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A GÖRÖGORSZÁGI HELYZET
I Belgrád, máre. 18.

(Búd. Tud.) A „Politika** jelenti Ber
linből: Két hete, hogy a német csapatok 
a görög határ mentén tartózkodnak. Ez 
idő alatt nem történt semmiféle olyan 
esemény, amely arra mutatna, hogy a 
Birodalom valamilyen katonai akciót 
készítene elő, vagy pedig valamilyen 
ellenhatás.alakult volna ki Athénben.

Berlinben megá lapítják, hogy ennek 
ellenére magától értetődő annak a kér- 
dé’nok a felvetése,

lehetségese a német birodalom 
fegyveres beavatkozása Görög

országban.
E kérdésre vonatkozólag azonban köz- I 
veífcn választ nem lehet kapni. Ami-1

4 Őtowsífi bet tini 
tuctótaőiának tele onieieniest

Berlin, máre. 18.
Hitler személyes üzenetére tegnap 

végre megérkeaett a török államfő 
írásbeli válasza Berlinbe, Izmed Inönü 
köztársasági elnök külön futárja re 
pülőgúpen hozta a német fővárosba, 
almi azután

a szigorúan titokban tartott iratot 
nyomban a birodalmi kancelláriába 

vitték.
A török kormány tehát megtette a 
döntő lépést és magatartását Németor
szággal szemben bizonyára világosan 
kőrüPrta.. Érthető, hogy ma még a ber
lini legjobban tájékozott körök sem 
■tudnak sommi határozottat a válasz 
tartalmáról. Erre azonban következ
teti lehet abból, hogy m'r március 
i l:i történt Hitler üzénrt'rzk az át- 
a ~ása és csak mérctr.s 17-én érk~':e't 
m:g arra a válasz, amely tehát igen 
gondos mérlegelés és minden körül
mény íigyelmeovételével készült. A lé
nyeg az, hogy

a. török kormány végre döntött a 
maga állásfoglalásáról.

• Kérdés most már, hogy vájjon mi
lyen lesz ez a magatartási Berlinben 
jogosnak tartják azt a feltevést, hogy 
a vasárnapi események után, — ame
lyek az ankarai hősi temetőben leját
szódtak és amelyeknek résztvevői kö
zött a török kormány képviselői és 
Papén ankarai német nagykövet is 
volt, —

Törökország vagy legalább is a tö
rök hadsereg baráti kapcso'atokat 
akar fenntartani a német biroda

lommal.
A mindkét részről elhangzott beszédek 
hyomán az a meggyőződés a’akult ki, 
hogy a két nép, amely a. világháború 
idején szoros fcgyv&rbarátságban küz
dött egymás mellett, soha sem fogja 
egymással összemérni a fegyvereit.
, Ezzel minden meg van mondva, — 
Jelentik ki berlini tájékozott körökben 

hozzáfűzik, hogy ismét füstbe ment 
eP.v angol reménység.

Ezekután már nincs is túl nagy je- j 
•Shtősége annak, hogy mit tartalmaz 

kor azt a kérdést tettük fel — írja a lap 
tudósítója, — hogy a német-görög vi
szony tekintetében történt-e változás, 
ez. felelték:

„Most már nem vagyunk abban a 
helyzetben, hogy választ adjunk.**

Bár ez a feletet nem mond sokat, mégis 
tekintettel a jelen pillanatra, rendkí
vül jellegzetesnek kell venni.

A lap római jelentése szerint az olasz 
.fővárosban az a vélemény alakult ki a 
görögök ellenállásával kapcsolatban, 
hogy

ha ez továbbiakban angol erők se
gítségével történik, ekkor feltét
lenül német beavatkozást idéz elő.

a tegnap Berlinbe hozott török válasz
irat. Alighanem csak pozitivabb, vilá
gosabb körülírása lesz a török kor
mánykörök amaz állásfoglalásának, 
hogy Németországgal fenn akarják 
tartani a barátságot a, török nép to
vábbi jóléte és felvirágzása érdeké
ben.

A jugoszláv problémáról tegnap sem 
beszéltek a Wilhelmstrasse környékén, 
csak aláhúzták, hogy

kitűnő viszony átl fenn Berlin és 
Belgrád között.

Ellenben döntő nap volt tegnap a 
görög kérdésben. Ismeretes, hogy a 
diplomáciai körök és a külföldi sajtó 
képviselőinek kérdéseire eddig állan
dóan azt hangoztatták berlini tájéko
zott helyen, hogy korrekt és normá
lis a német—görög viszony. Tegnap 
azonban kijelentették, hogy most már 
nem lehet ugyanezt állítani a két or
szág kapcsolatairól,

— elég volt a görögök eddigi 
magatartásából,

jelnteíték ki jellegzetes rövidséggel, — 
sőt lehetséges, hogy erélyesebb eszkö
zök alkalmazására kerülhet sor. Jól
informált német körökben azonban 
még ma is arról beszélnek, hogy

még eltarthat egy bizonyos ideig, 
amíg a görög probléma egészen 

megérett.
Hivatalos helyen hangsúlyozzák, hogy 
a legnagyobb f igyelemmel kísérik a gö
rögországi fejleményeket és nem tit
kolják, hogy naponta növekedik az ot
tani 'angol csapaterősítések és hadi
anyagszállítmányok száma. Ezzel kap
csolatban emlékeztetnek arra, hogy 
ahol Anglia keze henne van a játék
ban — lásd a Hitler-bssaédet, — Né
metország áttérem és ezzel a görögök 
sorsa is megpecsételődik.

A Bremen, a többször is átkelési 
gyorsaságért kékszalagot nyerő 59.000 
tonnás óeeánjáró gőzös, amely tudva
lévőén roppant kalandos út megtétele 
után került hazai kikötőbe Newyork- 
ból a skandináviai vizeken át,

már két napja ég és igen csekély 
a kilátás megmentésére.

A tüzet nem sikerült eloltani és a lán
gok. legalább is az óriásgőzös belső 
berendezését annyira elpusztították, 

hogy alig van remény arra, hogy új
ból szolgálatba állítsák. A vizsgálat, 
amelyet a tűz okainak megállapítá-

A Ó&iLaQ milánói | 
tudósítójának tele onjelentes

Milánó, máre. 18.
Az abessziniai harcok legújabb for

dulatai sem változtattak azon a szi
lárd olasz meggyőződésen, hogy a há
ború nem Afrkában dől el, hanem ott, 
ahol a tengely összehasonlíthatatlanul 
fölényben van. Mussolini lapja, a Po
polo dHalta, ma kategorikusan kije
lenti, hogy „semmi se hányzik már 
Itália és Németország győzelméhez".

A fasiszta eajtó a diplomáciai kö
rökben már régóta elterjedt olyan vé
leménynek is hangot ad, hogy

a döntést mégérlelő tengelyttkció 
cg.vre jobban köze’aííik. 

Katonai és politikai élénkülést jelen
tenék a Balkán felől, fokozott légi és 
búvárhajótevékenységet az Atlanti
óceánról és háborús készülődéseket a 
Távolkeleten.

Tagnap egy olasz folyóirat, amint 
arról beszámoltunk, nyílt, egyenes 
szavakkal

bejelentette Japán valószínű 
intervencióját.

Ma az „Itália" berlini tudósítója jó

Stockholm, máre, 18
A Dagens Nyheter hétfői vezércikké

ben a következőket írja: „Azáltal, 
hogy Roosevelt aláírta a kölcsönadás* 
és bérbeadási törvényt, Anglia hábo 
rúja: Amerika háborúja lett*1. A lap 
úgy látja, hogy az angol szállítások 
biztosítása az amerikai flottánál jó 
kezekben van.

A csongrádmegyei 
vitézi szék-kapitány 

a nyilas mázolmányok ellen
Szeged, máre. 18.

Szeged város közigazgatási bizott
sági ülésén vitéz dr. Meskó Zoltán 
tábornok-orvos, a csongrádmegyei Vi
tézi Szék székkapitánya szóvátette, 
hogy éretlen elemek a házak falát nyi- 
laskereszt-mázolmányokkal éktelen it ik 
el s különös előszeretettel a frissfes
tésű falakat szemelik ki. Buócz Béla 
főkapitányhelyettes súlyosan elité.’te 
a nyilasoknak ezt a tevékenységit és 
erélyes inézkedéseket helyezett kiló 
tágba.

Dr. Tóth Imre kormányfőtanácsos, 
az iskolaszék elnöke, kérte a polgár
mestert, sürgősén gondoskodjék a ró-

Isára indítottak, 
eredménnyel.

eddig még nem járt

O. B?

solja, hogy Matszuoka japán külügy
miniszter itáliai és németországi láto
gatása „hatalmas meglepetéseket" fog 
hozni. Ez a jelentés annál is inkább 
feltűnő, meirt eddig a tengelysajtó, 
amellett hogy hangoztatta a német
olasz—japán tárgyalások nagy hord- 
■crejét, többször is nyomatékosán figyel- 
meztette a közvéleményt, hogy Mat- 
szuoka út jótól ne várjon különleges 
szenzációkat. Most megváltozott az új
ságok hangja. Elvük:.

a várakozási időszaknak vége, a 
tettek, vagyis az újabb diadalok 

következnek.
A Corriere szerint Hitler beszéde 

után már niúcs is több mondanivaló: 
,,a vihar nemsokára kitör".

Politikai körökben élénk visszhang
ra talált az amerikai intézkedésekkel 
és hírekkel kapcsolatos magyar állás
foglalás. Mindenütt nagy hatást kel
tett annak a hangoztatása, hogy

a magyar kormány és nemzet 
mindig és minden körülmények 
között megőrizte és megőrzi füg
getlenségét és ese’ekvési szabadsá

gát.
Györgyi Miklós

Angol légiieientés
London, ■ máre. 18.

! llzuter.) A légügyi minisztérium 
edd reggeli hivatalos köz’eménye 

szerint a keddre virradó éjjel kétizben 
vo t nagyobb ellenséges légi tevékeny
ség egym's-ól messze eső területek 
felett, Skóciáiban és Anglia keleti 
partja mentén. (MTI.) 

kusi elemi iskola épületének rendbe
hozásáról. Ez az iskola történelmi ne
vezetességű épület, mert, mint a hom
lokzatán elhelyezett márványtábla hir
deti, gróf Klebclsberg Kunó kultusz
minisztersége alatt itt létesült az öt
ezredik új elemiiskolai osztály. Mint 
az is’.:o!a~zéki elnök elmondotta, a tor* 
nacarnok már régóta nem használ
ható, mert becsorog az eső és az egyik 
fal bedőléssel fenyeget.

A pol-'írmester a felszólalásra vála
szolva kijo’ertdtte, hogy a legsürgő
sebben gondoskodni fog a történelmi 
jelentőségű iskolaépület rendbetozá- 
sáról.



Mi tilos a pozsonyi 
zsidóknak?

Pozsony, márc. 18.

