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GÖRÖGORSZÁGI CSAPATSZÁLLITÁSOKRÓL

MTI-TUDÓSÍTÁS A MANCHESTERI VILLÁMTÁMADÁS SZÍNHELYÉRŐL

Róma; A tenger felől parlraszálló angolok leverték 
Berbera helyőrségét

Angol aknazár a Vörös-tengeren — A svéd részleges 
mozgósítást csak óvatossági rendszabálynak tekintik

Berlinben
Belgrád, március 19.

A Görögországba történő csapat- és 
municiószállításokról most már min
den órában futnak be hírek Belgrádba. 
A legújabb jelentések szerint az elmúlt 
napok alatt inkább hadianyag érkezett 
igen nagy mennyiségben a görög kikö
tőkbe, mindenekelőtt légelháritó ágyuk, 
páncéltörő ágyúk, tankelháritó ágyúik 
és fényszórók. Az elmúlt napok szállít
mányai arra vallanak, hogy Görögor
szág kikötőit és repülőtereit a mai 
haditechnika mellett elképzelhető leg
jobb módon akarják megvédeni.

A berlini
tudőtilójának telelonietentéee

Berlin, márc. 19.
Noha még tart a politikai szélcsend, 

a német-görög viszonyban beállott fe
szültséget illetően már alig van kilá
tás annak enyhülésére.
A Wilhelmstrasseban kijelentették, 
hogy még nem szakadt meg a diplo
máciai viszony a két ország között, 
minthogy a német követ még Athén
ben, a görög követ pedig Berlinben 
időzik, de ez a válasz már semmikép
pen sem hasonlítható ahhoz, hogy 
Németország és Görögország viszo
nyára vonatkozóan feltett kérdésekre 
még akár a közelmúltban is adtak.

A semleges szemlélők figyelme egy
idejűén Észak-Európa felé fordul.

A Svédországban végrehajtott rész
leges mozgósítás

®agy feltűnést keltett Berlinben és 
felvetődött az a kérdés, hogy mi indí
totta ezt a skandináv országot ennek 
áz elővigyázsatossági rendszabálynak 
h megtételére 1 Német hivatalos helyen 
is megerősítették, hogy a svéd mozgó
vitásról megfelelő értesüléseket szerez
ek. Ugyanakkor a Wilhelmstrasseban 
kijelentették, hogy

ez a mozgósítás csak a „semleges 
irtállás megerősítésének*4 tekint

hető
hogy a behívott évjáratok számé- - 

*üleg jelentéktelenek.

Izmet Inönii török köztársasági el-
nők külön futárja, aki hétfőn Berlinbe 
érkezett, még mindig a birodalmi fő
városban tartózkodik.
A török üzenet tartalmát illetően még 
nem adtak ki hivatalos közlést és tö
rök részről is csupán annyi került 
nyilvánosságra, hogy a török kormány 
abban az iratban ismételten leszögezi 
ismeretes álláspontját, nevezetesen azt, 
hogy

Törökország mindenképeu megvédi 
a maga saját érdekeit, ami azon
ban egyáltalán nincsen ellentétben 
a német—Török jóviszony fenntar
tásával és Törökország korábban 
vállalat szerződéses kötelezettségei

vel.

99HALLGASS!"
- ez a jelszó ma Itáliában

A fasiszta sajtó újabb harcot indított a fecsegök és 
áruhalmozók ellen — ,,A német haderő valamennyi 
fronton harcbaszáll olasz szövetségese mellett4*

A ÓtaiMSÍfí milánói 
tudóiitójának telefonjelentél

Milánó, márc. 19.
Nyugodtan és hideg tárgyilagosság

gal fogadta az olasz közvélemény az 
angolok berberai partraszállásáról 
szóló híradást, amint már tavaly 
augusztusban, amikor a feketeingesek 
elfoglalták a várost, sem engedte át 
magát túlhajtott örömünneplésnek. 
Akkor is, most is az volt a vezető 
szempont, a háború nem Afrikában fog 
eldőlni. Mindenki egyformán meg van 
győződve arról, hogy

ha sikerül az angol szigetország 
elfoglalása, a Iibia és Abesszínia 
elleni offenzívak maguktól össze 

fognak omlani.
Mindensetre itt bizonyosak abban,

Berlinben erélyesen' cáfolják azokat 
a híreszteléseket, mintha nyomást gya
korolnának Portugáliára, hogy ez az 
ország is csatlakozzék a háromhatalmi 
egyezményhez. Ezzel kapcsolatban rá
mutatnak Írország esetére. Az ír Sza
badállamra — jelentik ki a birodalmi 
fővárosban — valóban gyakorolnak 
nyomást, amint ezt De Valera minisz
terelnök legutóbbi beszéde is igazolja, 
ez a nyomás azonban nem német rész
ről történik. De Valera tudvalévőén 
kijelentette, hogy az ír nép semmi
ecetre sem szándékozik országát had
színtérré változtatni és minden eszköz
zel megvédi a semlegességét.

A Bremen óceán gőzös oltási munká
latait befejezték.

O. B.

hogyha talán addig nem is, de erejük 
utolsó maradványáig ellentállanak 
majd az olasz gyarmatokat védő hős 
katonák. Keren és Dzsarabub eposzai 
máris feledtetni tudják az olaszokkal 
Bengázit, Mogadisciot vagy akár Ber
berét.

A líbiai német repülő- és tankoszta
gok felbukkanása óta gyakran felme
rült a probléma, vájjon a távoli Abesz- 
sziniában is akcióba lépnek-e a Stu
kák? Erre a kérdésre most sem áll még 
módunkban határozott választ adni, 
figyelemreméltó azonban, hogy a gróf 
Ciano külügyminiszterhez közelálló 
Gazzetta dél Popolo éppen ma jelenti 
be feltűnő formában, hogy

„a német bírót’ cm hadereje vala
mennyi fronté-. h archaizál’ majd 

O'asz szőve sínese mellett."
Az afrikai csaták megélénkülésével

■ ..... 

és a tavaszi fordulat közeledtével fo
kozottabb mértékben veszi fel a har
cot a fasiszta rezsim a belső fronton 
is. Minden vonalon

a legnagyobb szigorúságot léptették 
életbe a készletfelhalmozás! vissza
élések, a fecsegés és a defetizmns 

kiirtására.
A sajtó már néhány hete „taci“ — 

hallgass! — jelszóval újabb kampányt 
indított meg, amelyben figyelmeztet 
mindenkit, hogy az ellenség jelen van, 
kémszolgálatának szálai messzire nyúl-: 
nak, eszközeiben pedig nem válogatós,

A mai lapok, miután a feszült hadi
helyset a katonai cikkíróknak hallga
tást parancsol, főleg Londonnal és 
Washingtonnal folytatnak elvi polé
miát. Györgyi Miklós

Belgrád, márc. 19. 
(Búd. Tud.)

A „Politika" berlini, jelentése sze
rint nem kétséges, hogy a német 
diplomácia az utóbbi időben rendkí
vüli tevékenységet fejt ki a görög fő
városiam. Diplomáciai tevékenység fo
lyik Ankarában is. Világos képet még 
nem lehet kapui ezekről a tárgyalá
sokról, azonban annyi megállapítha
tó, hogy a tevékenység már folyamat
ban van. Bár berlini köröknek tudo
másuk van arról, hogy Görögország
ban angol csapatok szálltak partra, 
azt hiszik azonban, hogy a Birodalom 
és Görögország között még nem éget
ték fel az összes hidakat. Német rész
ről az angol csapatok görögországi 
partraszállásának hírét egyelőre hű
vösen fogadják.

A német—görög viszony külső for
mája tekintetében még változatlan. 
Természetes — mondják Berlinben — 
szó sem lehet arról, hogy ez a viszony 
normális vagy ennél jobb volna. 
Semmi körülmények között sem léket 
azonban a diplomáciai viszony meg
szakításáról beszélni mindaddig, am'g 
a német követ Athénben van. Berlin, 
mielőtt elszánná mádét v'lamilren 

■döntc-úé rre-* rkar.H ’ — :—
lycn fejleményhez veze' az A’ué”' :n 
és Ankarában folyamatban lévő diplo
máciai akció.



Különböző £iírek 
görögországi 

angol csapatokról
Zürich, máre. 19..

Az utóbbi napokban olyan hire’x ke
lőitek forgalomba, hogy GörögíTrszág- 
ban brit csapatok szálltak partra. 
Athén magát a partraszállás jffeiyét is 
tagadj?, más források viszont „p o n- 
tos értesüléseket" közölnek a 
partraszállás helyéről isA Elsősorban 
P1 re n s t emlegetik-

Ugyanilyen ellentét információk 
szólnak az állítólag j^artraszállt angol 
topátok 1 é t s z á m,á r ó 1 is. A leg
utóbbi jelentések #J0— 200.0ÍM! re tették 
a pörögországi ai/gol expediciós had
sereg létszámát, ugyanakkor olyan 
hírek is jelentek meg, hogy ezek az I 
adaték túlzottak, de ho:zá eszik, !

HRGY NAPOK, 
KIS jllREK

Berbera városáról, Brit Szomáliföld fő
városáról a Vörös-tenger adeni öblének 
partján, írja a Révay-lexikon: 7 km. hosz- 
Sí--á fe 2 knu sZóles kikötővel, rendesen 2000, 
a nagy vásárok idején 30.000 lakossal. Ked- 
Vüző fekvésénél fogva október végétől már
ciusig . tartják a nagy látogatottságnak ör
vendő vásárokat. A várost 1875-ben az 
'egyiptomiak, 1884-bcn az angolok foglalták 
oi s amint emlékezetes, tavaly nyáron har
mincnapos hadjárat során olasz csapatok 
ry;múltak be az egész Brit. Szomáliba s a 
s ázföld felől elfoglalt fővárosban hét 
hónappal ezelőtt felvonták az olasz lobo
gót. Az olasz hadi jelentés most azt közli, 
l’.'Xgy a tengerpart felől parthaszállt angol 
o-7<t.;gok levertek az olasz helyőrséget.

Sziiézl* múfflonállömánya"a legutóbbi 
kimutatások szerint 1200 darabra tehető. 
Az első, muflonokat mintegy harminc, év- 
vei ezelőtt hozták be Szardíniából és Rel- 
chenöachnál engedték őket szabadon.

A Fertő-tó mellett hatalmas modern 
■gyógyfürdő építését vették tervbe a német 
hatóságok. A fürdő építésével egyidejűén 
a Fertő-tónak Béccsei való összeköttetését 
is lénvégevén megjavítják egy újonnan 
építendő közvetlen autóút megvalósításá
val.

Az, Amerikában épült Boeing-gépekét 
uaFmk „repülő erődöknek’*.

Rotterdam, Emden és a Fríz szigetek fö- 
J’itt, működtek a brit partvédő páranesnok- 
sájjr repülői.

A dán király aláírta azt a dekrétumot, 
■a mely 1841 március, 1-ével kimondja a 
Háug'w'itz-Roventlo'w gróf és neje között a 
válásit Haugwitz grófnő nem más, mint az 
annakidején annyi szerepelt Barbara H út
ion. a Woolworth-milliók amerikai örökös
nője, akinek első férje a hasonlóképen so
kat szerepelt Alexis Mdivani herceg volt.

Az angol flotta földközi-tengeri, helyzeté
ről nyilatkozott Cunningbara tengernagy. 
UtaH a német stukáknak a szicíliai ten- 
?yrszorosban égy hajókaraván ellen inti 
zett támadására. Ez a támadás, mondotta, 
vára liánul és meglepetés.'szerííen történt, 
litóiíí apómban már gondoskodtak a hajó- 
ka’iivánok megfelelő légvédelméről is, 
úgy hogy a forgalom most már ismét min. 
dán nagyobb zavar nélkül bonyolódik le.

