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Helyszíni riport a dunai jégpáncél robbantásáról

„DÉLSZLÁVIA ÚJ BALKÁNI KOMPLIKÁCIÓ 

ESETÉN IS MEGŐRZI SEMLEGESSÉGÉT**

Rómában folytatják a német-jugoszláv tanácskozásokat
Enyhül a távolkeleti feszültség

4 ÍSitaij milánói 
tudósítójának telefonjelentét

Milánó, febr. 15.
A Berghofban Itáliát is érintő kü

lönböző kérdéseket is tárgyaltak meg 
a német és jugoszláv államférfiak, fő
leg olyanokat — vélik olasz .és nem
zetközi saj főkörökben, — amelyek a 
görög háborúval kapcsolatosak. Ért
hető tehát, hogy az olasz és egyéb 
körökben a legnagyobb figyelemmel 
tanulmányozzák a Berlinből és Bel- 
grádból érkező összes . értesüléseket. 
Szó van arról is. hogy

a német—jugoszláv tanácskozások, 
amelyek inkább a kölcsönös tájé
koztatást szolgálták, Rómában 
konkretebb alakban, folytatódni 

fognak.
A mai Stampa már meg is erősíti, 

hogy Cvetkovics jugoszláv miniszter
elnök és Cincár-Markovics külügymi 
niszter rövidesen ellátogat Itáliába.

.Egyes olasz sajtóorgánumok a bor- 
digherai és a berchtesgadeni tanács
kozásokat „Brenner-szerü események
nek" állítják be, a lapok többsége 
azonban kifejezést ad annak az álta
lános és a külföldön is elterjedt fol
yásnak, hogy
a,, tengelyhatalmak diplomáciai 
uifenzivája már megindult ugyan, 
de ami eddig történt, még nem 

különösképen jelentős.
I ’fA salzburgi összejövetellel kapcso
dban semmi szenzációs nincs**  —írja 
a Corriere, míg egy másik lap, a 

aynpa szerint
a német államfő és a jugoszláv 
Miniszterek közötti megbeszélésen 
scminiféle különleges kérdés nem 
Merült fel, hanem csak „általános 
szemlét tartottak a balkáni helyzet 

fölött**
■^émet és olasz külügyi tényezőik a 

“ajtónak adott félhivatalos nyilatko
zataikban szintén hangoztatják, hogy 

nines szükség új szerződésekre, 
sem pedig Belgrádinak a hármas 
Paktumhoz való csatlakozására: 
Jugoszlávia semlegességét ©nélkül 
-s PTeciziroznl lehet és ehhez a. leg- 

tanácskozások nagymérték
ben hozzájárultak.

Lényegiében tehát Róma akárcsak 
a Franco—Mussolini-találkozó titán — 
nyugodt és várakozó maradt, a >>nagy 
fordulat — hallani mindenfelől ■■—-pil
lanatnyilag még nem esedékes.

Spanyolország nem lép be a hábo
rúba, Belgrádban pedig kijelen
tették, hogy Délszlávia megőrzi 
semlegességét új balkáni kompli

kációk esetén is.“
Hátra van tehát
Bulgária és Törökország, ahonnan 
viszont a feszültség növekedését 

jelzik.
A Corricre, noha erősen hangoztatja, 

hogy puszta feltevésről van szó, már 
felveti a kérdést, hogy „mit tenne Tö
rökország, ha Bulgáriában tényleg be
következnék egy az utóbbi időkben

Újabb támadást kezdtek 
a görögök

Belgrád, febr. 15.
(Búd. Tud.) A „Politika**  értesülése 

szerint az albán hadszíntéren pénte
ken új görög támadás kezdődött. A 
támadást erős tüzérségi és repülő

A szófiai angol követ 
nyilatkozata

* Szófia, febr. 15.

Randall szófiai angol követ péntek 
este nyilatkozott azokról a hírekről, 
hogy a követség előkészületeket tesz 
az elutazásra. Kijelentette, hogy a hí
reknek nines alapjuk, de ha Bulgária 
olyan lépést tesz, amely Anglia elle
nes, vagy pedig Anglia szövetségesei
nek biztonságát veszélyezteti, akkor 
Anglia meg fogja szakítani a diplo
máciai viszonyt Bulgáriával és min
den olyan intézkedést megtesz, amire 
a helyzet miatt szükség van. 

sokszor kotnbinációba vett fordulati" 
A tegnapi olasz hadijelentés, amely 

angol ejtőernyős osztagok 
délitáliai próbálkozásáról ad számot, 
nem tett senkire különösebb benyo
mást, miután nyilvánvalóan propa
ganda-manőverről van szó, híján 
minden hadászati értéknek. Az „Itália" 
szerint'a kísérlet inkább csodálkozásra 
ad okot, semmint aggodalomra. Te
kintve, Hogy az ilyen vállalkozás si
kerének első feltétele, hogy a meglepe
tés erejével hasson, felvetődik a kér
dés, hogyan hihették az angolok, hogy 
Olaszországban, a légitámadásoknak 
kitett katonailag fontos zónákat őrizet 
nélkül hagynák? Maga az epizód 
azonban jellegzetes, — állapítja meg 
az olasz újság.

Györgyi Miklós

tevékenység vezette be. Különösen a 
harcvonal középső szakaszán fejlődtek 
ki rendkívül heves harcok, ezeknek 
eredményét azonban egyelőre nem 
lehet látni.

Szófia, febr. 15.
(NST.) Popon bolgár külügyminiszter 

pénteken délután fogadta Sir George 
William Randall szófiai angol követet. 
A külügyminiszter két óra hosszat ta
nácskozott az angol diplomatával. A 
tanácskozás tárgyáról semmi sem 
vált ismeretessé, Randall után Berker 
szófiai török kpvet jelent meg Popov 
kül ügyminiszternéJ.

Milánó, febr. 15.
A Stampa jelenti pénteken, hogy a 

bukaresti török és görög követség 
személyzete elkészült a román főváros 
elhagyására.

tdegháború 
Japán ellen

Berlin, febr. 15.
(NST) A német sajtó idézi a Távol- 

Keletre vonatkozó vészhíreket és meg
állapítja, hogy mindössze Japán el*  
len irányuló idegliáboruról van szó.

Brit légijelentés
Newyork, febr. 15.

(Német Távirati Iroda)
Amerikai hírszolgálati irodák Ion-, 

doni jelentései szerint a London ellen 
pénteken a késő esti órákban és a 
szombatra virradó < éjszaka végrehaj
tott légi támadások során a német 
repülőgépek sok gyújtó- és romboló
bombát dobtak le a brit főváros több 
kerületére. A bombák sok tüzet okoz
tak. Közép-Anglia keleti részéből és 
Északnyugat-Anglia különböző vidé
keiről szintén érkeztek jelentések légi 
támadásokról. A pénteki nap folya
mán Kent és Északkelet-Skócia felett 
is megjelentek a német repülőgépek 
és bombákat dobtak le. (MTI)

Hadgyakorlat lesz 
nyáron az USA-ban

Washington, febr. 15. .
Drum tábornok, az első hadsereg 

főparancsnoka, bejelentette, hogy en
nek az évnek nyarán, olyan hadgya
korlat lesz az Egyesült Államokban, 
amilyent még sohasem tartottak. A 
gyakorlat hatalmas kiterjedésű lesz 
és a legmagasabb követelményekkel 
lép fel az egyes katonákkal szemben. 
A gyakorlaton összesen 300.000 ember 
vesz részt



Volt-e karlódítás, 
vagy nem volt?

