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Két kontinens sopsápól hatávoznak
Matszuoka berlini megbeszélésein

AZ UJ JUGOSZLÁV KORMÁNY MINDEN 

SZOMSZÉDJÁVAL JÓ VISZONYT AKAR

Pál kormányzóherceg Athénbe utazott — Letartóztatták 
a volt kormány tagjait — Megszűnt a telefonzárlat

Roosevelt kihirdeti a rendkívüli állapotot?— Brazíliai 
csapatok megszálltak egy óceáni angol szigetet

A japáni külügyminiszter hétfőn érkezik Rámába

AI berlini
tudőeitőjónak telefonjelentése

Berlin, műre. 28.
A német birodalmi főváros teljesen 

a japán külügyminiszter látogatásá
nak' hatása alatt áll és valamennyi 
többi politikai esemény, akármilyen 
szenzációs isr háttérbe szorul Mat
szuoka németországi útja és itteni 
tárgyalásai mellett.

A jugoszláviai államcsíny, aminek a 
német sajtó a belgrádi eseménye
ket nevezi, e pillanatban még olyan 
ügy, amelyről csak keveset lehet 
olvasni a német sajtóban és hiva
talos helyek sem foglaltak még 

állást.
A Wilhelmstrasseban értésére adták 
a külföldi sajtó képviselőinek, hogy 

most sokkal fontosabb ügyekkel 
van elfoglalva és hogy Matszuoka 
japán külügyminiszter látogatásá
nak már azért is rendkívül nagy 
a jelentősége, mert hiszen két 
kontinens átrendezéséről, úgyszól
ván két kontinens sorsának eldön

tésérői van szó.
Amint már tegnap jeleztük, Mat- 

szuoka berlini látogatása tegnap érte 
el csúcspontját- Jóformán az egész 
napot a Hitler vezér és kancellárral 
és fíibbentrop birodalmi külügymi
niszterrel folytatott nagyfontosságú 
megbeszélésekkel töltötte el a japán 
külügyminisztert, akit

viharosan éltetett a hatalmas tö
meg, amikor Hitlerrel együtt meg
jelent a kancellári palota erkélyén.

I’z az ujjongó lelkesedés a berlini nép 
körében nemcsak a szövetséges és ba
ráti állaim képviselőjének, hanem an

nak az elgondolásnak is szólt, hogy a 
Japánnal való szoros együttműködés 
meghozza a közeli békét.

A Wilhelmstrasseban tegnap gőz
erővel dolgoztak.

Nemcsak a szertartási és a keleti osz
tály keze 'volt tele muiikával, hanem 
a többi osztályé is, mert hiszen a vi
lág tegnap érte meg az idei év legér
dekesebb és legszenzációsabb esemé
nyét, legalább is politikai szempont
ból tekintve a Belgrádban történteket. 
Hogy mit hoznak majd az események 
Jugoszláviában, erre a kérdésre — 
legalább is a legközelebbi 48 órán be
lül — Berlinből nem lehet választ adni.

A birodalmi fővárosban higgadtak 
és nyugodtak,

jóllehet nincsen kétség a felől, hogy 
itt nem számoltak ilyen államcsiny' be
következésével. A Cvetkovics-kormányt 
nehézségei ellenére eresebbnek tartot
ták, mint amilyennek bizonyult. Már 
az a tény, hogy a német sajtó csak 30 
sorban számol be arról, ami Belgrád
ban történt, világosan mutatja, hogy

a jugoszláviai fordulatot semmi, 
képen sem értékelik pozitívnak.

A hivatalos helyek még nem nyilat
koznak róla, nyilván azért nem, mert

Berlinben még semmiféle elhatáro
zás nem történt a jugoszláv problé. 
mát illetően.
Nemhivatalos körökben nem tulaj

donítanak erőt és súlyt a mozaiksze
rben összeállított új belgrádi kor
mánynak és azt állítják, hogy nem 
volna csoda, ha egy szélroham ismét 
lebontaná azt, amit tegnapelőtt éjjel a 
vihar gyorsaságával felépítettek. Arra 
is rámutatnak, hogy

az államcsínyt nem mini valami 
megfontolt Állampolitikai cseleke.

detet hajtották végre, hanem tisz
tán érzelmektől vezéreltetve.

Katonai körökben rámutatnak arra, 
hogy ! !
Cirenaikában megkezdődött az ellen, 

offeniva

Az államcsiny során letartóztatták 
a volt kormány tagjait

Belgrád, márc. 28. kora hajnali órákban letartóztatták a 
(Német Távirati Iroda) volt kormány tagjait. (MTI.)

Az államcsiny során március 27-én a

Pál kormányzóherceg 
családjával Athénbe utazott

Belgrád, márc. 28.
(Német Távirati Iroda)

Pál kormányzó-herceg, áz Avala-

Várakozó álláspont Rómában
Róma, máre. 28.

(Magyar Távirati Iroda)

Rómában pénteken reggel még csak 
kevés értesülés áll - rendelkezésre a 
jugoszláviai helyzettel kapcsolatban, 
miután a .telefonösszeköttetés az éj fo
lyamán sem állt még helyre. A ma 
reggeli lapok továbbra is az új király 
■kiáltványát és az új kormány névso
rát közlik.

A Popolo di Roma a jugoszláv hely
zetről szóló jelentések élén a követ

cs hogy ebben az irányban újabb ese
mények várhatók. El Aglieila vissza- 
hódítását már a német-olasz ellen
támadás egyik jellegzetes -eseményé
nek tüntetik fel.

0. B.

iroda .jelentése szerint, az elmúlt éjjel, 
saját kívánsága szerint, családjával 
együtt elhagyta a jugoszláv fővárost, 
hogy Athénbe menjen. (MTI.)

kező belgrádi Stofani-táviratot közli:
Egy rádióközlés szerint az új jugo

szláv kormány kijelenti, az a szándé
ka, hogy tiszteletben tartja mindazo
kat az egyezményeket, amelyeket az 
előző kormányok kötöttek és a jugo
szláv kormány baráti kapcsolatokat 
óhajt fenntartani a szomszédos or
szágokkal.

Miután a jugoszláv helyzetre vo
natkozólag elég értesülés még mindig 
nem áll rendelkezésre, Rómában az 
álláspont továbbra is várakozó.



Dr. Ullein-
Revíczky Antal 

egyetemi nyilvános 
rendkívüli tanár

A hivatalos lap mai száma, közli, 
hogy a kormányzó dr. Ullein-Reviczky 
Antal rendkívüli követi és meghatal
mazott miniszteri címmel felruházott 
I- osztályú követségi tanácsos, egye
temi magántanárnak a tudományos 
szakirodalom művelése terén szerzett 
érdemei elismeréséül az egyetemi 
nyilvános rendkívüli tanári címet 
adományozta. A rendkívüli egyetemi 
tanári, cím elismerése dr. Ullein-Re- 
viozky Antal tudományos munkássá
gának.

Kijelölik a szén
nagykereskedőket

_ A kereskedelmi és iparkamarák már 
feldolgozták a szénnagykereskedelmi 
engedélyekre jelentkezők kérelmeit 
Az egész anyagot felterjesztették a 
széngazdálkodási bizottsághoz, amely 
a kijelölésre vonatkozó javaslatait 
Laky közellátási miniszter elé ter
jeszti. A kérelmek fölött véglegesen a 
miniszter dönt

Mint a 8 Órai, Újság értesül, az enge
délyeket április elsején adják ki. 
Szakkörök véleménye szerint gondos 
előtanulmányok történtek arra nézve, 
hogy a szénelosztást gazdaságos elvek 
szerint végezzék. Figyelembe veszik, 
hogy egy-egy körzet előrelátható szén
szükségletének elosztásához az eddigi 
tapasztalatok szerint hány nagykeres
kedőre van szükség és ez alapon tör
ténik majd a kijelölés. Nem ismétlőd
hetik meg tehát az az eset, hogy olyan 
sok engedélyt adnak ki, ami az áru
elosztásban csak zavart okoz.

NRGY NAPOK, 
KIS HÍREK

Elégett 2000 pengő 
értékű sonka 
és szalonna

Ma hajijaiban Pesterzsébeten, a Köl- 
csey-utoa 2. számú ház udvarán ki
gyulladt Csizmadia Sándor hentes és 
mészáros füstölője. A kivonult tűzol
tók félórai munkával eloltották a tü
zet, de addigra a füstölőben elhelye
zett mintegy 2000 pengő értékű sonka 
és szalonna elpusztult.

A keresztény 
demokrácián épült fel 
a szegedi gondolat

A VII. kér. Erzsébetvárosi Kör ünnepi 
vacsorán iktatta be az új tisztikart. Rózsa 
Károly igazgató köszöntötte a vezetőséget 
és Zielinszky Tibor tanácsnok-elöljárót, 
majd Bartlia Albert, a kör új elnöke, nagy
hatású beszédben vázolta munkaprogram
ját. Dr. Wagner Károly, Huszár Elemér és 
dr. Szelnár Aladár után P. Ábrahám De
zső a szegedi gondolatot fejtegette, amely 
e. magyar függetlenségen, szabadságszere- 
teten és a keresztény demokrácián épült fel.

— Meghosszabbították a hadikölcsön le- 
tétbehelyezési határidőt. A hivatalos lap 
inai száma rendeltet közöl, mely a hadi- 
kiilcsönkötvények betótbehelyezésére, illető
leg bejelentésére előírt határidőket 19il áp
rilis 30-ig meghosszabbítja.

«CP

Pór Eomőné sz. Kármán Gizi 
fájdalomtól megtört szívvel je
lenti, hogy egyetlen fia,

Pór János
rövid betegség utón március 
23-án tragikus hirtelenséggel 
Ann-Arborban USA 20 évee ko
rában elhunyt.

Hogy a hátramaradottaknak ez 
mit jelents csak azok tudják, akik 
ismérték.

A család reszvétlátogatások 
mellőzését kéri.

Keletafrika
(Eritrea Etiópia, 

Szomáli-föld)

Az „Ambrosiano* megbízható vatikáni 
források alapján közli, hogy XII. Pius pápa 
husvétkor rendkívüli nagyjelentőségű ok
mányt hoz nyilvánosságra.

A Prado-múzeumot, a madridi világhírű 
képgyűjteményt újra teljesen megnyitot
ták. A muzeum a polgárháború alatt zárva 
állott és műkincseinek legnagyobb részét 
elrabolták, sőt külföldre hurcolták. A rend 
(helyreállítása után sók fáradságba került, 
amíg a termeket újra rendbehozták és a 
műkincseket visszaszerezték.

A török sajtó vezetősége pályázatot írt 
ki hat hazafias indulóra. A pályázaton 
minden török zeneszerző résztvehet.