51 #S« szakmunkást képez ki Kanada ennek 
az évnek a folyamán a hadiipar számára. 
Az oktatás részben szakiskolákban, rész
bei: üzemek keretében történik. A tanfolya
mok önkéntes résztvevői minimálisan 25— 
.15 cent órabért kapnak. A költségek 85 
százalékát a dominiumi kincstár, 15 száza
lékút az ipar vállalta. 

hogy az angol csapatok most már 
folyamatosan, érkeznek Görög
országba.

A Baseler Nachrichten úgy tudja, 
hogy az angol esap.míköte’ékek leg
nagyobb része nem Szalonlkiben, vagy 
más északi, illetve keleti görög ki
kötőben ért partot, hanem a p e 11 e- 
ponnesosi félsziget öbleiben. 
Legfőbb partraszállási helyként a lap 
N a u p 1 i a (Nafplion) kikötőjét em
líti. amely a PeUeponnesos argosi öb
lében fekszik. A svájci lap ezt az ér
tesülését azzal egészíti ki, hogy a 
partraszállított angol csapatokat a 
leggyorsabb közlekedési lehetőségek 
igénybevételével szárazföldön 
szállították tovább északra.

Olasz bombázók erélyes támadást intéztek 
epiruszi helységek és Larissza városa el
len. Rövid időn belül ez már a harmadik 
bombatámadás volt Larissza ellen. Naxosz 
ellen géppuskatámadást hajtódtak végre.

Halálra ítélte a nürnbergi rendkívüli bí
róság Wild János nürnbergi lakost mint 
népárulót, mert állandóan németellenes 
külföldi rádióleadásokat hallgatott, azon
kívül gyalázkodó röpcédulákat is szerkesz
tett, amelyeknek tartalmát a külföldi rá
dióból vette. Ezekben a röpcédulákban a 
Führer, valamint a német vezető férfiak 
és a német katonák személyét gyalázta.

Vlchybe érkezett Carell, amerikai pro
fesszor, aki külön tanulmányt szentel az 
élelmiszerhiánynak az emberi szervezetre 
gyakorolt hatásának.

A La Manche-csatornában derült napfény 
sütött, az északkeleti szél átfordult dél
nyugati irányba, a nyugodt tenger fölött 
könnyű ködfátyolok úsztak.

Az albán frontról járőrtevékenységet je
lentenek. A hétnapos nagy offenziva után 

’ kis'ébb előörecsafáro'zásö’kat' végeitek.
Röpcédulákat dobtak át egyes frontszaka

szokon a görög vonalakon a szemközti 
olasz állásokból. A röplapok szövege: „5Q& 
drachmát fizetünk annak, aki áthoz ilyen 
röpcédulát hozzánk és megadja magát".

Jugoszláviában egyesületek, hazafias szer
vezetek tiltakoznak a hadsereg leszerelésé
nek gondolata ellen.

A Messaggero budapesti tudósítójának ér
tesülése szerint a budapesti angol követ
ségen számolnak azzal, hogy a követség 
tagjai a közeljövőben elhagyják az ország 
területét. A Magyarországon élő angol ál
lampolgárokat az angol követség már fel
szólította, hogy azonnal hagyják el az or
szágot és Jugoszlávián keresztül utazzanak 
el Törökországba. Budapesten úgy tudják, 
írja a Messaggero, hogy az angol követség 
és konzulátus lényegesen csökkenti tisztvi
selői karát és sokat közülük elbocsát.

Öt angol hadosztály szállt partra már
cius 15-ig különböző délgörögországi kikö-' 
tőkben, berlini értesülés szerint.

Antonescu tudomására hozta Károly ex- 
királynak, hogy amennyiben megszegné azt 
az Ígéretét, hogy minden politikai tevé
kenységiül tartózkodni fog, — amint azt 
1910 szeptember 6-án lomon dósakor meg
ígérte, — úgy a legerélyesebb eszközökkel 
fog vele szemben eljárni. Károly ex-király 
ugyanis — állítólag az angol kormány 
meghívására — Londonba akar utazni 
Lisszabonból.

Uj nevet keres Ame. lka számára a 
Newsweek című nev.yorkí folyóirat, arra 
hivatkozva, hogy az amerikai kontinens 
minden állama jogot tarthat, erre a névre, 
de az USA külön nevet is igényelhetne. A 
beérkezett névjavaslatok közül a lap külö
nösen az Usonia nevet ajánlja, amely az 
United Stales of America első betűiből ala
kult ki. Sokan helyeslik azt a javaslatot 
is, hogy az USA-t ezután Washingtonnak 
neveztek.

FERENCJŐZSEF
KESERŰ VÍZ RapM t//a«<íéí Iroda

tlerrastata»4>««ea A Táletmkt Wl.

A huszonkét eddig elkészült négy motoros 
nagy hatótávolságú Boeing repülőgép kö
zül az első átrepült az Egyesült Államok
ból Kanadába. A többi huszonegy gép 
egyenként naponta röpül át Kanadába.

Ab olasz hadijelentés szerint március 
17-re virradó éjszaka kerül sor Tripolisz 
eddigi leghevesebb bombatámadására.

Zászlógyalázás történt Kolozsborr-án. A 
község lakossága lelkesen készülődött már
cius ló-ének megünneplésére, az ünnepsé
get azonban sajnálatos incidens zavarta 
meg: a sötétség leple alatt Kocán Tivadar 
román nemzetiségű lakos letépte a főszol- 
gjabíróság épülete előtt lengő nemzetiszínű 
lobogót és a közeli Borsa patakba dobta. 
A vízbedobott lobogót a rém. kai. cserké
szek találták nitc és helyezték vissza Híd
jára. A zászlóigyalázó Kecánt a csendőTBég 
le taróztat ha ás bekísérte a kolensvárí 
ügyészség fogházába.

Indiai csapatok szurony rohammal támad
tak Kérőn közelében egyes hegyi védmű- 
veket.

Délafrikai repülőgépek jártak Harrar c 
Dzsidzsiga fölött.

Röviden beszámoltunk már a „Rab I." 
nevű olasz segédeirkáló indiaióccáni bra
vúrjáról és utolsó hősi küzdelméről, ame
lyet egy ujzélandi cirkálóval vívott. Ezt a 
gyorsjáratú postagőzöst, amely az Olasz- 
szomáliai kormányzóság tulajdona volt, 
hónapokkal ezelőtt négy 117 mm-ee ágyú
val fel fegyverezték s az új „Kapor" elin
dult vakmerő kalózportyázásra az Indiai
óceánon. Egymásután érkeztek a hírek a 
„Rab I" működéséről: az óceáni hajófor
galmat alaposan megzavarta a nagy ka
landra elszánt olasz segédcirkáló. Hosszú éa 
eredményes működés után történt a talál
kozás az újzólandi Leander-rel. Az olasz 
hajó 3067 tonnás volt, a cirkáló 7270 ton
nás ... A hadihajó fölénye kétségtelen 
volt. A „Rab L“ mégis felvonta az ólasz 
hadilobogót e harcolt, amíg öt sortűz 
ronccsá nem lőtte. A hősiesen küzdő le
génységet, 11 tisztet és 89 tengerészt, a 
Leander vette fel a fedélzetóra, majd né
hány perccel később a lángbabornlt gőzös 
eltűnt a hullámsírban.

A hajdani idők romantikus postakocsiját 
ismét forgalomba állítják az egykori Li- 
mousin tartományban. A delizsánszot azért 
támasztják fel, mert a vasúti közlekedést 
ezen a vidéken erősen korlátozzák s a ben
zinhiány miatt a gépkocsik sem kőzleked-; 
hetnek. A postakocsikat festői Tollába öl
töztetett postakocsitok fogják hajtani.

Brit repülőtisztek érkoztok au Egyesült 
Államok területére. A brit tisztek előzőleg 
mint zuhanó bopabáaék részesültek külön
leges kiképzésben. Feladatuk az, hogy el
lenőrizzék az újfajta amerikai stukák 
gyártását és boropüljék az újonnan elké
szült amorf kai gépeket.

Magas kitüntetést kapott az olasz Girotti 
tábornok, aki alpesi vadászai élén szemé
lyes bátorságával tűnt ki az albániai hegyi 
harcokban.

Gambré Dara szomáliföldi helység az oga- 
deni tenmsikon fekszik, a Mogadisetoból 
Ilarnarba vezető, úgynevezett „Királyok 
útján", 200 kilométernyire a tengerparttól, 
25 kilométerre északra Gurahaitól, 850 km- 
nyiro Ilarrartó'..

Az albániai harcokban kimagasló sze
lephez jutott a híres olasz Júlia hadowz 
tály, amelynek kötelékében harcol két ak
tív olasz miniszter is: EJottai kultuszmi
niszter és Zanetti szindikátusügyi mniifcz- 
ter. mndkettő zászlóaljparancsnoki béosz 
fásban,

A Magyar-Német Sajtótadédtó berlini 
hírszolgálata közli, hogy Rarold martaiba 
londoni rádióban felolvasta az új „hábo
rús" golfeznhályókat, amelyeket a rendkí
vüli állapotokra való tekintettel most ké
szített el a londoni golfklnb. Az új szabá
lyok 5-ik pontja így szól: ha egy labda 
az ellenség harci terékonysége következté
ben helyéről elmozdul, úgy a labda tulaj
donosának jogában áll azt ismét eredeti , 
helyére visszátenni. A 7-ik pont ezt mond
ja: annak e játekoenák, aki egy váratlan 
robbanás következtében hibásan üt, Jogá 
bán ál) az ütést moé’lwnélalúie.

Húsvétkor
SlkendAra Hu éapss) ... .. .. . <7«— P
MúittaíUredn: nip5s;   Úlü— P-töl 
Erdélyi körnt»zá« ......... m. - PÉr*

Jeléntkeete i» felviMgMíiíe

A Dúee, aki mint megírtuk, több napót 
töltött sz albán hadszíntéren, a tűzvo-nal- 
ban is meglátogatta katonáit. Mussolini és 
kísérete egy két gyorstüzelő, ágyával ., és 
négy iker-géppuskával felszerelt nagy ián
kon járta be a különböző arevonalakat, 
majd repülőgépen is megjelent számos 
frontszakasz fölött.

Hatalmas pontyot fogtak a me-eklenburgi 
Schwmn mellett az Oderában. A ponty 
gyomrában egy jókora etopper-óra volt.

A „Dagens Nyheter" a svéd élelmiszer
ellátás nehéz helyzetével foglalkozva, ki ke
rti Ih eteti ennek látja a húsfogyasztás korlá
tozását. A gabonakészletek szűkös, volta, 
viszont á tavaszi munkáknál a termő te: ü- 
letek sürgős megnövelését, teszi kívána
tossá.

A Quislfng-kormány a norvég rendőrség 
átszervezésére tesz előkészületeket. A rend
őrség két részre oszlik ezután: az eddigi 
osztályok mellé biztonsági szolgálatot szer
veznek.

Kellemetlen meglepetés ért egy családot 
inrbrücken közelében egy kis faluban. A 

Iád valamennyi tagja eltávozott hazul- 
. >1, elfelejtették azonban a disznóólát le- 

■ árni. Távollétük alatt a hízó, behatolt a 
'akáBba és az ott lévő összes függönyöket, 
ízén5’egeket, rohanemüeket szétrágta, illet
ve felfalta.

Minden alapot nélkttlöső álhir a londoni 
rádiónak március 11-én reggel 7 órá 41 
porckor kisugárzott jelentése, amely saerint 
két bolgár lovasezred átléixát jugoszláv te
rületre és letette a fegyvert.

ltJ katolikus tábori lelkészt tűntettek ki 
Németországban. 77 lelkészt a II. osztályú, 
32-t pedig az I. osztályú vaskereszttel tün
tetett ki a német hadvezetőség.