Pontatlan páittag vélemény a pestszenterzsébeti
Árpád mozgószlnház előtt történtekről és a párt
fegyelem. kilengéséről a karlengetéssel kapcsolatban

' Tekintetes Szerkesztőségi
Annak ■előrebocsátásával, hogy „csak mi 

. tudjuk, hogy mikor, mit és hogyan esiná- 
, Hűnk helyesen", tehát külsőségekben is 
"mégiiyilvánuló különféle érzéseinkhez feen- 

'.' kinek sincs semmis de semmi köze sem, — 
bátorkodom leszögezni a következőket:

■ .1. Főgyűrűs és mindenféle utódlást ta
gadó ellenzéki nyilas vagyok, tehát szava-

■ hihetőségemhez kétség nem férhet. Ezért 
megállapítom, hogy nemcsak. Pcstszent- 
■erzsóboten, hanem Kispesten is mutogatják 
a moziban azt a bizonyos zsidó darabot. Én 
is. láttam. - Szükség esetén leírhatom, hogy

•'•milyen volt ,
2.. Többen látták. Minálunk például meg

jelent egynéhány képviselő is, akiknek tá
vozáskor feltétlenül dukált a karlegyintés. 
Festszanterzsébeten is volt egy ilyen „kép
viselői deputációs démonStriflkáció", ahol 
tehát szintúgy kötelező volt a sorfalas fo- 

' ( gadtatás és búcsúztatás, amiről nyilván 
. senki sem és így az Árpád-mozgóda igaz

gató-testvére sem. tudhatott, előre. Ha pe
dig sorfal volt, akkor már hogyne lett 
volna karemelés. Ezt szabad, nem tiltja 

Wemmifóle kormánybiztossági Intézkedés.
3. Feltételezve, de meg nem engedve, 

hogy az Árpád-mozi előadása után kitó- 
duló közönség között forgó képviselő-test-

Magyar egyház- 
művészeti kiállítás

Fel sem becsülhető jelentősége van an- 
■*nak  a kozdéiiíéhyező' 'tárlataiáh,"• amelyet az 
■$’ Országos’'' ^gííffiáü'nKíVeszetr 'Tártáéi rendez 

ia hercegprímás fővédnökségo mellett a 
«.»Nemi.zeti;vSzatoftí>teriaeib^.-' Azt :« káoszt, 
.amely az • utolsó ■ negyed évszázadban a 

s. képzőművészetek . világában elködösítette 
.a stílusok tisztaságát, legjobban az egy

házművészet sínylette meg. A művészet
történelem folyamán láttuk, hogy az Egy
ház a bjgnagyobb mecénás, a művészet 
legfőbb inspirátora és egyben leghivatot- 
tabb őre volt annak, hogy az ízlésbeli el
tévelyedések salakként lehulljanak. A 
Nemzeti Szalon termeiben örömmel látjuk 

.. azt a megújhodást, amely a magyar egy- 
' házmúvéezetet a jelen kor keretében in
dítja útnak úgy,, hogy abban egyformán 
■tükröződjék az egyház kétezeréves és a 
nemzet ezeréves múltja. Oltárképek, fres
kók, mozaikok, kandeláberek, oltárterítők 

' és egész sorozat bronz, vas, ezüst munka 
és fafaragás kitűnő elhelyezésben, úgy áll 
előttünk, ahogy majd betölti helyét, ha

.. odakerül. A főterem átalakult templom- | 
enteriőr né, ahol a főfalon egy szimbolikus I 

főoltár és a kápolnaszerü fülkékben nyolc I

véreket nem tisztelték meg ezzel a testmoz
dulattal, —• akkor itt súlyos mulasztás 
esete forog fenn. Aminek, megtorlása elke
rülhetetlen. (Le nem most, hanem, mint 

/fentebb írtam, ahogy azt Hubay trónörö
kös úr elődje már kifejtette, — az általa 
meghatározott időben és módon ...)

4. Végezetül. A való tényálladék meg
állapítására hivatott Vizsgálat megejtésfe 
után elkövetkezik a Büntetés. Éppen, ezért 
ke rém a mélyen tisztelt Szerkesztőséget, ne 
váriján elébe az ilyen Nagy Fontosságú 
ügyeknek, amelyeket egyébként is a Len- 
getés Mulasztását' Elbíráló Tisztség Cipelő 
Férfiúik ée Nők Közös Nagy Bizottsága 
dönt el Jogerősen.

5. Nagyon kérem, Hagyjuk Ezeket a Dol
gokat! Ne csináljuk ezeket az Illetéktelen 
Beavatkozásokat! És egyébként is, ha már 
egyszer írunk, akikor legyen világos és 
pártatlan a vélemény, mint azt már rég
óta mondani szokás: „önfsűwfc vizet
a tűzre", — avagy „addig leng a korsó a 
kút bán, amíg ki nem húzzák". És így to
vább. Csak helyénvaló mozdulatoknak van 
helye mindenütt — tehát emelem poharam 
kedves jó egészségükre, mély tisztelettel:

Ellenzéki ősnyilas, 

aki tudja, mii csinál

mellékoltár áll, teljes liturgikus felszere
léssel. A többi terem iá részben a házi 
ájtatosság, a templomon, kívüli vallásos 
művészet és az otthon egy-egy áhitatos 
pillanatának művészetét tartalmazza. Az 
óriási anyagból megragad Borbereki Ko
vács Zoltán „Magyar GolgO'tá“-ja, Buzi 
Barna ihletett és erőteljes szobrászata, 
Bősze András vízióra emlékeztető Mádon? 
■nája, Pátzay Pál Széni Istvánja, Őhmahn 
Béla hivatott mintázása, Varga Ferenc 
aluminipnifeszülete. A festők között Aba- 
Novák Vilmos és Molnár O. Pál áll az 
élen, nagyon érdekes Hints Henrik fan
tasztikus „Angyali üdvözlete". Feltűnik 
Radnainé Szörédi Ilona „Angyali üdvöz
lete", amelyben sikerült az újtestamentum 
Madonnáját magyar Madonnává átkompo- 
nálnia és három oszt a tű oltára, melyen 
ugyancsak erőteljes kompozícióban és vi
lágító tüzű színekkel ábrázolja a Madon
nát szentekkel. Kantul?/ Béla, Deéd Dex 
Ferenc, Kákonyi M. Conetantina, Sidló 
Ferenc, Istokovics Kálmán, Gádor István, ■ 
Gorka Géza, Horvai János, Szomor László, i 
Arkainé Stehlo Lili, Feszty Masa, Szabó ■ 
Éva miseruhája, Goszleth Lajos építészeti i 
terve, Módos Ferenc, Megyer Meyer At
tila falusi templomterve csak egy-egy ki
ragadott pillámat a művésaek érdemes és 
ismert névsorából. , I

Dr. Kóla Margit

szerint a 
naponta

Albániá-

kifejtette, hogy soha még Anglia tör
ténetében nem vártak ilyen nehéz fel
adatok a flottára, mint most. Ezután 
áttekintést nyújtott a haditengerészetnek a 
közelmúltban végrehajtott akcióiról, majd 
az onvázió kérdésével foglalkozva, megálla
pította, hogy a brit hadsereg és honvédelmi 
alakulatok, minden támadót meleg fogad
tatásban részesítsenek.

Nagyszabású inváziós hadgyakorlat volt 
Angliában, Kanadai csapatok a legkiter
jedtebb manővereket hajtották végre a ka
nadai és angol királyi légierővel együtt.

Az Egyesült Államokban siettetik a tank
gyártás iramát. Egy új üzemterv 
Chrysler szövetségi túnkarzenál

| 14 tankot tud gyártani.

I Megélénkült a haditevékenység
I bán valamennyi arevonalszakaszon. Légi- 
8 támadások történtek Tirana, Durazzo, Be- 
| rat, Tepelini és Elbasszán ellen.

I Vén Sándor, amerikai magyar gyáros azt 
! a különös megbízatást adta ügyvédjének, 
j hogy a hevesmegyei Makiár községben, vá- 
j súrolja meg számára, szülőházát, szakértő 
i munkásokkal bontássá le és bármennyibe is 
8 kerül, szállíttassa, el Ohióba s ő ott újra 
| felépítteti. Vén Sándor kivándorlása óta 
I 60 év telt el, a makiári kis ház 22 évvel 
| ezelőtt leégett. Az ügyvéd nem teljesítheti 
I kérését. „A szülőföld, a szülőház varázsa, 
| — írja a „Katona Újság", ahonnan ezt a 
I hírt átvettük, — örökké kísérti az anyaor- 
| szágtól elszakadt magyar testvéreiniket...“ 

| Legújabb tengerentúli információi alap- 
I ján Ausztrália helyettes miniszterelnöke 
| már nem látja olyan sötétnek a túvolke- 
| leti helyzetet: a feszültség legalább is nem 
| fokozódik. A kormány szerint Ausztrália 

nyugodtan, képes szembenézni minden vál
sággal. Sanghaj! hír szerint Haifong in
dokínai kikötő előtt összevonták ugyan a 
japáni flottát, tokiói jelentések mégis ar
ról szólnak, hogy nincs kilátás újabb há
borús eseményekre. Anglia, Holland-India, 
Ausztrália és az Egyesült Államok kor
mányai mindenesetre megteszik a. szüksé
gesnek tartott intézkedéseket.