,, (Búd. Tud.) A pozsonyi rendőr-igaz
gatóság rendeletet adott ki, amely el
tiltja a zsidókat a következő nyilvá
nos helyek látogatásától: 1. az összes 
■parkok és .díszkertek,, továbbá a Duna 
partjának a Stefik-hídtól a Scherz 
■Páter-térig' terjedő szakaszán- 2. Az 
összes nyilvános és népfürdők, a fe
dett fürdők és úszócsarnokok. Kivé
telt csak egy népfürdő és a rituális 
fürdő képez. Vasár- és ünnepnapokon 
zsidók nem sétálhatnak öt belvárosi 
utcában. A rendelet ellen vétőket 1(1— 
5.300 koronáig terjedő pénzbüntetéssel 
vagy 12 órától 14 napig terjedhető 
elzárással büntetik.
■•wmammamwaaawwmwwwwwwwwi

Uj terv a Berlini-tér 
és a Kálvín-tér 

rendezésére
A főváros közlekedési ügyosztálya új 

tervet dolgozott ki a Berlini-tér és 
Kálvin-tér rendezésére. Eszerint a 
Kálvin-téren körforgalmat vezetnek 
be és a tér közepéről eltüntetik az ott 
lévő épületeket és máshová helyezik a 
híres díszkútat is. A téren átmenő 
autóbuszvonalak a jövőben mellékutcá
kon fognak közlekedni, hogy így a tér 
forgalmát tehermentesítsék. Szó van 
arról is, hogy a református templom 
melletti üzletházat lebontják, továbbá, 
hogy a Lónyai-utcán át a Ferenc Jó- 
zsef-híd felé haladó villamosjáratokat 
is megritkítják. A földalatti gyalog
járó tervét helyszűke miatt nem lehet 

'■ megvalósítani.
A Berlini-tér rendezésére kidolgo

zott terv nem végleges, mert a város
nak ezen a részén lévő közlekedési 
problémákat C3ak akkor lehet gyorsan 
megoldani, ha a Nyugati-pályaudvar 
épületét kijjebb helyezik és ha a Wes- 

jiend-szálló épületét is lebontják. Az a 
terv, mely szerint a' Nyugati-pálya
udvart a l'erdinánd-liíd környékére 
helyezik út, Csák későbbi időpontban 
valósulhat meg, Az új pályaudvari 
épületnek egy részét valószínűleg a 

. főid alá helyezik- Az ideiglenes ren
dezési térv szerint a Bériini-térről el
tüntetik a banánszigetet, de a föld
alatti gyalogos átjárót itt sem lehet 
megépíteni, mert erre nincs elegendő 
hely. Lgelényegcsebb része a térrende
zési programnak az, hogy megszűnik 
a Berlini-téri hurokrendszer és a 6-os 
villamos járatok egész a Széli Kálmán- 
térig közlekednek. A 7-es és 4-es villa- 
mosrelációfcban is változás- történt és 
pedig sa, hogy ezek a kocsik nem jön
nek át a pesti oldalra, hanem a Széli 
Kálmán-téren. illetve a Zsigmönd-ut- 
eánál fordulnak. A Nagykömton köz
lekedő 66-os (megmarad. eUe”hen az 
Újpest fe’é menő villamosok BtIíiu- 
f.érí végállomását is máshová helye
zik át.

— Kitüntetés. A kormányzó dr. Gulden 
Gyulát, a herendi poreeJlángyár igazgató
ját, a magyar név megbecsülése érdekében 
folytatott értékes munkálkodásának elisme
réséül. m. kir. kormány-főtanácsossá ne
vezte ki.

— A „Szikra" Magyar Gvnjtógyá-ak Rt. 
igazgatósága a társaság ezévi rendes köz
gyűlését folyó évi máricus 27-ére hívta 
egybe. A mérleg 441.186.29 P tiszta nyere
séggel zárult, amely összegből az „A" soro
zatú részvények után 12. ..(tizenkettő) pengő 
osztalék kerül kifizetésre. Ugyanaznap 
tartja rendes közgyűlését a Magyar Álta
lános Gyufainari Rt is. E társaság tiszta 
nyeresége - 157.684.28 P. ame'yből részvé
nyenként 12 (tizenkettő) pengő osztalék 
fizettetik.

Vigyázat!
A Darmol hashajtót utánoz
zák. Ügyeljen, mert minden 
tablettán a „DARMOL" 
szónak és T alakú bevágás
nak kell lenni. Kimondottan 
eredeti csomagbankérje.

— Halló, Itt Városliget! Fecskék, jöhettek már! Itt a tavasz, a Nem
zetközi Vásár irodája kiköltözött az Iparcsarnokba...

NAGY NAPOK, 
KIS JilREK

Megyery Ella, a kitűnő írónő és magyar 
él-riporter jelenleg Szófiában tartózkodik. 
Megyery Ella esztendők óta mindig és 
mindenütt ott van, ahol nagy események 
történnek s a szemtanú órai ékeivel számol 
bo könyveiben a történésekről.

Az angol vendéglők étlapján újabban 
meg jelent a sirály. Előzőleg kóstoló-próbá
kat tartottak, megállapították, hogy a si
rály húsa ízletes.

A román kormány elismerte a piarista 
rend jogi személyiségét. Az elismerés a 
Szentszék közbenjárására történt s rend
kívüli jelentőségé van a temesvári piarista 
rendház ingatlanai körül folyamatban 
levő perekre is, amennyiben a rend ellen 
indított peres eljárások egyik érve az volt, 
hogy a rend nem birtokolha ingatlant és 
nem lőhet telekkönyvileg bejegyzett tv 
Iajdonos, mert nincsen jogi személyisége. 
A temesvári piaristák rendházára és Injj- 
gátlanaira tudvalévőén a város román ve
zetősége tartott igényű
“tit ‘hónapi kényszerszünet után telilét 
megjelent a temesvári magyarság lapja, 
a Déli Hírlap. Első számában bejelenti a 
szerkesztőség, hogy a lap megjelenését a 
romániai Magyar Népközöaség kérésére 
Antonescu tábornok, államvezető engedé
lyezte s hogy a Déli Hírlap ezidöszerint 
mint a Magyar Népközösség egyedüli na
pilapja jelenik meg Romániában.

A görög partmenti helységekben felszólí
tották az angolul tudó személyeket, hogy 
jelentkezzenek a helyi hatóságoknál tol- 
mácsi teendőik ellátására. Ugyancsak je
lentkezésre szólít ották fel a kiképzőit bo- 
te^ápolókat is.

A török sajtó jelentése szerint Saydam 
miniszterelnök szerdán, a nagy nemzetgyű
lésen nyilatkozik Törökország bel- és kül
politikájáról.

Többnapi szünet után most ismét terror
cselekményről érkezik hír Sanghajból. 
Hu-Sao-Lint, a nankingi kormány egyik 
tisztviselőjét a Nanking Roadon, a sang- 
háji nemzetközi negyed főutcáján agyon
lőtték. A tettesek nyomtalanul elmenekül
tek.

Maurice Chevaller, a híres francia film
színész jelenleg tárgyalásokat folytat a 
német megszálló hatóságokkal, hogy en
gedélyezzék Parisba való visszatérését. A 
német hatóságok nem támasztanak nehéz
ségeket a művész visszatérésével kapcso
latban.

Külföldi újságírók berlini illetékes he
lyen kérdést intéztek, vájjon megfelelnek-e 
a valóságnak azok a külföldön elterjedt 
híresztelések, hogy Heinrieh Heine párisi 
sírját eltávolították. Mértékadó német he
lyen kijelentették, hogy ezek a híreszte
lések teljesen alaptalanok.

Vád alá helyezték és letartóztatták Ame
rikában a Transozeam német távirati ügy
nökség igazgatóját, Manfried Zappot és 
egy Tonn nevű alkalmazottját, mert a 
külföldi ügynökségók regisztrálására vo

A

natkozó törvényt megsértették. Az ügy
nökség ugyanis még 1938 őszén fiókot nyi
tott Amerikában a német nemzeti szocia
lista eszmék terjesztésére, de a fiók re
gisztrálásáról megfeledkeztek.

Seyss-Inquart, Hollandia német helytar
tója kijei öntette, hogy a jövőben csak a 
hollandi nemzeti szocialisták tarthatnak 
felvonulást és gyűlést Hollandiában, mert 
ha a többi pártoknak is megadnák ezt a 
jogot, ez csak újabb összetűzésekre vezetne.

A volt londoni bolgár követség teljes szó- 
mélyzetével megérkezett Lisszabonba és 
haladéktalanul tovább folytatta útját Mad
rid felé. Onnan. Franciaországon át halad
nak a bulgárok tovább Szófiába. A haza- 
utazók között van maga Momesilov, a 
volt londoni bulgár követ is, aki a német, 
csapatoknak Bulgáriába történt bevonulá
sa után köztudomásúlag lemondott állásá
ról.

A milánói városi parkot 30.000 négyzet
méternyi területen felszántották, hogy ott 
burgonyát és babot termeljenek. Ez első 
kísérlet után az összes üres telkeket, sport
telepeket, parkokat és kerteket gabonával 
fogják bevetni.

A „Corriere della Sera" beríínf Úuűósf* 
tója. ’szerint igen koraiak azok a hírok; 

. a>nieIyak öPoFÍ.ugá'iában, azz-Azeri usztgefes 
kim.'és Dakarban mcg'kisérlandő angol 
partraszállásról szóltak. „Nem így Írország 
ésetébesn" — állítja- cikkében a tudósító

Mannerhéim tábornagy ázsiai kutató- 
útjáról tartott előadást a helsinkii föld
rajzi társaság legutóbbi ülésén Kari Hil
dán professzor, Mannerliejm az akkori 
orosz kormány megbízásából utazott Ázsiá
ba. Kutató útja, amely 1906-tól 1908 ig
tartott, elsősorban katonai célt szolgált. 
Mannerheim útján értékes néprajzi gyűj
tést is folytatott,. antropológiai méréseket 
eszközölt, régészeti szempontból ásatáso
kat végzett,. valamint térképeket készített, 
amelyek értékes segédeszközül szolgáltak 
Sven Hedinnek is ázsiai útjain.

Részletes beszámolót tartott az angol 
alsóházban Sir Archibahl Sinc’air légügyi 
miniszter a brit légierő működéséről és 
rendelkezésre álló gépeiről.

A Qnisling-kormány igazságügyminiszte
rének intézkedésére a jövőben magánsze
mély egy másik magánszemé'y ellen csak 
a néptörvényszék jóváhagyásával / tehet 
feljelentést. Az intézkedést azzal indokol
ják meg, hogy a jelenlegi politikai harcok 
közepette fennáll az az eshetőség, hogy 
„veszekedő egyének" politikai akciókra 
használják fel a törvényszéket.

A ma lezárult bécsi vásárról közölt sta
tisztikai adatok szerint a vásár külföldi 
látogatói között a legtöbb magyar volt. A 
vásárra 17C0-an érkeztek Magyarországról

Svájcban 5000 ember került eddig bíróság 
elé. azzal a váddal, hogy megsértette a 
hadigazdálkodás! intézkedéseket. Az 5000 
eset közül csupán 10 végződött felmentés
sel, ami annak a bizonyítéka, hogy , a hadi
gazdálkodási intézkedéseket igen komo
lyan ' veszik. A hatóságok azonban csak a 
súlyosabb vétségeket utalják a rendkívüli 
bíróságok elé, a vigyázatlanságból elkö
vetett kisebb kihágásokat általában nem 
büntetik, .