Hrens kikötőváros süket és süketnéma 
munkásai nevében Pápád opul ősz Száva 
munkás felajánlotta, szervezzenek, belőlük 
egy halálszázadot az ellenséges tankok el
len.

John M’ynaoí, az új lomdoni USA-nagy- 
kővot tiszteletére villásreggelít adtak e 
ezen Churchill poihárköszöntőjében hangsú
lyozta, hogy az Atlauti-óceánon meginduló 
csatát Angliának meg kell nyernie, mart 
éttől függ mindon. Német U-Bootokon kí
vül — mondotta — német páncélos cirká
lók is megjelentek az óceán nyugati fe
lén, túl a 42-ik hosszúsági délkörön és el
süllyesztettek magányosan hajózó gőzösö
ket.. Hajóveszteségeink emelkedtek, mond
ta, minden erővel azon, kell lennünk,, hogy 
csökkentsük a halálos veszedelmet. Egyre 
több torpedórombolót állítunk ezért szol
gálatba s tegnap kaptam a jelemtést há
rom ellenséges buvárhajó elsüllyesztéséről. 
Az Atlanti-óceán csatája sorsdöntő harc 
lehet! — fejezte be Churchill, majd Wynant 
nagykövet vá’aszbeozédében hangsúlyozta 
«us amerikai nép segítő készségét.

A Dardanellák ostromának és hősi vé
delmének 25-ik évfordulóját ünnepli a tö
rök sajtó, s úgy jellemzi ezt az eseményt, 
minit amely az új Törökország jövőjét ala
pozta még. Kiemelik a lapok, hogy Török
ország, mint egykor, ma is kösz vérét ál
dozni nemzeti függetlenségének biztosítá
sáért. A Dardanellák védelme tette lehető
vé, hogy Istanbnl, Thrácia és Anaitólia tö
rök maradjon.

A Royal Air Foree gépei Bréma és 
W.iÜielmáhaven fölött jártak.

A március t-én véget ért héten angol 
admiralitás-jelentés szerint 20 angol és 5 
szövetséges hájó Süllyedt el, összesen 98.852 
tonnatartalommal.

Ij«rd Halifax aa amerikai sajtónak nyi' 
latkooott aa amerikai hadiszállitmányolí 
óceáni biztosításának rendszeréről.

Ab angol földön állomásozó kanadai had- 
owztály háromnapos invázió-gyakorlatot 
tártott A manőveren a partraszállási letí«' 
tőségek elleni védekezést kellett a kana
daiaknak gyákórolnlok.

Három eltévedt delfint fedeztek fel a 
Maaa-ban. A vállalkozó szellemű állatok a 
tengerből úsztak föl a folyón, a parti Iá' 
kööság nagy öröm ára. A Ilttii gátnál I1' 
landóan százakra menő kíváncsi tömf'g 
és lesi az eddig még sohasem látott, bobó- 
kás, ritka vendégek minden mozdulatot- 

Mérgezett csalétek helyett altatószerrel 
kevert csalétket hasznúinak Norvégiában 
a vörös rók£k fogására. Az új csalétek bú- 
szwnn'-gy órára elaltatja a rókákat-



A MTI londoni
munkatársának tudósítása

Manchesterből
A karácsonyi vlilámtámadások pusztításairól

[ pok úgynevezett „északi kiadásait" 
: nyomják, továbbá az új városháza 
I csaknem épségben maradtak. A pusz- 
’ tulás másik középpontja a Miller 
Street, a város egyik fontos ipari ut-

| cája, ahol műhelyek álltak. Ezekből .___ .
I alig maradt valami. A legnagyobb I bezárták,

London, márc. 19.
A Magyar Távirati Iroda londoni 

munkatársa látogatást tett Manches
terben. Útjáról ezeket jelenti:

Anglia déli részében az országutak 
forgalmában túlnyomó többségben a 
katonaság vesz részt Lohdonból észak 
felé utazva a gépkocsink szinte vége
láthatatlan katonai oszlopokkal talál
kozik. Sátoros katonai teherkocsik kö
vetik egymást hosszú sorban, majd 
harekocsiszállítmányok következnek, 
•azután különleges kocsikon új és sérült 
repülőgépeket szállítanak, azonkívül 
katonai motorkerékpárok száguldanak 
minden irányban.

A levegőben minduntalan repülő
gépek zúgnák, bombázók, harci- 
gépc.k szállnak fel vagy érkéznek.

Mindenfelé repülőtereket látni, közü
lök sok hevenyészett, hogy a repülőgé
pekét lehetőleg szétszórtan tarthassák. 
Meg tehet figyelni új, hatalmas repülő
terek építését is. Egy helyen, ahol a 
sík terület leszállásra alkalmas, fa- 
törzsek hevernek szanaszét. Ezzel meg
akadályozzák áz ellenséges repülők 
esetleges meglcpetésszerű lészállását

Messzebb, északra, a. vidék képe bé
késebb, kevesebb katonaságot látni, az 
invázió elleni védelemre készített út- 
tprlaszok is ritkábbak. A modern autó
sztrádának készülő délrészaki országút 
kiépítését a háború miatt abbahagy
ták.

Az újságírók sűrű esti ködben ér
keztek

Manchesterbe, a légitámadásoktól 
legtöbbet szenvedett városok egyi
kébe, amely közel egymilliós lélek- ; 

számú nagyipari központ
Másnap reggel a ■ dérlepte utcákon 

végigvezetik az újságírókat a rombo
lások megtekintésére. A károk súlyo
sabbaknak látszanak a londoniaknál.

A halottak számát hivatalosan 
5M*ratesMk.

A város központi részének több pont-1 
ját több helyen szinte a féljsmerhetet-1 
tenságig elpusztították a bombák és a I 
nyomukban támadt tüzek. J

Manchesterben a legsúlyosabb „vil-1 
Jámtámadások" karácsony táján vol-I 
lak és kora estétől reggelig tartottak. I 
A helybeliek talán I

leginkább a híres gyapottőzsde | 
márványtermének pusztulását saj- I 

nálják.

Sééz Angliának ez volt a legnagyobh | 
rványterme. A közel 8000 tagot szám- I 
láló tőzsde ínost kisebb helyre költő-1 

•zött és a forgalom egyrésze kiszorult I 
az ú teára. Néhány többszúzados régi j 
épület annyira elpusztult, hogy hely- I 
reállltásuk lehetetlen. Épeit maradt dí-1 
szítóseiket múzeumban helyezik el I

Az áruházak, műhelyek, bankok, 
üzlethelyiségek tömegesen puaz. I 

toltak eL £
A város egyik főtérén — a Piccadily-1 
téren —■ szintén nagy a pusztulás. Az I 
egyik csatlakozó utcasor teljesen ro-| 
mokban hever. A hatalmas tárházak-| 
bán felhalmozott nagymennyiségű tex
tiláru tönkrement A téren most több 
emeletnyi magas

óriási daruk dolgoznák a romok 
eltakarításán.

A helyükön maradt házfalakat, ame
lyek beomlássál fenyegették, lebon- 
tetták- Ennek következtében tágas tér
ség keletkezett és az a szándék, hogy 
®»t meg is hagyják. ,

Manchesterben a legnagyobb káro
kat a tüzek okozták. A német repülők 
teár régen távoztak, amikor

a tárházakban lappangó tüzek a 
város több pontján egysnerre 

lángra lobbántak.
5 'kis terjedéeét nagyban előmosói- 

« arait Sláuadbeúi favázas és fu» 
Wa építkezés. A modem épületek kb 

kávékat szenvedtek; így a hatab 
újságpaloták, ahol a londoni la-

. >5.-.-RT.’":- . *-•> ||

. .. Washington, márc. 19.
Sümner Weíles külügyi ''alállámtit

kár kedden nyilvánosságra hozta, hogy 
lord Halifax brit nagykövet bejelen
tette egy német tengeralattjáró jelen
létét az Atlanti-óceán nyugati részén, 
az amerikai határvizekhez közel. 
Sumner Welles hangsúlyozta, hogy az

Istanbul, márc. 19.
Kedden tartották meg Jeruzsálem

ben az első próba-légiriadót.

„Zsidó" útlevelek 
Romániában

Bukarest, márc. 19.
(NST) A bukaresti, rendőrfőnökaég 

felhívást tett közzé, amely szerint ha
ladéktalanul jelentkezniük kell azok
nak a zsidóknak, akik román útlevél 
birtokában-vannak, A jelentkezés az 
útlevélosztályon történik avégből, 
hogy rávezessék az útlevélre a „zsidó" 
jelzést. A határrendőrség elkobozza 
ezentúl az olyan zsidók útlevelét, akik 
nem tesznek eleget ennek a jelentke-

útlevelükékl- elhagyják Románját

. Á ásódéra épületek H- 
tat szenvedtek; így * hatéi-

bonibakrater a® egyik külvárosban ke
letkezett.

A légi támadások következtében haj
léktalanul maradiakat magában a vá
rosban helyezték el és máshova telepí
tések nem történtek, ötvennél több ide
iglenes szállóhelyet létesítettek a laká
sukból kilakoltatottak részére. A gyer
mekeket a környéken helyezték el.

Az utcai forgalmat már nagyrészt 
helyreállították, de egyelőre nem lehet 
gondolni a romok teljes eltakarítá
sára.

A bombázások a közszolgáltatások
ban nem okoztak az egész városra ki
terjedő károkat.

I A szállodák és éttermek egyrészét 
bezárták,

Bombatámadások
Berlin, márc. 19.

Mint a Német Távirati Iroda érte
sül, a március 19-ére virradó éjjel 
erős német harci repülőkötelékek a 
közép- és délangliai hidiszempontból 
fontos célpontok ellen intéztek táma
dást Hatalmas tüzeket és robbanáso
kat figyeltek meg. A támadásokról 
közelebbi részletek még nem állanak 
rendelkezésre. (MTI)

Berlin, márc. 19.
A március 19-ére virradó éjjel az 

angol légierő támadásai, a Német 
Távirati Iroda értesülése szerint, fő
ként két északnémetországi kikötő
város ellen irányultak. A támadások 
csak a lakónegyedekben okoztak cse
kély kárt A támadások során keletke
zett tüzeket még az éjszaka folyamán 
eloltották. (MTI)

Az aní«alok aknákkal 
zárták el a Vörös-tengert 

leütése szerint az angolok a Bab-el-
M?ndéb-szorosnál aknákat raktak le 
és ezzel elzárták a Vörös-tengert.

Belgrád, márc- 19.
(Búd. Tnd.) A „Politika" londoni je-

Német búvárhajó 
az amerikai felségvizek 

közelében •x-w; m- ' ’ - ■

angol és amerikai hadi tengerészet ál
landóan .kicseréli értesüléseit és a 
szóbanforgó német tengeralattjáró je
lenlétéről éppen ezért már tudomás
sal bírt Viszont német csatahajónak 
az Atlanti-óceán nyugati részeibe 
való behatolásáról sem a haditengeré
szethez, sem az alállamtitkárhoz érte
sülés nem futott be.