A hadviselő államok mintájára New- 
yorkban is női segítőszolgálatot szervez
tek „womans volunteers and scrvices" né
ven, amelynek tagjai mindenekelőtt a tűz
oltásban, de a mentőszolgálatban is ki
képzést nyernek. Erre a női segítőszolgá
latra bízzák az épületek és gyártelepek tüz- 
őrségének ellátást, továbbá a benzinraktá
rak és más fontos épületek őrzését. A new- 
yorki tűzoltóság ötezer nőt akar kiképezni.

Morrison, angol miniszter Londoniban a 
gázhábaru lehetőségeiről szólt s leszögezte, 
hagy Anglia nem akar az első ország len
ni, amely ebben a. háborúban megkezdi a 
harci gázok alkalmazását, védelmi intéz
kedésekre azonban mindenesetre szükség 
van.

Az Atlanti-óceán csatájáról beszélt Chur
chill s annak a reményének adott kifeje
zést, hogy néhány hónapon belül jelentést 
tehet az óoeáni csata befejezéséről.

Az Egyesült Államokban Harry Hopkinst 
bízták meg a bér- és köJesöntörvény vég
rehajtásával.

Athénben hivatalos kormánynyilatkozat
ban, sajtó és rádió utján kategóriknsan 
cáfolják azt a hírt, mintha a görögök ké
szek volnának a békekötésre.

Angol csapatok bevonultak Kerenbe, — 
jelentik Kairóból.

A newyorki német főkonzulátus előkészü
leteket tesz a német állampolgárok haza
szállítására. s

A sangháji nemzetközi negyed ellen az 
Utóbbi napokban végrehajtott merényletek 
miatt fokozott figyelmet tanúsít a rendőr
ség minden olyan gyanúval kapcsolatban, 
amely hasonló célokra enged következtet
ni. Tegnap már a harmadik Ixunbame- 
répylet tervét sikerült felfedezni. Ezúttal 
a Kínai Bank ellen akartak merényletet 
elkövetni. A nemzetközi négyedben lévő 
összes bankok ellenőrzését megszigorítot
ták.

Roosevelt elnök csütörtökön aláírta 
Anglia megsegítésére szolgáló hétmilliár
dos keretre vonatkozó *törvényt. Ezzel az 
Angliának nyújtott segítség pénzügyi fe
dezetéről szóló törvény életbelépett.

Anglia megvásárolt hároan Boeing gyárt
mányú négymotoros úgynevezett légina
szádot, amelyeket eredetileg a Pan Ameri- 
van Airways légiforgalmi vállalat rendelt. 
Az amerikai gyár valószínűleg még három 
további léginaszádot is átenged Angliá
nak. Ezek a világ legnagyobb utasszállító 
repülőgépei s Anglia az anyaország és Af
rika, valamint Ausztrália között ezekkel 
a gépekkel szándékozik fenntartani a légi
összeköttetést.

Illetékes szovjetorosz forrásból a török 
sajtó a következő felvilágosítást kapta az 
orosz-török nyilatkozatra vonatkozóan: a 
nyilatkozat elsősorban arra az esetre vo
natkozik, ha Törökországot idegen hatalom 
közvetlenül támadná meg, azaz, ha ilyen 
hatalom egyenosen betörne török területre. 
De vonatkozik másodsorban a nyilatkozat 
minden olyan fenyegetésre is, amely Tö
rökországot önvédelemre kényszerítheti.

A chilei kormány engedélyt adott Károly 
volt román királynak, hogy Chilében le
telepedjék. A király kíséretének tagjai is 
letelepedési engedélyt kaptak. A volt ro
mán király átutazási engedélyt kapott az 
argentin kormánytól. Károly exkirály tud
valevőén már úton van Amerika felé.

A temesvári katonái törvényszék most 
ítólekezett 41 aradmegyei lakos felett, akik 
a januári lázadásban való részvétel vád
jával kerültek a bíróság elé. A törvény
szék 22 vádlottat egy hónaptól nyolc évig 
terjedő börtönbüntetéssel sújtott, míg 19 
vádlottat felmenteti. A lázadás 10 vezetője 
ellen körözőlevelet adtak ki.

Ciano gróf felesége, Mussolini Edda 
eddig még meg nem erősített hír szerint 
tüdőgyulladásban súlyosan megbetegedett. 
Valószínű, hogy Ciano grófné, amikor a 
Pó kórházhajó megtorpedózása után éjnek 
idején utolsónak hagyta el a süllyedő ha
jót, úszva érte el a partot s a hideg víz
ben meghűlt.

Aláírták az Atlanti-óceán 
mati támaszpontjainak az Egyesült Álla
mok részére 99 évre történő bérbeadásáról 
szóló angol-amerikai szerződést.

Államosították az USA tájékoztató szol
gálatát. A washingtoni képviselőhöz meg
szavazta azt a másfélmillió dolláros ki
adást, amelyet Roosevelt kért a kormány 
tájékoztató irodájának állandósítására. A

süllyedő ha-
r»

angol gyár-

Hunyadi János
* - természetes torráwtó 1 
t a hatásos hachajlŐ }

hivatalt eddig ugyanis a Fehér Ház költ
ségén tartották fenn.

Befejezték az áttelepítést Németország és 
a Szovjetunió között. Erről az orosz Tass- 
ügynökseg hivatalos jelentést adott ki, 
amely szerint a március 25-én lejárt, ha
táridőig Németországból, a volt Memel- és 
Suwalki vidékről a Szovjetunióba 21.343 lit
ván és orosz telepedett át, Litvániából, • 
Lettországból és Észtországból Némctor- 
M'zá.erKn Tricvrxrif KV fiAS MomióMszagba viszont 67.805 személy.

Tizenhétévi munkával elkészítették egy . 
külön erre a célra épült massachusettsi 
intézetben az északamerikai Egyesült Ál
lamok plasztikus térképének óriási relief
jét. Több mint 1300 óriási kockákból van 
összeállítva a több mint 100 méter hosszú 
relief-térkép, amely 150.000 dollárba kerül. 
A térképet főként diákok okulására fogják 
felhasználni, akik a termelést, az időjárási 
viszonyokat, a katonai stratégiát stb. ta- ■ 
nulják.

Tizenkét svájci újságíró érkezett Német
országba a német kormány meghívására. 
A svájci újságírók több német várost fog
nak meglátogatni s megtekintik a német 
iparvidéket, valamint a birodalom keleti 
területeit is.

Uj ejtőernyőt szerkesztett egy genfi fel
találó. Az ejtőernyő segítségével törékeny 
tartályokat minden veszély nélkül lehat 
nagy magasságból ledobni, igy például 
friss vért is vérátömlesztés céljára. A ta- 
lálmánynak tehát nagy jelentősége van a 
hadisebészet szempontjából is.

Nyolcévi fegyházra ítélte a bécsi bíróság 
Anton Poss 28 éves tolvajt, aki már tdzen- 
hétizben volt büntetve s legutóbb az ősz
szel a. légvédelmi elsötétítés leple alatt 
Bées környékén összesen 32 nyula.t lopott.

Másfélmillió tévesen vagy hiányosan 
címzett táboripostai levél érkezett egy év 
alatt a bécsi postahivatalba. Az egyik le
vélen például a követkeriő címzés állt: 
„Egy ismeretlen katonának, tábori posta 
X. szám." Egy másikon pedig: „Egy fiatal, 
kékszemü szőke repülőnek ..." A bécsi pos
ta legnagyobb sajnálatára nem tudta kéz
besíteni ezt a két levelet.

— Louis Bromfleld: Éjszaka Bombayben. 
Louis Bromfleld ma Amerika legnépszerűbb 
írója. Uj műve, az „Éjszaka Bombayben" 
is Indiában játszódik, mint az „Árvíz", de 
a tóina egészen más: most India urai a 
regény hősek Bombay nagyvilági ée 
világi társadalmában bonyolódik, a törtér 
net India parazitái és India között, fehé
rek között, akik ki okrják élvezni, vagy 
meg akarják menteni Indiát. Fényűző 
pompa és megfoghatatlan emberi nyom0' 
rúság, maharadzsák ftiggőkertjöi és a 
kolerásujtotta úyomrotanyák, szereúcsé- 
Atókosok és koldusok kerülnek egStol®® 
rnollé e rikító emberi történet keretében, 
A könyvet Szálai Sándor fordításában ft 
Dante Könyvkiadó adta ki, , ;



Simovics tábornok:
„Nincs ok 

nyugtalanságra"

Leszúptak
egy pénzespostást 
a Tükör-utcában

Zt rablóit elmeneküllek
Belgrád, márc, 28.
{Német Távirati Iroda)

Mint az Avala-iroda jelenti, a mi- 
áisztertanáls csütörtökön este Simo- 
vics tábornok miniszterelnök elnöklé
tével összeült. Suba-sics Iván horvát 
bán is résztvett az ülésen. Aminiszter. 
táfláos befejeztével Simovics tábornok 
a sajtónak á következő nyilatkozatot 
tétté:
“ Ezekben g, nehéz napokban Jugo

yyNe rendezzenek tüntetéseket, 
amelyek feszültté tehetnék 

viszonyunkat szomszédainkkal../*
— A vezetésoni alatt álló kormány 

nevében először fel kell szólítanom a 
polgárságot és a hatóságokat arra, 
hogy támogassák a királyi kormányt 
á pillanatnyikig elöő feladata megol
dásában, nevezetesen a belső rend és 
a külső béke’ fenntartásában. Háza- 
szerete tükre hivatkozva, kérem Jugo
szlávia honpolgárait, hogy ne rendez
zenek olyan tüntetéseket, amelyek fe
szültté tehetnék viszonyunkat azokkal 
á szoínSzédaiokkal, akikkel mi is bé

Megszűnt a 24 órás telefonzárlat
Belgrád, márc, 28.

(NST.) Péntek délelőttre kormány- 
fiJ'ilfttkótMt közíétélclét jelentették be 
& jtigöszláv kormány újjáalakításának 
lefolyásáról és az új kabinet politikai 
irányáról. Kormánykörökből származó 
hír szerint áz új kormány minden

Rend és közbiztonság
Szófia, márc. 28.

(NÍíT) A péntek reggeli bolgár lapok 
setómitelé kommentárt nem fűznek a 
jugoszláviai eseményekhez s egyelőre 
várakozó álláspontra helyezkednek. A 
SSjtó Csak áz új jugoszláv miniszterek 
életrajzának közlésére szorítkozik s 
ezen túlmenően csak annyit ír, hogy 
öá új bélgrádi kormányban a legtöbb 
Politikai pártcsoport képviselve van, 
kivéve a CvetkovicS-csopörtot, a bal
oldali agráriusokat (Jovanovics Dra- 
göljiib dr. esopoftjh), a ridkális disszi- 
densrl'A (Markovics Laza és Makszi- 
ihrivícs Bója, csoportja), valamint ű 
szerb szocialistákat.