Am első nagyszabású elsötétítést gyakor- 
I lat csütörtökön este kezdődött Kalkuttá

ban.

A líbiai hadjárat során Tolmeta közeié-, 
ben, Derna. és Bengázii között, Krisztus 
előtti települést tárt fel egy olasz légit 
bomba. A robbanás kráterében felszínre 
került épülethomok és alapfala futólagos 
megállapítások szerint föníciai kereskedel
mi településre vallanak.

Az angol kereskedelmi jninisztérlom ren
deletét bocsátott ki, amelyben eltiltja a 
Romániával való kereskedést és ezzel Ro
mániát ugyanolyan elbánásban részesíti, 
mint Németországot, Olaszországot és a 
németek által megszállt területeket.

A Német Távirati Iroda amszterdami 
jelentése nyomán közli a MTI, hogy Koot 
amszterdami rendőr, a WA (Mussert-féle 
nemzeti szocialista védosztag) tagja bele
halt a zsidók által okozott súlyos sérülé
seibe. Kootot az amszterdami zsidónegyed
ben harminc zsidó fápiadta meg s a szó 
szoros értelmében széttaposta.

Németnyelvű Balkán-lexikon készül a 
német tuományos akadémia délkeleteuró
pai bizottsága határozata alapján. A lexi
kont főkép német szakemberek írják. A 
délkeleteurópai német szórványok való
színűleg belekapcsolódnak a lexikon ké
szítésébe és az adatok gyűjtésébe. ?

Egyre nagyobb méreteket ölt a Svédor- I

szágban uralkodó eraénhiány. mlnűhogy g 
német szénszállításokban a kemény tél kö
vetkeztében fennakadás állott be. A kiéli 
csatornán út ugyanis még mindig nem 
a megszökött keretek között zajlik a for
galom. Különösen a kokszlhiány érezhető 
nagyon, olyannyira, hpgy átmenetileg aa 
ipari termelés megszorításával számolnak. 
Ezzel kapcsolatban a kormány tervbevetto 
a gázszolgáltatás lényeges megszorítását 
és a fatüzelés széleskörű propagálását.

Belgium, mely a fejenkénti sörfogyasztási 
terén első helyen állt a világon, * német 
megszállás óta szűkébe került a sörgyár
tás nyersanyagainak, mert sem az árpa, 
sem a komlótermés nem fedezi a belföldi 
szükségletet. A sörgyártás nyersanyagfo
gyasztásának csökkentése céljából már ?: é 
gébben elrendelték, hogy csak 4 százalé
kos sör gyártható, minthogy azonban ea 
az intézkedés egymagában nem bizonyult 
célravezetőnek, most ahhoz a megoldáshoz 
folyamodtak, hogy sört ezentúl csak ke
nyérjegyre szolgáltatnak ki.

Elárverezték Birminghamben Chamber
lain, a nemrég elhunyt volt angol minisz
terelnök hagyatékát. Kalapács alá került 
Chamberlain háza, valamint egész beren
dezése. A volt; miniszterelnök zongorája. 
1090 font sterlingért kelt el. Chamberlain 
híres esernyője azonban nem szerepelt az 
elárverezendő tárgyak között.

A letartóztatott horvát extremistákat 
vádolják a zágrábi angol olvasóklub ellen 
elkövetett bombamerénylettel. Nyolcán kö
zülük beismerő vallomást tettek. A terv 
Juka Rukavina volt katonatiszt, az Usz- 
tasa-mozgalom egyik tagjától származott, 
akit annakidején halálraítéltek, de később, 
kegyelem folytán, megmenekült.

Borzalmas kalandban volt része a por
tugál Angola gyarmaton egy 
vonatnak. A vonat 
és a mozdony vizet 
állomáson. Kiderült 
lomást ellepték az 
kígyók. Az állomás
már megfojtotta, amikor a vonat az állo
másra ért. Amikor a mozdony ismételt jel
zésére sem, jelentkezett, a fűtő leszállt & 
gépről, hogy megnézze, mi van az őrrel. 
A kígyóveszedelem, ellenére leszállt a többi 
vasutas is cs ellátták vízzel a mozdonyt, 
miközben a kígyók már a mozdony kere» 
keire, sőt izzó kazánjára is felkapaszkod
tak. Az utasok csak akkor tudták meg, 
milyen veszedelemben forogtak, amikor a. 
vonatot ismét elindították.

Külön rádl it konstruáltak Amerikában 
a felhőkarcolók liftjei számára-

Nemzeti Szövetség alakult Tokióban, 
amelynek tagjai között az alsó’ház 300 tag
ja, sok volt miniszter, tábornok és tenger
nagy szerepel. A szövetség célja, mint az 
alakuló gyűlésen kifejtették, hogy minden 
eszközzel küzdjön az USA „szemtelen" kí
sérlete ellen, amellyel a japán ügyekbe 
akar beavatkozni és Japán életterét fe
nyegeti.

Házassági tanácsadó-rovatot nyitott a 
Völkischer Beobachter bécsi kiadása. Han
goztatja, hogy a nemzeti szocialista, tehát 
német sajtó feladata, hogy a nép men
tora legyen, akirei minden életprobléma 
felmerülésénél rábízhatja magát.

Hadijátékot rendezett, mint a Deutsche 
Zeitung jelenti, a „Nösner Gau" német 
ifjúsága. Két csoportra oszolva, rohamo
zott meg égy bunkert. A hadijátékot két
szeres „Zicke-Zaeke" és háromszoros 
„Heil" kiáltással fejezték be, azután han
gos nótaszóval meneteltek vissza B faluba.

expressz- 
egy őserdőn, haladt át 
akart felvenni egy kis 
azonban, hogy az ál
óriás- és a mérges

őrét egy pythonkigyő

NRGY NAPOK,
KIS HÍREK

A lengyel főkormányzóság területéről is 
hazatelepítik a birodalmi németeket. Var
só nénwfc .lakói,. min.tégy 9C0Q •■.ember, már

A legkényesebb igénye
ket Is kielégíti a hajlé- 

>ny száll.

EX T D 

cipőtalp fából 
Basznál atban 
tartós, vízhatlan! 
ItiádnA tteanyiségben szállítja 
VWBMUÍómt, térmsliiimet!

Attiláit h fórptal! Tvrm. És Ért. Szöreíkfzste
WL, Brkel-ntea 20. Teu jss-^stg,' 187 - 773.

iiémete-
Warte-Danzig-Nyugatporoszország és 

tartományban telepítik lo.
szófiai angol követ hivatalos
amely szerint abban az esetben, ha a

közlést

felszólítást kapott, hogy jelentkezzék a 
hazatelepítésre. A lengyelországi 
két
gau

A
tett, 
németek elfoglalnák Bulgáriát és támasz 
ponttá építenék ki, Anglia megszakítaná a 
.diplomáciai érintkezést Bulgáriával s meg
tenne minden egyéb intézkedést.

Florescu, londoni román ügyvivő és 
Murgu sajtóattasé benyújtotta lemondását 
s közölte a kormányai, hogy egyikük sem 
tér vissza Romániába,

Német bombázók támadták Betngázit.
Alexander, a brit adimiralítás első lordja

NÖVÉNYHUS
A TÖKÉLETES HÚSPÓTLÓ 
Felnőttnek, gyermeknek, diétásnak, 4 éíemélyes 
adag 36 fill. kapható Meinl üzletekben áe 

V I., Hu zár-u. 10,

Tizenhat millió pengő betét
emelkedés a Leszámitoló Bankban

Tegnap tartotta mériegmegállapító ülését 
a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
és a mérleg közel másfélmillió pengő 
tiszta nyereségről számol be. Ezt a jelentős 
eredményt előrelátó konzervatív bankpoli
tikájával érte el a Leszámítoló Bank, 
amely ügyfeleinek bizalmát és a magyar 
közgazdasági élet elismerését már akkor 
megalapozta, amikor az 1829-ben alakult 
Malvieux Bankház jogutódja lett.