2300 áldozata van Angliában 
az elmúlt hét 
légitámadásainak

Clydeside, Merseyside és Liverpool 
iparvidékei ellen irányultak, körül-

London, márc. 19.
Hivatalosan közlik, hogy az elmúlt belül ezer ember pusztult el’és ezer

hét légitámadásai során, amelyek háromszázan sebesültek meg súlyoean.
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Szirénapróba I Nyilas nyalókáért 
Jeruzsálemben _— fogház

Tavaly Szent István napján Győr
ben három gépszerelő, névszerint Tóth 
Károly, Vlach Rezső és Sáfár László 
enyveshátú röpcédulákat ragasztottak 
a házak falára és üzletek ajtajára. Az 
enyveehátú céduláknak szövege ez 
volt: „Szálasával Hungarista államot!" 
A detektívek tettenérték őket és a győri 
törvényszék ötöstanácsa az állam és 
társadalom törvényes rendjének erő
szakos felforgatására irányuló izga
tás és sajtórendőri vétség miatt pénz- 
büntetésre ítélte a vádlottakat. Az 
ügyészség semmiségi panasza folytán 
az ügy a Kúriához került, ahol Tóth 
Károíy büntetését egy hónapi fog
házra, Vlach és Sáfár büntetését pe
dig fejenként 15 napi fogházra emel
ték fel. j

ARTINhSs

ÍHarc a nagyváradi 
Pannóniáért

I Szer ződésmegsziinlet esi per a szálló 
bérlője ellen

Nagyvárad, inárc. 19.
I Érdekes szerződésmegszüntetési pert 
l tárgyal a nagyváradi járásbíróság. Az 
| -ottani Pannonia-szálló tulajdonosa in- 
I dítóttá a szálloda, a kávéház és az ét- 
I terem bérlője, Nedelko János ellen, 

azon a címen, hogy
I a bérlő nem tett eleget szerződésben 

vállalat kötelezettségeinek.
A bérletnek is különös előzményei 

vannak. Alighogy Nagyvárad vissza
került Magyarországhoz, Nedelko egy 
a közelmúltban sokat szereplő közéleti 
előkelőség ajánlólevelével megjelent 
az illetékes hatóságnál és kérte, hogy 

| a Pannónia üzemét, amelynek vezető- 
| jét akkoriban mozdították el,' bérlet 
j formájában ruházzák reá. Meg is kap- 
■ ta a'bérletet a szállodai, éttermi és 
kávéházi berendezéssel és az anyag
készlettel^ együtt, amelyért meghatá
rozott időben megfelelő összegeket kél
lett volna fizetnie. Nedelko azonban 
nem teljesítette ezt a fizetési kötele
zettségét.

A vendéglősök és kávésok körében 
többizbén foglalkoztak a Pannónia 
bérlőjének személyével akiről megál
lapították. hogy előbb a MÉP és a 
Nemzeti Munkaközpontban próbált sze
rephez jutni, majd

megalakított egy valójában nem is 
létező „vendéglátó ipari kamara 

előkészítő bizottságot",
önmagát megtette a bizottság elnöké
nek és „pártfőtitkárnak" is. így szere
pelt a budapesti telefonkönyvben is. A 
Nemzeti Munkaközpont megkeresésére 
a budapesti főkapitányság vetett vé
get ennek a megtévesztésre alkalmas 
szereplésnek.

Nagyváradon érdeklődéssel tekinte
nek a szerződésmegszüntetési per és 
az ismert nagyszálló bérletének továb
bi alakulása elé. , '

<— Munkabíró lesz, ha a Szent Gollért-
Pezsgőfürdő gyógyvizében sportol!

Szépség 
recofit 

amely 30 év óla híres

| íme, egy bevált és időpróbát kiállott 
' recept pompás arcbőr elérésére

Még a legsötétebb, legdurvább arcbőr is 
puhává, tisztává, bársony-simává válhatik. 
A pattanások, tágult pórusok a az arcbőr 
egyéb hibái is eltűnhetnek. Próbálja ki 
ezt a receptet: keverjen, össze 1 dkg. tiszta 
tejkrémet (megolvadt állapotban) 1 dkg. 
ptaedigerált olívaolajjal. Kis mennyiségben 
ez a keverés nem gazdaságos, viszont ol
csón juthat ehhez hozzá — már kész álla
potban a nem zsíros Tokaion krémben; 
Megolvadt tejkrémet, olívaolajat tartalmaz. 
Kzek az anyagok egyéb értékes bőrtápláló, 
bőrápoló és összehúzó szerekkel vannak pon
tosan kiszámított arányban kombinálva. 
A Tokaion krém az arcbőrt üdévé és 
fiatallá varázsolhatja. Egy nő a követke
zőket írja: „Miután a Tokaion krémet rö
vid ideig használtam, arcbőröm annyival 
tisztább, üdébb és vonzóbb lett, hogy sze
memnek is alig mertem hinni". Próbálja 
ki » fehér, nctn z^ros Tokaion krém Idő- 
ppőbét jdáHt és bevált reérptjít a tiszta 
arcbőr elérésére. Visszakapja pénzét, ha ez 
UteslWs szerinti használat nem honná meg 
a joggal várható eredményt.



Poígáríány, kötéltáncosnő 
és í^gyóember 
lesz Szeleczky Zita

a Nemzeti Színház dán darabjában
Szombarton, este mutatja bo a Nemzeti 

Színház Svend Borberg dán író „Hol az 
igazság?" című fantasztikus játékát, amely, 
& színlap szerint, „holnap történik, egy el
képzelt országban". A darabban Szeleczky 
Zita kettős, sőt, mint ma reggel tőle értesül
tünk, hármas szerepet játszik.

— Polgári kis úrilánynak kell lennem az 
érdekes darabban, aztán cirkuszi kötéltán
cosnőnek, majd meg kígyóembernek. Ez 
lesz életem első férfiszerepe. Három életem
ben ugyanazok a problémák ismétlődnek 
meg, ugyanazok a helyzetek állnak elő, 
mint egy szimbolizálva, hogy az ember nem 
tud szabadulni sorsától.

—■ Az egyetlen, ami örömömet elrontja, az, 
hogy — mint már annyi premierem előtt. — 
megint berkedtem, ingflunzás vagyok és. is
mét meghűléssel is kell küzdenem a szerep 
nehézségein kívül. Úgy látszik ez a sorsom s 
nemcsak a darabban, de az életben sem tu
dok a sors, illetve a pech elől menekülni...

A „Hol az igazság?'* főpróbája pénteken 
délelőtt lesz, addigra remélhetőleg Szeleezky 
Zita is kiheveri sorsszerűén ismétlődő meg
hűléséi,

cxievbeit kéizüJ 
„dl tizedik kérő"

Megírtuk tegnap, hogy először dolgoznak 
együtt társszerzőként Ií ar sány i Zsolt 
és H uny ad y Sándor. Hunyady Sándor
nak egy, a rádióban nemrég felol
vasott novelláját dramatizál
ják a Vígszínház tavaszi műsora számára. 
Klasszikus, zeneszerzők műveinek beiktatá
sával zenés vígjátékot csinálnak a 
novellából, amelynek „A tizedik kérő" 
volt a címe s ez lesz színpadi formájában 
is. A két kitűnő író a napokban három 
n a p r a Egerbe utazik s a kész darab
vázlat alapján ezen a három napon, éjt 
nappallá téve, megírják a vígjátékot. Mind
két iró, saját bevallása szerint, igen nagy 
örömmel készül az első közös munkára.

Magyar írók müvei 
— arab nyelven

A magyar írók antológiája jelenik meg a 
közel jövőben arabul Kairóban. Bibó La
jos, Bíró Lajos, B a b a y József, Földi 
Mihály, N y i r ő József és Tamási Áron 
egy-egy elbeszélését fordítják le arab nyelv
re, továbbá a Keletet megjárt írók közül 
M á r a i Sándor, B e n a m y Sándor és 
Nagyiványi Zoltán egy-egy keleti tör
ténete szerepel majd az antológiában. Poé
táink közül József Attilát, Sértő Kál
mánt, Erdélyi Józsefet és Weörös 
Sándort fordítják arabra.

MOSZKVÁBAN <IS BEMUTATTÁK 
Hauptmann ,jN api em e nt e előtt" című 
darabját. A Wachtangow-szinházban került 
színre s az orosz színészek abbeli igyeke
zetükben, hogy a darab német levegőjét 
lehetőleg hűen visszaadják a színpadon a 
német „éra u“ és „F r aul e i n“ megszó
lításokat is megtartották, a fér fi főszereplő 
pedig, — aki nálunk Csortos volt, — Haupt- 
mann-maszkot csinált magának.

VALAMENNYI NÉPSZERŰ MAGÁN- 
SZINHÁZBELI SZÍNÉSZ FELLÉP azon a 
díszelőadáson, amelyet jövő kedden, Gyü
mölcsoltó Boldogasszony napján, délután 4 
órakor rendez a Vígszínház T a r n a y Ernő 
emlékezetére. Harminckét kiváló színész 
szerepel ezen a műsoron, amelynek beveze
tőjét Har sunyi Zsolt írta.

KAMARA VARIETÉ
j.—' = Tel. s 119-863. =

Csütörtökön, március 20-án ‘/.9-kor 
először

ERDtLYIMICl

Bethlen 'Margit grófnő 
előadóestje: 

Azok a régi jő erdélyiek**
A Magyar Irodalom és Művészetpártoló 

Egyesület rendezésében gróf Bethlen Mar
git „Azok a régi jó erdélyiek" címmel már
cius 24-én, hétfőn este 7 órakor az Országos 
Kaszinó sárga termében (Scmmelweis-u. 3.) 

erdélyi iskolásgyermekek ingyenes 
könyvellátása javára játékonycélú felolva
sást tart.

MOZI
Szökevények, ('tó, ‘üli, 

-aS, ,210. v. ‘tó-kor is) — ALKOTÁS (355-374)- 
A kismama. ('/<4, ‘/<6, 'tó, ’/ilO, v. '/,2-kor isi — 
ANDRÁSSl’ (124-127): Nápoly a csókok a tüzé- 

í-7 /*6;.'18’ ■/,i0’ szf 2- 4- 6’ 8’ ’«■ v. <1. e. 
Mi i, ’,.12, ’tó-kor is) - ASTRA (1Ó4-422): Mene- 
k™ asszony, ('tó; >/,«, »/^ >/<w, v ls) _

— A budapesti II. kerületi Érseki Katoli
kus Gimnázium Diákegyesülete március 
20-án, csütörtökön este fél 7 órakor tartja 
rendes évi közgyűlését a gimnázium tanári 
termében. A közgyűlés után társasvacsora 
lesz a Pálffy-téri Kakaskapu-vendéglőbeín.

— Csütörtökön este fél 9-kor' mutatja 
be a Kamara Varieté idei szezonjának leg
gazdagabb műsorát, amelynek címe: Pesti 
szimfónia. Primadonnája: Erdélyi MicL Fel
lépnek a színház összes tagjai: Baffay 
Blanka, Dolly Hopkins, Borosa Géza, Hal
mai Imre, Balassa János, Balázs János.