A bolgár lápok első oldalán Séimo- 
ÚÍöS tábornok kiáltványa szerepel, 
ániéiyöt az új jugoszláv miniszterei* 
nők a péntekre Virradó éjszaka inté
seit a lakossághoz és a hatóságokhoz. 
A kiáltvány a fend és a nyugalom

Hazafias tüntetések
Jugoszláviában

Belgráid, márc. 28.
Jugoszlávia villáin ennyi városában 

egymást követik á hüttafias tüntetések, 
áffiélyek során II. Péter királyt és aZ 
új kormányt éltetik. Jólértesült poli* 
tikai körökben hangoztatják, hogy az 
allamfordulat vértéi en bókÖVetkézésé- 
riek hagy jelentőséget kell tulajdoní
tani és hogy a legjobb reményekkel 
kecsegtet áz a sokezer hazafias hangú 
üdvözlőlevél és távirat, amelyet Simo- 
I*ios Dusán tábornok, miniszterelnök 
és ifjú király kapott

Eskütétel után 
dolgozni kezdőit 
az új kormány

Belgrád, márc. 28.
. Mint most már közhírré vált, csü- 
^rtökwi virradóra, 2 óra 30 perckor 

szlávia nyugtalan volt a közügyek ve
zetésének módja miatt. A bizalmatlan
ság az utóbbi napokban olyan erővel 
nyilvánult meg’, hogy már a közrendet 
veszélyeztette. A közvélemény e nyug
talanságának nyomása alatt jöttek lét
re a mai változások. Ebben a pillanat
ban, amikor őfelsége 11. Péter átvette 
a hatalmat és megalkotta a szerb, hor
vát és szlovén nép nemzeti egységé
nek kormányát, már nincs ' többé ok 
nyugtalanságra.

kében és barátságban akarunk ma
radni. Kérem őket, hogy ne ragad
tassák magukat meggondolatlan lépé
sekre és ne adjanak hitelt semmiféle 
sugalmazásnak, bármilyen oldalgól 
jöjjön is az.
, —- Mi. magunkhoz hűek, függetlenek 
és méltók akarunk maradni. Hogy si
keresen megoldhassuk az előttünk 
álló feladatokat, annak első feltétele 
a teljes rend és a kifogástalan maga
tartás. (MTI ) 

eszközzel a rend és nyugalom fenntar
tására törekszik.

A kormány átalakítás idejére elren
delt télfonzárlatot ismét filégszfintet- 
tek és csaknem huszonnégy órái szü
net után, péntek reggel óta, újra lébet 
már Belgrádból külföldi telefonállo
másokkal beszélni.

megőrzésére hív fel .minúleiikif és 
hangsúlyozza, hogy ás új kormány 
feltétlenül fetln akarja tártai cs jó Vi
szonyt valamennyi szomszédjával. A 
legfontosabb feladat —- mondja a 
kiáltvány — a szigorú rend és a kor
rekt magatartás.

A belgrádi rádió közlése szerint 
egész Jugoszláviában falragaszok je
lentek meg, amelyek a fennálló rend
kívüli állapotra figyelmeztetik a kö
zönségét. A falragaszok szövege elis
meréssel nyugtázza, hogy a főváros 
lakossága nyugalommal és méltóság
gal fogadta II. Péter király trónra- 
lépésének hírét. A rétid és a, közbizton
ság fenntartása biztosítva Vali. A la
kosságot felszólítják, hogy engedel
meskedjék a hatósági utasításoknak 
és ne engedjen senkit sem halászni a 
zavarosban.

alakult meg az új kormány a vezér
karnak a Milosa Velikog-útön lévő 
palotájában. Az új kabinet válalmeny- 
nyi Belgrádban tartózkodó tagja, Si- 
rnovies tábornok, a vezérkar főnöké
nek és jelenlegi miniszteréinÖknek á 
szobájában gyülekezett, ahol a tábor
nok a kormányférfiakat a pártokkal 
folytatott tanácskozásai eredményéről 
tájékoztatta- Kora reggel a kormány 
tagjai II. Péter király kezébe letették 
esküjüket és azonnal minisztériumaik 
hivatalos helyiségeibe mentek, hogy 
megkezdjék a munkát.

FERENCJÓZSEF
KESERÜVIZ

Ma délelőtt fél tizenegy órakor égy 
kerékpáros fiatalember jelentette a 
főkapitányságon, hogy a Tükör-utcá
ban az egyik ház lépcsőházában

leszúrtak egy pénzespostást.
Azonnal rendőri bizottság szállt ki a 
helyszínre, kivonultak a mentők is, 
akik a postást beszállították a Rókus* 
kórházba.

A házmester elbeszélése szerint a 
pénzespöstás, — akit régóta ismernek 
és Bálint bácsinak hívnak, — a fél
emeletre igyekezett a lépcsőháziban, 
amikor az egyik fordulónál

két fiatalember megtámadta.
Az egyik fiatalember késsel támadt a 
postásra és a nyakán hatalmas sebet 
ejtett. A postás ségélykiáltásaira Lup- 
tövis Vilnnosnc beszaladt a lépcső
házba, erre a két támadó megijedt és 
Duptovicsnét félretaszítva, kirO’hant

Az utolsó pillanatig hősiese 
védték Kerent az olaszok '

Istanbul, márc. 28.

Habár még nem ismeretesek Korén 
elfoglalásának részletei, a kairói hadi
jelentés hangsúlyozza, hogy az olasz 
véderők úgyszólván a legutolsó pilla
natokig hatalmas ellenállást tanúst-

Román Iván 
újabb bűnpere

Román Iván volt kispesti ügyvédet, 
akit uzsoráért és más bíincselekménye- 
kért jogerősen négyévi börtönre ítél
tek, ma réggel szuronyós fogházőr ál
lította a pestvidéki törvényszék vitéz 
$omody-tanáésa élé. A királyi ügyész
ség Ugyanis vádiratot adott ki ellené 
sikkasztás, uzsora és Csalás miatt és 
megvádolta féleségét, Wcisz Francis
kát is, aki a napokban töltötte ki két 
és, félévi börtönbüntetését, sikkasztás, 
közokirathamisítás és magánokiratha
misítás miatt. Román Iván tettestár
saként az egyik csalási ügyben a vád
lottak padjára került Nyitray Ferenc 
sashalmi esztergályos is. Román Iván 
és Nyitray tagadták bűnösségüket. A 
tárgyalás lefolytatása után a törvény
szék újabb bizonyítékok beszerzését, 
határozta el s addig is a tárgyalást el
napolta. Romáimét legközelebb fogják 
kihallgatni.

Nem akadt gazdája 
a vonaton talált 
21,000 pengőnek

A múlt év novemberében a buka
resti gyors egyik fülkéjében a bőrülés 
alatt, gazdátlan csomagot találtak, 
melyben 21.000 pengő volt. A pénzt a 
valutaügyészségnek küldöttéit meg, 
mert áz volt a gyanú, hogy valaki ki 
akarta Csempészni az országból. A tet
tes nem került elő, mire az ügyészség 
indítványozta a valutabíróságnál a 
21.000 pengő elkobzását. ÖhlschlágeT 
Andor dr. elnöklete mellett ma foglal
kozott ez üggyel a valutabíróság és 
Bölöny Ödön ügyész indítványára el
rendelte a 21.000 pengő elkobzását.

HIRDESSEN A „PENGŐSÉBEN! 
BIZTOS EREDMÉNY!

ügynökök, utazók 
kerOJ.adrt bejelentésére és lerovásom »«ol- 
gáló kész nyomtatványok és nyugták kaphsták: 
MINERVA teJJSAte 

az utcára. A postás összeseit és elhaló 
hangon kért segítséget.

A kapu alatt tartózkodott egy ház
beli fiatalember, aki elmondotta, hogy 
a két rablótámadó egyforma, 170—175 
centiméter magas, jólöltözött fiatalem
ber volt. Az egyik fekete kabátot és 
fekete kalapot viseli, a másikon szür
ke kabát és sötétszürke kalap volt.

A két rablótámadó kifutott az nt. 
cára, azután az Arany János-utca 

felé eltűnt.
A házbeliek elbeszélése szerint á 

népszerű Bálint bácsit három eszten
dővel ezelőtt az Arany János-utcában 
már hasonló támadás érte, de akkor 
nagyobb sérülést nem sz mvedett. i

A rendőrség teljes apparátussal 
megindította a nyomozást a rablótát 
madók kézrekerítésére. Megállapítok-; 
Iák, hogy a postástól a pénzestúskíd, 
nem lopták el.

- 

tottak és a legnagyobb áldozat árán Ú 
ellentámadást ellentámadásra indítot- 
tak az ostromló seregek ellen. A brit 
légierő boihbázókötelékei a legutóbbi 
napok során több mint negyvenezer 
kiló robanóanyagot dobtak, le a kereni 
védőállások fölött.

19 éves 
az olasz légierő

Rónia, márc, 28.
(NST) Pénteken ünnepli az olasz 

légihaderő fennállásának 18. évfordu
lóját, niint önálló fegyvernem. Az 
olasz légihaderő katonai megszervezé
sével és egész világ bámulatát kiváltó 
nagy tengerentúli cSopOttrepüléSéivel 
alaposan felkészült a mostani nagy 
mérkőzésre s a líbiai, abessziniai és 
spanyolországi harcokban nagy ta
pasztalatokra tett szert a győzelmes 
harcok megvívásához, — írják a la
pok.

Az évforduló alkalmából Pricolo tá
bornok, a légügyi minisztérium ál
lamtitkára napiparanesot intézett a 
légihaderőhöz, amelyben a legnagyobb 
dicsérettel emlékezik meg annak telje? 
sitményeiről. A napiparanes hangsú
lyozza, hogy az olasz légihadérö min* 
den harctéren megállta helyét, de 
még kemény és talán hosszú küzdelem 
vár rá, ezt azonban győzelmesen fe
jezi be.

Főszereplők:
3EANETTE MACDONALD 

és NELSON EDDY
PREMIER CORSO

........ —.............  ! I .11 ■



Soron következik

Szeleczky Zita bosszúja 
Hajmássy Miklós ellen

Fülemüle
Bolond szerelmesek 
2000 pengős férfi 

A három vezető budapesti prózai színház 
műsorterveiről adhatunk a következőkben 

. tájékoztatót:
A. Nemzeti Színház legközelebbi újdon

sága Németh László elhalasztott „Cseres
nyés". című drámája helyett Szabados Ár
pád „Fülemüle" című falusi életképe lesz, 
amelyet az író Arany János hasonló című 
költeményének motívumai alapján drama
tizált A bemutatót valószínűleg Virágva
sárnapján tartják.

A Vígszínházban ma este mutatják be 
Sommerset Maugham és Helén Jerome 
„Színház" című vígjátékát, de a színház 
már elhatározta, mit mutat be utána. Her- 
telendy István „Bolond, szerelmesek" című 
modern vígjátéka kerül színre a „Színház" 
előrelátható nagy sikere után.