Riadalom — 
a szegedi papucsosoÉ 

között
A híres szegedi papucsok készítőt 

nágy izgalomban vannak, mióta a ci
pőrendelet megjelent. Tudni kell, hogy 
a szegedi papucsipar termelésének 
mintegy 70—80 százalékát a budapesti 
Nemzetközi Vásáron és az őszi vásá
ron értékesíti és évről évre úgyszól
ván kizárólag e két alkalom számára 
dolgozik. A tavalyi vásár lezajlása 
után máris hozzáfogtak a szegedi pa- 
pucsosok á munkához s meglévő kész
letükből több vagon szegedi papucs 
készült el kora tavaszra, amikor meg
jelent. a bőrtalpú cipők forgalmát sza
bályozó rendelet A szegedi papucs 
ugyan nem utcai cipő de házicipőnek 
sem lehet teljesen minősíteni, miután 
kitűnő bőrtalpú miatt az alföldi fal
vak népe különösen nyár idején szíve
sen viseli.

Az utalvány-rendszer nehéz pro
bléma elé állította a szegedi papucs
készítőket, akik aggódva fordultak az 
áruminta vásár vezetőségéhez a kérdés
sel: hogyan tudják majd a vásáron el
adni papucsaikat, ha mindenegyes 
esetben utalványt kell szerezniük a 
vásár látogatóinak a papucsok meg
vételéhez. A szegedi kereskedelmi és 
iparkamara továbbította a fogas kér
dést Budapestre, a vásárigazgatóság 
pedig az iparügyi minisztériumhoz 
fordult megfelelő megoldás érdeké
ben. Szegeden erősen bíznak a kedvező 
döntésben, hiszen többszáz kisiparos 
sorsáról van szó, akiknek számára lét
kérdés hogy termékeiket a két nagy
vásáron minden nehézség nélkül elad
hassák. .

Mit kell tanulnia 
egy ujsághójelőltnek ?

Az Országos Magyar Sajtókamara egyik 
legfontosabb feladatának tekinti n fiatal 
magyar ujságíróképzést. E cél szolgálatá
ban az újságíró jelöltek részére a kamara 
állandó tanfolyamokat rendez, melyeknek 

ihútDgwtá^.c nenasisákiz kötelező,. do sikeres 
' hallgájfásuk vizsgához van kötve. Azod- 
■dig elvégzett anyagból, a jelöltek egy rószo 
március 4-én ós 6-án sikeres vizsgát tett A 
negyedévi vizsgákat Zlmmer Ferenc ka
marai alelnöke, az újságírói főosztály újr a 
tanulmányi bizottság elnöke, valamint Gás
pár Jenő kamarai igazgató-főtitkár vezette 
s rajtuk kívül a vizsgáztató bizottság tag
jai voltak dr. Dániel Áron, PünkÖsti An
dor, dr. Há’ász Sándor, dr. Téglás Dezső 
és Darvas János. Az újságíróiéi öltek a ne
vezett időpontban német, francia, angol 
nyelven kívül kisebbségi nyelvekből (szlo
vák, román, rutén, szerb), továbbá sajtó
jogból, katonai földrajzból, nyomdatechni
kából, gyorsírásból és nemzetisé gismer ét
ből tettek vizsgát.

BQnhődés

dcs ember bűnbe tévedi SikkatAással vá
dolt milliomos apa börtönbe kerül, felnőtt 
fia pálcát tör felette és szakít vele- 
Rövidesen a fiú is bekerül a börtönbe* 
Pazar amerikai társadalmi és erkölcsi drá
ma a Corso mozi új 20 th Century—Fo* 
filmje. Aa amerikai börtön egész belső élete 
feltárul, a gengszterek munkája, kéteshírü 
mulatók látványosságai, a sport, a klubbot 
mind felvonulnak Az alapeszme: minden 
látszat csali Dorothy Lamour gyöúyörű

. szívig ér minden szava: remek jollemfor- 
ruáló és; ragyogó djzé’z. Tyrono Powct é?0' 
repít nagyon kevesen,. tudták volna hdzza 
hasonló .őszinteséggel életrokeHeúi. :

-| -l uutnjxruxT.-LT.il_____uv—*

—- EL ULAMA 120 szereplővel és még 1’’ 
világhírű artistaszám a Iloyal Varieté már
ciusi műsorának nagy attrakciója, 
minden előadáson tomboló sikert arat. 
EL ULAMA a csütörtöki, szombati és va
sárnapi mérsékelt hely árú délutáni előadá
sokon is fellép.

„Csili Rend" SjSST*3
SZABÓ ÁSsaíAN, Kágymaző-Bca



„BEFAGYASZTÁS**
Az Amerikai Egyesült Államok kor

mánya a múlt héten kimondta a zár
latot minden magyar pénzkövetelésre 
az Egyesült Államok területén. Ez; a 
fináncnyelven „befagysztásna-k" neve
zett intézkedés szokásos egymással fe
szült, vagy pláne ellenséges viszonyba 
körűit államok között de annál szokat
lanabb olyanok közt, melyeknek semmi 
kézzelfogható differenciájuk nincsen 
és formális diplomáciai kapcsolatai
kat is fenntartják.

Az USA nem hadviselő fél. Magyar
ország sem az.

Lehet, hogy érdekeink és ezeknek 
megfelelően közfelfogásunk e pilla
natban divergálnak, de ez még távol
ról sem ok ilyen, erőszakos, rendsza- 
bá'yra, mely a magántulajdon jogá
nak lábbaltaposását jelenti, hiszen a 
tulajdon egyik legfőbb jogi ismérv? 
éppen a vele vgló szabad rendelkez 
•J og.iszi’ag nagyon nehéz is lennem’ 
indokolni az amerikai intézkedő. 
pláne a mi számunkra, magyarok szá
mára, akik annyira tiszteltük a fenn
álló jogokat, hogy Finnországon kí
vül, mi voltunk az egyedüli nemzet, 
moly amerikai tartozására legalább 
jelképes fizetést teljesített.

A „befagyasztás" okát és célját azon
ban nem is a jog területén kell keres
nünk. Politikum ez, diplomáciai fogás: 
példaadás azok számára, akik nem haj
landóik tárt karokkal keblükre ölelni a

nyugati demokráciát, példáadás és ta
lán fenyegetés elsősorban Jugoszlávia 
felé, mely éppen most áll . a válaszúi
nál. Ezt bizonyítja az is, hogy ezt a 
rendelkezést nem a hármas paktumhoz 

. való csatlakozásunk’alkalmával adták 
ki, hanem négy hónappal később.

Mi innen nem láthatunk bele a. wash
ingtoni politika műhelytitkaiba, nem 
mérhetjük le a rejtett erőket, amelyek
nek befolyása most is, mint jó két év
tized előtt, ellenünk igyekszik érvé
nyesülni. Mi itt csak azt tudjuk, hogy 
mi Amerikát a szabadság és az egyen
lő emberi jogok hazájának tiszteltük, 
hogy az eastsidei Kossuth-szobor le
leplezésekor lélekben mindannyian ott 
ünnepeltük azt az országot, mely Kos
suth Lajost megbecsülte és megértette. 
A „befagyasztás" atmoszférája nem al
kalmas arra, hogy érzelmeink hőfokát 
emelje, de nem alkalmas arra sem, 
hogy becsületesen bevallott és követett 
politikánk irányán bármit is változ
tasson. Ezt. a politikát a magyar kor
mány a magyar nemzet helyeslésével, 
kizáró’ag a nemzeti érdekek szemmel- 
tartásával önállóan csinálja és annak 
vezetésében nem -engedi magát befo- 
lyásoltatni még attól a mélyen sértő 
'állítástól sem, mintha Magyarország 
.elvesztette volna■ függetlenségét.

Mi tudjuk a legjobban, hogy ez az 
állítás mennyire nem igaz és szentül 
hisszük, hogy a jövőben sem lesz igaz.

Birsalmának nézték 
a kézigránátot a Rend” 
védelmi alakulat tagfai

Klíma József magántisztviselő és 
társai áll am fel forgatási bűnügyében 
ma tartott folytatólagos főtárgyalást 
a büntető törvényszék Ötöstanácsa II ét
it elyi Ferenc tanácselnök vezetésével. 
Ma a másodrendű vádlottnak Ma
gyart Bertalan géplakatosnak a ki
hallgatására került a sor, aki szintén 
tagadta bűnösségét. Védekezése sze
rint a szökésben lévő Iván Pál emlí
tette előtte meg, hogy egy bajtársi 
egyesülést kell szervezni, amelynek 
hazafias célja volna. Nem felel meg a 
'valóságnak, hogy az akkor még fog
ságban lévő Szálasi Ferenc kiszabadí
tását tervezték volna.

— Ön . a rendőrségen egészen más
ként vallott — tárta a vádlott elé az 
elnök. — Azt mondotta, akkoriban, 
hogy Klíma József, kijelenette: figyel
ni fogják majd a nyilaspárt vezetői
nek működését és hogy ha Szálasit a 
finomkezű könyöklők eltérítik kitű
zött utjából, akkor ezeket elteszik láb

alól, ső elteszik láb alól magát a ve
zért is.

■— Ilyet én nem mondottam, •— vá
laszolta erre Magyar! Bertalan. — 
Szálasi a mi vezetőnk volt, hogy tehet
tük volna el tehát akkor láb alóL

A továbbiakban Magy-ary Bertalan 
tagadta azt, hogy rendvédelmi alakula
tot szerveztek volna, mindössze sport
egyesülésről volt szó és abban az eset
ben, ha a kommunisták, vagy a zsidók 
valamilyen felfordulást csináltak vol
na, úgy ezzel ők szembeszálltak volna. 
Elnök ezután a kézigránátok rejtege
tésére tért át és ezzel kapcsolatban Ma- 
gyary úgy védekezett, hogy amikor 
Pajor Lajos gépmunkás lakásáról a 
kézigránátokat őhozzá hozták. Iván azt 
mondotta, hogy birsalmák vannak a 
ládában. Csak később tudta meg, hogy 
kézigránátokról van szó. Néhánv nap 
múlva ötven darabot Iván elvitt, a 
többi pedig Rádiókhoz került. A tár
gyalás tart.

A török fütér
megérkezett erlinbe?

Rögtönítélőbíróság elé 
állhfák a kispesti 

kézigránátrejtegetőket?
Belgrád, márc. 18.

(Búd. Tud.) A „Politika" isztambuli 
jelentése szerint itteni jólinformált 
körökben úgy tudják, hogy a török 
köztársasági elnök futára megérkezett 
Berlinbe. •’ .'

Illetékes török helyen megállapítják, 
iógy Inonü elnök válasza netm tartal- 

’-'haz semmiféle javaslatot, - úgyhogy 
újabb válaszra nincs szükség. Hozzá
teszik azt -is, hogy Inonü háláját fe
jezte ki Hitler vezérnek ama megnyug

tató üzenete felett, hogy Törökország
nak nem kell tartania a német csapa
toknak Bulgáriába való bevonulásától. 
Végül annak a reményének adott ki
fejezést, hogy a Balkánon a békét meg 
fogják őrizni.

Egy másik isztambuli jelentés szerint 
Inonü válasza azt is tartalmazza, hogy 
Törökország szomszédaival és a bal
káni államokkal szemben békés szándé
kokat táplál és az a kívánsága, hogy 
továbbra is fenntartsa a békét.