— Budapest Székesfőváros Gázművel Ön
képzőköre március 20-én, szombaton este
8 órai kezdettel nagyszabású klasszikus ma
gyar hangversenyt rendez a Zeneművészeti
Főiskola nagytermében. Műsoron: Erkel.
Kodály, Harmat, Liszt, Vásárhelyi, Közre-
műköcinek: Szabó Ilonka, a m. kir. Opera
ház tagja, ifj. Váczi Károly zongoraművész,
az Önképzőkör ének- és Zenekara Endre
Béla és -Müller Antal karnagyok vezénylé
sével. Jegyek 1—5 pengőig az Önképzőkör
vezetőségénél (VIÍI., Tisza Kálmáu-tór 20. 
Tel.: 146—037) és'esto a pénztárnál kapha-

(133-034): Elnémult harangok, (‘tó, 
(3í4 ÍKU0’ F" ti-’-' i/a.’k0r ~ BELVÁROSI 
(3M-O6.J): Az ifjú Edison. (4, 6, 8, 10, v. jobb
t- 2, 4. 6, 8, 10, bal t. 3/«3, 8/<5, 3A7,’S/4Ö)’ — BEL- 
üzente81 (1hKossuth Laj°s azt
Színes•lfíi m'HMada’ Bev<»"|Iás Bulgáriába. 
?rln.eáSA,.ra ?“!“• M»eyar. Ufa, Luce % FőiSpines rajzfilm. Magyar, Ufa, Luce Fox

■ I (EOiyt. lő—24 óráig) — BÉKE (291-
■ ,W: Alcazar. (5, 7, 9, v. 'tó, 'tó, v-ii i/2o’ ('tó' ‘7 ^OP°1?«AF (M9-5K): Zárt 'tárgyút

I 1.', tó. tó, tód, v. ’/ílű. ‘/2I2 >/--2-ko„ ; ■>
I vJ?0* ?iWAY Balala'jka. ('tó, </•«,
I ír,] ion0, zi’ t' . r!’kor. ,’6> ~ BUDAI APOLLÓ 
I (351-500); Zárt tárgyalás, (‘/«5, 3/,7 9 v

Madárrf’<H'8L Í1") .?ArIT0L (134-3.il):’ Kék 
dl’ l!Sé ?8’ /,W) ~ CASINO 

’ I 3/o ?' A- nlugatl győzelem. (5, 1/,s. :
’'inr C'S) 7 CTTY (’U-DO): Zanxibar.

I '*ip, szomb., vas. ’/D-kor is) _ - CORSíí| (18-28-18): BűnhOdés. (Hétk. ’/afi, >/i8, '/-lő sz 
I vasárnap ’/H-kor is) — CORVIN (138-9881-’

Hazajaro lélek. (»/j4, y,S, ‘álO, v. V^kor
' | 77„ (425-644): Szökevények.

’ l8.’. /’10, v’ 2’ 4' 6- 8- - BÉCSI
I A“pang:, a fekete szultán. (’/sG, V28

M1’% 8z;-.y-.yo-kor is) - ELDOKÁDÓ (133-171): 
I í-1. e4szakaja. (4,T5, 8, 10, v. 2-kor is) —
I i/ < </jtU4-502): Notredamel toronyör. (Hétk.
I /=4’t4 „U. 8’, tó’ vasárnap 1, >/<4, ’/z6, ’A8, 10) 
I »/’- rTÁJRA (Kispest, 146-702): flrömapa. (Hétk. 
I ,.ya«árnap '/<2, ,’/<4, */<6, >/<8, V<10) —
I KORÚM (189 543): Ma, Tegnap, Holnap. (>06, 
I vas., finn. >/<44-kor is)
i , GLÓRIA (427-521): Zárt tárgyalás. (Előatlá- 
I sok kezd. hetk. >/:5, ’/<7. 9. szomb. >M. </j6. >/tó 
I >/elO. v. ’tó-kor is) — HÍRADÓ (222-499): Clga- 
I rettafüst. Intim-Híradó. Bevonulás Bulgáriába.

Színes rajzfilm. Magyar. Ufa, Luce és Fox 
Híradók. (Folyt. 9-24 óráig) — HOLLYWOOD 

I (223-003): Szeressük egymást. (>/:4. >/»6, >/:8, >/:10 
I v. ‘/.2-kor is) — HOMEROS (296-178): Duna- 

partl randevú. (’/.5, 7, >/40, ez. >/:4-tőI. v. ■/:2-től 
I — IPOLY (292-626): Zárt tárgyalás. ('/s4,

/íS’ --0’ v’ is) — JÓZSEFVÁROSI
I (134-644): *Zart tárgyalás. (>M, ‘/rf, >/:«, i/.m v 
I '/.-2-kor is) — KAMARA (423-901): Tóparti Iá- 

tomás (11, 2, 4, 6, 8, 10) - KORONA (353-3.18): 
Hétszllvafa. (>/:4, Vs6. >/:8. >/:10, v. Ő^-kor is) — 
KULTUR (386-193): Hétszllvafa. (5. >A8, >/(10 v. 
’ 2’ S/Í4L3t£ ??,8, W— LLP.YD/-H11-994): Nem 
gyerekjáték. (>/»4, ‘/jfi, >08, '/ifo, v. >/:2-kor isi -> 

I NYUGAT (121-022): Zárt tárgyalás. (>/s5, 7,
1X1?’ fiz- 4’ 6- 8’ 10 * * * *> v- 2> 4. 6, 8, 10) — ODEON 
I f??2'',8,5?1. Zárt tárgyalás,.,(';/í5,r V<7. sz. 'l:i;

í'ol v- '-'^-kór-is) — OLYMPIA (423
1/^:,^?okeí^?.yek- (11’ 2’ 4. 6. 8. 10) OMNIA 

I (130-125): Eltűnt egy asszony. (5, >/<8, >/s10, 
6Z,- v. 4, 6, 8. 10) - ORIENT (114-926): Hét- 
srilvafa. (>/t4, V36, >08. >/.10, v. >/:2-kor is) — 

I OTTHON (146-447): Szökevények. (>/í4, -‘/jfi; >/<R, 
>/<10, v. >/<2-kor is) — PALACE (221-222): Árvíz 

I Indiában. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — PÁTRIA (145- 
I 673): Eladó birtok. (4, 6. 8, 10. v. 2-kor is) — 
I PHÖNIX (223-242): Kacagó esték. (11, 1, 3, 5, 

</.8, VslO) — RADIUS (122-098): Iréné. (>/:6, >/:8, 
’/.lO, ez., v. %4-kor is) — REX (228-020): A 
fekete álarcos. ('/t5, s/<7, 9, sz. >/M, */s6, */z8. >/:1O, 
v. >/:2-kor is) — KIÁLTÓ (224-443): Zárt tárgya
lás. (11, 1, 3, 5, >/.8, VrlO. v. 10. 12, 2, 4. 6, 8, 
10) — ROYAL APOLLO (222-002): Olaj város. 

h(>/.5, 7, VrtO, sz., v. 2-kor is) — SAVOY (146- 
040): Eladó birtok. (*/s4, 'M. >/»8, */rl0, v. Vá-kor 
is) — SCALA (114-411): A Manderley-ház asz- 
sz.onya. (>/s5, 7, *M9, szomb,, vas. 2-kor is) — 
SIMPLON (268-999): A repülő ördögök. (>/:4, 
’óö, ’/s8, ’/.lO, v. ‘tó-kor is) — STEFÁNIA 
(Kispest, 349-338): Bel Ami. (5, 7, 9, v. ‘/s2, 
‘M, 'tó, '/s8, V.-10) — STÚDIÓ (225-276): Pekingi 
lány, (lil, ‘tó, ‘M. ‘tó, ‘/:8, ‘/»10) — TIVOLI 
(225-602): Zárt tárgyalás. (11, ‘tó, s/<4, 5/<6, ’/<8, 

l */il0, v. ’/.2, •/<4, ’tó. ‘/iS, ’/<W) — TÚRÁN (120- 
C03): Szökevények. (11, ‘tó, 4, 6, 8, 10, v. 10, 2, 
—■ URÁNIA (146-046): 5, ’//8: A nyugati győze
lem. ‘/zló díszbemutató: Európa nem válaszol. — 
VESTA (222-401): Zárt tárgyalás. (11, ‘tó, ‘tó. 
‘tó, ‘tó, ‘/ílO, v. 11, 2, 4, 6, 8, 10) — ZUGLÓI 
(296-309): Vigyázat, kém! (5, ‘tó, VílO, 6Z. 4, 6, 
8, 10. v. 2, 4, 6, 8, 10)

Minőség AAAirhíicr wődiá | Csere I Lonqavox 7,a Márlta Gramefon! Részit! MWi OrM«fo.L4 a

Vittorio Rossi: Óceán
2196 tonnás norvég gőzösön hajózik a 

szerző, de a könyv még sem utinapló, ha
nem ezer és egy élmény, drámatöredék, 
tengeri idill és tragédia, színes és mély, 
költői és megrázó gyűjteménye, röviden: a 

hét tenger balladája. Vittorio Rossi 
és szereti a tengert, könyve élmény
szépséges örök honvágya az ember
legősibb elem iránt. Kemény férfi

tűnnek fel és mul- 
a hullámsírban, a sósviz lehellete 
a könyvet, amilyent még keveset 

Tengerről, Brelich Májio fordítása 
munka, a kiadás a Fra'nklin-Tár-

keserű 
ismeri 
szerű, 
nek .a
sorsok, gránit jellemek 
nak el 
lengi át 
írlak a 
művészi
sulat érdeme, (kr)

Ma... Tegnap Holnap...

I-77“——— lobogó szenvedély, for-Maayar film hirtolen felloban<’élet. 
vagy drámai játéka pereg le előttünk eb
ben a filmben. Három rendkívüli ember sor
sát látjuk kis, mozaikszerű részletekben, 
művészin, franciás finomsággal. A..„Ma“: 
a szerelem láza. „Tegnap": a kiegyensú
lyozott múlt. „Holnap": az ismeretlen jövő. 
Szilágyi Szabó Eszter forró asszonyiságá- 
ban a magyar filmek álomasszonyát eleve
níti meg. A belső átélés mélysége, szenve
délyben és tűzben fogant varázslata a ma
gyar filmek jövő nagy színésznőjét csillog
tatja meg. Somlay Artúr egy világhírű or- 
yostánár szerepében az érett férfi minta
képét. adja. Jávor Pál pedig a halállal és 
a halálos szerelemmel küzdő embersors drá
mai megszemélyesítője. A Ma, Tegnap, 
Holnap egyik legjelentősebb és legszebb 
alkotása az évad magyar filmtermékeinek, 
melyet különös siker mellett a Fórum film
színház mutat be.

Német film

Eltűnt egy asszony
Szívesebben vettük volna, 

_______________ha mindjárt leánygyer
meke is eltűnik; vagy vele együtt; ott nyom
ban, a helyszínen, vagy valamelyik kórház 
megfigyelő szobájában, ebből a szokatlan és 
enyhén szólva is „meglepő film-készítmény
ből". Így ugyanis logikusabb az. illogika, 
amely mint valami dudva borítja el a. film 
„különös" meséjét. Az viszont teljesen lo
gikus, hogy ily esetben, — ha már jobbra 
nem telik — adjanak inkább egy kis „gen- 
get", vagy „Wild Westet" valamennyien 
jótitían JarÜnli. ÍOninia.) •* 17

"'■',1’ÍEdéA',enenféT':-/ l
Martonffy Emil a napokban kezdte meg 

új filmje forgatását. Á jeles rendező a tech
nikai trükkök egész tárát vonultatja föl a 
vidámság szolgálatában. A burleszkesemé- 
nyek kacagtató lavinája indul meg azzal 
a jelenettel, amely most van a forgatógép 
előtt s amelyben a fl’m három főszereplője, 
Szeleezky Zita, Kiss Manyi és L a t a- 
bár, zordon arccal és elkomorult szívvel, 
éppen valami bősz haditervet eszeinek 
sorsuk és a film derűje érdekében.

ki:

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: D. u.: Bűvös vadász (4). 

