-p'IÍIÉD, ffirályrutca 44.

BÚTORT 1®=..v ” vegyen.g&SHnMBHi vm., oiioí-üt 14.

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

Üzlet-, lakás-, raktár- és 

üzemheiyiséset 
minden bérért Fellner. 120—124.

AK9K KlYáNDOROilAK
Irta: Ács Tivadar. Ára: P. 5.— 
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG 
kiadóhivatalában VL, Andrássy-út 47.

fijernek sportkoEsi
eladó. Hollán-u. 22. IV. em. Szigeti.

Jelentem alássan ... 
Történetek, adomák a katonaéletből 
Összeírta: Szárazajtai Bari ha Béla. 
Ara Pl.— Kapható a 8 Órai Újság 
kiadóhivatalában VI., Andrássy-út 47.

VESZEK
szép tiszta Színházi Életet, Tolnai 
Világlapot ég Pengős regényeket. 

Lovélhívásra házhoz megyek.

Vörös Púi 
Újságárus, 

Kálvin-tér közepén.
Téli alma! Szállítok 20 kg-os lá
dában legjobb fajtájú tiszta Jonathán, 
Sikolója 18.80 P., közönséges vegyes 
fajtájút 14.80, fő-őalmát 10.80 P. ab 
itt utánvéttel. Fuchs Ferenc Kökényes, 

Kárpátalja.

ASZTROLÓGIA
Irta: BOROS M. Ára: P. 1.60 
Imre. Kapható a 8 Órai Újság könyv

osztályában, VI., Andrássy-út 47.

Keresek bútorozott összkomfortos 
szoba-hallos. vagy garzon lakást al
bérletbe. Tel. 152-136. D. u. 2—5-ig.

Gabonaminősítő rak tárnok, áru
kézelő nagy gyakorlattal, hosszú 
bizonyítvánnyal állást keres. „Gabo

nás" jeligére földadóba.

leszármaiási OKMÁNY 
(nemcsak nemesi) beszerzése ígyében 
forduljon a Heraldika némes- 
ségi irodához, Budapest. IV., Gróf 
Károlyi-utca 14, tel. 381-199.184-644.

Autóvezetést 

tanuljon a 

FODOR 
úrvezető tanfolyamon. IV., Petőfi 
8ándor-u. 3. Telefon- 18-97-01.

aiZRLOMMPL

BÚTORT
iVlít.UWPPFENSTEIN-U.Z/a

Ezüstróka baléra 
különleges 

tavaszi bundák

MOST OLCSÓN. Orosz szűcs, Király
utca 24. 1. C.

FBérhóz eladó
III. em., Üllői-útnál, 42 lakással 1— 2 
szobás, 5 üzlet, 300 ölön, körül ép., 
23.000 jöv., 185.000. Budapesti 
Házkezelő r. t. T. 421 389.

Adóügyi kiskáté
Irta: dr. Szepessy és Zádor I. Károly 

Ára: 3.80 P
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG könyv

osztályán, VI., Andrássy-út 47.

Modellek
(ruhák, kosztümök) I nagyság, "zalon- 
munka. export-kollek-
ció feloszlatása miatt 3usí tjuwwil 

Erzsébót-ter 14. 1.1. 
v»flC9LaLi'a%« kizárólagd.e.9 1-ig

ÉRTÉKÁLLÓ BEFEKTETÉS
régi áron 

nerz és róka, 
perzsabunda.

Balog szíiosm., Petőfi S.-u. t4

viággombok
minden női ruházatnák a szekszepilje. 
Egyedüli készítő: FRcYöERGcR A.-né 
plissé-specialista, IV. Aranykéz-u. 3. 
Telefon: 386—753. Ugyanott modern 
szoknyajelzÖ is kapható. Vidéki meg
rendelések azonnal eszközöltetnek.

Ki veszti cl állampolgárságát?
Irta: dr. Vajda János Ára- 1.— P 
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG 
könyvosztályán VI, Andrássy-út 47

Poloskairtógépet
VEGYEN KÖLCSÖN. 128-824. PLÚTÓ

jó minőségű I. oszt. fftllISal 20 kg i7.5o p n., oszt. 
12 50 P postán bérmentve pontos 
kiszolgálás mellett küld: Welsz 

Hermáiul, Técső.

A KANÁRI
Irta: <r. Russ Ára: P 1.—
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG
könyvosztályán VL, Andrássy-út 47

PHAT
Gummicikkek kiválóak I

Fii árosl papír kereskedő 
köiesönköny vtáramat tagokkal együtt 
díjmentesen átveheti, ha haszonrésze
sedéssel alkalmaz. ,,Uj iparengedé

lyes' válaszát kiadóba.