Bozóky Viktor kispesti irodai napi
bérest és Mészáros László kifutót, a 
két kézigránátrejtegetőt, tegnap este 6 
órakor a pestvidéki királyi ügyészség
re szállították át. Dr. Boros László 
soros királyi ügyész azonban nem vette 
át őket, hanem utasította a rendőrö
ket és detektiveket, hogy mindkét. gya
núsítottat azonnal kísérjék a- buda
pesti királyi ügyészségre, amely ille
tékes ebben az ügyben a további intéz
kedésre. Ez meg is történt

Közben az iratok is átkerültek a 
rendőrségről a budapesti királyi 
ügyészségre és ma kora délelőtt dr. 
Bary Zoltán királyi főügyészhelyettes 
az ügyet azonnal kiszignálta Németh 
János királyi ügyésznek. A kirá’yi 
ügyész az iratok áttanulmányozása 
után referálni fog az ügyről Baróthy 
Pál királyi főügyésznek, a budapesti 
királyi ügyészség elnökének, aki majd 
dönt, afölött,, hogy a. két. kézigránát- 
rejtegetot a királyi ügyészség röglön- 
ítélőbíróság elé állítja-e vagy sem.

A milliárdos 
finn államkölcsön 

sikere
Helsinki, márc. 18.

Rövid négy hét alatt Finnország 
hépo teljesen lejegyezte a kormány 
által kibocsájtoit egymilliárdos ál- 
lamkölcsönt. Csupán az utolsó hét so
rán 430 millió márka értékben jegy
zett a finn közönség kölcsönkötvénye- 
ket. Rangén minisz'erelnök dicsérő 
elismeréssel nyilatkozott az ország 
népének magatartásáról és kijelen
tette, hogy a kölcsön sikere, amely 
erőpróbája volt a finn népnek, ujult 
hittel tölti meg az országot.

— Ma délután kezdődik az árverési csar
nok külön aukciójának árverése. A Posta
takarékpénztár árverési csarnoka külön 
áukeiójának nagysikerű kiállítása hétfőn 
esto zárult. Az aukció anyagának árveré
st, amelyen egy ismert műbarát gyűjte
ményéből származó ritkaságok, közöttük 
fiién ritka XVI. és XVII. századbeli ma- 
-kyar ezüst dísztárgyak, perzsaszőnyegék, 
Makettok és érmék kerülnek kalapács alá, 
18-án és 19-én délután tartják meg.

Április elsejétől 
kezdve felemelik 
Jugoszláviában 

a márka árfolyamát
Belgrád, márc. 18.

(Búd, Tud.) A nemei—jugoszláv 
megegyezés értelmében április elsejé
től kezdve a német—jugoszláv keres
kedelmi forgalomban életbelép a 
márka új árfolyama. Az eddigi 14.80 
helyett 1-étől kezdve 17.80 dinár lesz 
a márka átszámítási árfolyama.

Milánó, márc. 18
A Régimé Fascista sangháji tudó

sítója jelenti hétfőn — „hiteles singa- 
porei forrás" ra hivatkozva —, hogy 
Anglia az Egyesült Államok és Hol
landia támogatásával „csendesóceáni 
tengelyt" akar kialakítani, amelyhez 
bizonyára Kína is csatlakoznék.

Az izgalmak filmje! 
Egy világváros titkai!

HIRDESSEN A „PENGŐSÉBEN! 
BIZTOS EREDMÉNY!

Athén, márc. 18.
Papagos tábornok, a görög hadsereg 

vezérkari főnöke, hétfőn kapott hírt 
arról, hogy György angol király a

Q M K I A

Zürich, márc. 18
A Németországból legutóbb érkezett 

hivatalos jelentések szerint a német 
kereskedelmi hajózás büszkesége, , a 
Bremen, vasárnap óta lángokban áll 
és a tűzvészt az egész hétfői nap fo
lyamán kifejtett erőfeszítések elle
nére sem sikerült eloltani. A Bremen 
49.00Ü tonna űrtartalmával, nemcsak 
a világ egyik legnagyobb , személy 
szállítóhaj ója, de testvérhajójával, az

Európá-val együtt, egyidőben a leg
gyorsabb is volt, amikor 1933-ban as 
angol Mauretania elől elhódította az 
Atlanti-óceán Kékszalagját, amit az
után csak a Queen Mary tudott visz- 
szaszerezni tőle. A németországi hiva
talos jelentések nem emlékeznek meg 
a Bremen tartózkodási helyéről s így 
a svájci sajtó csak találgatásokra v?n
utalva. A lapok megjegyzik, hogy a 
mammuthajó hazai kikötője Bremer- 
haven.

Robbanás eltemetett 
200 japánt bányászt

Tokio, márc. 18.
(jVémeí Távirati Iroda) 

Közép-Hokkaida egyik szénbányájá
ban kedden korán reggel óriási rob
banás történt A robbanás több mint 
kétszáz bányászt elzárt a külvilágtól. 
Sorsukról még mit sem tudnak. A 
mentési munkák haladéktalanul meg
indultak.

szövetségi hűség terén szerzett rend
kívüli érdemei jutalmazásául neki 
adományozta a Brit Birodalmi Rend
jel (Order of the British Empire) 
nagykeresztjét Ennek a rendjelnek 
egyszerű lovagi fokozata is tudva
levőleg személyes nemességgel és a 
„sir" címzéssel jár együtt.

Papagos tábornok 
angol kitüntetése

UNGAR* GYÖRGY
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Harsányi Zsolt 
és Hunyady Sándor 

közös zenés vígjátékot 
a Vígszínháznak

Címe: A tizedik két 5

ír

és

dol- 
Kö- 

és a 
lesz,

Két kiváló írónk, Harsányt Zsolt
Hunyady Sándor érdekes közös munkára 
vállalkozott: a Vígszínház tavaszi szezon
jára társszerzőként zenésvígjátékot írnak. 
A szerzői társulás meglepő, ment Harsányi 
is és Hunyady is önállóan szeretett 
gozni, ha színpadi munkáról volt szó. 
zös művüknek már megvan a vázlata 
címe is. Úgynevezett keretes darab
előjátékkal és utó játékkal, amely napjaink
ban játszódik, maga a cselekmény pedig a 
hetvenes évek végén két dunántúli város
ban folyik le. A darab címe: „A tizedik 
kérő". A játék zenéjót klasszikus szerzők 
müveiből válogatják össze s többek közö t 
betétje lesz a darabnak egy-egy Chopin-, 
Liszt-, Bramhs-, Strauss- és Vo’kmann- 
szerzemény, de az elő- és utójátékot mo
dern jazzmuzsika kiséri. A Vígszínház a 
készülő Harsányi—Hunyady-darabot tn-
vaszi műsorára tartogatja.

NflHflR! (II.)
Gróf Széchenyi Zsigmond indiai vadásznapló'ának 

második kötete
Bhopal, Bikanir és Mysore a színhelye ' szerűen 

gróf Széchenyi Zsigmond
í naplója második kötetének. Szerző, akinek 
szívében kiirthatatlanul él az afrikai hon
vágy, berzenkedve és bizalmatlanul járja 
keresztül-kasul Indiát, a vadász magyarán 
mondva fütyül az indiai fejedelmek kin
cses udvartartására és egy kétnapos pár
duc-les izgalmaiért szívesen odaadná az 
összkomfortos maharadzsái vadásztáborok 
villaynvilágításos, frigidaires dzsungelluxu
sát, egy sebesült ragadozó nyomcserkcszó- 
se értékesebb számára nábob házigazdája 
minden káprázatos vendéglátási flnesszé- 
nél...

Ebben a nagyon várt befejező kötetben 
azért mégsem szorul háttérbe az író, csak 
a vadász csatlakozik föl melléje. Medve 
és párduc és tigris, ehitál-bika és gaur- 
bika és újra tigris — gazdag és bőséges a 
teríték, a vadászolvasó a szakember szív
dobogásával olvassa az élmény friss, stac- 
eato-pergésének ilmkocka-naplóját, — a lai
kus olvasó pedig élvezettel adja át magát 
— 1911 tavaszán! — egy indiai utazás min
den gyönyörűségteljes bosszúságának, álom-

[szerűen távoli 
patának, szívja 

varázsának, örömének-bá- 
be magába a j>azar bőség 
mély nyomorúság, szépségés érthetetlenül

és förtelem kavargó színes képeit.
És — bár nem illik újra meg újra föl

fedezni — jól esik nagyokat kortyolni ebből 
az ízes, zamatos, színmagyar írásból, meg- 
ösmerkedni a puskaporszáraz humorral 
megrajzolt figurákkal, legyenek azok bril- 
liánsokkal toleaggatott maharadzsák, vagy 
torzonborz üstökű, mezítlábas koldusfaki- 
rok, élvezet figyelni az indiai él<dképok, 
mozgalmas, eleven kavargását, a tájhan
gulatok finom paszt.c’jcit, hallgatni a jóízű 
helyszíni közvetítést, amelynek mélyén 
mégis mindig ott remeg a dunántúli ma
gyar földön csendülő harangszók

Széchenyi Zsigmond az a világjáró va
dász-író, aki tökéletes harmóniában egye
síti könyveiben mindazt, amit számára út
levél és csekk-füzet, vadászpuska és írótoll 
nyújthat. Dr. Vájná és Bokor kiadása méltó 
külsőben állította ki az iindisi vadász- 
séjour beszámolóinak befejező kötetét is. 
(Ar.)

A 
tott 
sági

a jugos^lávolc.
vasárnapi magyar—jugoszláv váloga- 
mérkőzésekre Fábián József szövet
kapitány már kijelölte a magyar csa

patokat, Popovics Kika jugoszláv szövet
ségi kapitámy pedig ma este válogat A 
Belgrádba utazó A) csapatban Csikós — 
Pdkozdi, Biró — Sárosi III., Polgár, Lá
zár — Kincses, Berecz, Zsengellér, Bodola, 
Gyetvai kapott helyet. — AB) csapat ösz- 
szeállítása: Szabó (WMFC) — Bohus (Diós
győr), Kispéter (Szolnok) — Nagy II. 
(FTC), Tóth (Gamma), Szalag (WMFC) — 
Kovács II., Kovács I., Sárvári — Spiel- 
man (Nagyvárad), Kiszely (Ferencváros), 
Tóth III. (Újpest). Tartalék: Havas (Gam
ma), Négyest, Marosvári, Tihanyi II. 
(WMFC), Szödi (Beszkárt).

A válogatottak csütörtökön délután 
együttes tréninget tartanak.

A B) csapat mérkőzését Újpesten a sta
dionban rendezi a szövetség. A. mérkőzésre 
népszerű helyárakat állapítottak meg, me
lyek csaknem azonosak az Újpest bajniki 
helyáraival. Hosszú évek óta ez lesz az 
első válogatott mérkőzés, amely az újpesti 
stadion gyepén kerül lejátszásra.