Nincs előadás. — NEMZETI: Niskavuori 
szonyok ('tó). — KAMARA: Kaland (’tó). — 
MADÁCH: Négy asszonyt szeretek (’tó). — 
VÍG: Féltékenység (’/<8). — MAGYAR: Gver- 
gyói bál (’tó). — MAGYAR MŰVELŐDÉS 
HÁZA (Városi Színház): Vitéz lélek ('tó).
— FŐVÁROSI OPERETT: Fityfiritty (*/.8).
— ANDRASSY: Ne játssz a szerelemmel (8). —
PÓDIUM (a Pesti Színházban): Tekintettel 
arra-- • í’7*9)- ~ ERZSÉBETVÁROSI: Nehéz 
ma térhez menni (‘/<6, 8). - JÓZSEFVÁROSI- 
Bankó Pista nótafája f/ifí, 8). — KISFALUDY- 
ORFFITM a!raik (,/,S 8)- ~ KOMÉDIA
UKKKUM: Kassner, a varázsló í'/<9). _ KA
MARA VARIETÉ: Tabáni álom (’tó) _
ROYAL VARIETÉ: Royal Bál (9). '

Este: 
asz-

RÁDIÓ
1941 MÁRCIUS 19, SZERDA 

BUDAPEST I.:
rr a marhából konzerv lesz “HLeílVftel77 16'45: SS - 17:

szlovák és ruszin nyelven. — 17.15* X 
Rádió S^alonz&nekara. •— 18: „Hadviselés a 
-’ai8a^aK-‘L I/tanSn.’!a5r Jmre "y” altábTO^ 
íjnI ^CT-a pveJJCS énekel, zongorakíséret-
vei. — 19: Hírek magyar, német és román Sain- Kemény Ako., jazz-zong”ra-
szarnai. — 19.35: .Magyar önismeret." — 19 49: 
lleményik Sándor verseiből előad Major Ta-

— Az Operaház Zenekara. — A szii- 
netbeii kb. 20.55: Külügj'i negyedóra. — 21.49: 
Hírek. — 22: Cigányzene. — 23; Hírek német, 
2. „ansot 1'6 francia nyelven. — Utána kb. 
Za.25: Tanelemezek. — 24: Hírek.

BUDAPEST II.:
18.30: Olasz nyelvoktatás. — 19: Bészkárl- 

zonekar. — 20: Hírek. — 20 19: Szólógordon,ka- 
szonata, Előadja Magyar Gábor. — 20.45:
Tatay Sándor elbeszélései. — 21.15: Táric-
lemezok.

X A Rákosi-díj jelöltjeinek csoportjai 
tegnap végezték el zárógalopjukat. Ba- 
lance, Aratás és Ringató együttes munká
jában Balance keltette a legjobb benyo
mást. A Dobverő—Aibula—Fu!'ó.bolond trió 
a leírt sorrendben végzett, de Albula és 
Futóbolond bármikor elfuthatott volna az 
élen haladó Dobverő mellett. Bogáncs és 
Dicséret közül az utóbbi bizonyult jobbnak. 
A verseny többi résztvevője Alagon vé
gezte az utolsó munkát. Taifun igen tet
szetősen dolgozott Muci és Ary társasága* 
bán, Síher pedig Marchenoir és Le Bambi- 
nóval végzett munkájában bizonyult a régi 
kitűnő és gyors ugrónak. Addio Maré és 
Hall Gani külön-külöh dolgozott. A naffJ 
versenyt vasárnap futják Megyeren.

yjpssí készül a válogatott 
mérkőzésre

Serény munka folyik az újpesti stadion
ban, ahol vasárnap délután magyar és 
jugoszláv válogatott csapat mérkőzik. A 
pálya feldíszítve várja majd a közönsé
get, amely a rendkívül olc-só helyárakat 
tekintve, bizonyára nagy számban látogat 
el Újpestre. A Beszkárt a közönség ké
nyeimé érdekében külön villamosokat in
dít a B'erlini-t'érről s a meccs után szintén 
külön kocsik hozzák vissza a városba.

A baráti Jugoszlávia válogatott labda
rugóit szeretettel fogadja a magyar sport
közönség s remélhetően hasonló baráti fo
gadtatásban lesz részük Belgrádban is a 
magyar válogatottaknak, Á jugoszláv szö
vetségi kapitány tegnap kijelölte a válo
gatott keretet, a sok sérültre való tekin
tettel azonban a végleges válogatást elha
lasztotta.

Szombaton reggel érkeznek 
a jugoszíávok

A jugoszláv b) válogatott csapat tagjai 
csütörtökön gyülekeznek Zágrábban, ahol 
csatlakoznak hozzájuk a spalatói játéko
sok és pénteken este indul á társaság Bu
dapestre, ahova szombaton reggel érkezik 
meg. A vendégeket a pályaudvaron az 
MLSz kiküldöttei fogadják.

Magyar vívók Milanóban, 
olasz vívók Budapesten

Milanóban ma mérkőzik a magyar és a2S 
olasz vívócsapat. Mind a három fegyver
nemben kót-két vívó mérkőzik s valamennyi 
eredmény sziámiit a csapatversenyben. Ilyen 
összeállításban igen bizonytalan a csapat
verseny kimenetele, mert ha a kardvívás
ban le is győzzük az olaszokat, a tőrvívás
ban kikapunk s kérdés, hogy tudunk-e pon
tot szerezni a párbajtőrvívásban. A ver
senyt az .elmaradó Tersztyánszky emlékver
seny helyett rendezik az olaszok. Szomba- 

„ton Torinóban lesz a milánói, mérkőzés re- 
vams-a.

A magyar válogatott csapat olaszországi 
vendékszerepTésévol : csaknem' egyidejűén' aa 
olasz főiskolás vívók Budapesten mérkőz
nek a magyar főiskolásokkal. Ez a verseny 
már kedvezőbben alakulhat számunkra, 
mert a három fegyvernemben kiilön-külön 
csapatok mérkőznek. Az olasz főiskolai csa
patban szerepel Pinton is, aki ma még Mi
lánóban vív s csak a verseny uitán utazik 
Budapestre, ahol az olasz főiskolai kard- 
és tőrcsapatban szerepel. A. magyar-olasz 
főiskolai csapatmérkőzéseket vasárnap dél
után rendezi a MEFSOK a Műegyetemen.

EZER PENGŐRE biztosítja a Kerékpáros 
Szövetség valamennyi tagját kerékpár 
használata közben előforduló halál, vagy 
baleset esetére. A versenyzők örömmel fo
gadják a szövetség biztosítási akcióját. A 
biztosításban azonban nemcsak a verseny
zők vesznek részt, hanem a szövetség vala
mennyi tagja, még a pártoló tagok is, akik 

. évi 2.50 pengő tagdíjat fizetnek. A szövet
ségnek tagja lehet nemre és felekezetro 
való tekintet nólSül minden 16-j60 éves 
magyar kerékpáros. Felvételre délután 5—8 
óra között lehet jelentkezni a Millenárison.

VÁLOGATOTT TENISZEZŐINK vasár
nap utaznak Portugáliába. Az utazáshoz 
minden előkészületet megtettek s már c alt 
a portugál vizűm hiányzik útlevelükből.

4 | Rákóczbút 49
Tel. 8 144--93?._
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Zöldre van a
Tekintetes Szerkesztőség!

Ha esetleg nem jutott volna még szi
ves tudomásukra, úgy készséggel köz 
lom. hogy a Pujságban tegnap a kö
vetkező kis hír jelent meg:

„A pártvezető testvér elrendelte, 
hogy valamennyi tisztségviselő, köz- 
ponti kiküldött és országgyűlési kép
viselő-testvér a szervezetek hivatalos 
látogatása alkalmával feltétlenül zöld 
ingben jelenjen meg.“ „.... amennyiben 
valaki ennek a rendel közősnek nem 
tenne eleget, (Elképzelhető a rögtaga- 
dás? Csőd, Ján.) — úgy az illető nevét, 
az eset megjelölésével, közvetlenül je
lentsék a Pártépítés vezetőjének*

Nos. hát ez az! Iszonyatos még a 
gondolata is annak, hogy a Hűséges
ség házában akadnának olyan több
felöl jött ikertestvérek, különféle tiszt
ség- és egyéb viselőtök, kiküldöttek, 
Lohívot-tak és félreállítottak, akik egy
szerűen, niimix-dirnix semmibe sem 
veszik a Párt vezető testvér szigorú 
ukázát?!

Ezek most már végre komolyan ve
gyék tudomásul, hogy akármilyen 
hófehér, vagy másmilyen szokásos, 
rendes polgári viselctes ingben egyet
len tapodtat sem tehetnek, nemhogy 
hivatalos alkalmakkor jelenhetnének 
meg.

Ezenfelül a felhívás egy kicsit hiá
nyos. Minthogy csupán a zöld inget 
írja elő kötelező ruhadarabnak a ren
delet — a csizmát, nadrágot és egyéb 
alávalókat nem kell felöltani! Erre 
várnék, feleletet.

Különben sok dolga lesz a Párt
építőtestvérnek. Mert a kapuban egy 
titkos, nyíláson (majdnem úgy írtam, 
hogy: nyilason) keresztül valamelyik 
árulkodásra kötelezett nyilas-féltest- 
vér ezentúl naphosszat készíti számára 
a Bizalmas Jelentéseket. Egy ilyen 

; iratvalóságot sikerült megszereznem, 
íme:

„Jelenté*.

Ma raggal igen Sokáig senki eemm. jöt 
be a hűség Házába. Végre beslisszolt, egy 
Pasas, akin nemhogy Zöld, de somi nő Ing 
nem volt. Kirúgtam. Kftsőb tőben jötekk, 
de egylkőjükön sem volt zöld Ing. Kérdé
semre azat felelték, hogy Nekik nem muszájj 
mostaiMiában zöldben járni, mert ők kis
pestiek. Az Okot nein tudom, de igaz való
ság, hogy így történt. Déliedé látom eggy 
országgyűlési képviseli# tcslvérrt. Akin 
márr nagyon fakó volt a zöld. Lasan-lasan 
egészen elveszti a színét és újra olyan lesz, 
mint volt. A nevét nem mertem felírni, 
mert én Már ismerem az eszmevédellmi 
Csoportot, Délután 14 há 21 perekor jöt a 
I’ártvtzzető Testvérei Neki vélt méregzöld 
inge. Ezért nőm írom fel a nevét. Nemso- 
kúrra, 14 há 27 perékor, távozott. Jellen- 
t-m, hogy Kránimermayer Ottó testvérem 
ingó moeás előtti állapotban van. Jellen- 
tem, hogy Zlller Ottokár 'testvérem ingé ko
pott. Jelien tóm, hogy Sclilplinger Franci 
inge nőm egyöntetű zöld, itt-ott gyanús er- 
redetfl sötótebb pettyekkel clkk-cakozot. Vé
ge.! jelentem, hoty más jellentoni vallóm 
nincs.

Kapnörséges IIT-nyilas/*

*
Kedves Szerkesztő Ur! Amint, látja, 

« tahát ilyen következményekre, hásonló 
eredeti jelentésekre vezet a jövőben 
mindem alkuloih, amiket valaki nem 
lést ölegét a Rendelkezéseknek. Jó 
Esz tehát mielőbb lehetőleg totalitás- 
r.lapon zöldi tani aa ingeket.

btóg osak egyet ajánlok: zöld ingtam 
nem jó estefelé az Andrássy-út fái 
matt sétálni. Ott sok a veréb. Es ha 
pöttyök teamek. akikor a portás-test
vér felírja az illétő ©övét, magjélöli át 
esetét és tthl-
Jent Eéj ©wMryaw m olya© e*ét «gr- 
Magában is.