Nemcsak az anyaintézet, hanem a Leszá
mítoló Bank fiókintézetei és a visszatért 
országrészeiken működő pénzintézetei is 
eredményes működést fejtettek ki és telje
sítették azt a hivatást, amelyet a magyar 
gazdasági élet első sorában a Leszámítoló 
Búink mindenkor betöltött.

Az igazgatóság jelentése a ráült évivel 
azonos. í f>ers<5» biztalék fizetőiét java
solja részvényenként. Beszámol a jelentés 
arról, hogy a bankban elhelyezett takarék

betétek összege 61 millióról 6? millióra, a 
folyó- és csekkszámlabetétek pedig 71 mil
lióról SÍ millióra növekedtek, jeléül annak 
a bizalomnak, amely a Leszámítoló Bank 
iránt az elmúlt évben is fokozódott. Az 
összes elhelyezett betétek 149 millió pen
gőt tettek ki. Beszámol az igazgatóság je
lentése arról is, hogy a hiteligények ki
elégítésénél az export- és importkereskede
lem finanszírozásánál és a visszatért or
szágrészek hitelellátásánál milyen jelentőá 
szerepet töltött be a Leszámítoló Bánit.

FERENCJÓZSEF
KESERÜVIZ



bunacgybíiza, febr. 15.
Dunaegyházáig könnyen szaladnak 

a katonai robbantókülönítmény. hatal
mas teherautói. Eddig betonút vezet 
az áradás mellett és a fantasztikusan 
ossze-vissza dobált .jégtáblák csak 
messziről mutatják, hogy a jeges ten
gernyi vízben merre is van a folyam 
medre. A neheze csak ott kezdődik, 
ahol a Dűnagái az egyetlen út a jég
táblák birodalma felé. Ősszel rádobált 
friss agyagréteget áztatott mocsárrá 
a gát tetején a februári eső. Se gép, se 
állat nem tud ezzel megbirkózni, —• 
esak az ember.

Ahol partosabb az árterület, ott az 
őszi tarló is látszik, máshol pedig

összefüggő jégpáncél húzódik innen 
egész a tolnai partig.

Ilyen helyt 2—3 kilométer szélesre hí 
zott a Duna, bár Ercsi és Abony közt 
néhol 10 kilométer is van. Az árterii- 
let jégé sima, alig fél méter vastag és 
'sehol kanyargó, sebesen járó folyócs- 
kákát vájt bele az olvadás, de, ahol a 
meder kezdődik, ott olyan az öreg 
Duna, mint egy északsarki expediciós 
film elhasznált, megsárgult, bepiszko
lódott kulisszagamiturája, összegyű
rődött papirmasé-jégmezőkkel és fur
csaalakú jéghegyimitációkkal.

lOHipO dörrenés, 
é gyue&íörö 
vizoszlop - - -

Három kilométerrel feljebb, a Szi
tányi-kastély magasságában pedig*,  
fekete pontocskák jönnek-mennek, 
csoportba verődnek, majd szétszalad- 
aak. Közben

tompa dörrenés hasít bele a halotti
csendbe:

a

a

a fekete pontocskák közelében meg
mozdul a jégpáncél és égnektörő víz- 
osAop vág a magasba. A part is belo- 
*«ineg, a kopasz téli erdőn reszketős 
fut át és utána újra csendes lesz min- 
h ^únt a temetőben. Élettelen, ki- 

alt a táj, még a varjak is messze köt
öztek, a befagyott Duna pedig ájul- 
7a!1’ . mozdulatlanul, nyújtózkodik 

dombocskái alatt
hanem, megre- 

aeat gleccser, vagy kihűlt, megszür- 
s U1.v<Aömeg.

jé eatőr házánál már megnőnek 
• »®n mozgó fekete pontocskák, 

^fonákká válnak, akik a Duna, 
02ebén fúrják, robbantják, pusz

títják a jeget.
kilométerre vannak és 

jjj “e® út vezet hozzájuk — végig a 
?a közepén. Most is három katona 

„ .. arra. Kanyarodva bukdácsolnak 
uí!’,e'-'ea- aéha eltűnnek egy-egy tor- 

z’ mögött, majd különös vargabetű-

Háromszáz utász 
izgalmas küzdelme 
a Duna jégpáncéljával 
Robbantásokkal i>á(/nak utal a meg

rekedt folyónak

két írnak le. A hóval befedett rianáso
kat, titkos lékeket kerülgetik. A jég
ösvényre azonban csak vízen keresz
tül lehet eljutni. Az árterület töltés
melletti. részén ugyanis utat tört ma
gának a Duna és itt próbálja megke
rülni a beljebb terpeszkedő jégfala
kat. Keskeny deszkapallókat erősítet
tek fölé egés£ az álló jégig.

/I jéghegyek 
birodalma

Különös, ismeretlen érzés a Duna 
hátán járni. Az ember nem tudja el
hinni, hogy tán nincs is víz alatta, 
mert

a jég vastagsága 3%—4’/» méter 
között váltakozik, néhol pedig még 

ennél is több.
Itt-ott kis tavak csillognak, mintha 
lélekző, sistergő kráterek volnának eb
ben á fantasztikus jég-országban. Más
hol szabályos utak képződtek a jég
táblák között, ezeken sima a jég, mint 
az aszfalt, két szélét pedig a borotva
éles jégtáblák gyalulták le. Vannak 
jégkupaeok, melyek 5 méter magasra 
emelkednek a többi közül, míg más
hol rozsdásvörösre festette a jeget az 
a két hét előtti havazás, amely szaka
rái vöröshomokot cipelt az ország 
egyes részeire. Sok helyen kagylók 
hevernek a jégen, vagy finom kavics
szőnyeg borít egy-egy réteget, míg 
odébb egy létra várja a szabadulást a 
jégbörtönből.

Ezzel a sok-sokmillió tonnás glecs- 
cserrel. 25!) kilométeres jégtömbbel 
birkózik 300 utász. Négy nap óta rob
bantják a jeget és utat készítenek a 
megrekedt víztömegeknek. - Csepel-szi- 
aettől a Dráva torkolatáig áll a jég, 
de a legnagyobb torlaszok itt Duva- 
földvár és Dunapertiele között képződ
tek.

Jégdarabok 
pergőtüze

Idegfeszítő, nehéz munkájuk van az 
utászoknak.

Először be’efúrnak a jégbe, vagy 
4 métert, aztán elhelyezik a rob
banó anyagot. Egyszerre 24 léket 
vágnak és az ide helyezett patro
nokat egyidőben robbantják fel. 
Az eredmény: a jégpáncél 50 mé
ter szélességben és 1'0 méter liosz- 
szúságban szinte lisztté malik, 
me'yet, ha magasabb lesz a víz
állás, a Duna sodra már el tud 

mozdítani
Eddig három kilométeres szakaszon 70 

métermázsa robbanóanyagot használ
tak fel.

Kemény munka ez. Hiába lett kásás a 
jég teteje, az alsóbb 3—4 méteres réteg 
betonkeménységű. Repülőbombákkal 
nem lehetett sokra menni, mert a gé
pek ezer méter magasról bombázták 
és nem tudtak olyan pontosan a fo
lyam sodrában vágni utat, mint az 
utászok robbantásai A detonáció kilo
méterekre elhalla.tszik és még Duna- 
földváron is megrezdülnek áz ablakok. 
Olyan, mintha egy kialudt krátert röpí

tenek levegőbe a föld titokzatos erői: a 
felspriccelő víz. mintha pára és füst 
lenne, a mázsás jégdarabok pedig 100 
méteres körzetben pergőtűz alatt tart
ják a jeget. Néha iszapot hoz fel a 
robbantás, ilyenkor fekete lesz a jég
gé: zir.