A Magyar Színházban vége feló közele
dik a „Gyergyói bál" rendkívüli sikerű 
szériája s a színház már hetek óta próbálja 
Barabás Pál „2000 pengős férfi" cámű da
rabját. Ennek a vígjátéknak bemutatója 
valószínűleg szintén még a húsvéti ünne
pek előtt lesz.

Nem lesznek szabadtér 
játékok idén sem

Szegeden, mert a kultuszminisztériumban 
a vidéki színháziak tegnapelőtti értekezle
tén a magyar városok polgármesterei arra 
a megállapításra jutottak, hogy a jelen
legi körülmények sem alkalma
sak ünnepi szabadtéri játékok 
rendezésére. Nemcsak a szegedi euró
pai hírű szabadtéri játékokat nem tartják 
meg az idén sem, hanem valószínűleg n e m 
lesznek szabadtéri játékok az 
egész országban, így a Margit
szigeten sem.

A IX. szimfónia
zenekari bérlet idei 
esten Báthy Anna, 
L i o n t a s Konstan- 

és a Palesztrina-kórus

kerül előadásra április 8-án a Zeneakadé
mián a szimfonikus 
utolsó napján. Az 
Basilides Mária, 
tin, Borissza Pál
működik közre s a 80 tagit szimfonikus ze
nekart Komor Vámos vezényli. A kon
cert műsorára tűzték még a C-moll zon
goraversenyt Gond a Lucy előadásában, 
továbbá a Coriolán-nyitányt. A koncert 
előtti estén nyilvános főpróba lesz.

MEGHALT ERKEL FERENC UNOKÁJA, 
Henzelmanné Erkel Sarolta, a ma- 
rosvásárhelyi zeneiskola zongoratanárnője.

KÜLÖNÖS BALESET történt Hollywood
ban egy film forgatása során, amely Nelson 
és Lady Hantidon éleiének tö, ténetét dol
gozza fel. A film legizgalmasabb jelenete 
a trafalgári tengeri csata. Amikor a Vic- 
tory fedélzetén Nelson haldoklását vették 
fel, egy s zűr ok f ákl y a m e g g y u j- 
t o 11 a a Nelsont játszó színész, 
Oliv-ier parókáját. A felvevőgép ezt 
a balesetet is megörökítette, ezt azonban a 
filmből természetesen kivágták, a sajtó
bemutatón azonban külön ezt is leve
títették.

DÍSZELŐADÁS? RENDEZETT JÓZSEF 
FERENC KIRÁLYI HERCEG TISZTELE
TÉRE a nagyváradi Szigligeti Színház. 
Farkas Imre „I g 1 ó i d i á k o k“ című dal
játékét tűzte műsorára, Petky Pali szere- 
péberi a vendégként fellépő Szilassy 
Lászlóval. A királyi herceg felvonásközben 
melegen gratulált, a társulatnak s P u t- 
uik Bálint igazgatónak, a darab rendező
jének. ‘

í / lli9yiék el’ minden baj fő forrósa az, hogy a nők elfoglalják a férfiak
helyet! Ott. van a hiba, hogy dupla ágy helyett, rekamié áll a modern lakásban ahol 
gyerek helyett kutyákat babusgatnak... ’

A szokatlanul dörgő filippikát Hajmássy Miklós tartja az úi Haus-film 
az „Édes ellenfél" nagy jelenetében, még pedig oly sikerrel, hogy Szele czky 
Zita es A Íí-S Manyi azon nyomban elveszti, állását. Ezzel tör ki az a. 'parázs botránu 
melynek, forgafagos jele,miéit, most forgatja M a. r t o n f f y Emil rendező. A pazar mu
latságból annyit már most elárulhatunk, hogy az. állásveszlclt két „harcias ama--on" 
a nők lázadását szervezi meg Hajmássy ellen. Összetörik lakását ablakait. bezü~- 
zák. tojásesöt. zúdítanak rá. De hogy a ribillió teljes legyen, az ügybe viharosan 
be’eszól Lat ab ár ,s. Szóval: tökéletes ég szakadás-földindulás

BATÁRI JÓZSEF, egy fiatal hegedűmű
vész tegnap tartotta bemutatkozó hangver
senyét. Nem mindennapi tehetség, fel kell 
figyelni a nevére. Muzikalitása meggyőző, 
technikai készültsége a legcsiszoltabb, stí
lusérzéke valósággal összeforrasztja a mü
vei, amit játszik. Műsorán Bachtól a mo
dern szerzőikig egész sorát hallottuk olyan 
daraboknak, amelyek mindegyke a legna
gyobb követelményekkel lép a művész elé. 
Rendkívüli, nagy és megérdemelt sikere 
volt. A tapsokból kijutott kitűnő kísérőjé
nek, Borsay Pálnak is-

SZÍNHÁZ
OPERAHAZ: „ ___

Fából faragott királyfi, .. ________ _ —
NEMZETI: Hol az igazság! (’/kt). — KAMARA:

roLek (=/*8). — VÍG: Színház (először, s/*iS). —
MAGYAR: Gyergyói bál (’/iS). — MAGYAR
MŰVELŐDÉS HAZA: Ifjúsági előadás (3).
— FŐVÁROSI OPERETT: 1 MyflriUy (’/«8).
— ANDRÁSSY: Ne játssz a szerelemmel (8). — 
PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel 
arra ... C/J9L — ERZSÉBETVÁROSI: Arany-

A kékszakállú herceg1 vára,
A játékidőhöz (l/a8). —

Kaland (VíS). — MADÁCH: Négy asszonyt sze-to.. 0.1- ÍJ'.fil __ 17141. L'-.'-UI- r~.Ig-.~li — .1 r\

Gyergyói bál (s/*8)'.

kalitka (0.6, 8). — JÓZSEFVÁROSI: A királyné 
rózsája ('/«6, 8). — KISFALUDY: Gyöngyvirá
ga huszárcsákóm . . . ('/»6, 8). — KOMÉDIA
ORFEUM: Kettőn áll a vásár C/-9). — KA
MARA VARIETÉ ............................................
ROYAL VARIETÉ: _______
ZETI BÁBSZINJÁTÉK: D. 
bárány, este 
KÖR: Szökik

KISFALUDY:
(‘/<6, 8). -

Pesti szimfónia C/:9). —
Tavaszi revü (9). — NEM 
Áll. ~. u. 4: Aranyszőrű 

8: Toldi. — MAGYAR MÜSZIN- 
az asszony (vas. Vi4, 6, S).

1941
RÁDIÖ

MÁRCIUS 28, PÉNTEK 
BUDAPEST I.:

Jí.15: Diúkfélóra. — 16.45: Időjelzés, hírek. —- 
17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: 
Sólymos Péter zongorázik. — 17.40: Sportiköz- 
lemények. — 17.50: Tánc-lemezek. — 18.39: „Me
nekülő nimfák nyomában/4 Matyók Klára elő
adása. Hanglemezekkel. — 19: Hírek magyar, 
német és román nyelven. — 19.25: Az Opera
ház előadásának ismertetése. — 19.30: Az Ope
rabál , előadásának közA-etítése. 1. „A kék
szakállú herceg vára.4* Opera egy felvonásban. 
—- Utána kb- 20.25: „Egészségügyi Kalendá
rium.“ — Utána: 2. „Fából faragott királyfi/* 
Bartók Béla táncjátéka. — 21.40: Hírek. — 22: 
3. „A játékdoboz.4* Balett. — Utána kb. 22.35: 
Szalonötös. — 23: Hírek német, olasz, angol és 
francia nyelven. — Utána kb. 23.25: Cigány
zene. — 24: Hírek.

— Mohácsi Jenő: Meseköltö a Dunán. 
Mohácsi Jenő, a kiváló író, a „Bánk bán", 
„Az ember tragédiája" és a „Csongor és 
Tünde" kitűnő német fordítója öt irodalmi 
és zenetörténeti vonatkozású novelláját 
gyűjtötte kötetbe ezzel a címmel. Az első 
novella, a „Boldogult Katona Jósef úr" 
íinomiain ironikus kép — egykorú stílusú 
levél formájában — arról, mennyire hely
telenül ítélték meg a kortársak, különösen 
a műkedvelő írók Katona József és a „Bánk 
bán" jelentőségét. A „Meseköltö a Dunán" 
című novella Andersen, a nagy dán mese
író 1840-i magyarországi utazásáról szól, 
friss és gyöngéd színekkel rajzolja a lo
vaglás dán költő fellángólását egy kis ma
gyar leány iránt. A „Dicsőség a magas
ban" a Kisfaludy-Társaság ama felejthe
tetlen, irodalomtörténeti nevezetességű ülé
sének mozgalmas képét adja, amelyen 
Arany János bemutatta „Az ember iragé- 
diájá"-t a Társaság tagjainak. A „Fisz- 
dur szonáta" Brunsvilc Teréz grófnő, Bee
thoven szerelmesének utolsó perceit' idézi 
fel-a martonvásári kastély magányos kerti 
szobájában. Az utolsó novella, a „Liszt 
Ferenc halála", a nagy muzsikus megrázó 
haláltusájának drámai leírása. Mind az öt 
novella értékes nyeresége novellairodal
munknak. Az Ízléses kiállítású könyv dr. 
Vájná és Bokor kiadásában . jelent meg.

(K. E.)

Jő étvágy
a rendes emésztéstől függ. 
Ezért szüksége van önnek is 
a mindennapi székletételre. 
Biztos 
enyhe

— Külügyi vita-vacsora. A Külügyi 
Szemle barátai április 4-én, pénteken este 
8 órakor a Szent Geliért szálló márvány
termében külügyi vitavaesorát rendeznek. 
A vítavaesórán Nemeskéri Kiss Sándor 
ny. r. k. követ és'meghatalmazott minisz
ter „Bolgár-magyar történelmi vonatkozá
sok" címen tart előadást. A vacsorán részt- 
venni kívánók ebbeli szándékukat legké
sőbb a vacsora napján déli 12 óráig a ren
dezőségnek (V., Országháza, XIV. kapu), 
tel.: 113—018 és 122—015) jeelntsék be.