Négy újgramofonlemezről
kell ezen a helyen külön elragadtatással 
megemlékezni, amilyenek még nem 
jelentek meg a magyar hang
le m e z p i a c o n. A négy lemezen Polgár 
Tibor zenei átdolgozásában négy dalt 
énekel Nagykovácsi Ilonka, alá 
az elöadóművésznők sűrű sorában 1~ ’lségte- 
lenill első helyen áll s méltán nevezhető 
lledgyaszay Vilma közvetlen utódának. 
Az egyik szám a „S out h of the B or- 
d e r“, amelynek „Odalenn Déle n“ lett 
a magyar címe, a másik az „Árvíz Indiá
ban híres hindu szerelmi dala, a 
harmadik a „J‘attandré“ „Váriak én" 
című, magyar változata, a negyedik pedig 
az ősszel bemutatandó „Gurkovics-fíúk" 
filmváltozatának „Holdvilágos éjszakán" 

i'című dala. Mind a négyet Nagykovácsi
Ilona énekli egyéni, utánozhatatlan művé
szettel, zenei feldolgozásuk pedig olyan, 
hogy finomságukkal messzire emel
kednek a magyar lemezek, vall
juk be, vásári szívónál a fölé. 
Érdemes meghallgatni mind a négyet...

Hárcmneg> edmilliót 
kerestek 

a színészek filmen
az. elmúlt filmévadban a Kamara statiszti
kája szerint. Műit évben harmincnyolc ma
gyar film készült és ezekben a filmekben a 
színészek és a statiszták kereken három- 
u.egyedmiUió pengőt kerestek. A legtöbbet 
foglalkoztatott színészek között első helyen 
Ll Mihályífy Béla és Pethes Ferenc, akik 

17—17 magyar filmben játszottak, a máso- 
dlk hely Sugár Lajosé, akinek 15 filmsze- 
rcp3 volt. Vaszary Piri és Makláry Zoltán 
12, Jávor Pál és Pethes Sándor 11, Csortos 
Gyula, Bilicsi Tivadar, Mály Gerö, Köpeczi- 
Boócz Lajos, Berky Lili 7, Földényl László 
6, Karády Katalin 3, Mezey Mária, Muráti 
Lili 2, Szörényi Éva 4, Túrái Ida 5, Uray 
Tivadar 2, Szeleczky Zita, Simor Erzsi, So
mogyi Nnsi és Szilassy László 4, Fedák Sári 
pedig 2 filmben szerepelt. A szereplők 91 
százaléka keresztény, 7.5 százaléka tanusit- 
ványos, 1.5 százaléka pedig zsidó volt.

A „NEMZETI BÁBSZINJÁTÉK- tegnap 
mutatkozott be Podmaniczky-utcai helyisé
gében Rév István igazgatása alatt. A 
díszbemutató közönsége meleg szere
tettel fogadtaaz új műfajt, amely 
Arany János Toldi-ját mutatta be bábszín
házi feldolgozásban. A Nemzeti Bábszín- 
játék első nyilvános szereplése Ígéret arra, 
hogy a jövőben ez a furcsa és érdekes mű
faj nálunk is meghonosodik.

— A nők tudják, hogy milyen üdítő a sós
vizű fürdő. A Széchenyi női thermálgőz- 
türdőbsu dús sótartalmú xneüegmedence áll I 
a hölgyök rendelkezésére! |

. KULCSÁR ÉsHUPPERT tisztítója*

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Lohengri-n (V,7). — NEMZETI: 

Kégyeno (VaS). — KAMARA: Kaland (a/<8). — 
MADÁCH: Négy asszonyt szeretek (a/<8). — 
VÍG: Hattyúdal (SA8). — MAGYAR: Gyergyói 
bál <»/*8). — MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA
(Városi Színház): Vidám gyermekdélután (3).
— FŐVÁROSI OPERETT: Fityfiritty (‘/tó).
— ANDRÁS1??: Ne játssz a szerelemmel (8). —
PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel 
arra... ('/tó). - ERZSÉBETVÁROSI: Nehéz 
ma térhez menni (‘/tó, 8). — JÓZSEFVÁROSI: 
Dankó Pista nótafája ('/<6, 8). — KISFALUDY: 
Az ördög nem alszik ('/tó és 8). — KOMÉDIA 
ORFEUM: Kassner, a varázsló ('A9). — KA
MARA VARIETÉ: Tabáni álom ('/tói. -
ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9).

RÁDIÓ
16.19: Gyermekdélután. — 16.45: Időjelzés,

hirek. — 17: Hirek szlovák és ruszin nyelven. 
— 17.15: „Mindnyájunk..gondjaid*..A ..-közellátási 
szolgálat közleménye. Részben hangfelvétel. — 
17-35: Hanglemezek- — 18: „Mezőkövesd néu- 
nmvészete." Dala József előadása- — 18.30: Cb 
ganyzene. — 19: Hirek magyar, német és ro
mán nyelven. — 19.20: Hanglemezek. — 19.45: 
Közvetítés a Fővárosi Opereftszínházból- 
, Fityfiritty." Operett három felvonásban, hét 
képben. — Az I. felvonás után kb. 21.10: Hí
rek. — záz előadás után, 23: Hírek -német, 
olasz, angol és francia nyelven. — Utána kb. 
23.25: Cigányzene. — 24: Hirek.

Zanxifoar
. t Hosszú idő után ismétAmenfeaz h/mj olyan mű£aj keiült vá. 

szonra, melynek hiányát régen érzi a kö
zönség. Ezt a hiányt pótolja a City új mű
sora Lola Lane-vaJ és James Craig-gal a 
főszerepben, az ízig-vérig hamisítatlan, iz
galmas és lebilincseló'cn érdekes dzsungel
film, a „Zanzibar**, mely Délafrika vidé
kein ogy különös „koponyavadászás“-sal 
kapcsolatban ragyogó felvételekben mu
tatja be a délszaki öv lakóit, jellegzetessé
geit és pompás állatvilágát.

FILM-HIREK
SZTÁROK GALÉRIÁJA vonul fel az 

„Európa nem válaszol** című új nagy ma
gyar film szerda esti előadásán: T a s n á d y 
Fekete Mária, Petrovics Szvetisz- 
láv, Kiss Ferene, Somlay Artúr, T á - 
r a y Ferenc, Rózsahegyi, Titkos 
Ilona, Vaszary Piroska, Buttykay 
Emmi, G reg üss Zoltán, Mály derű, 
vitéz Hajmássy Lajos, Mihályffy 
Béla, vitéz Benkő, Köpeczy-Boócz 
Lajos, Gábor Miklós stb„ stb. élükön a 
rendező Radványi Gézával.

MOZI
ADMIRÁL 1353-707): Szökevények. ('tó, '/-6, 

'/£, '/>10, v. 'tó-kor is) — ALKOTÁS (355-374): 
A kismama, (7:4, '/tó, '/tó, VdO, v. 'tó-kor is) — 
AJiDRÁSSY (134-127): Nápoly a csókok a tüze- 
ben. (a/«4, a/<6, V«8, 7d0, sz. 2, 4, 6, 8, 10, v. <1. e. 
’/<10, «/<12, ’tó-kor is) — ASTRA (154-422): Mene
külő asszony. (‘/<4, ‘/tó, ‘/tó, '7<10, v. ‘tó-kor is) — 
ÁTRIUM (153-034): Elnémult harangok. (V,6. 
7tó, ‘/d0, sz„ v. ‘tó-kor Is) — BELVÁROSI 
(384 363): A» ifjú Edison. (4 6, 8. 10. vl jobb 
t 2, 4. «. 8. W. bal t ’/A «ÓJ, %7. Vzfl) BEL-

j VÁROSI HÍRADÓ (181-2G): Kossuth Lajos azt 
I üzente ... Intim-I’íradó. Bevonulás Bulgáriába. 
1 Színes rajzfilm. Magyar, Ufa, Luce és Fox 

Hirad k. (Folyt 13-->4 _ BÉKE (291-
033): Aieazar. (5, 7, 9, v. ‘/ű, 'M, lJ,S, 'b8,
AÓ) — BODOGRÁF 049-510): Zárt tárgyalás. 
C/z4, */af>, '/z8, ’AlO, v. */«10, ‘/zl2, ‘/Sí kor ifi) — 
BROADWAY (432-122): Balalajka. l‘/«4, ‘Zzfi, 
*/»8, 'álO, sz, v. 'M-kor is) — BUDAI APOLLO 
(351-500); Zárt tárgyalás. ('/:5, ‘b7, 9, v. ‘/z2, 
7:4, VíO, »/z8, ’/slO) — CAPITOL (134-337): Kék 
Madar. (11, >/s2, ‘04, Vs6, Vá, V2IO) — CASINO 
(383-102): Hatosfogat. (‘/>6, */<8, 'A10, 6z., v.
7<4-kor is) - CITY (111-140): Zanzibar. (’/<6, 
*/j8, a/:10, szomb., vas. '/<4-kor is) -■ CORSÜ 
(18-23-18): Bűnhfidés. (Hétk. */á, >/s8, VtlO, sz 
vasárnap ’/«4-kor is) — CORVIN (138-988): 
Hazajáró lélek, (’/tl, V16, Vt8, VzlO, v. >/t2-kor 
is) ~ DAMJANICH (425-644): Szökevények. 
C/s4, ‘/.á, ’/.8, ’/tlO, v. 2, 4, 6, 8, 10) — DÉCS1 
(125-952): Alipang, a fekete szultán. ('1:5, V<8, 
’/di), sz v. Vt4-k°r ifi) — ELDOKÁDÓ (133-171): 
Maria két éjszakája. (4, 6, 8, 10, v- 2-kor is) — 
ELIT (114-502): Notredamei toronyőr. (Hétk. 
Vt4, ’/tS, ’/:8, 10, vasárnap 1, V<4, ’/s6, ’/«8, M)
— FLÓRA (Kispeet. 146-703): örömapa. "(HétkJ 
V>5, 7, 9, vasárnap ’/éZ, ’/<4, ’/<6, Vi8, ‘/<1O) — 
FÓRUM (189-543); Ma, Tegnap, Holnap. ('1.6, 
‘IA a/«10, szomb, va«., tian. Vd-4-tor is)
— GLÓRIA (437-3®!): Zárt tárgyalás. (Előadá
sok kezd, bálik. ’/>5, 'M. 9, szomb. »M. Vt6. ‘/tó. 
'/.W, V. ‘/tj.kor is) - HÍRADÓ (222-499): Ciga
rettafüst. Intim Híradó. Bevonulás Bulgáriába. 
Színes rajzíllm. Magyar, Ufa, Lnee és Fox 
Híradók. (Folyt. 9-24 óráig) — HOLLYWOOD 
(225-003): Szeressük egymást. (Vtl. ‘/t6, ’/tS, ’MO 
V. >/«2-kor is) — HOMEROS (296-178): Duna- 
parti randevú. (a/<5, 7, ’/<10, ez. Vst-től, v. ‘/í2-töl 
.r,°i:yVo*"„íP0LY (2S2-626): Zárt tárgyalás. (’/.4, 
'M, ‘/tó, VtJO, v. ‘/tí-kor is) — JÓZSEFVÁROSI 
134-644): Zárt tárgyalás. ('1,4. ‘/tó, Vtó, ‘MO, v.