A közeli, devecseri sziget fáit már 
több helyen leborotválta a jég, vagy 
úgy megszorultak közöttük . a jégtáb
lák, mintha sohasem akarnának többé- 
elmenni. A környék gazdái ott sétál
nak a két parton és lesik, hogy melyik 
erősebb ...

dr. Gábor Áron

Szegeden súlyos 
az árvízveszedelem

Szegeden az árvízi helyzet még min
dig igen súlyos. Ma reggeltől kezdve 
1500 munkás dolgozik azon, hogy a 

veszélyeztetett területeket \ megment*  
sók a vadvizek pusztításaitól. Szeged 
tanyai központja, a Felső központ^ 
nagyrészben szintén víz alatt, áll. A 
nemrég épített templom környékét -a 
Pest megyéből állandóan-lezúduló vi
zek elöntéssel fenyegették és most 
többszáz munkást rendeltek ki, hogy 
a templom környékét megszabadítsák 

•a víztől
. Veszélyes a helyzet .Alsótanyán, .is,, 
ahol a szegedi kisvasút pályáját 

kezdte ki az ár. Most rozsé vei próbál
ják a vasúti töltés oldalát megerősí
teni hogy biztosítsák az 52 kilómét©-; 
rés gazdasági vasút forgalmát.

Debrecent elönti 
a talajvíz

Debrecen, febr. 15-
Debrecenben rohamosan emelkedik 

a talajvíz, amely számos-ház-pincéjét 
80—100 centiméter magasságban ön
tötte el. A tűzoltók hiá'bá-'-szivattyúz
zák a vizet, mert pár óra múlva-a 
pincék . újból. megtelnek vízzel Több 
utca szintén víz alá került és a gya
logjárókat is a tűzoltók-próbálják szi« 
vattyúzással vízmentesíteni.’ A közte, 
metőt is elöntötte a viz és annak fő
bejárata-előtt 280.000 liter vizet szi
vattyúztak ki a tűzoltók. Ma. reggelig 
öt ház Omlott össze.. Szerencsére élet
veszélyes sérülések nemi történtek. 
Egy nagyobb házból, amelynek tatái 
már veszélyesen megrepedeztek, 50 em
bert lakóitattak ki.' -.

—■ Házasság. Hottenlierg Júlia és Flllens 
Jenő Budapest, jegyesek. ' (Minden ■ külön, 
értesítés’ helyett.) ' ■

■— Orvosi hír. Dr. Pollatschek ~ Elemér 
m.-tanár, .orr- és gégeorvos kórházi műkö
dését és magángyakorlatát iámét meg
kezdte.
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Ferenc emlé- 
„Gül Baba.". 
dal játék a, a 
Leila és Gá-

Fővárosi Opereitsxínház:
GÜL BABA

A regi Király Színház aranykorának 
legszebb estéi elevenedtek fel tegnap a Fő
városi Operettszlnházban, ahol új előadás
ban, ünnepi, külsőségek között került szín*  
.re Huszita Jenő és Martos 
kezetek sikerű operettje, a 
A kilénoszáza^ évek híres 
rózsák apjának, a szépséges 
bor diák története, akár legutóbb a darab 
íilmváltozatájiak előadásai során, ezúttal 
ie magával ragadta, a közönséget roman
tikus hangulatával, békebeli derűjével s 
főként Huszltg, Jenő zenéjével, amely ma 
la épp oly friss és KZÍvhezszóió, mint volt 
annakidején, amikor először csendült fel 
a Király Színházban.

A Fővárosi Oporettazlüháj'. a műhöz ős 
az illusztris szerzőhöz méltó előadásban 
■újította fel a kedves darabot. Az előadás 
érdekes újítása 'volt, hogy Gábor diákot 
női szereplő, Patkós Irma személyesítette. 
A népszerű művésznő különösen szép éne
kével aratott mógérdemslt sikert. A bájos 
Szondy HM, a derűs Gombaszögi Ella, a 
kitűnő Solthy György, LatdbAr Kálmán, 
Rülöp Sándor, Tompa Pufi, Pártos Gusz
táv ögAMtettók ki a „Gül Baba" új együt
tesét A színes rendezés Sziklat, Jenő ér
deme.

A répriz közönsége rendkívül nagy tet- 
aztósel fogadta a felújított „Gíil Babá“-t 
és a pompás előadást 6 a. felvonások vé
gén igen sokszor a függöny elé tapsolta 
Huszka. Jenőt és a. jeles szereplőket, (k. ej 

be-

Egy történelmi nevö 
erdélyi család sarja

- író lett
8 legközelebb, talán már 'márciusban,
w,utat,jak színmüvét a Madách Színházban, 
ahol előreláthatólag már ciu s 16 - á n 
játsszák utoljára Bókay János 
„Négy asszonyk szeretek" . című burleszkjét. 
Ererletileg úgy volt, hogy március 1-én 
kerül színre utoljára itt ez a darab, a nagy 
sikerre való tekintettel azonban a Nemzeti 
Színház még tizenkét nappal meg- 
nos szábbíf.ótta vendégjátékát. Abban 
u pUláMtban, ámlkor ismét a régi la-áj- 
dánosok, gróf Károlyt István és Földessy 
Géza lesznek az urak ezen a színpadon, 
bemutatják a fiatal erdélyi atIsz
tok ral a, darabját, amelyről irodalmi 
körökben a legjobb hirek vannak for
galomban,

------- A. A »>

Cfauizt faaneiául 
- (Jifazt?

Nagyon élőkelő és a franciánál is: 
franciább akart lenni, tegnap este a' 
Szpíker a rádió Liwzt-hangvcrsonyén. , 
Mikár franciául bejelentette, högy most i 
a Fauszte szimfónia következik, a cí
met fuvolázva így ejtette: „Foszt-; 
s ? 1 m f á n í". Nagyon szép, hogy a ' 
bemondó tisztában van a. „ftattázia" 
klejttó szabályaival, legközelebb nyíl-; 
ván a Bonauwalzért Dónówal ser
nek, a G^uléitert. Góléi térnék, 
fogja mondani — rendkívül előkelőén... ■

I .I.V —WW    "*""««•
MERÉSZ ÚJÍTÁST vezetett be Fellegi 

Teri a disőz-mütorban, amely rendszerint 
csak jazz-szdmokból és könnyű sanzonok
ból áll. Az Astoria dizöze beilleszti műso
rába a klasszikus dalirodalom 
e g y~e g y gyöngyszemét is. Fel
legi legutóbb Kari Lő w e és Cs a J k o v- 
szki egy-egy dalát énekelte, mostani mű
sorában pedig Schumann—Heine K é t 
gránátosát adja elő nagy sikerrel.

Két BEMUTATÓ lm ma este a pesti 
színházakban: a Vígszínház ma játssza 
először AroÜbaaev „Féltékenység" 
című színművét Karády Katalinnál, 
Ajtay Andorral, Rátkai Mártonnal és 
Szilassy Lászlóval a főszerepekben, az 
Andrtósy Színházban pedig ma mutatják 
bö Henry Decoln „Ne játsz a szere
lemmel" című vígjátékát, amelyben Pá- 

e r Antal és M u r á 11 Lili lép fel.
— a Scmler-cég közismerten kiváló minő

ségű sző vétóiban-ma te Igán nagy a válasz-

Íá(j5<5« « jltaMtóft SHnMrtan, okodé-
Hízták e'játsszák Harsányt Zsolt JJenélő 
Irat' timü vígjátékéi. __ __
'f:- '

í

Amerikai Hím
ALIPANG

„A. legférfiasabb sztár* 1 
_____________ __ és „főkö'Zönségfcodveno" 

Gary Cooper kedvére tíz hollywoodi nagy
üzem sem teremthetett volna testére sza
bottabb, ideghasogató veszedelmektől és 
ájuló rémületektől hemzsegő kalandos drá
mát, mint ez az egyetlen, kitűnőn, megcsi
nált kép. A Fülöp-szigatek egzotikus vilá, 
gában a vad moro törzs szultánja, Alipang 
fellázad népe élén a fehér faj uralma el
len. A horda lázadását egy maroknyi 
bennszülött fllippinö segítségévéi, az ame
rikai véderő halálra ekz.int ós rettenhetet- 
len hőse, egy katonaorvos (Gary Cooper) 
vórbefojtja. Csupán ennyi a mag, melyből 
», dzsungel gyilkos csapdái, élotha'álkare 
cs ezer ármány sistergése között kifejlődik 
a döbbenetesen izgalmas dráma, hátteré
ben egy mógejtően finom szerelem szépsé
gével. A kivételesen nagysikerű filmet a 
Décsi Filmszínház mutatta be.