MOZI
I 1'Repülő ördögök, 
-n' 'n ’ '? ’ V-J 1®) — ALKOTÁS«i4): Broadway Melody 1.940. (‘,'.4, t/,g ■ 
V. ’/<2-kor is) - ANDRÁSSY (124-127)- 
kezdődőit.. (!/<4. =06, Ms, ’-Jo. v. 2 4 <

ASIRA (154-422): Jud Süss. CŐ4*
v. 1,.2-kor is) — ÁTRIUM ’ ( 

Európa nem válaszol. C/sG, V.-8 1 «10
'=4-k°r is) _ BELVÁROSI (384-563) ’’

(Jobb t. 4, 6, 8, in, t_I :. • - 
*’• 4. 6. 8, W, bal t. •/<').
VÁROSI HÍRADÓ (181-244): . „
Bunibak. Az Intlm-Hlradóban Karádv, 
Kodolanyi. Színes rajzfilm. Magyar . i i 
BÉKF<!í2m ftWH1TaaÓ«-(Fí>!yt- 10~24 órü-i«) “ 
BEKE (391-038): Jud Süss. (5. 7. 9 v 
-/ífiJ.. “'db) - BODOGRAF (149-510)- 
ördögök. CM, >/2fi. >A8, V.10 v >/£ tn- 
,’?RO15’?WAY (422-722): Balalájka.'
/-t-i v-y^-kor is) — BUDA
(3al-j00): Hazajáró lelek. (Vt.í >/<7

~ PAPITÓL 03: Madar. (11.
(383-102): /
sz.. v. 2-kor is) - 
válaszol . .. (’/j; 
C'ORSO (18-28-18) 
v. '/-4-kor is) — y, 
es más semmi. (CM.

,8. '.'<16, 
Éjszaka 

fi. 8, ti) 
'/-fi, '/,8. 
(153-034):

, ez., v. 
, , - - .... h Jud Süss.- , bal 1. -'/(a, -1/./ v. Jobb I 

IÍ,uhLt-.“/A ’tú,. rg, .v.,9) J bel-
FUni a filmről. 

' . Jávor,
Magyar, Ufa,

1/s2r'J/:4, 
/: Repülő 

'/í2-kor ifc) _ 
CM, ’/rf, 

BUDAI APOLLO 
•<-£"*2■.-Papitól ('134-337)? Kék 

;■ -12- ‘M. >/s6, ’/í8, VH0) — CASINO 
A Manderley-ház asszonya. Cú5 7 ' .in 

,bCI,T1C GU-ldé): Európa nemi 
'<8. M10. éz., v. -/<4-l;or is) — 

Újhold. C'.6, <.'-8, 'Mo, 6Z„ 
7i/P°,?yí,Iy G-1S4W8): Fsv csók 

M8 : Jud^Süss.’ 'CMr
EfkfeeíFe^ér (V4. ^0^zDÉ?SUS^i 

in GJS-lil): Gunga Din. (4. 6. 8,
?4 r s m lS) EL1T G14-502): Udvari hál. 
T4« mű8-’ w» \ ' *°r «’;s) ~ FM,RA (Kispest.
146-1Ö2): Hatosfogat. (’/<5, >/.7. ’/d), v V.2 '/J 
^fi V.8, •/<«) - FÓRUM (189-543): Ma. TÍinapi 
Holnap. (■/,«. i/,8, V,w, sz v. i/,4.kor 
GLÓRIA (427-521): Hazajáró lélek. ('/», W, 
9. sz. ‘/sí, */rf. >/«8. ’/űO, v. ’/i2-kor is) —
HÍRADÓ (g2-4í>9): Arcok és álarcok. Bombák. 
Az Intim-Híradóban Karády, Jávor. Kodo- 
lanyl. Színes rajzfilm. Magyar, Ufa. Lucc és

’/.7,

v.

HETEDIK HÉT! S C ALA
A manderley-hAz asszonya 

MÁTÓL CASINO IS!

Fox Híradók. (Folyt. 9-24 óráin-) — woirv 
ő225'??3) ’ Nem gyerekjáték. (‘.'m/'/íG, 

aLJ.v’ V-„'/Í2'Iíor,,is) - HOMEROS (296-178): 
Angelika. (’/«, 7. V.10, sz. %4-től, v. ’/v’-töl 
folyt-). — . IPOLY (292-626): Hazajáró lélek.

, v. Vö-k.or is) — J6ZSEF- 
. ............ Hazajáró lélek. (‘.-I, '/rfi,

V. ve-kor is) — KAMARA (4213-901): 
é^.-.Tjrpad._(11. 2, 4, fi, 8, 10) —

----  ------------- j Melody 1940.
i8,a /sc-’- v‘ ,/s?-k<>r is> - KULTUR 
Jud Süss. (>/:4. «,Ó6. i/jS. i/HO, v.

Nem gyerek- 
v. Vs2-kor is) — 

(‘Ő5, 7, VslO, sz.
- ODEON (422-785): 

'/d0, sz. *,M, Vifi. Vs8, 
OLYMPIA (4S3-1R8): 
6. 8, 10) — OMNIA 
’^8, ’/tlO, sz., v. 4, 

Pepita kabát 
is) — OTTHON 

, . ------ i/<6, ViB. V410, v.
y<2-kor 16) — PALACK (221-^2): Árvíz Indiá
ban. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — PÁTRIA (145-673):

C/s4, ’/s6, Vs8. */riO,
VÁROSI (131-644):
‘/s8. </s10.
Szerelem _  ,___ ....
KORONA (35.V318): Broadwav 
(Vrf, */.6, >/»8, >/sl9.' v. '/,2-kor is) - 
(386-193): Jud Süss. C/:4. Vrf. <,
‘/22-kor is) — L 
játék^ C/:4, ‘/ki,

(11. 4,

'/s2-kor 
- C/:4. Vj6,

LLOYD (111-994): 
.... .. ....... -6, »/s8, ’/tlO. 
NYUGAT (121-022):. A csata 
4. 6. 8, 10, v. 2. 4, 6, 8. 10) - 
Ilazajaro lelek. (',' ' ‘ ~
’/ilO, v. ’/22-kor 
Hazajáró 
(130-125): 
fi. 8, 10) 
CM. '/.-fi,

'<5, ’/<7, '
isi — 1

lélek. (II, 2, 4, 1 
Sárga rózsa. (5. -no, 
— ORIENT (114-926):

.... 'Ö8. Vslfl, v. >/.2-kor 
(146-447): Repülő ördögök. (’/iI.

(5.

STAN és P
A REPÜLŐ ÖRDÖGÖK és válogatott vi
ADMIRAL  T U R A N

Hammarby csapata vesz

a MAFC és a Ganz TE résztvétel^"

TENNISZE- 
és Drezda*

MEZEI FUTŐBAJNOK-
30-án, vasárnap délelőtt 

a rákosi ré-

budapesti galopversenyek megnyit0 
a Pestmegyei hendikep a föese" 
Még csak három hét múlva körűt

Német-jugoszláw 
mérkőzés Becsben

Jugoszláviában szerepelnek husvéf* 
kor a budapesti amatőrök

A nemzetközi labdarugó mérkőzések so
rozata megkezdődött s a tavaszi szezonban 
alig múlik el hét 
nemzetek közötti 
2-á.n Becsben a 
meccs van soron, 
válogatott csapat 
met. válogatott csapattal, 
bécsi klubcsapatok szerepelnek a 
pesti húsvéti tornán. Tschammer und 
német birodalmi sportvezér ugyanis hozzá
járult a bécsi csapatok budapesti vendég
játékához, azonban azzal a me-gkölésscl, 
hogy amennyiben a Rapid vagy az Auslria 
csapatának az országos bajnokságban kell 
résztvenni, helyette a Vienna utazik Buda
pestre. Ugyancsak a birodalmi sportvezér 
intézkedett arról, hogy a június 15-tre lekö
tött Németország—Jugoszlávia nemzetek
közötti mérkőzést Becsben bonyolítják le.

Húsvétkor nagy programot készített elő 
a budapesti kerület amatőr kapitánya, 
báró Gudenus Hugó, aki két válogatott 
csapatot szerepeltet az ünnepeken. Az egyik 
csapat Szentesen mérkőzik, a másikat Ju
goszláviába hívták meg. Husvét vasárnap 
Topolyán, hétfőn pedig Újvidéken mérkőz
nek a budapesti amatőrök.

városok közötti, vagy 
mérkőzés nélkül. Április 

Becs—Szófia.
április 

mérkőzik Kölnben
hús vét kor

válogatott
6-án a magyar 

a né
pedig 
buila- 
Ősien

I
£?.,v.®r' (i-, c-.8' v- 2-ko'- is) - PHÖNIX
(223-242): Repülő ördögök. (11. 1, 3. 5. ’Á8, ‘/siti)

RÁDIUS (122-098): Közbelép a feleségem, 
(-fi, *,',8, ’/<10. sz. REX (228-
020): Jud Süss. v. Á2-kor

SCA.LA (114-411)
. ’/ilO. «z., 
Egy csók

■. Vs2-kor _________
: Z, a korbácsos ember. (5, 
VtS, ’/alO) — STÚDIÓ (205-2/6) 

szégyen. (11. V»2.

Manderley-liáz asszony fi. 
kor is) — SIMPLON (268- 

és más semmi. CM, *<'26, ‘,’sS, 
is) - STEFÁNIA (Kispest, 

' 7, 9, v. ‘/:2,
_...: A szerelem 

(11, >/.2, •/,!, >/rf, ‘Ó8, V»10) — 
TIVOLI (223-602): Hazajáró lélek. (11, ‘,'-3, */<4, 
’/rti, >/.8, y.10, v. «/<2-kor is) - TÚRÁN (120- 
003): Repülő ördögök (11. ‘rí. 4, 6, 8. 10. v. 
11. 2, 4. fi, 8, 10) — URÁNIA (146-(Mfi): Európa 
nem válaszol... (5, '.»8, ' UO, sz., v. */<3-kor is) 
— VESTA (222-491): örvény. (11 'tű, Ví4, '/>G, 
'/:8, ‘/slO, v. 11, 2, 4, 6, 8, lé)

— Olajos magvaké a jövő. A Futura az 
olajos magvak termesztésének népszerűsí
tésére filmet készített, amelyet tegnap mu
tattak be a gazdasági szakemberek és 
szakintézmények képviselőinek. Vitéz dr. 
Darányi Béla, a Futura 'alelnökvezérigaz- 
gatója, a bemutató előtt nagy érdeklődés 
mellett szólott az plajosmágvaík termeszté
sének fontosságáról és hangoztatta, hogy a 
Futura a fllmpropagandát a~jövőben foko
zott mértékben veszi igénybe. A film nagy 
tetszést aratott a szakértők előtt.

ÖRVÉNY ’“°°
ra

BERLINBEN ma kezdődik a nemzetközi 
korcsolyázó verseny és jéghokkitorna. A 
műkorcsolyázásban Botond Györgyi és 
Kállay Kristóf indul, a jéghakki tornán. pe-1 
di,g a magyar csapat mellett a HC Davos, 
a Berliner Sehlittschuh Club, a berlini Rőt- 
Weiss és a svéd 
részt.

A FŐISKOLAI 
SÁGOT március
11 órakor rendezi a MEFSOK 
teken.

A JUGOSZLÁV ASZTALI 
ZŐK Münchenben, Wormsban
bán aratott győzelmük után Lipcsében is 
nagy sikert araiak. A jugoszlávok itt 8:0 
arányban verték a németeket.

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG 
szombati közgyűlése kimondja, hogy a szö
vetség örökös tiszteleti, taggá választhatja 
azokat a vezetőket, akik a szövetség műn*1 
Iájában kimagasló érdemeket szereztek.