'tó-kor is) — KIMAR A (423-901): Tóparti lá
tomás. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — KORONA (353-318): 
Hétszilvafa. C/t4, ‘/tó, ‘/tó. ‘/«10, v. '/.2-kor is) — 
KULTUR (386-193): Hétszilvafa. (5, ‘/tó, ‘/.10, v. 
a/.2, ’/<4, a/<6 ’/tó, ’/<10) - LbOYD (111-994): Nem 
gyerekjáték. (V.4, ‘/tó, ‘/tó. ‘/.10, v. ‘tó-kor is) — 
NYUGAT (121-022): Zárt tárgyalás. (V.5, 7,
'/.10, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8. 10) — ODEON 
(422-785): Zárt tárgyalás, ('/tó, ab7. VilO, sz. ‘/ti, 
‘/i6,- »/s8, V,10. v. 'tó-kor is) — OLYMP1A («- 
188): Szökevények. (11, 2, 4, 6, 8. 10) — OMNIA 
(130-125): Eltűnt egy asszony. ‘I "1 
sz, v. 4, 6, 8, 10) — ORIENT (ÍÍ4-926): Héti 
szllvafa ('/»4. '/tó, ‘/tó, ‘/tlO, v. ‘/.2-kor is) —
OTTHON (146-447): Szökevények. ('/:4. ‘/<6, ‘/tó, 
'/<10. v. '/<2-kor is) — PALACE (221-222): Árvíz 
Indiában. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — PÁTRIA (145- 
673): E'adó birtok. (4, 6, 8, 10 v 2-kor ie) — 
PHÖNIX (223-342): Kacagó esték. (11, 1, 3, 5, 
'/tó, '/>10) - RADIUS (122-698): Iréné. ('/.6, */tó, 
’/dO, ez., V. 'tó-kor is) — REX (228-020): A 
fekete álarcos, ('/tó. a/<7, 9, sz. ‘tó, ‘/tó, ‘/tó, '/dO, 
v. 'tó-kor is) r- RIALTO (224-443): Zárt tárgya
lás. (11, 1. 3, 5, ‘/<8, '/.10, v. 10. 13, 2, 4. 6, 8, 
10) — ROYAL APOLLO (222-002): Olajváros, 
(•/tó, 7, J/.10, sz., v. 2-kor is) — SAVOY (146- 
040): Eladó birtok ('/.4, '/tó. ‘/tó, ‘M0, v. ‘tó-kor 
is) — SCALA (114-411): A Manderley-ház asz- 
szonya. (7.5, 7, ‘/.10, ezomb., vas. 2-kor is) — 
SIMPLON (268-999): A repülő ördögök, (‘tó, 
'/tó, '/tó, ‘/>10. v. ‘tó-kor is) — STEFÁNIA 
(Kispoot, 349-338): Bel Ami. (5, 7, 9, v. 'tó, 
'/.4, '/tó, '/tó, ’/.10) - STÚDIÓ (225-376): Pekingi 
lány. (11, 'tó, 'tó, '/tó. '/tó, 7.10) — TIVOLI 
(225-602): Zárt tárgyalás. (11, 'tó, »tó, a/tó, a/<8, 
’/dO, v ’/<2, '1.4. '/<6, a/<8, ’/dO) — TÚRÁN (120- 
003): Szökevények. (11, 'tó, 4, 6. 8. 10. v. 10, 2, 
4, 6, 8, 10) — URÁNIA (146-046): A nyugati 
győzelem. (5, ’/<8, '.710, sz., v. a/»3-kor Is) — 
VESTA (222-401)! Zárt tárgyalás.- (11. '1.1, '!,! 
‘/tó, '/tó. ’/tlO, V. 11, 2, 4. 6, 8. 10) — ZUGLÓI 
(296 390): Vigyázat, kém! (5, '/tó, «/»10, ez. 4. 6, 
8, 10. v. 2, 4, 6, 8, 10)

(5, '/tó, >/d0.

KAMARA VARIETÉ
~~ ■ ' = Tel.s 119-803. '.......... =s

Csütörtökön, március 20 ón ^9-kor 
először

f
ERDÉLYI MIC1

Testnevelés háborúban 
és békében

A Magyar-Német Társaság csütörtökön 
délután 6 órakor a Magyar Vasúti és Hajó
zási Klub nagytermében előadó ülést tart, 
amelyen Tschammer és Osten II. német bi
rodalmi sportveaér „Leibesierziehung im 
Krieg und Frieden" (testnevelés háborúban 
és békében) címmel értekezni.

Az előadást a Magyar-Nőmet Társaság 
rendezi, amelynek elnöke Tusnádi Nagy 
András titkos tanácsos, főtitkára pedig Ki- 
bédi Varga Sándor egyetemi c. rk. tanár.

A VÁLOGATOTT VÍVÓK tegnap Olasz
országba utaztak. Szerdáin Mi'anoban, szom
baton pedig Torinóban mérkőznek az ola- 

■ szókkal. A csapat tagjai: Kovács Pál, Bar- 
: ez all y Tibor, Gtrvlch Aladár, Hátszegi Jó

zsef, Könnyel Imre, Bay Béla, Pesthy Ká
roly. Rajczy Imre, aki csak Torinóban sze
repeli, később utazik a csapat után, Gözsi 
Sándor pedig, csak akkor utazik, ha meg
kapja a beutazási engedélyt. A csapatot 
Nagyszombathy Miksa elnök, Uhlyarik 
Jenő főtitkár és Jékelfalussy György szö
vetségi kapitány kíséri.

A BIRKÖZŐCSAPATBÁJNOKSÁG első 
fordulójában a WMTK 5:2 arányban le
győzte az UTE-t, a Törekvés 5:2-re a. Deb
receni VSC-t, a Beszkárt 6:l-re verio a 
Vasast, a BVSC—Testvériség mérkőzést 
pedig 4:3-ra a BVSC nyerte.

A VII. KEB. LEVENTEEGYESÜLET va
sárnap rendezi hagyományos matinéját a 
Városi Színházban.

SZABADONBOCSÁJTOTTÁK Montecarlo- 
bán Puncseeet és Faliadét, a kőt jugoszláv 
teniszbajnokot, akik Spanyolországból ha* 
zatérőben érkeztek Montecarloba. A ható
ságok hiányosnak találták útlevelüket és 
csak a jugoszláv hatóságok ki^belépésér0 
engedték őket tovább utazni.

A MOTESZ VÁLOGATÓ TORNAVERSE
NYÉT Pataki Ferene (VII. LE) nyerte Tóth 
(DTE) és Temese (TFSC) előtt.

MEGSZÍVLELENDŐ határozatot hozott 
Szabó László, a kerékpárosok országos ka
pitánya. Eltiltotta, hogy jövőben bárki 
nemzeti szinü trikóban vehessen részt OT" 
szágúti kerékpárversenyeken. A nemz t* 
szinek csak a mindenkori válogatottaknak 

A Sí SZÖVETSÉG a visszatért téli i-dőt 
felhasználva, sürgősen lebonyolítja elma
radt versenyeit. A 4X10 kilométeres sta- 
főtabajnokságot vasárnap a Galyatetőn reá' 
dezik meg s ha a hóviszonyok kedveznek) 
még néhány verseny kerül sorra. A székely
udvarhelyi Hargita TE vándordíjas verse* 
nyét husvétkor rendezi a Hargitán. A ver* 
senyt a szövetség messzemenően támogat!® 
és nagyszámú budapesti síelőt indít

Hunyadi János
természetes forrássá



Hangos nyenyere
és

néma, szfjnksz
örömtől repeső szívvel pengetem krónikás 

kobzom húrjain a dalt és eJandalodva a 
tavaszi igézettől zengem a Pujság szövegét: 
„Szálasi Kecskeméten... A tavaszt érző 
magyar embereket valami különös érzés 
fogta el: tavasz volt és a nemzetiszocialista 
magyar élet nagy ígéretét, Szálasi Feren
cet várta Kecskemét öreg városa..."

— Allahi vallahi billahi talkün! — rik
kantottam arabul örömömben, majd miután 
többet nem tudok arabul, magyarul folytat
tam: — Hej, azt a rügybontó újságját neki ja, 
emmán döfi! Két nyilasgróf és a nyilas 
G rubei’ kísérte Kecskemétre a zöld'ingűs élet 
Nagy ígéretét! Mátyás testvér, a Matolcsy 
pedig, tavaszi hajbókoló hódolattal egy
szerűen és kertelés nélkül „az új magyar 
márciust hozó nemzetiszocializmus erkölcsi 
fundamentumának," nevezte Szálasi bátyus
kát...

(Emil fivér, Kovarc testvér fundamentá
lis erkölcsi értékéről ezúttal nem esett szó.)

Lelkesein harsogott tehát a nyilas nye- 
nyere, ez az ősi húros hangszer s a kecske
méti nyenyere-muzsikusoknak sürgősen sie
tek gratulálni két okból kifolyólag is.

1. Kernek és nyilas szabadalomként be
jegyeztethető reform-szólamukhoz, amely 
„Uj-Kccskcmétel", „Uj-Kőröst", „Üj-Ceglé- 
det" ígért a parasztságnak. Egyszerű s mégis 
nagyszerű, sőt valami rrrpmek! Semmi 
gond, semmi fejtörés, — gyorsaság nem bo
szorkányság, — ön vesz, ha kidob — csiribi 
—esiribá — cinoveidrei kész a mutatvány: 
ígérünk mindönkinek minden jót, pláne 
újat, ígérünk Uj-Szolnokot, Uj-Mczőturt, 
Vj-Killsöszörhátat, Vj-Katraszélt, New-Vj- 
kécskét, s ha mindez nem volna elég, (bá
torkodom pótindítványként javasolni), Ígér
jünk egy kis földosztást, házhelyet., a pesti 
Belvárosban, szántót a Balatonban s a többi 
szép és kellemetes plutokrata miegymáso
kat.

2. Gratulálni kell ahhoz is, hogy a zöld- 
ingesek tavaszi nagy ígéretét, a Nyilas 
Március Erkölcsi Fundamentumát újab
ban nem engedik nyilvánosan beszólni és 
ha ,,s?ffrvczetlátö'gatása“ során t&szemazt 
1<1 óra 0! perc 36 másodperctől 10 óra 11 porc 
65 másodpercig fogadja is teszemazt Eszak- 
keletpestmegyo „infelleZúiíS-kiküldötteit", 
szigorú nyilascenzura őrködik, hogy mukkot 
se írjanak meg az intellektusok találkozó
ján elhangzottakból. ök már tudják, miért!

Peinlich volna ugyanis, ha uetalántán 
újabb kinyilatkoztatásokat tenne a portiéi 
néma szerepére beállított pártvezető s eset
leges újabb 'prófétai enunciációkkal tol
daná meg az Egyesült Gyepük és Földek, 
alias Kárpát-Duna-Nagyhaza elméleteket. 
Az i'yen szfinksz jobb, ha néma marad, 
vélik a zöldházi agytrösztben. Igazuk van.

Szép Nárcisz testvér, a legtehetségesebb 
zöldirges infáns úgyis beszél eleget.

„Valami különös" igézettől 
elbájol tan küldi mai üdvözleteit

Vasmaeskakovácsy Szvetozár, 
Uj-ujpesti őshangszcrspocialista 

és fundamentum-figyelő.