Csodálkozó János

TAVASZ BERLINBEN
Kis képek a német fővárosból

Berlin, március 19.
Az első szép tavaszi napsugárra Ber

lin. utcaképe is tavasziba öltözött. A 
Kurfürsiendamm széles járdáin egyik 
napról a másikra megjelentek a cuk
rászdák és kávéházak asztalai, székei 
és a déli időben, a verőfényes napsü
tésben a fatalpú női cipők kopogása 
úgy hallatszik, mintha ezer és ezer 
harkály kopácsolná az aszfaltot

Németországban a nőik százötven 
pontból — a ruhajegyen ugyanis száz
ötven pont van — kell hogy öltözköd
jenek. A télikabát és bunda eltakarták 
a régi, páréves ruhákat és most, hogy 
a meleg napsugár a bundákat leikény- 
szerítette a nőkről, látszik csak, hogy 

milyen leleményesen, ügyesen és 
szellemesen oldják meg Berlin 
divathölgyei a tavaszi ruhapróblé- 

mákat.
A férjek régi zsakettje és kopottujjú 
zakója vígan sétál ma a Kurfürsten- 
danimon, mint az elegáns, társaság
beli dáma legújabb kosztümje. A kosz
tümhöz mint blúz, remekül használ
ható egy-két átalakított, néhány ránc
cal, húzással divatossá tett teniszing. 
A harisnyakérdés csak a túlzottan 
igényeseknek, akik még ma is ragasz
kodnak a hernyóselyemhez, szívfájda
lom, mivel a százötven pontból bősége
sen fújta a jómincegű egységharis- 
nydra. A legtöbb berlini asszony csak 
a kalapokra panaszkodik, mivel azok
ra nem vezették be a jegyrendszert és 
mivel a kalapok árai a formákkal 
együtt mindjobban emelkednek.

A német férfiak, akik nem olyan 
hiúk, mint az asszonyo>k, régi garde- 
roibjaik darabjait felhasználva, rende
sen és ízlésesen, ha ugyan nem is leg
utolsó londoni szabás szerint öltözköd
nek.

Az üzletek kirakatai — ugyanúgy, 
mint a háború előtt, — ízlésesen, 
művészettel vannak díszítve, ahol 
nem az a fontos, mint Pesten, hogy • 
töméntelen árut halmozzanak fel, 
hanem az, hogy azok a darabok, i; 
amelyek a kirakatban vannak, íz
lésesen és harmonikusan öltöztes
sék az üdét üvegabiakos benyílóit 
A ruhaüzletek kirakataiban az árak 

mellett ott állnak a kis táblácskák, 
hogy az illető áru hány pontba kerül, 
az ékszerészüzletek drágaságai és ne
mes fém tárgyai mellett ott látható, 
hogy hány gram ezüstöt vagy aranyat 
kell beadni és az élelmiszerkirakatok 
állványain rajnai és Mosel-borok mel
lett ott áll 25 márkáért a német whisky 
és a delikatesz-üzletekben az osztriga 
és a francia pezsgő.

Berlin ismert nagy áruházaiban, ha 
egyes árukban nincs is olyan nagy vá
laszték, mint annakelőtte, ha pillanat
nyilag vannak áruk, amelyek kifogy
tak, mégis az elárusító asztalok szinte 
végefogyhatatlan során mindenütt van 
áru. Talán legnagyobb kínálat

a lakberendezési tárgyakban, fa
faragásokban. lámpaemyőkben és 
kisebb-nagyobb dísztárgyakban 

van.
A világhírű német fém gyermekjáté
kok helyét, — emlékezzünk csak a já
ték villanyvasutakra, a leg’újabb típusú 
játék versenyautókra és ezer és ezer 
modern technikai játékra, — mindin
kább átveszik a fából készült autóbu
szok, művészi faragása kis fakatonák 
és háborús társasjátékok.

— Nagyszabású kutyabemutató a Mező
gazdaság} Kiállításon. A március 29-én 
megnyíló mezőgazdasági kiállítás kutya
csoportjában a Magyar Kutyatenyósztők 
Egyesülete Országos Szövetsége (Budapest, 
VH„ ískván-út 2.) és a Magyar EWeayéSz- 
tők Országos Egyesülete (Budapest, VIII., 
llákóczi-út 39.) irányításával az összes or
szágos és az egyes különleges kutyafajták
kal foglalkozó tenyésztő egyesületek nagy
számú kutyacsoporttal vesznek részt. A ki
állítson úgyszólván az összes, Magyaror
szágon található kutyafajta képviselve lesz.

FERENCJŐZSEF
KESERÜVIZ

A könyvkereskedések kirakataiban 
napról-napra újabb és újabb köny

vek jelennek meg.
Ezekre a könyvekre is ráütötte azon
ban bélyegét a háború. A szakköny
veken kívül főleg az angol világbiro
dalom elleni propagandairatok foglal
nak helyet, amelyeknek minden sora 
és minden betűje bizonyítja Német
ország jogait Európában és a gyarma
tokon. Néhány könyv foglalkozik Né 
metország történelmével és rengeteg 
folyóirat, röplap mutatja be a hábo 
rús Németország gazdasági erőit és 
fel készültségét A térképek, amelyek 
a háború első hónapjaiban olyan nagy 
kelendőségnek örvendtek, ma marnom 
oly divatosak, mivel minden német 
otthonban már van legalább tiz-tizen- 
két különböző, illetve különböző idő 
pontokból származó térkép.

Az ujságárusítókioszkok képe is nap 
ról-napra változik. Érdekes volt meg 
figyelni, amint

egymásután tűntek el a holland, 
belga, dán, norvég, román újsá
gok s amint egymásután jelentek 

meg újra német nyelven.
mint Deutsche Zeitung in Norwegc.:, 
Brüsseler Zeitung, sőt legutóbb már a 
Parisban megjelenő németnyelvű napi 
lap is ott díszeleg az állványokon. Az 
olasz lapok legtöbbje kapható, egy-két 
spanyol újság, néhány magyar lap, 
bolgár, jugoszláv és egy Berlinben 
megjelenő orosznyelvű hirlap. A ma
gazinok a háboruelőttihez képest ki
sebb oldalszámiban jelennek meg.

És végül a tavaszi körsétánk után, 
ha kiülünk a Kurfürstendammen a 
Mampe terraszára, ahol Berlin arany
ifjúsága fogyasztotta azelőtt ebéd
előtti aperitifjét, ma is telt házat ta
lálunk. A tavaszi kosztümben sütké
rező, sötétszemüveges berlini dámák 
mellett egy-egy psukaszürke • egyen-, 
ruha tűnik fel és néhány civil.

Berlinben, mint ezekből a ..képekkel 
is látható, minden nyugodt és mínden- 
ki felkészült az IPil-es tavaszra.

o. m. i.

Irta és Ds/4vánwi a -Zárt tárgyalás*1 j Zene: FÉNYES
rendezte; •'“UVuliyi WCZO írója és rendezője. ** A telié 

Főszereplók:
Tasnády Mária * Petrovich Szvetiszláv * Kiss Ferenc 
Táray Ferenc * Titkos Ilona * Somlay Artúr 
Greguss Zoltán * Rózsahegyi Kálmán * Mály Gerő 
Vaszary Piroska * Buttykay Emmy * v. Hajmássy Lajos 

URÁN i AMd este %10 órakor 
díszbemutató!

V A kereti! 
olasz parancsnok 

hősi halála
Róma. máre. 19.

(Magyar Távirati Iroda)
Az olasz lapok jelentik, hogy Or- 

lando Lorenzini tábornok, aki, mint a 
keddi hadijelentésből ismeretessé vált, 
Keletafrikában hősi halált halt, — a 
Kerent védelmező olasz csapatok pa
rancsnoka volt.

De Gaulle 
Gibraltárban

Lis&zabon, máre. 19.
De Gaulle tábornok kedden délután 

Gibraltárba érkezett. Útjának célja 
ismeretlen.

Bárányos Károly
— államtitkár

A kormányzó a földmívelésügyi mi
niszter előterjesztésére dr. Bárányos 
Károly miniszteri osztályfőnököt a 
földmívelésügyi minisztérium állam
titkárává nevezte ki. Ezzel a magyar 
köztisztviselői kar egyik legkiemelke
dőbb tagja és egyénisége jut az ége
tően fontos kérdések megoldásában ve
zető szerephez. Az az őszinte elisme
rés, amellyel kinevezését, úgy az ag
rárius, mint az ipari és politikai kö
rök fogadják, világosan mutatja, hogy 
az ország közvéleménye értékelni tud
ja dr. Bárányos Károly széleskörű, 
gazdasági műveltségiét, ritka szerve
zőképességét és céltudatos erélyét, 
amelytől a jövőben is sok nagyjelen-' 
tőségű alkotást várhatunk.

— Kevesebb liszttel is készíthetünk finom 
süteményeket. Ezt mutatják bo a Népmű
velési Bizottság Háztartási Telepén, a 
Gázmüvek VI., Vilmos császár-út 3. szám 

■ 'elátti' bemutatótermében. — 20-án, csütörtö
kön délután 5 órakor: Olcsó piskóta, mo
gyorós patkó, túrós kocka. Díszítések. — 
11-én, pénteken délután 5 órakor: Túrós 
kuglóf, diósszelet, almáslepény egységes 
lisztből, gusztinosók. Belépődíj az árvízká
rosultak javára 40 fillér.
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Vallomás a „rendvédőik** bűnperében

Roosevelt 
szabadságra utazik 

Nyllalltoxoll az európai élelmiszer* 
sxállíímány altról

Kiima József és társai államfelfor- 
gatási bűnügyében a büntetőtörvény
szék ötöstanácsa Héthelyi tanácselnök 
vezetésével ma tovább folytatta a vád
lottak kihallgatását. Német István ci
pészsegéd vallomásában elmondotta, 
hogy Iván Pál és Kiima említette, 
hogy ötven darab kézigránátot kellene 
elhelyeznie lakásán. Ő Klímától ezt át 
is vette, ha.zavitte Pomázra és előző
leg a kézigránátokat bezsirozva a sző
lőben, elásta.

Egyik este Iván és Klíma ijedten 
közölték vele, hogy baj van, mert az 
egyik társuknál Újpesten 150 darab 
kézigránátot megtaláltak és jó volna 
menekülni a rendőrség elől. (!) szállást 
adott nekik éjszakára és úgy volt

hogy másnap majd kiszöknek az or
szágból. Mivel pénzt nem tudtak fel
hajtani, ő adott nekik fejenki nt 20 
pengőt. Mivel valamennyire ő is bűn
részesnek érezte most már magát, Klí
mával és Ivánnal együtt ült fel vonat
ra, de külön kocsiban. Szentgotthárdon j 
szabtak le, át is mentek Ivánnal a 
határon, őt azonban, mivel nem tudta 
magát kellőleg igazolni, visszaküldték. 
Hogy Klímával mi történt, azt akkor j 
nem tudta még. Amikor azután Buda
pestre visszajött, önként jelentkezett 
a rendőrségen és beszolgáltatta a grá
nátokat. Rádi Sándor vádlott kihall
gatására került ezután a sor, aki ta
gadta bűnösségét. A tárgyalás tart.

Washingtoni, márc. 19.
(Német Táviraii Iroda) 

elnök szerdán tíznapos 
utazik. A sa jtóértekezlc- 
liogy még elutazás előtt

vélemény
a szovjet magatartásáréi

válaszolt, csak annyit jegyezve meg, 
hogy két búzaszállító hajó útnakindí- 
tása a megnemszállt Franciaországba 
küszöbön áll. Megkérdezték, eleget 
tesz-e az Egyesült Államok Írország 
kívánságának és szállít-e majd neki 
búzát és fegyvereket. Roosevelt kér
déssel válaszolt erre: hogyan szállít
son árut a hadiövezetben lévő Írország
ba. Amikor megjegyezték, hogy hiszen 
módjában van megváltoztatni a hadi
övezetet, Roosevelt csak röviden fel
nevetett.

A hajókaravánok kérdése került ez
után szóba és Roosevelt megjegyezte, 
hogy már régóta beszélnek arról, hogy 
milyen intézkedéseket tervez a hajó
karavánok védelmére, ő maga azonban 
mitsem tud ezekről a tervekről. Azzal 
az angol állítással kapcsolatban, hogy 
egy német tengeralattjáró az észak-

Roosevelt
, szabadságra 
ten közölte, 
központi egyeztető bizottságot jelöl ki 
a sztrájk-kérdések rendezésére. Tá
volléte alatt, mint- közölte, a föld- 
rnívelésügyi miniszter tervezetet fog 
kidolgozni arról, milyen élelmisze
rekre lesz szüksége Angliának belát
ható időn belül. Az angol közellátás- 
ügyi minisztérium egyik képviselője 
a-z Egyesült Államokba jön majd, 
hogy tájékoztassa az amerikai kor
mányt Anglia élelmiszerszükségleté
ről. különösen a. vitamintartalmú ter
mékekben mutatkozó szükségletről.