A SPORT, MINT NEVELÉSI TÉNYEZŐ 
A SERDÜLTEBB IFJÚSÁG ÉLETÉBEN 
címmel dr. Szerbák Elek előadást tart 
március 31-én este fél 7 órakor a Műegye
tem 37. sz. előadótermében.

A KISOK március 29. és 30. napjára ter
vezett országos tornabajnokságait bizony
talan időre elhalasztották. A vidéki ver
senyzők elszállásolása körül ugyanis nehéz
ségek merültek fel a mezőgazdasági kiállí
tással kapcsolatban.

A SVÉD BIRKÓZÓBAJNOKSÁGOKBAN 
(görög-római stílus) a következők győztek: 
Petterson, Svensson, Jönsson, Svedberg, I> 
Johansson, H. Johansson, Nymán.

A MAGYAR BIRKÓZÓCSAPATBAJNOK- 
SÁG vasárnapi fordulójában Törekvés 
az UTE-val, a Beszkárt a Testvériséggel’ 
a BVSC pedig ,a. Vasassal mérkőzik a vá
rosligeti cirkuszban.

AMERIKA TENNISZBAJNOKSÁGÁT “ 
magyar származású Kovács nyerte, aki 11 
döntőben Sabint győzte le, míg az elődön
tőben Iiice fölött aratott győzelmet.

A KARDCSAPATBAJNOKSÁGRA vasár
nap kerül sor a MC, a HTVK, a RAG, 8 
BEAC, 
vei

x A 
napján 
mény. . __  ..
sor a versenyre, de máris nagy az érdek' 
lődés. A tervek szerint szokatlanul nagV 
mezőny indul: Aldershot (Balog), Fö-ldcs®8 
(Gill), Rianás (Klimscha), Sebaj (Szokolai)’ 
Nótárius (?), Karakán (Gutái), Baj«°E 
(Keszthelyi), Soros (Török), Brigi. (Rózsah 
Diana (Kajári), Virtus II. (Klimscha II-)’ 
Kat'ca (Csuta), Évike (Dósai), Bandita (K°" 
loniics), Pénz (?), Corso (Bocskai), Farau- 
do-le (Grosz).

X A DÜE áprilisban hét ügetővcrseaF' 
napot rendez. A határnapok: 3, 5, 8, 17. 2-’ 
24, 29. A gróf ScJmyei Béla emlékversenyt 
az ügetőversenynaptárban feltüntetett áP' 
rilis 29 helyett április 24-én tartják meg.



Elfogatóparancs 
27 vasgárdista ellen

Bukarest, márc. 28.
(Magyar Tá virati Iroda)

Huszonhét volt, vasgárdista vezető 
ellen, akiket eddig még nem tudtak 
kézrekeríteni, elfogatóparancsot adott 
ki az ügyészség. Ezek között szerepel 
Papanace volt pénzügyi államtitkár, 
a szövetkezeti intézet két vezérigazga
tója, egy újságíró, két megyei prefek
tus, Horia Sima kabinetfőnöke, egy 
tényleges és több szolgálatonkívüli 
katonatiszt és még mások. Azok ellen, 
akik vasgárdista személyeket rejte
getnek, bűnvádi eljárást indítanak.

Nagy tűz Galacban
Bukarest, márc. 28.

(Búd. Tud.) Az egyik galaci szövő
gyárban éjszaka folyamán tűz ütött 
ki. Nagyszámú tűzoltóság azonnal 
hozzáfogott a tűz oltásához, azonban a 
lángok olyan rohamosan terjedtek, 
hogy a szövőgyár épületeinek jelenté* 
kény része, leégett. A kárt 6 millió 
leire becsülik.

A magyai népdal 
ünnepe Pozsonyban
(Búd. Tud.) A magyar népdal iin 

népét rendezik meg vasárnap a. po- 
zonyi Városi Színházban. A pozsonyi 
magyar iskolák közös hangversenyt 
adnak játék onyoélra.

Az új pozsonyi 
magyar követ 
Tiso elnöknél

Pozsony, műre. 28.
(Bud. Tud.) Borsosháti Kuhl Lajos, 

az újonnan kinevezett. pozsonyi- ,i»a- 
gyár követ ünnepélyes keretek között 
adta át megbízólevelét dr. Tiso József 
köztársasági elnöknek. . A megbízóle
vél átnyujtása alkalmával a többi kö
zött ezeket mondotta:

— Végtelenül megtisztelve attól a 
magas feladattól, amelyet igyekszem 
minden erőmmel teljesíteni, meg va
gyok győződve annak rendkívüli fon
tosságáról, a mostani súlyos időkben, 
amikor valamennyi államnak, különö
sen azonban a szomszéd államoknak 
egymás között, a harmonikus együtt- 
níunkálkodást és a baráti szellemet 
kell táplálniok és kifejleszteniük. Meg
vagyok győződve arról, hogy kölcsö
nös jóakarattal leküzdjük azokat a 
nehézségeket, amelyek ma még fennál
lónak és amelyek a mostani helyzet
ből folynak, olyan módon, hogy el
jussunk problémáink rendezéséhez és 
kölcsönös érdekeink fölismeréséhez, 
amelyeket szomszédi he’yzetünk ad 
meg.

T'-.o elnök a többi között így vála
szé ’.:

— Ezekben áz időkben, amelyek olyan 
súlyosak reánk es valamennyi nemzet 
sorsára, a diplomáciai képviselők fel
adatai rendkívül fontosak és nehezek, 
amennyiben az államok szoros együtt- 
munkáíkodása, legyenek azok egymás
tól távol, vagy egymással szomszédo
sak, mint amilyenek a szlovák köztár- 
stfság és a magyar királyság is, előfel
tételé a jelenben a nyugodt fejlődés
nek és a békének s fontos eszközei a 
jobb jövőnek. Örömmel hallom, hogy 
Excelíenciád megérti küldetése rend
kívüli fontosságát és nagyon hálás 
vagyok azért az Ígéretért, ho£y annyira 
kipróbált minden erejét latba veti an
nak érdekében, hogy államaink eljus
sanak a kölcsönös viszony igazságos 
rendezéséhez és kapcsolataink további 
kimélyítéséhez. Ez mindig forró kí
vánságunk volt és természetes, hogy 
nemcsak én, a szolvák kormány, ha
nem az egész szlovák nemzet is együtt 
kíván munkálkodni ezen a téren.

FERENCJÓZSEF
. KESERÜVIZ-

Raosevelt kihirdeti
a rendkívüli állapotot?

Róma, márc. 28. 
(Magyar Távirati Iroda)

A „Popul o di Roma“ newyorki távi
rat szerint nem akar elnémulni az a 
hír, hogy Roosevelti elnök tengeri út
járól visszatérve, kimondja a rendkí

Az erdélyi református egyházkerület 
főjegyzője Bethlen István érdemeiről

Holnap, szombaton, összeül Kolozs
váron a felszabadulás utáni első köz
gyűlésre az erdélyi református egy
házkerület, amelyen Bethlen István 
gróf, ny. (miniszterelnököt főgondinok- 
ká. Ravasz Lás-zló dr. duna.melléki 
püspököt tiszteletbeli taggá és egyút
tal a kolozsvári teológiai fakultás 
tiszteletbeli tanárává, Pataky Tibor 
dr. miniszterelnökségi, államtitkárt és 
Benedek Zsolt dr. egyetemes konventi 
tanácsost, a magyarországi reformá
tus egyházközpont adminisztrációjá
nak főnökét pedig ugyancsak tiszte
letbeli taggá fogják megválasztani-

Ebből az alkalomból megkapó mél
tatást és indokolást ad e kitünteté
sekről dr. Tavaszy Sándor, az erdélyi 
református egyházkerület püspökhe
ly ettes-fo jegyzője.

„Az erdélyi kérdést, — úgymond, — 
senki mélyebben és átfogóbban 
meg nem ragadta és meg nem fo
galmazta, mint Bethlen István gróf.

Az erdélyi egyházkerület különleges 
erdélyi szolgálataiért, becsüli és ezért 
kívánja bevonni a legmagasabb mun
ka közösségébe.

Az erdélyi magyar kisebbség- 
,, védelem ügyét ő vette először dg>a- 

zán szivére, annak rendszerét a 
magyar életben ő építette ki• ■■■■■ 'i' . ■ • ji ...

és tette ezzel lehetővé, hogy hitünkét'

Három villamosjárat meg
szűnik a Szent lstvámköruton

Érdekes változások lesznek « 
BESzKRT tavaszi menetrendjében. 
Megszűnik az Uj Szent János-kórház 
és Nyugati pályaudvar között a 4-es 
járat és megszüntetik a 7-es relációt 
is. Nem közlekedik többé a 27-es, 69-es 
és 69/A járat. Uj járatként iktatják 
bo a 17-os és 17/A jelzésű relációkat, 
amelyek a Bósnyák-tértől a Horthy 
Miklós-körtérig, illetve a Baross-térig 
fognak közlekedni- Megváltozik to
vábbá a 11-es útvonala is, a 33-asé, az 
59-esé és a 61-esé. A 33-as a Nyugati 
pályaudvar helyett mindössze a Széli 
Kálmán-térig közlekedik. Az új nyári 
menetrend egyelőre nem intézkedik

Kisajátítják Romániában 
a zsidók városi telkeit

Bukarest, márc. 28.
(NST.) Miután a múlt év októberé

ben a zsidó földbirtokok kisajátítását 
kimondották és végrehajtották, most, 
csütörtök este, újabb törvényrendelet 
jelent meg, amely a városi zsidótulaj- 
donban levő telkek kisajátításáról in
tézkedik. A rendelkezés értelmében 
minden zsidó telek az állam tulajdo
nába megy át, tekintet nélkül arra, 
hogy eddigi tulajdonosa magánember, 
vagy részvénytársaság volt. Ugyan
akkor kisajátítják a zsidótulajdonban 
levő telek jogokat is. A kisajátítás alól 
csupán a beépített telkek kivételek, 
ha a rajtuk álló épületek ipari vagy 
kereskedelmi üzem céljaira szolgál
nak.

vüli állapotot. Ez lehetővé fogja tenni 
a kormány számára, hogy közbelépjen 
a gyárakban és üzemekben a munka
beszüntetések megakadályozására és 
így előmozdítsa a hadianyagtermelés 
folytonosságának a fenntartását.

és művelődésünket védelmezni és szol
gálni tudtuk.

„Erdélyi egyházkerületünk válasz
tottal felülemelkednek a politikai el
lentéteken,

Bethlen István megválasztásával 
csak azt fejezik ki, hogy hálásak az 
ő erdélyi szolgálataiért, amelyek öt 
példaadó személyiséggé teszik műi

den magyar ember szemében.
Magunkhoz akarjuk kapcsolni azt a 
Bethlen Istvánt, aki egyház- és nem
zethűsége sugallatára meg nem szűnt 
érettünk tusakodni és dolgozni."