A ?éh2ázados Hungária 
l00.000 pengőt fordít 

kulturális és szociális 
célokra

A Hungária Műtrágya Kénsav és Vegy
ipar Kt. tegnap tartotta igazgatósági ülé
sét, amelyen megállapították az 1940 üzlet
év mérlegét. Elhaitürozti az igazgatóság, 
hogy a társaság ötvenedik rendes közgyűlé
sét ez év március 29-re hívja egybe és ja
vasolni fogják, hogy a tartalőkalapakmak 
megfelelő dotálása után fennmaradó nyere
ségből részvényenként 2 pengő osztalékot 
fizessenek. A Hungária Műtrágya Rt. fél- 
százados fennállásának alkalmából ötszáz
ezer pengőt fordít kultúrdsis, szociális és 
jótékony célokra,

ÍFJ. SZELECZKY A. J.
Klrtta PEST, TISZTIT

Bpest, Izabolla-n. 38. Házhoz küldök’. Telefon.

Pánik fűzfáéknál A trianoni
Keresztes-Fiséin r Ferenc: „Ki kell 

irtani a fűzfapolitikusnkat".

A legsúlyosabb 
támadás 
a háború 

kitörése éta 
Száz és száz német gép 

bombázta Bristolt
New.york, márc. 18.

(Német Távirati Iroda)
Londoni jelentés szerint száz meg 

száz német repülőgép mérte a hétiére 
virradó éjjel Bristol ellen a legsúlyo
sabb támadást a háború kitörése óta. 
Mint a jelentés mondja, a német re
pülők órákhosszat repültek el, halált 
és pusztulást hozva a város kikötő- 
és iparnegyede felett. Igen sok tűz ke
letkezett, többek között egy nagy vá
rosi épület is kigyulladt. Egy társas- 
gépkocsi-szinre nagyszámú robbanó- 
és gyuj tőbomba hullott s egy újság
nyomda is súlyosan megrongálódott. 
(MTI)

Ao%®i berepülés 
német területre

Berlin, márc. 18.
A Német Távirati Iroda értesülése 

szerint március 18-án, a korareggeli 
órákban az angol légi haderő kisebb 
erői berepültek Észak-Néme'ország 
partvidéke fölé- Az angol repülőgépek 
több helyen romboló- és gyujtóbombá- 
kat' dobtak le lakónegyedekre. A tá
madásnak több polgári - áldozata van. 
(MTI)

Zsidó tisztek
Palesztinában

Beirut, márc. 18.
(NST) Jeruzsálemből érkező jelen

tés szerint elsöízben neveztek ki zsidó 
tiszteket a brit birodalmi Palesztina- 
hadseregben. Tizenhat palesztinná zsi
dót léptettek elő hadnaggyá. Az elő
léptetés alkalmából a palesztinai zsidó 
és angol hatóságok ünnepséget ren
deztek.

FERENCJÓZSEF
w

KESERÜVIZ
- Lfcró “•. ~',í -r-r. -,-s

XII. Pius pápa 
adománya a magyar 
árvízkárosultaknak

Vatikán város, márc. 18-
Mint hétfőn jutott nyilvánosságra, 

XII. Pius pápa a budapesti apostoli 
nuncius, Rótta Angelo útján nagyobb 
adományt küldött gróf Zichy Gyula 
kalocsai érseknek főogyházmegyéje 
ávízkárosultjai számára. Az adomány
nyal együtt a Pápa Őszentsége elkül- 
dötte a kárt szenvedőknek apostoli 
áldását is.

MA TEGNAP HOLNAP
A szenvedélyes szerelem és mosolygó derű modern filnrótéko!

SZILAGYI SZABÓ ESZTER
JÁVOR PÁL’SOMLAY
VASZARY PIROSKA * SÍTTKEY IRÉN 
JUHÁSZ* MÁLY * MAKLÁRY 
rémek alakítása! Palatínus-film. VÁRADY 
SZABÓ SÁNDOR színművéből filmre 
írta és rendezte: OfiiKT VIKTOR. 

Zene: DOLBCSKO BÉLA.

Ma premier! FÓRUM

porkoláb
Nicoláe Titulescu az éjjel, 58 éves 

korában meghalt.
A páriskörnyéki békék korszaká

nak legjellegzetesebb, legelszántabb 
és talán legveszedelmesebb képvise
lője száll vele sírba, megtestesülése 
a történelem — földrajzhamisító 
nagyzolások, a minden jogot és igaz
ságot lábbal tipró balkáni önkény
nek, a szemforgató ígérgetésnek és a 
feneketlen önzésnek. Európaszerte el
ismert nemzetközi jogász volt, de ezt 
a tudását mindig csak esüréscsava- 
rásra, a pillatnatnyilag gyengébb el
nyomására és kizsákmányolására 
használta.

Két évtizeden át talán a legna
gyobb befolyással rendelkezett Géni
ben és ami altkor ezzel egyett jelen
tett, Középcurópában, de befolyását 
is csak a román zsákmány biztosítá
sára érvényesítette. Kétméteres, haj
lotthátú alakját, mongolon arcát a rá
fagyott mosollyal mindenütt ott le
hetett látni, ahol a népek sorsát el
döntötték, magas, éles, hisztérikus 
izgalmában sokszor rikácsolássá tor
zuló hangját mindenütt hallottuk, 
ahol rólunk volt szó — és mindig ve
lünk szemben.

Testi habitusa keleti ősök bélye
geit hordozta, lelke a fanariótáé volt 
és maradt. Hiú volt és piperkŐc —• 
soha nem utazott jóképű fiatal titká
rok hada nélkül — sértődés és sértő, 
pedig tudott elbájoló is lenni, ha 
akart. De charmeursége is csak a szí
nészé volt, nem szerzett számára 
szimpátiákat, még a népéét sem, mely 
pedig pünkösdi királyságát legna- 
gyobbrészben neki köszönhette.

A halál is az emigrációban érte 
utói, tüdöbaja Cannesban végzett 
vele,



£

Wrefc-sxwjet tárgyalás |fJ|j|
Ankara, márc. 18.

Hétfőn hozták nyilvánosságra a tö
rök fővárosban, I _____ <^x vuzi «
moszkvai követe vasárnap hosszabb | semmi felvilágosításinem' adnak?

tárgyalást folytatott Visinszky helyet
tes külügyi népbiztossal. A.tárgyalá- 

hogy Törökország I sok anyagáról ankarai politikai körök

Csalások miatt letartóztatták 
az Aranykalász Szövetkezet 

három igazgatóját
Nemrégen leplezte le a rendőrség 

azokat a visszaéléseket, amelyeket a 
hangzatos című Országos Csa ádvé- 
delmi Egyesületnél tapasztaltak és 
amelyek a kisemberek egész tömegét 
károsították meg. Most egy másik 
ilyen konjunkturális egyesületnek, az 
Aranykalász Mezőgazdasági Szövet
kezetnek . botránya foglalkoztatja a 
rendőrséget. - ■

Az Aranykalász Szövetkezt hat év
vel ezelőtt alakult meg ezer pengő 
alaptőkével és 25 060 pengő értékű rész
jegyek kibocsátásával. A szövetkezet
nek a Lovag-utca 22. szám alatt volt 
központi irodája, a Gubacsi-úton pe
dig fatelepe, de sütőüzemet is tartott, 
ame’.y később megbukott. Az utóbbi 
hetekben tömeges feljelentés érkezett 
a szövetkezet ellen. A szövetkezet faosz

tálya, amelyet Raska Sándor vezetett, 
mintegy C6C60 pengő értékben vett fel 
farendeléseket s 452 vagon fát kellett 
vo’na leszállítania, de ebből csak 70-ct 
küldtek cl a vevők címé~e s a fára be-

folyt pénzeket más, sürgős követelések 
fedezésére fordították.

Megállapította a nyomozás azt is, 
hogy a szövetkezet két igazgatója, 
Csányi Sándor és Gitdszcr Dénes 6003 
pengőt vettek föl Tcller Vince soffőr- 
tőí egy sertésüzlet céljaira, heti 200 
pengő haszonrészesedést Ígérve, de 
ebből esak 600 pengőt fizettek meg s 
a többit elköltötték. A rendőrség át
vizsgálta a szövetkezet könyveit, me
lyekből súlyos szabálytalanságok de
rültek ki és a sorozatos visszaélések 
károsultjai eddig 30 följelentést tettek 
a rendőrségen.

Kiderült az is, hogy mindhárom 
igazgató büntetett előéletű, Csányi egy
szer, a másik kettő háromszor volt 
már büntetve. A rendőrség ma mind
három igazgatót letartóztatta csalás 
és hitelsértés címén s most azt is vizs
gálja, hogyan jutottak az igazgatók 
iparengedély birtokáka. Az eddigi kár 
mintegy 40.000 pengő.

Különvonatot 
adott a szovjet 
Matszuokának

Sanghaj, márc. 18-
Matszuoka japáni külügyminiszter 

hétfőn délután megérkezett Szovjét- 
Oroszország határára. A határállomá
son a Szovjetunió kormányának kü
lön szerelvénye várta, amelyet a szi
bériai vasútvonalon a japáni külügy
miniszter rendelkezésére bocsájtott.

Szovjetdiplomata 
az olasz királyné 
és császárnénál

Róma, márc. 18.
(NST) A királyné és császárné hét

főn kihallga ásón fogadta Goremkin 
szovjet-nagykövetet és feleségét. Első
ízben történt meg, hogy a királyné 
szovjetdiplomatát fogad.

■_____ ■—, í . ,

Írország nem akar 
hadműveleti terület 

lenni
Dublin, márc. 18.

(Reuter} De Valera hétfőn — Szent 
Patrik ünnepén — rádióbeszédet mon
dott. Hangsúlyozta, hogy az ir népnek 
cltö'télt szándéka, hogy megőrzi sem
legességét. '

— Mind a kormány, mind az ir nép 
túlnyomó többsége — mondotta többek 
között — mindenkép ellenzi, hogy bele
sodorják a háborúba. Nem engedjük 
meg egyik hadviselő félnek sem, hogy 
hadműveleti területnek használja fel 
Írország földjét. Ha máskép c~eleked
re nk, saját magunk sedornók be ma
gunkat h áborúba. Több száz évre volt 
fi-.iiks’ig, hogy kivívjuk szabadságun
kat. Nem fogjuk tűrni, hogy most 
bárki is elvegye azt tőlünk. (MTI)

és
Ibn Szaud 

az angol arany
Beírat, márc. 18.

Itteni arab körökben úgy 
_ hogy Anglia nagyobb pénz

összeggel igyekeze t lekenyerezni Ibn 
Szaud arab királyt. Ibn Szaud Angliá
tól teljesen független nagyarab poli
tikát űz és éppen ezért az angolok 
mindent elkövetnek, hogy rokon- 
szenvre hangolják a brit politika cél
jai iránt.

Az angol kormány mert elismerte, 
hogy Ibn Szaudot, akinek legfőbb ál
lami bevételi forrása a mekkai zarán
doklatokból adódik, a háború követ
keztében súlyos karokat szenvedett és 
ezért kártérítés ürügyével 303.000 font 
sterlinget fizettek ki Szaudije uralko 
dójának.

(NST) 
tudják,

Kolera Hongkongban
Newyork, márc. 18.

(Német Távirati Iroda)
Mint az Aesocialed Press Hongkong

ból jelenti, az utolsó két napban bit. 
89 kolera-megbetegedés történt. Az év 
kezdete óta törlént kolera-megbetege
dések száma ezzel összesen 240-re 
omelkedett. Közülük a legtöbb eset 
halá-es lefolyású volt. A járványnak 
eddig még csak kínaiak estek áldo
zatuk (MTI)

— A Budapesti Polgári Kaszinóban már
cius 19-én, szerdán este fél 9 órakor Har
sányt Zsolt író társasvacsora karetébsn iro
dalmi estet rendez. Bevezetőt mond dr. Cö- 
möry-Laiml Lósz'ó rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter, a kaszinó el
nöke.