Tokaji aszú
A nagy színpadi 
után alighanemMagyar film Siker 

hosszú 
és dicsőséges lesz a Tokaji asz ú film 
élete is. Fed á k Sári híres Tarczail Da
rázs Katalinja, miután elvégezte küldetés, t 
a színpadon, új alakjában még Kágysze; übb 
hivatást fog teljesíteni, me. t őserejú ma
gyarsága sugaras fénnyel fogja beragyogni 
a legtávolabtl falvak, sőt idegen országok 
vásznait is, hogy mindenült megnyissa, és 
megörvendeztesse a sziveket egy nagy ma-

u. és este: Kaland (VH, 
minden este és vasárnap

_ .... Négy aisszonyt
Egész héten minden este

SZÍNHÁZ
„ OPEHAHÁZ: Trübadnr (VaS). — NEMZETI: 

NiSfavuori asszonyok (*/í).  — KAMARA: Ka
land (3/:8). — MADÁCH: Négy áeszonyt szero- 
tek . G/<8). — VÍG: Fóltékéaység (»/<8). —
MAGYAR: Űyergyól bál ('/$). — MAGYAR 
MŰVELŐDÉS HÁZA: Cyranó d>á 'Hergeraö 
(>/h8). - FŐVÁROSI OPERETT Gíil Baba. (V.8), 
- ANDRÁ83Y 8ZTN.HÁZ: No játssz a szőre- 
lömmel! (3/*8).  — PÓDIUM (a PoXí Színház- 
hn.n): Tekintettel arra... (’/iS). — ERZSÉBET
VÁROSI: Dankó Pista nótafája (‘/<6, 8). — 
JÓZSEFVÁROSI: Zsákbamacska (V:6, 8).
KISFALÜDY: Testit beszállni, i'/A, 8). —
KOMÉDIA ORFEUM: Kaésner, a varázsló 
(>Ó9). — KAMARA VARIET8: Tabáni álom 
(’/»9). — B.OYAL ORFEUM: Royal Bál (9).

1 '

szinnazoH ncn mnsoro
Va d- ü.: CGpj>áÍÍa,

karnevál J5). V. TöSöá (VeS) H.:
NiAaá éi.őá'laá. K.: X)ón Oárlói (loéid, »/*7  Órá
ból*).  St.: Túrandöt Oe- d. tt.í A ól^áhVMró 
(ifj. ölő&dás, d. u. 4 órakor). P.s Rig^iettó. 
Sfc.: PáráfiztbócBtilM Gíanni ScháCchi. V. d. tt.: 
Szfiktöté.3 a szerályból. V. e«t-ö: A ino^óly or
szága (a Városi Színház épiilebébön). H.: VI. 
Filharmóniai hangversonyb

NEMZETI: V. d. u.: Bánk bán (*/í4).  V. este: 
Niskavuorí asszonyok (VsC). H. K.; Nkkavuori 
á«szonyok. Sz.: Cyrano dö Bergetaö Cs.: Vitézi 
k'.ék. P.: Niskávuori asszonyok. Sz.: Az el- 
nemult harangok (bemutatók V. d. A 
óra (vlzsgaeloadás, kezd. Vili). V. d. u.: A 
Vihar. V. öste: Elnémult harangok.

KAMARA- V. d. 
’/*8).  Egész héten 
délután: Kaland.

MADÁCH; V. d. u. és este:
szeretek ('f-.i. 3/,8). E„í..„ _____ _ mw„
és vasárnap délután: Négy asszonyt szeretek.

VÍG: v. d. a.: A szőkékkel mindig baj van 
í*/s4).  V. este: Féltékenység (’/jS). H.: Félt-á-
konyság. K.: A szőkékkel mindig baj van. Sz.: 
Féltékenység. Cs.: A szőkékkel mindig baj 
Van. P. Sz. d. u. és este: Féltékenység. V. d. 
ti.: A szőkékkel mindig baj van. V. Mte: 
Féltékenység.

MAGYAR: V. d. u. és este: Űyergyól bál 
(’/H, ’/tó). Egész héten minden este és vasárnap 
délután: Gyérgyól bál. (Hétfőtől, febr. 17-től 
kezdve az esti előadások SIA órakor kezd'ödinék.) 

MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: V. d. e.: A 
sárga ősiké (’/sll). V. d. u.: Énekesek és hang
szerek seregszemléje (5). H : A Székesfővárosi 
Zenekar hangversenye. K.: Nincs előadás. Sz : 
Vitéz lélek. Cs. P.: Aloazar (filmelőadás. 5 és 
’/«S). Sz.: Honvéd-est (í). V. d. e.: A Postás 
gpórtegylet tornabemutatója. V. este: A mo
soly országa. (Az Operaház vendégjátéka)

FŐVÁROSI OPERETT: V. d. tt. és este: Gül 
Baba (Vrf, ’M). Bt. K.: Ilyenek a férfiak. Sz. 
Cs.: Gül Baba. P. Hz.: Ilyenek a férfiak. V. 
d. u. és este: Gül Baba. H.s Gül Baba.

A.NDRASSY: V. d. u. és este: Ne játssz a 
szerelemmel! (Vei, ’/i8). ' Egész héten minden 
este és vasárnap délután: Ne játssz a sze- 
relenunel!

PÓDIUM (a Pesti Színházban): V. d. u. és 
este: Tekintettel arra... (’/s5, '/é9j. Egész hé
ten minden este és vasárnap délután: Tekin
tettel arra ..

ERZSÉBETVÁROSI: V. d. u. és este: Dankó 
Pista nótafája ('/<4. 5ó6, '/:9). Csütörtökig min
den este: Dankó Pista nótafája.

JÓZSEFVÁROSI: V. d. u. és este: Zsákba
macska ('Iá, */<6,  ‘/:9). Csütörtökig minden este: 
Zsákbamaoska.

KISFALUDY: V. d. u. és este: Tessék be- 
etóllni (‘/<4, p«6, *A9).  Csütörtökig minden eset: 
Tessék beszállni.

KÖMÉÖiA ORFEUM: V. , d. u. és este: 
KÉssner. a varázsló (*/í5,  ’AS). Égisz héten 
aindaa osta és v±*.  d. o: Káésner. a vöráz-ió.

KAMARA VARIETÉ: V. d. U. tó tóté: Ta-

RŐYaL VARIETÉ: V. d. u. tó tóte: Röyal 
Bál (’/•'>. 9). ’ Minden este, csütörtök, szombat 
és vasárnap délután: Röyal BáL 

gyar színésznő tehetségének nempsse érett 
aszuborával. Mindeneken túl ebben látjuk 
a filmen új életre támadt kedves magyar 
Játék sikerének igazi jslentilségét. (Átrium, 
City, OmniaJ

Soha nem láttunk még 
dramatizált regényt, 
zseniális eszközökkel kö- 
író tollát, mint ebben a

A Marsdesiey-ház asszonya
[ Amenfeai Hím] 
amelyben i yen 
vette a játék a.z
páratlan .film remekmű bén. Átéljük a Man- 
dérley ház történeténok tanulságát: c.Z an
gol Vidék ősi kastélyának méternyi vastag 
falai, romantikus hagyományai és megin
gat, hatatlan céltudatossága Olyan megráz
kódtatásokat. is kibír, — amelyek a medert) 
felhőkarcolókat porrá rombolnák. I>u Mán- 
rier világszerte ünnepelt, pszichológiai re
gényéből olyan formában lép élő a szere
lem, barátság, gonoszság, lelkiismeret, ame
lyet csak ilyen színészek és Ilyen rendezés 
valósíthat meg. Joaii Fontaine és Laurénco 
Oüvier egyszerűségükben és kö?v«t'ensá- 
gükben utolérhetetlenek. A Seaja ffinszin- 
ház közönsége láthatja először a Mandnrley- 
ház felejthetetlen asszonyát

A NAGY CSORTOS-PREMIER. „V issza 
az ú 10 a“ háromnegyed tíz érakor lesz 
díszelőadás keretében, meghívott előkelődé- 
gik jelenlétében, a Fórum Filmszínházban. 
C s o r t 0 s hatalmas alakítása, amely al
kalommal egérz sör kü'önböző alakban je
lölik meg a vásznon, kedden kerül a nagy
közönség elé.