ÉLETMÜVÉSZET
Irta- ALEXY E. Ara: P. 1.50 
Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG kiadó 
hivatalában. VI., Andrássy-út 47. sz.

Szoba konyliás lakás, bútorozva, 
albérletre kiadó. Andrássy-út 35 1.10 

öskeresztény gyors-gépírónő 
ügyvédi irodai gyakorlattal elhelyez
kedne. «ÁprilisA jeligére fők,adóba.

üres udvari fürdőszobával else
jére, Tisza István-u. 10. II. 19.

Kiadó két egymásbanyíló utcai 
szoba, bútorozva, fürdőszoba haszná

lattal. VIII., Pándor-tér 4.

:

Bösendorfer
j ó k a r h a n ■ 
garanciával ®

tyDA■■■. JF • JBw
r. t. Magyarország legnagyobb zon
goratermében: Erzsébet-lrörút 19. sz. 
Még mindig teljes válasz
tékot talál részletre Is.

Balaton legforgalmasabb üdülőhelyénMA ffliWÜffl 
kizárólag elsőrangú szakembernek 

bérbeadó. 
Ajánlatokat ,,Príma referenciákkal** 
jeligére Arató hirdetőirodába, 

Erzsébet-lrörút 14.

AIANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thököly-út 18

Financirozást 
vállalna ügyfelem 
oly iparosoknál, akik közmunkákat 
kaptak és vállaltak hatóságok részé
re. Szóba jöhet egyéb hasontermé- 
szetü vállalkozás is. Értekezni lehet 
Dr. Fejér Leó ügyvédnél, Bálvány

utca 19. d. n. 3—« között.

KRft/íSwMB térít visszaügy-
fe^em festésért, 

S költözködésért,

úU lakását 
lenti és azt kiadjuk. Express. Erzsébet** 
körút IC. sz., f. 3. T.: 422—156.

Vőpős satafc 
legelsőrendű minőség, kerti murva 
három szíhbén, legolcsóbban vidékre is 
TIGNUM ÉPÍTŐANYAG 

KE81. VÁLL. Tel.: 297-357
XIV., Erzsébet királyné-útja 9.

Könyvelését, adóügyét
lelkiismeretesen 'és jutányosán vég-' 

zeni. '‘Telefon: 366- 67 7.

Kerti bútorok 
székek, asztalok-fából, vasból, vessző
ből : Kerti ernyők. Hexner Király- u. 26.

LEMEZEK rn
RYTMESNÁL RftB |
Aiany János-n. 18. m lg H
Telefon: 123-OKÍ. fiit

sakk Abc.
Irta: Márki SchU3zter Ara: P 1.60 
Kapható a 8 ÓRAJ IJJSÁG 
könyvosztályán VI., Andrássy-út 47

VESZEK
férfiruhát,fehérneműt stb. Sommer 
Márton, Lónyay-u. 28. (Nagyzálog

háznál.) T.: 182-151.

KUIönbejáratú elegáns 

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

r a'I G I 100 arany tanács torta! etel k

Kapható a 8 Órai Újság könyv
osztályán VI., Andrásiéul 47.

A I M A I Szállítok Jonatlian, 
ALI 3 Ranét 20 kg-os
ládában 15.80 P. il oszt. 11.30 P* 
ab itt, utánvéttel. Ing bér Mater*

Kökényes, Kárpátalja

Jegyzetmásulás 12 IlIIértől
100 sokszorosítás 1.60 Taxigépírás, 
fordítások Nagy Ibolyánál, Teréz- 

krt 29. 32S-513.

Búcsú Európától
Irta: P. Horváth György. Ara: P 3.60 
Kapható a 8 ÓRAI U J S A « 
kiadóhivatalában VI., Andrássy-út 47-

Kárpitos házakhoz legolcsóbban 
ajánlkozik. Szabó, Viola- utca 38. S2* 

Házfelügyelőnél.

Olaszból és olaszra fordít, tudo
mányos és más munkákat is «01a®3 

diplomásfőkiadóba. -

Isten vele Tanár úr
Irta: James Hilton Ara: F- 2ZU 
Kaphat* a 8 OKAI UJ SÍ® 
kiadóhivatalában VI., Anflrásay-át *£•

Szönyegjavltásli.iznál Ib sa*ny®S* 
mosás (speciális módon). Bnrgef0®'

Ó-n. 37. Tel. lZl-tSO-