Felelő? szerkesztő és kiadó:
DR. HALÁSZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANY1 EMIL

. ..... . . .— ■ -
Kiadja a 9 órai Újság Lapkiadó Rt. Szer

10 TeI‘! 11-53-60 KiadósAndrássy-Út 47 Telefon: 92 42 SS. 25-42 s?„ 23.43 34

ballon-
_ _ _ _ I “ ragián
Sódén- és viharkahé?

Márton és Szász
Bál^Any-atca 3® Címre ügyeleti.

óvóhelyek ré3 éré. HEXfN.gR. 
KirAly-a 26 Telefon 22-70-73-

Olcsó székek

iúzcmitózaí 
vagy annak megfelelő telket vennék, 
nagyság és ármegjelöléssel „Gjár- 

övezel*’ jeliré/e kiadóba.

Bármilyen MMta á. oo 
larzírmarísi UKNANY 
(nemcsak nemesi) beszerzése Sínében 
forduljon a Heraldika neme*, 
•égi irodához. Budapest. IV, Gróf 
Károlyi-utca 14, tel. 881-1S9.1B4-644.

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket Lerélhívásra 
bálhoz megyek
VÖRÖS PÁL
újságárus

Ká vin-lir közepén.
Egy pengéért óránként Írógé
pemmel lakásra megyek. Este ín. 
Ineze Margit. Szent ístván-körót 6.

127-011.

VESZEK ÍÍTS
fér.iruhá*.fehérneműt stb Sommer
Márton, Lónyay-n. 28.(Xa?yzálog. 

háznál.) T. 182-151-

Komp éit 12 személyes 
meisseni ét-. uzsonna- és felretéstész- 
let, egy karlsbsdl 12 s .emélyes '-nm .- 
lett ét-, uzsonna- és feketóskészlat, 
valamint egy nagyméretű gvöny;;rfl 
ma' ngoni ebédlő eladó. Érdeklődés- 

d. n. 2—4 kö .ött. 167—217.

Angolul tanítok folyékony bestédet 
tökéletes kiejtéssel. T.: 366-677.

Kárpitos házakhoz legolcsóbban 
ajánlkozik. Szabó. Viola-utca 3«. sz.

Etáifelűgyelőnél.

HASZNÁLT
legtöbbet fi et, la. s:övetre becseréli 
s~XvXNe2p«.Te!.: 141467

Használtruháéit em«^t 
legtöbbet fiiettink Schmer-el ruha 
fiziét. Rottenbiller-u 37 Telefon 

422—26’1. Hívásra lövGn'r

Használt férliruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
tizetek. 8pier-el, Teréz-kö. üt 2. I. 8.

Telefon 224—842.

M A C H

TAXIGÉPIRÓ 
vállalat óráu’rént P 1.30. Telefon: 

423-501, 223-338.

Könyvelést, mérleget 
adminisztrációt olcsón vállalok.
Telöfon 329-322.

BRIEF KOHYHU
Elsőrendű anyagokból készült ebéd
menüt hájhoz szállít. Telefon: 121-048 
Eyy adag (2 szeletes) ... ».78 P. 
Nagy adag t3 szeletes- ... 2.59 P. 
Családi adag (4 szeletes) 3.30 P.

BÜIORI SSenvegyen.
VIH.. OÍUl-út 4.

KERESZTELT
hírneves .ongoratierme

Elegáns fiúk 
divatszabója

EDELMANN
IV kér., Kamermayer Károly-utca

ca NTU Ll A
MARKON,K^ó KiRÁiYA 
Hangban, árban ve et

REMÉNYI:^’

ü O F irattá
a a o F tbi, efo.vSFh 223-086

IIIIÍM
részletfizetésre

Díjtalan árajánlat vidékre is.

keresk y. t. VI., Liszt Ferenc-tér 5 
teljes lakberende lések, szőnyegek.

függönyök stb.

2 ór’o hasInj"“i. tó álfa-1 weaielent
® P° i mezekért-Régeb"

Ezüsfró'o Scler© 

külön1*??-*? 
faveszi bundák

MOST OLCSÓN. 'Iross ízűcs, Király- 
utca 21. • u.

II Rosita 
g’lccerlnes 

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

A „R ősit a** hé rtinomítO Cvep-jo 
P l"4O, 2*50. Kopható s:akü ileteii- 
ben es a forgrlombah izónál. Mar. 
kovlts drogéria. Andrássy-ui 78.

Sty’us szabásban, 
minőség anyagban

Forda Manyi

TRIUMPH
őrs ágive érkeze,selete.Kedvezőfra> 
Díjtalan bemutatás. ÉDSS és BiCSY. 
Bpest. VII Akácfa-u 13. T 222-624

K U £ 1 U K Zi
Középiskolái üluííint-o- 
lolyaua. Olcsó, bi-.tos. Válasz- 
bélyeg.) Budapest. M. ster-utca 4

RUHÁTLÉNÁRT 
urlszabónál ren eljen. 8 ö. 
vetek raktáron. Urasé bet-tér 13- 

T. 182-5 78.

ALMÁT
1. oszt. Jóuatái, szállítok 20 kg-os 
léli csomagolási! ládában 20 P-ért. 
Jó minőségű I. is.t. Jonatánt. Csil- 
iagroaet. Sikolait vegyeszn 18 P-ért. 
II o? 1.13 P-ért ab Postahivatal Köké
nyes ntínvértel. Smitovits Antal gyű- 
mölcs..-ereskedö, K’lkényes-Kárpátalja

Bélyegeket 
gyűjteményt, bárm ly áru. maga® áron 
vesz. Aulich. Budapest, Vili. Stáhly-u. I 
f. 4. T 131-726. Baross Sziveinél taija

CsemegeszölöoitYányok 
ésb rfajtá:. valamin- a kiváló:Itália, 
ólam csemeve különlegesség oltvá
nyai kap atók: Badaosonyvidéki S-.ö- 
lötelep Kezeiösége. Tapolca, a Bala-on 

mellett.

mcíi4ny‘ divatszalon
helyet adna rokoné akmának. Tel.: 

110-823.

©HA*

Két drb barna, kemányla 

ruhaszekrény 
eladó Nádor-n 34. házfélllgyelő

á^rnelletti saro ideiek 
építési engedéllyel 2 házra, olcsón 
sürgősen eladó. Telefon d. u, 3-tól 

456-078.

SoHör vagy sofför inasnak Jó 1)1 :o- 
nyítványokka! elhelyezkedne. „Nőt

len" tagadóba.

ÓNGORA FONAL kés-ítésére megtaní
tom. Andrássy-jt *7 II 3. T, aá&-8tl

Elegóna utoa! ssoba ár résiére 
asonztülra is kiadó. Rudolf trónörö- 

kőr-tár e. n.. .................................................... t ... „K.. ■______

Nromatotl a Falu, Irodalmi Is Nyomdai r.-i. Urtofaóíépela. (releia, suadfc Icwcota)

EsSkabűi 

baüan — - ragtáM 
Salamcnoviís Manó 
©sök'.’penyiy r. Vo, 25O

AN60RANYUL
hazai legjobb angoiásato ból. l ei- 
vezö árason azonnal s állítható. Kér

jen ajánlatot.
Angora Sl Svstkezct

. V'., Bzóndy-utca '2'c.

VISZEL Taub, Thőkcl -át 13
—■ —-------

10 raktárban
1 ö’© készítő 
1630 bútora 

UNIVERSAL 
mübútorgyár irodab torgyár 

VII, Wesselényf-ctca 8.
Tel. 223—6 2, 223—6113.

í" líÓgípCií
Trlumph hordozható, irodai 
(sze.es kocsival is) I940 es be- 
mvrsj“, , alacsony ári).- n. 
1,'lpI Irógópszakiizlet, VI . 
1 odmamezky-ut. 1. T.: 115—453.

ÖRUKLIIKÍSL
■ MGÜTLANT.

nagy hozr.m't azonnal kCszx 
pt nzert veanék. Ajánlatokat klire- 
rito leírással ,.L»h"t bitorolva" Jeli
gére kérek Blocknerhez, Várcsliáz-u. 19

Eladó
bnwnátt ea 30 HP Hofherr gösloko- 
mobil üzemképes állapotban továbbá 

kaIoriter (esőnk né!.MII Tel : 25-61.58. Asvínyőr 0.

Vöpös sgL(eíz
Jerelsői-endü minőség.- kerti murva) 
Darum színben, legol. sókban vidékre is

XIV.. Lr .sebet Itirályué-útja sí.

On nlésst, aiíör ít
lelkiismeretesen ts jut' nvosan vég* 

sem. Te.efon £66-63’7.

Kerti bútorok 
s-ékek, aszta'ok - fából, vasból, vessá-ö- 
bői: Kerti ernyők Hexner Király u.

MÍ a Kóla lÖÖV!
Bármilyen fáradtságot, levertséget, 
kin-eru tséget percek alatt meg l a
tét. Ingyen minta és prospektus. 
Manyar Kolabelmzaial, Badapest, vi
Bzoad -utat 84. Tel. 123-20?^

Nölkalap szakmabeli keré.-ztén'- 

elárusliöní ft 
azouni li belépésre áll adó r.lkaliraz- 
tatasra felvétetnek Fr edmi-n.i.

Király utca 10

brilliáhst,
e.cezert, fo-arcnyaí le'járásibban veszek
Nagy Imre Baross-utca 6g.

Kész perzsabimeák 
czUstrikák FUlOp szUtsnél 
Dohány-utca 41. Telefon- 22—bl--ó4

HOLLANDI, stíl-, modern es 
Uveg< slllíirok nagy válás- tekban 
Vereszky és Hittem esi lírk.sz tói nel 
Akácfa-utca 7. sz. Telefon 426-871 
Elektromos Müvek eladási szervei

*JE<y EU' használt ruhát, 
egyenruhát, c’|.öt, 

tollat, s.önyeget, bátort. Swlsyné, 
Dobosi-u. 7-8. T.-hívó 13-41-52.

Hónhoz jön.

£egyzetmáslé» ÍZ Iliiért!
100 sokszorostól) 1.60 Taxisé; irts. 
fordítósok Nagy Ibolyán-1, Teiéu- 

I rt 80. 326—513.

Csorna Jolópa 4rlt*yni4ú>i et 
a:onnalra felves.ek ma; as Jutalék- 
Ital Csak keresztény Jelent! erzen. 
Vadai .Tibor papirnagykereslrei’és. IV. 
Kecs reméti-utea 14. Tel ISO-249.

KÖLM VÍZ 
esszenciák olcsón eladók. XIV. Tallér- 

ulca 18. Telelőn: 29-76-40.

Házaspár albérletbe üres szobás 
konyhával, vagy anélkfil keres. IV.. 

8emmelweiss-utca 23. I. 8.

Intelligens nő. bejáró főzésre 
va-y kisebb há: aitós ve etéféro 
MalSotík. „Bejáró" Jelige kiadó

hivatalba.

HEXfN.gR