MOZI
ADMIRAL (35.3-707): Rózsatabot. (‘/d, V.6, 

‘/»8, V.10, v. 1/Ű kór Is) -■ ALKOTÓS (855-874). 
Cserebere. (V.4. >/.fi, V.8, V.10, v. V.2-kúr is) - 
ANDRASSY (121-127): Cserebere. (’/.4, V.6. »/4. 
’/.ÍO, v. d. o, V.10, ’/.lá, 2, 4, fi, 8, 10) — ASTRA 
(154-422): Stanley, a riporterek bírálva. (' 
y<6. V.8, V.10, V. v.2-kör is) — ÁTRIUM (1 
934): Tokaji aszti. (V.6, */.S,  V.10, ez., v.
Vtl-kor is) - BELVÁROSI (384-563): RóíSafa- 
bót. (4, 6, 8, 10, V. jobb t. 2. 4. 6, 8, 10, bal t. 
•/.3, V.5, V.7, •/.?) — BELVÁROSI HÍRADÓ 
(181-244); Küzdelem Kínáért. Magyar—olasz 
ökölvívómérkdzés. Rajzos Híradó a francia 
gyarmatokról. Színes rajzfilm. Magyar. Ufa 
Luce és Fox híradók. (Folyt. 10—24 óráig) — 
11ÉKE (2ÖD038): Titkos szolgálatban'. <5. 7, I). 
v V«2- V.4, VP>, >/«8, V.10) — BOnORBAF (149- 
510): Rózoafabot. piti. VA. VsS. V.10, v. d. e. 
VtíO, wá, Viá-kor is) — BBOADWAÍ (422-728) í

f'/d, 
.153- 

V.

L 1 *Í!a - ■ ’ ■ rw’ BZ.. v. ’/r^KOT
-F8lu5» -/84-kkOr IS) •• üüuau W.& x [.VJCI ilijl 

HmsMtóú lélek C/H 'áí. 'IA, >/:I0, st.. v. ’-^dtór

ÖAPITOL (1.34-83,): Szeretem és vérpad, ftl. 
Ve, VB, Vrf. Vtó. Vtifl) CASINÓ (883-W4): 
Árvíz Indiában. (Vrf, »ú8. ez., v. ‘/,4-kor
is) - CITY (111-140): Tokajt aszú. (Vk>, V<8, 
’/ilO, ez., v. «/<4-kor is) — CORSO (18-28-18): 
Nem gyerekjáték. (Mickoy ítoonéy, Jüdy Gar- 
land.) P/sS. Vs8 V«10, bz., v. 'M.fcor js) _ COR
VIN (138-988): Zárt tárgyalás. (’M, V:6, V,S, 
'/sió, v. ‘/ö-kor is) — DAMJANICH (425-944): 
Aranyváros. (V.4, </<7, 9, v. Vű. V-4, ViB, V:8, 
VtlO órakor) - DÉCSI (125-952): Alipang. 
(V:3, V,8, VslO. sz., v. Vrf-kor ifi) - ELD0RABO 
(1.33-171): Jöjjön elsején. (4, 6, 8, 10, v. 2-kot is)
- ELIT (114-502): Zárt tárgyalás. (4. fi. 8, 10,
v. 2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 146-702): Jnd 
Süss. (.3, 5, 7, 9. v. 'lű. >A-4, V.6, V«8, VtlO) — 
FÓRUM (189-543): Egy életen át. (‘/.fi, V.8, V.10, 
sz., v. V<4-kor is) — GLÓRIA (427-521): Rózsafa
bot. ('Iá. ‘Iil, 9, sz. Vi4, Vrf, V»8. V«1Ó. v. Vsi-kor 
te) - HÍRADÓ (322-499): Téli halászat. Ma
gyar—olasz ököIvivómérkOzés. Rajzos Híradó 
a francia gyarmatokról. Színes rajzfilm. 
Magyar, Ufa, Luce és Fox híradók. (Folyt. 
9—24 óráig) - HOLLYWOOD (235-003): Az Ifjú 
Edison. (Vi4, '/ti. >/»8, VslO, v. Vtó-kór te) — 
HOMEROS (296-178): Z, a korbáésos ember. 
(V.5, 7, V.10. Sz. Vrf-tŐl, V. >/:2-től) - IPOLY 
(292-626): Bózsafabot. (‘/rf, V.6, >/.8, V.10, V. 
‘/ü kor is) - JÓZSEFVÁROSI (134-C44): Ró
zsafabot. ('lm. V.6, V.8, V.1Ö, v. Vtó-kór te) - 
KAMARA (423-901): Udvari bál. (11, 2, 4, fi, 8, 
10) - KORONA (353-318): Hotel Kikelet. (‘/H. 
V.6, V.8, ‘Aló, V. Vű-kor te) - KÜLTUR (.88(5- 
198): Irlatid zsarnoka. (6, V<8. */.10,  V. */O,  *M,  
’/rfi. ’/.8, 3/.10) - LLOYÜ (111-994): Az öröniapa. 
(V.4, V.5, »/»8, V.10, V. VsS-ltor is) - NYUGAT 
121-022): Rózsafabot. (*/»5.  7. VslO, ez. 4. fi, 8, 10. 
V 2, 4, 6. 8. 10) - ODBON (422-785): Rózsafá
ból. (V<5, V.7, V<10. sz. V.4, V.6, V.8. V.1O, V. 
Vá-kor is) - OLYMPIA (423-188): Newyork! 
házasság. (11, 2, 4, fi. 8. 1Ö) - OMNIA (13Ó-
125): Egy életen át. (5, V.8, V.10, az , v. 4, 6, 8. 
19) - ORIENT (114 92H): Stantey, a riporterek 
királya. (‘/i5, ’/.?, ’/.lO, v. '/a. 'Itt, V.fi, ’/aS. V.10)
- OTTHON (146-447): Kismama., (V.4, V.6, Vj5,
V.10, v. V.2-kor is) — PALACE (221-222): A 
notredamel toronyőr. (11, 2, 4, 6, 8, 10) —
PATRIA (145-673): Hétszllvafa. (4. fi, 8. 10, v. 
2-kor is) - PHŐNIX ■ 223-242): Cserebere. (11. 
1, 3, 5, V.8, */A10)  - RADIUS (122-098): Egy 
asszony három életé. (V.5, 7, V.10, ez., v. 2-kor 
te) - REX (328-020): Rózsafabot. (Vtó, V.7, 9 
sz. VH, ’/rf, V.8, '/.ló, v. ViS-kor is) - HIALTO 
(234-443): Rózsafabot. (11, 1, 3, 5, '/A. ‘/.10, v. 
10. 12. 2. 4, 6, 8, 10) - ROYAL APOLLO (222- 
ŐC2)s Dankó Pista. (V.6, 'IA, V.10, az., v. 8-kor 
is) - SAVOY (146-040): Hétszllvafa. (V.4, Vrf, 
■/.S, V.10, v. t/ű-ker is) - SCALA (114-411): A 
Manderley-liáz asszonya. (V»5, 7, V.10 sz., v.
2-kor is) — SIMPLON (268-999): Zárt tárgya
lás. (Vh, lM ’/»8, ‘/«1(>, vas. Vű-kor te) —
STEFÁNIA (Kispest. 349-838): Igen, vagy nem? 
(5. 7, 9. v. Vű, Vrf, V.6, V4, V.10) - STÚDIÓ
(225.2'6): Ctata. (U. 'Ni, */H,  V>5. Vű. V.10) -
TIVOLI (225 802): Rózsafaböt. (11, Vű. V.4, V.6, 
v<8, v.ió, v. d. a ’/dö. v«lá, V4 kor te)

'tói &&A 
Jná Süss. (5, úA, V»W. sí., v. '/Á-kM tej 
VÉSTA (222-401): Tlp-Top FoHles. p/.ll, ‘/A, 
úti, W, W, ‘ItLO, v., ti. U, 2, i, 6, 8, M)

A:-í

Vasárnap kezdődik 
a tavaszi foiballévad

A. futballra alapóSAn kJéhezctt, sportkő- 
zönség vakárnap két igen érdekes mérkő
zésiben gyönyörködhetik. Az NB l.-ért To
kádon az őszről elmaradt Tokcrl—BeSzkárt 
mérkőzik. Ha a Basakárt két góllal győz, 
nyolcadik lesv, egygólos győzelem esetén 
is nyolcadik lenne, da csak holtverseny
ben a SaJBTC-vel. Tokodi győzelem eseté
ben helyet cserél a két idénytnyitó egye
sület. I) ön tétlennél a helyezési sorrend 
nem véltoáik.