„Ravasz László egyetemes magyar 
értéket jelent. Bármilyen nagy magyar 
gondokat hordozott az elmúlt két év
tizeden át és rajta csüggött az egye
temes magyar reformátusság tekintete 
és ő ezt. teljes felelősséggel viselte: 
mégis félszeme rajtunk volt és egész 
szíve érettünk búsongott és szenve
dett ...“

„Pataky Tibor volt az, aki az elnyo
matás szörnyű nehézségei között az 
anyaországban helyzetünket szinte 
jobban ismerte, mint önmagunk, emlé
kezetéből soha ki nem hullott, mint 
Istentől megbízott számadó és őrálló, 
mindent rovásra vett és rováson tar
tott. Benedek Zsolt gyengéd ys erps 
szíve folyton szőtte azokat a láthatat
lan szálakat, amelyekkel őrizte, gon
dozta egyházkerületünk minden nagy 
érdekét." (M. É.) 

arról, hoigy a Nyugati pályaudvartól 
a Szent István-körúton milyen jára
tok helyettesítik majd a megszünte
tett 4-es> 7-es és 33-as vonalakat. Való
színűleg ezt a problémát csali úgy le
het majd megoldani, hogy megszünte
tik a Berlini-téri hurkot és a nagy
körúti 6-os járatok egész a Széli 
Kálmán-térig fognak közlekedni. Ezt 
az elgondolást a főváros közlekedési 
szakbizottsága már megvitatta a 
BESzKRT-tal, úgyhogy az átalakítási 
munkálatok valószínűleg hamarosan 
meg is kezdődnek. A nyári menetrend 
csak hetek múlva lép életbe.

É rendelkezés értelmében is, mint a 
földbirtokok kisajátításánál történt, 
azokat tekintik zsidóknak, akiknek 
legalább egyik szülőjük zsidó, tekintet 
nélkül a vallásra és állampolgárságra. 
A rendelettörvény felsorolja a kivéte
lezett zsidókat is, akiknek birtokát nem 
sajátítják ki (hadirokkantak, tűzhar
cosok stb.).

A román állam kártalanítás fejében 
a. telkek külön hivatal által megálla
pított árát. 3%-os államjáradékkal fizeti 
ki.

A törvény kimondottan lehetőséget 
nyújt arra, hogy a városokban külön 
zsidónegyedeket létesíthessenek. Ezek
ben a gettókban a zsidók telektulajdo
nosok lehetnek.

Brazíliai csapatok 
birtokba vették 

Trinidad szigetét
Milánó, márc. 28.

A Popolo dítalia csütörtökön azt a 
feltűnéstkeltő jelentést közli, hogy a 
Jósé Bonifacio nevű brazil segéd
cirkáló jelentékeny csapatkötelékeket 
tett partra a Venezuela közelében 
fekvő Trinidad szigetén, amelyet a 
katonaság a brazil állam nevében bir
tokába vett. A katonai művelet okai, 
valamint részletei eddigelé még nem 
ismeretesek.

Kommunista 
röpiratok Angliában

London, márc. 28.

Az angol belügyminiszter az alsó
házban bejelentette, hogy a Daily 
Worker baloldali irányú munkáslap 
betiltása óta hasonló szellemű röpira- 
tokat terjeszlfe'nek az országban igen 
nagy mennyiségben. A belügyminisz
ter bejelentette, hogy a kormány in
tézkedéseket tesz ez ellen a röpirat.- 
propaiganda ellen.

Hétfőn érkezik 
Rómába Matszuoka

Róma, márc. 28.
(Magyar Távirati Iroda)

Matszuoka japán külügyminiszter 
hétfőn este érkezik meg Rómába, ahol 
nagy ünnepélyességgel fogadják. A 
japán államférfi a Villa Madamaban 
fog lakni.

Matszuoka kedden reggel kihallga
táson jelenik meg az olasz királynál- 
és császárnál, délután látogatást tesz 
Ciano külügyminiszternél, majd pedig 
a Palazzo Veneziában megbeszélést 
folytat a Dúcéval. Szerdán reggel 
Róma nevézetés.ség‘éit tekinti meg, dél
után. pedig újabb megbeszéléseket fog 
folytatni. Este Ciano gróf külügymi
niszter ad estebédet japán kartársa 
tiszteletére. Matszuoka külügyminisz
ter április 3-án utazik el az olasz fő
városból.

Angol gépek 
Nyugatnémetország 

fölött
Berlin, márc. 2t.

A Német Távirati Iroda értesülése 
szerint a március 28-ára virradó éjjel 
angol repülőgépek Nyugat-Németor- 
szág fölé repültek be, azonban a rossz 
látási viszonyok s a hatásos légelhá
rító tűz miatt nem tudták bombáikat 
a kiszemelt célpontokra ledobni. A ta
lálomra ledobott lxmibák több épületet 
szétromboltak vagy megrongáltak. A 
bombázás nyomán támadt tüzet min
denütt gyorsan eloltották. Néhány pol
gári személy életét vesztette, többen 
pedig megsebesültek. Katonai kár se
hol sem keletkezett. Két angol repülő
gépet lelőttek. (MTI.)

Olasz lap 
thaiföldi jelentése 

indiai felkelők 
vazirisztáni 
zavargásáról

Róma, márc. 28.
(NST) A Popolo di Roma bangkoki 

jelentése szerint az ipii fakir vezetése 
alatt álló hindu felkelők Butával 
vazirisztáni város közelében meg
támadtak egy angol liadianyagraktárt 
s nagymennyiségű fegyvert és löszért 
zsákmányoltak.

Bőse, a hindu nemzeti kongresszus 
eltűnt elnökének vagyonát az angol 
hatóságok lefoglalták.
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Kossuthhoz és Wesselényihez 
hasonlította a nyilas szónok

Gruber Lajost
Viharos mentelmi tárgyalás a Házban

A képviselőház mai ülésén 1 ásnád y amikor Gruber kilép a Kúria kapuján.

Ribbentrop :
ElérKexelí azAnglia 
elleni végső 6orc Meje

Nagy András elnöklésével tárgyalták 
Wirth Károly mentelmi ügyét. Váezi 
György előadó ismertette a bizottság 
jelentését, amely javasolja, hogy a 15 
évi fegyházra jogerősen elítélt Wirth 
Károly mentelmi jogát a szabadság
vesztés büntetésének végrehajtására 
függessze fel, A nyilasok közül senki 
sincs a teremben. A Ház hozzászólás 
nélkül, egyhangúlag elfogadta a je
lentést és felfüggesztette Wirth men
telmi jogát-

Gruber Lajos mentelimi ügye követ
kezett ezután, akit jogerősen egy évre 
ítéltek el. Itt is a mentelmi jog fel
függesztését javasolja a bizottság.

Gruber ügyének tárgyalására már 
bevonulnak a nyilasok és Budinszky 
László, mint a kisebbségi vélemény 
előadója kéri, hogy ne függesszék fel 
Gruber mentelmi jogát, mert ő úgy 
látja, hogy tulajdonképpen politikai 
bűncselekményt követett el Gruber. 
Tudja, hogy az akkori bíróságok Kos
suthot, Wesselényit is elítélték...

Óriási zaj a jobboldalon és a közé
pen.

Kórusban kiáltják Budinszky felé a 
képviselők: Hogy mer ilyen összeha
sonlítást tenni?

Budinszky László: Nem lehet, ezt a 
dolgot hangorkánnal vagy abszolutiz
mussal elintézni.

Meizler Károly; Visszaélnek a tör
vénnyel! (Nagy zaj a jobboldalon és 
a középen. Közbekiáltások: Kikérjük 
magunknak!

Az elnök Budinszkyt rendreutasitja.
Zsindely Ferenc államtitkár: Ha 

majd nem fognak megszökni a párt 
tagjai az országból, 
Budinszky képviselő

Budinszky László:

akkor beszéljen 
úr!
Hogy lehet az,

uiuuei nutp a, xxuria Kapuján, 
már letartóztatják az ítélethirdetés 
után.

Nagy zaj a jobboldalon. Felkiáltá
sok: Hogy ne szökjék meg! Mert -volt 
már erre példa!

Budinszky felolvassa az ötös tanács 
végzését, amely Gruber letartóztatásá
ra vonatkozó előterjesztést elutasítot
ta. (Zaj a nyilasoknál.)

A Ház feszült érdeklődése közben 
emelkedett szólásra ezután

Radocsay László igazságügyminisz
ter:

— A képviselő úr, — mondotta, — az 
ötöstanács végzését olvasta fel, amely 
az előzetes letartóztatásra vonatkozó 
indítvány elutasítását tartalmazza, de 
a képviselő úr az indokolást eZmuZus.?- 
totta felolvasni, tehát majd én teszem 
meg. Az ötöstanács indokolása szerint 
ugyanis nem előzetes letartóztatásnak, 
hanem a. huzamosabb szabadságvesz- I 
lés megkezdésének van helye és erre I 
nézve a bűnvádi perrendtartás megfe- I 
lelő szakasza szerint kell intézkedni.

Felkiáltások a jobboldalon és a közé-1 
pen: Ez volt tehát az a nagy jogsére- I 
lem? I

A nyilasok hallgatnak. 1
Radocsay igazságügyminiszter: Te-1 

hát nem azért utasította el az ötösta- I 
nács az előzetes letartóztatásra, vonat- I 
kozó indítványt, mintha az őrizetbevé- I 
telt nem tartotta volna szükségesnek I 
es jogosnak, hanem azért, mert most I 
már nem letartóztatás, hanem a sza- j 
badságvesztés büntetése megkezdésé- I 
nek van helye. I

A képviselőház ezután felfüggesz- I 
tette Gruber mentelmi jogát, majd I 
több mentelmi ügy letárgyalása után I 
négy hónappal meghosszabbították a ] 
kormánynak a kivételes hatalom gya- I 
korlására vonatkozó felhatalmazását. I

A németek hazatérnek 
az USA-ból

Berlin, máre. 28.
I Ribbentrop birodalmi külügyiminisz- 
I tér Matszuoka japán külügyminiszter 

tiszteletére csütörtökön este az Espla- 
nade-szállóban fogadást rendezett, 

I amelyen részivel t Alfieri olasz nagy- 
I követ. Sztójay Döme magyar követ, 

jDrapanov bolgár követ, Lue mandzsu- 
I kói követ, Andrics jugoszláv követ. 
| Cérnák szlovák és Bossy ro-má.n követ.