Arra a kérdésre, hogy Anglián kívül 
más államok is kapnak-e maid élelmi
szert az Egyesült Államokból, neveze- - - _
tesen Spanyolország. Roosevlt igennel I amerikai partok felé halad, Roosevelt 
felelt. Arra, hogy Franciaország ese- I kijelentette, hogy erről nincsen értesü- 
tében mi történjék, az elnök kitérően I lése.

Istanbul, márc. 19.
Az Istanboul című lap legutóbbi 

vezércikkében a Szovjetunió balkáni 
politikájával foglalkozik és a Kreml 
álláspontjával a balkáni események
kel szemben. Hivatkozik a lap a közel
múlt diplomáciai eseményeire, így 
elsősorban "arra a nyilatkozatra, ame
lyet. Visinszky helyettes külügyi nép
biztos Törökország moszkvai követe

Lemondott 
Indokína 

kormánysója
Tokio, márc. 19.

Amint kedden este politikai körök
ben nyilvánosságra jutott, Decoux 
tengernagy, Indokína kormányzója, 
bejelentette lemondását, amelyet a 
vichyi kormány tudomásul vett. 
Decoux helyét az afrikai Oran-tarto- 
rnány,, jelenlegi kormányzója, tölti be.

íj

V,

VESZEK
O11A"

ben! Biztos eredmény!
?

Nyomatott a Pallaa Irodalmi éa Nyomdai r.-L körforgógépein. (Felelte: Győr; Aladár igazgató.)

rMl

Nézze meg
Marion ruháit

Hungáriával szemben 
Türr István-u. 4.

ládában 16.80 P. II oszt. 11.30 P. 
ab itt, ntánvéttel. Ingber Majer, 

Kökényes, Kárpátalja.

Alapította:
DR. NADÁNYI EMIL

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

Telefon. 224—842.

BÚTOR
HÁLÓK, EBÉDLÖK, kombinált 
qaobák. — Választékunk óriási I — 
Araink olcsók. — Minőségért garan
tálunk. — RÉSZLETRE ISI

Bútorozol, szoba egy-két személy- 
nok kiadó. Salgóné, Wesselényi-u. 13.

szép tiszta Színházi Életet. Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket. 

Levélhívásra házhoz megyek.

Vörös Pál újságárus, 
KAIvin-tér közepén. 

Üzlet-, lakás-, raktár- és 

üzemhelyiséget sr 
minden bérért Pellner. 120 124.

ANGORANYUL
hassal legjobb angorászato' ból, ked
vező árakon azonnal szállítható. Kér

jen ajánlatot.
Angora Szövetkezet

VT., Szondy-utcá 42/c.

Villám Boy
T.1 

leggyorsabb. 135—815.

VHI.HRRPFEN5TEIN-IJ.2/A

LEMEZEK rn
RYTMIISNÁL
Alany János-U. 1.8 ■ ■■ ■
Telefon: 125-084.

Komplett 12 személyes 
meisseni et-, uzsonna- és feketéskész- 
let, egy karlsbadi 12 személyes komp
lett ét-, uzsonna- és feketéskészlet, 
valamint egy nagyméretű gyönyörű 
mahagóni ebédlő eladó. Bíró, Fő

utca 49 111. 167-217.

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thökölf-úf 18

VÖRÖS SALAK
legszebb színben 
szállítja helyben és vidékre 

Berley Gsbor TteJin^51:

almAt
1. oszt. Jónatán, szállítok 20 kg-os 
téli csomagolású ládában 20 P-ért. 
Jó minöségtt I. oszt. Jonatánt. Csil- 
lagronet, Sikolait vegyesen 18 P-ért. 
n. oszt. 13 P-ért ab Postanlvatal Köké
nyes ntánvéttel. Smilovits Antal gyfi- 
mölcskercskedö, Kökényes-Kárpátalja

Hirdessen a -PENGŐS HIRDETÉS-. I Kiadja a 8 órai Újság Lapkiadó Et. Szer
‘ - — - - . kesztfiaég: Honvéd-u. 10 Tel.s ll.58-W. Kiadó:!

Andrásey-ut <7 Telefon: 22 <2 32. 23-42-33. 22-42 34. 1

RIITARTL Hl Ulti Szövetkezetében ■ a vegyen.
MHMMMMM Vili.. Űllöi-út |4.

■M Gummleikkel kiválóak 1 Mii

Jegyzetmúsolús 12 fillértől
100 so^eaoroBÍtás 1.50 Taxigépírás, 
fordítások Nagy Ibolyánál, Teréz- 

krt 29. 328 313.

B

A vádtanács 
fenntartotta az árkor* 
mánybíztosság főrevi
zorának letartóztatását

Megvesztegetés’ büntette níiatt az Ár
ellenőrzés Országos Kormánybiztos
sága építészi osztályának vezetője: 
Szabó László főrevizor ellen folytatott 
ismeretes vizsgálat során az ügyészség 
tudvalévőleg újabb vizsgálati indít
ványt terjesztett elő és ennek értelmé
ben . Enyedy Róbert tanácselnök, vizs
gálóbíró, dr. Báné Endre főrevizor el
len -megvesztegetés, hivatali bűnpárto
lás és közokirathamisítás büntette 
miatt, továbbá Berényi György volt 
banktisztviselő, dr. Fodor Sándor volt 
ügyvéd és Szekulesz Béla ügyvédi iro
dai alkalmazott ellen megvesztegetés 
büntette miatt vizsgálatot rendelt el, 
egyúttal a vizsgálati fogságot is elren
delte velük szemben. x ♦

Bűné és társai e végzés ellen felfo- 
lyamodást jelentettek he, amellyel ma 
foglalkozott a vádtanács dr. Janko- 
vics Tibor tanácselnök vezetésével. A 
vád tanács a fejfolyamodásokat eluta
sította és a vizsgálóbírónak vizsgálati 
fogságot elrendelő végzését fenntar
totta. .

előtt tett, közölvén, hogy Törökország
nak nem kell tartania szovjet-táma
dástól az esetben, ha a Balkán felőli 
esetleges támadás ellen védekezne. A 
Szovjetunió ezzel és más diplomáciai 
lépéseivel, de egész mágatartásával 
kétségkívül bebizonyította, hogy a 
balkáni államok békéjét a maga ré
széről semmivel sem akarja meg
zavarni.

Életfogytíglanra 
ítélték az érdi 

lókereskedő 
rablógyilkosát

Bűntársai 10 és 8 évet kaptak

Székesfehérvár, márc. 19.

Még 1939 októberében rejtélyes mó
don eltűnt Érd községben Miskolci 
Gyula lókereskedő, aki utoljára Fran
caik Béla Lukács, Gadzser János cj 
Raffael Gyula érdi lókereskedőkkel 
együtt indult akkor a budapesti lóvá
sárra. Az eltűnés mögött gyilkosságot 
sejtettek e a nyomozás során Gadzser 
a csendőr só gén beismerő vallomást 
tett. Elmondta, hogy a pesti vásárról 
hazatérőben október 19-én este Érd ha
tárában, előre megbeszélt terv szerint, 
Francsik ólombunkós végű drótkötéllel 
fejbeverte Miskolcit s mikor ez eszmé
letlenül esett össze, kivették zsebéből 
280 pengős értékes aranyóráját. Mis- 
kolezi rövidesen kiszenvedett és ekkor 
holttestét elhurcolták a Duna partjá
ra, lábaira téglát kötöttek és bedobták 
a vízbe.

A csendőrség letartóztatta a három 
lókereskedőt. A törvényszék teg
nap hirdetett az ügyben ítéletet s 
mindhárom vádlottat gyilkosság bűn • 
tettében mondotta ki bűnösnek; Fran- . . __ . . _ 
esik Béla Lukácsot életfogytiglani I ALMA I Bánét 20 kg^san’ 
fegyházra, Rafael Gyulát tízévi, Gad- ..................- - -
zser Jánost pedig nyolcévi [egyházra 
ítélte a törvényszék. Az ügyészség sú
lyosbításért, a vádlottak pedig a bű
nösség kimondása miatt fellebbezést 
jelentettek be.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Megvesztegetési bűnper 
egy kézfogás körül

Ma tárgyalta a pestvidéki törvény
szék Geguss-tanáesa dr. Herz Miksa 
hivatali állásától felfüggesztett kis
pesti városi orvos bűnügyét, akit az 
ügyészség megvesztegetés vétségével 
vádolt meg. Eszerint az orvos Joó 
Aurél kispesti városi tisztviselőt 20 
pengő ígéretével és három skatulya 
Menfisz-cigaretta ajándékozásával arra 
akarta rábírni, hogy egy ipari ellenőr
zést szérűié alkalmával tudomására' ju
tott szabálytalanságot ne jelentse hi
vatali főnökének.

Az orvos tagadta bűnösségét. Joó 
Aurél viszont vallomásában azt adta 
elő, hogy az orvos a kispesti mentők 
székházának folyosóján kézfogás köz
ben érzése szerint egy összehajtott |

— A Turáni Vadászok kulturális előadása. 
A Turáni Vadászok hazafias szervezetének 
Ferenc Józseif-rakpart 23. szám alatti köz
ponti helyiségében 20-án, csütörtökön dél
után 7 órakor Kun " ' ' '
történelem végzetes 
előadást.

— Törzsökösök és _________ _
értékessége a magyar vezetőrétegekben 
címmel dr. Gáspár János, a magyar nem
zetbiológiai intézet előadássorozatában elő- 

z,I a(Jást tart «iz EPOL tanácstermében. (Veres bankjegyet akart a kezebe csúsztatni | Pálné-utca 9), pénteken este 7 órakor.

KJ m «_ballon- 
yflll" ragián 
lódén- és viharkabát 

Márton és Szász 
Bálv&ny-utca 3« Címre ügyelni.

idal villámba gyermektelen, lehe- 
eg nyugdíjas, vagy félnap! elfog- 
tságú. kertimunkához értő hii- 

feligyelöt keresek május elsejére, 
kinek felesége díjazásért takarítást, 
mosást, vasalást vállalja. Leveleket 
„BudahegyviSék" jeligére Blockner 

hoz, Vilmos császár-ót 33.

és másnap három doboz m én ti szt du
gott a kabátja zsebébe. A törvényszék: 
több kispesti mentő orvost hallgatott 
ki, majd úgy határozott, hogy helyszí
ni szemlét tart a kispesti mentők szék
hazában annak megállapítására, lát
hatták-e a mentőorvosok az ügyeleti 
szoba ablakából a „kézfogást" jelene
tet. ítéletet a helyszíni szemle megtar
tása után hoz a törvényszék.

Zsigmondi „A maigyar 
sorsfordulóiról* tart

asszimllánsok embert

UJLAKÁSBA 
UJ BÚTORT 
EbiúMő?

Pénzkölcsönt
1—5000 P-ig keresek orvostól, vagy 
mástól patikabérlethez. ,,Biztosítva 

ingatlannal** jeligére főkiadóba.

Hordókat olajos, horganyzott 
vashordókat minden tételbeu, nagy
ságban megveszek. „Hordó** jel'gére 

Aratóhoz, Erzsébet-körűt 14. ,

Kárpitos házakhoz legolcsóbban 
ozik. Szabó. Viola-utca Bő. sz. 

Hásíelögyelőnói.