A „ birodalmi külügyminiszter üd
vözlő beszédében mindenekelőtt a bi- 

I rodalmi kormány örömének adott ki- 
I fejzést, hogy a Német. Birodalom és a 
I japán császárság fennállása óta első- 
I ízben, láthatják a birodalmi főváros 
| falai között Tenno külügyminiszterét. 
I Az a lelkes fogadtatás, amelyben a 
I birodalmi főváros Matszuokát részesí- 
I tette, a német nép természetes és ezív- 
I bői fakadó rokonszenvének kifejezése 
I a japán nép iránt.
I Az, a politikai ut, amelyen ön ha- 
| ladt, ugyanaz, az ut volt, amelyen 

Németországnak kellett haladnia.
I — Alapjában véve tehát már akkor 
| messzemenő' szellemi egység állt fenn 

e két fiatal nép között abban a tekin- 
I tetben, hogy milyen politikát folytas- 
I sanak a régi világ hatalmaival szem

ben s ez a megegyezés a következő 
evekben egyre szorosabb együttműkö
désre vezetett sf*az elmúlt év szeptem
ber 27-én megkötött háromhatalmi 
szrződés tett rá a koronái.

— Az ön németországi látogatása 
Európa és az egész világ számára kü
lönösen jelentőségteljes időszakban tör- 

| ténik:
Az anglia elleni végső harc idején. 

Ebben a végső harcban, ebben az Ang
lia által teljesen jogtalanul és a józan 
ész ellenére ránk kényszerített hábo
rúban áz egész német népet és a ve
lünk szövetséges olasz népet páratlan 
fanatizmus vezeti.

Minden Angliára hullott bomba egy 
lépéssel közelebb viszi a szigetbirodal
mat végleges megsemmisülése felé. A 
hajótér minden egyes elsüllyesztett 
tonnájával Nagybritanniának egy da
rabja sülyed el véglegesen. Hadsere
geink készen állanak. Valóban — és

ez meggyőződésünk F— Anglia sorsa 
már eldőlt. Mi már tudjuk, hogy Né
metország és szövetségesei már meg
nyerték a háborút, és azt hisszük, 1941 
végén az egész világ tudni fogja ezt.

Matszuoka. külügyminiszter a biro
dalmi külügyminiszternek szívélyes 
köszönetét mondott a fogadtatásért és 
üdvözlőszavaiért, majd a következőket 
mondotta:

— Az előző év szeptember 27-én csat
lakoztunk a három hatalmi szerződés
hez. Ami a szerződésnek és célkitűzé
seinek a jelentőségét illeti, én egyene
sen csatlakozom az Ön fejtegetéseihez: 
ez a szerződés olyan sorsközösség, 
amely minden eshetőséget tekintetbe 
vesz. A háromhatalmi szerződés lé
nyegében békecélokat szolgáló egyez
mény, mert a jelenlegi háború kiter
jedését van hívatva megakadályozni. 
Feladata továbbá, hogy

határozottan elhárítsa idegen ha. 
falinak beavatkozását a keletázsiai 
japán és az európai német és olasz 

érdekkörbe.
Ezzel legjobban szolgálja a világbékét. 
A szerződés jelentőségét a többi nép 
is egyre jobban elismeri. Sokan már 
csatlakoztak is hozzá a szerződés meg
kötése óta s ez a tény a. legjobban bi
zonyítja a tengely politikájának sike
rét.

— Rendik ívül örülök annak, hogy 
ezeknek, a velünk most már baráti 
viszonyban álló nemzeteknek képvi
selőit itt láthatom.

— Alig szükséges hangsúlyoznom, 
hogy milyen rendkívül fontos az ilyen 
szoros baráti viszonyban álló nemze
tek vezető államférfiai között a szemé
lyes ismeretség és méginkább a szemé
lyes barátság.

— Most, hogy itt vagyok, meg aka
róm ismerni, nem, meg kell ismernem 
mindenekelőtt a német birodalom 
lángeszű megteremtőjét és vezérét, va
lamint _ főmunkatársait, köztük a bi
rodalmi külügyminiszter urat. Még 
egyszer legőszintébb hálámat fejezem 
ki a birodalmi kormány meghívásáért 
es azért a barátságos fogadtatásért, 
amelyben engem egy nagy háború 
kellős közepén részesítettek.

Newyork, márc. 28. főn egy délamerikai hajón 250 német 
állampolgár hagyta el a newyorki ki
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■ -Szült amerikai—-nemet viszony kötőt, a napokban pedig a Magelihaes 

miatt egyre több német állampolgár uajun nemei ai-
1 gyja el az Egyesült Államokat. Hét- lampolgár tért vissza Németországba.
miatt egyre több német állampolgár

Megjelent
a szabadforgalma cipők 

listája
A ma megjelent rendelet, amely a 

szabadforgalmu cipők listáját foglalta 
össze 12 pontban, nagy megelégedést 
váltott ki a közönség körében, mert 
ezzel mintegy két és fél—hárommillió 
pár szandál, szandáléit, könnyű nyári.

— Megjelent a „Magyar Sajtó Évkönyv" 
tizedik évfolyama. Dr. Sziklay János szer
kesztésében hézagpótló könyv hagyta el az 
elmúlt napokban a sajtót, „Magyar Sajtó 
Évkönyv" címmel. A mű, minden Magyar
országon és külföldön.’ megjelenő magyar 
újságnak a pontos adatait és jegyzékét 
tárja áz olvasó elé. Bevezetőül dr. Sziklay 
Jánosnak egy nagyon érdekes megemléke
zését- közli „Négy nagy újságíró centená
rium" címen. A könyv kapható „A Sajtó" 
szerkesztőségében, VI., Mozsár-u. 9.

— Lüktető rendezési munka a mezőgaz
dasági kiállításon, A szombaton megnyíló 
mezőgazdasági kiállítás előkészületei a 
hétyszínen már igen előre!)aladtak. Kedd 
óta 600 vagonnál több tenyészállat érkezett 
a kiállításra. Ezzel már ax összes állato-

nevű délamerikai hajón 191 német ál-

cipő és estélyi cipő szabadul fel.
A végrehajtási utasítás, értesülé

sünk szerint, igen szigorú lesz, leg
alább is abban az értelemben, hogy a 
jövőben

csak azok juthassanak cipőhöz, 
akik tényleg rászorulnak.

A végrehajtási utasítás mindenesetre 
szem előtt tartja az ország jelenlegi 
cipőállományát „és az ezzel szemben 
jelentkező cipőigényléseket.

hat felszállították, most következik a bírá
lat és a díjazás. Az egyéb kiállítási cso
portoknál, a pavillo-nkban és a szabad tér
ségen is lázas munka folyik. A hatalmas 
versenypályán már gyakorlatoznak az úr
lovasok, a lovasjátékok résztvevői és a gyö
nyörű szerszámozású fogatok.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADÁNYI EMIL

Kiadja a 8 örai Újság Lapkiadó Rt. Ster- 
kesztnség: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60, Kiadó: 
Andrasey-ut 47. Telefon: 22-42-32. 33-4'2-33. T’-C’-Jí.

lódén- és viharkabát

Márton és Szász
Hú!vAny-utca 3* Címre ügyelni.

Régi, rossz, szűk, kifényesedett 

ruháját újjá varázsolom 
legutolsó divat szerint elkészítem, 
fazónmunk. t jutányosán, felelősséggel 
vállalok Úri szabó, VI., Iza- 

bella-utca 6., földszint 11.

Bontás
2 emeletes főúri villa lebontásából 

lépcsők, lépcsőhái, 

fedlapkövek 
és egyéb anyagok sürgősen eladók.

H., Hunyadi János-út 31.

Szemere szűcsnél szép ezüst-, kék-

RÓKÁK
nerzek, bolerók olcsón 

Erzsébet-körút 23, 
második emeleten

Használt férfiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek. Spiegel, Teréz-kürút 2. I. 9.

Telefon: 224-842.

NÁDOR PENSIO
V., Bátliory-u 5. T : 126-649. 2 és 1 
ágyas, központifütéses, melegvizes 
szobák ápr. Vére la. ellátással kiadó.

I" ■ rI fi | 100 aranytanács Hjytal etet wwrx 
Kapható a 8 órai Újság könyv

osztályún VI., Andrássy-út 47.

VESZEK
I szép tiszta Színházi filetet. Tolnai 
I Világlapot és Pengős regényeket.
I Levélhívásra házhoz megyek.

IVÖFÖS Pál
f Újságárus,
| Kálvin-tér közepén.
Hitler-t érnél nem különbejáratu 
utcai bútorozott szoba egy személy
iek, fürdőszoba hasíBáia&tal kiadó. 
Érdeklődni Klanzál-ntca 31. H. 21.

FI különített bejáratú udvari üres 
szoba fürdŐhasználattaL albérletbe.

Bulyoyssky-utoa 31 KI. 7.

Örök lakás
1-2-3 szobás hallos, g-arageval Buda 
legegészségesebb részén, Szent Imre 
herceg-útnál, Ho?dvilág-n. 4. Kovátsits 
építészmérnök, iroda Ferenc József- 

rakpart 6. Telefon: 480—758.

KUliinhejáratu elegáns 

bútorozott szoba 
központi ftttés, melegvíz, telefon ápri
lis 1-re kiadó. V. Tátra-ntca 12/a. fsa. 2

Tégla,
tetőfa, csaposgerenda és egyéb bon
tási anyagok kaphatók. II., Hunyadi 

János-út 31.

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thököly-út 18

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

Ára: 4.50 P.
Kapható a 8 Órai Ojság kiadó
hivatalában VI., Andrássy-út 47.Adóügyi kiskáté

Irta: dr. Szepessy és Zádorl. Károly 
Ara: 3.80 P

Kapható a 8 ÓRAI ÚJSÁG könyv
osztályán, VI., Andrássy-út 47.

„oua"
Gummicikkek kiválóak!

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

osztályán. VI.. Andrássy-út 17

Kárpitos hátakhoz legolcsóbban 
ajánlkozik. Szabó, Viola- utea 36. sz 

Házfelügyelőnél.

Bútorozott szoba fürdőhasználat
tal egy ár résziére kiadó. Cgengery- 

u. 33. TT 9.

ZONGORA 
rövid, fekete E. Pallók Wien 
gyártmányú, magánkézből eladó. 
Tel.: 304—217, kilenctől—egyig.

KÉZ (SZÖVŐGÉPEKET 
BÉRBEVENNÉK 

felszereléssel, egy méter szélességig.
Kettőtől—négyig.- 127-625.

HOLLANDI, stíl-, modern és 
Uvegcsfllárok nagy választékban 
Veresijkyús Bíttera csiUúrkészítőknél 
Akáefa-utca 7. sz. Telefon 426-871. 
Elektromos Müvek eladási szerve.

•?egy«etmásolás 12 ílllértől 
100 sokszorosítás 1.50 Taxigépírás, 
fordítások Nagv Ibolyánál, Teréz* 

krt 2.9. 326- 513.

Jómegjelenésü urak közkedvelt 
fró most m égjél e-nt könyve jnogköny* 

nyftett terjesztésére felvétetlek. 
Telefon; 226-415.

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai y.-t. körforgógépoin. (Feleli.: Gz«ry Aladár igazító.)