Vasárnap délután Csapélén kerül sor azt 
Brdélyi Kupa döntő mérkőzésére a, Fe
rencváros és a WMFC csapatai között. Ar, 
Erdélyi Kupáért nyolc csapat indult. A 
döntőben ez a két csapot került, össze, 
ugyanis a Ferencvárosnak, mint az 1939 
—4Í). évi bajnoknak, csak a döntőre kellett 
kiá-Ilaiiia. Mindkét együttes alapos felké
szültséggel áll ki. Különösen a. WMFC, 
mert a Ferencváros később kezdett. A Fe
rencvárosnak a kupaszábályok értelmében, 
mint vendégcsapatnak, a döntetlen is elég 
arra, hogy megnyerje a kupát és ezt a 
döntetlent ki is tudja harcolni. A mérkő
zés fél B-kor kezdődik Ceepet^n.

Egyéb mérkőzések
Üjpési--MÁVAG (Mógyéri-út, fél 3), Kis- 

peSt“F MŰVE (Kispest, fél 3), Elektromos 
—Törekvés (Lái.orea-utea, fél 3), Gamma— 
MMÁVAG (BEAC-pálya, fél 3), UTE— 
Testvériség (Megyeri-ut, 1), NSC—BT.K 
(Szőnyí-út, 3, IL fél 2), FTC-Gfcgyár 
(Forinyák utca, 11, U. 9), DSE—'KÉAC 
(Gyöínrői-út, fél 11).

Ma Oge/ö
I. A rövid, távon fontos a melegítés meg

figyelése. Rajmer Ügetői jól dOÍgoznalr- 
Pl,csűr II. tud még egy keveset.

II. Dusl, Zarándok ós Zirc a jobb eső- 
lyek. Almost

III. Cailler fogat, Újdonság fogat, Dusán 
fogat..

TV. Bajnak S» Orao é« KeUvéz jutöttak 
előúyös feIá.llítáAh0&

V. Ullca, Csongor, Cinka Pana.
VI. Dajka, Magnézium tó a Jónás üge- 

tőit jutottak kedvózö felállításhoz.
VII. Bakancsos (megfelelő bizalommal) 

első eéély. Bbadtá és Hamis tói dolgoz
nak.

Vili. Ali, Nestór, Brdőszépe.
ÍX. Pamulci Báróné, Gyertyán, Fáklya, 

Sonja hibanéikül meglepetést hozhat.

Vasárnap ügető
I. Dry térhátránya dacára megverheti a 

„sötét", de jól dolgozó Okost.
IL Amatörverseny. Lenke, Bimbi, Balti 

Khán.
III. Almos, ha itt; indul, első esély. UrP- 

lány és Urpéter jöhetnek még Sz-imítáeba.
IV. Gróf Ráday Gedeon emlékverseny. 

Eírétől javulóst várunk, ezért győzelmé
ben bizunk. Négus II., Kunó és Elemér a 
következő esélyek.

V. Elsőm, Lasta és Dob a jobb sánszok.
VI. G. H. Robinson, Szdbolas. Nina.
VÍI. Piaue Döme felállítása, igen jé. szá

raz pályán nehézen verhető. Carthagő és 
Pasa helyé&élyek.

Vili. Ad-’z, Mausi H. tó Bíbor fognak 
jól ezererrehü.

IX. WiPy, Opera tó Ella jutottak ked
vező fólálli iáéhoz.

X. Jónás hajtás. Lila., Barázda. Pamuki 
Bár óné itt tó első esély,

'A*  »•' V.. —-“6b-«ai!i 4B> <

— Kendkívüli teuyészállatbész»rzési ked" 
vezméuyck a Mezőgazdasági Kiállít'som 
Március 29-én megnyíló 50-lk Országos Te- 
nyészállatvásáron vásárólt tenyészállatok 
hazaszállításának vásúti fuvardíját teljes 
egészében a rendezőség fogja viselni. Rend
kívüli kedvezményben részesülnek községek 
és közbirtokosságok vásárlásai is. VégiÜ 
a földmívelésiigyi minisztérium a magá®' 
tenyésztők számára kedvezményes hitelt 
engedélyezett apaállatok beszerzése céljá
ból.
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Budaörsi gazdák 
Barcsay főispánnál

A budaörsi sváb gazdáknak az ot
tani repülőtér kisajátításával és az út
burkolási járulékok behajtásával kap
csolatban régi panaszaik vannak, ame
lyeknek orvoslása érdekében eddig 
már több utat és módot vettek igény
be, azonban eddigi eljárásaik ered
ményei nem jártak.

Tegnap azután népes küldöttségük 
dr. Kússbdch Ferend vezetésével meg
jelent dr. Ba.rcsay Ákosnál, Pest vár
megye főispánjánál, aki előtt szóvá 
tették sérelmeiket -és a köztük és Buda
pest székesfőváros között ma is elin
tézetlen vitát. Emlékiratot is nyújtot
tak át a főispánnak, aki nagy jóindu
lattal hallgatta meg a küldöttség kí
vánságait és készséggel kilátásba he
gyezte, hogy a panaszok orvoslása 
ügyében sürgősen eljár az illetékes té
nyezőknél.

A küldöttség hálásan vette tudomá
sul a főispán válaszát és megnyug
vással távozott.

Árvizet okozott 
két csatornarepedés a Margit- 

körúton és a Pálfíy-téren

Zsuzsika halála

Magyar művészsiker
Hollandiában

Ma délelőtt 9 órakor a Margit-kör- 
úton pillanatok alatt hatalmas pánik 
keletkezett. A, riadalomnak az volt az 
oka, hogy a Margitkörút ii. számú ház 
előtt hirtelen erős földalatti moraj tá
madt, majd a járókelők szemeláttára

az úttest közepe felpnposcdott és a 
kövek közül magasra szökkent a víz.

Megállt a villamosforgalom, a rendőr
őrszemek leállították a közúti forgal
mat is és a közönség közül többen te
lefonhoz siettek, értesítették a tűzoltó
kat, a mentőket és a fővárosi vízmű
veket.

Először mindenki azt hitte, hogy az 
árvíz tört elő a mélyből, mert az út
test mintegy tiz méteren félméternyi
re felpuffadt. a villamossínek meg
görbültek, azután az úttest közepe 
egyszerre besüppedt és még nagyobb 
erővel tört elő a víz. Az első percek
ben mindenki tehetetlenül nézte á tör
ténteket, a víz pedig nagy iramban

folyt lefelé a Fő-utca irányába, ahol 
a Pálffy-tér környékén kisebb tavat 
alkotott.

Nemsokára megjelentek a mentők, a 
tűzoltók és egy nagyobb létszámú 
rendőri karhatalmi alakulat. Megkez
dődött a rend helyreállítása. Műkö
désbe léptek a.szivattyúk és a vízmű
vek emberei lezárták a környék fő 
vízvezetékeit. Megállapították, hogy a 
fentemlített helyen

a villamos sínek alatt lévő két 
nagy csatorna, a vízvezeték és a 

szennyvízvezeték szakadt fel, 
nj/il-vdn a nagy Duna-víznyomás követ
keztében. A rendőrség a forgalmat a 
mellékutcákra irányította, mert félő, 
hogy a víz több helyen alámosta az 
úttestet és így különösen a teherfor
galom. igen veszélyes lehet.

A helyreigazítást munkálatok teljes 
erővel folynak.

Mledeniczky Zsuzsika 5 hónapos cse
csemő befejezte rövid földi pályafutá
sát.

Meghalt — nem a kórházi ágyon — 
hanem a főkapitányság egyik rideg 
hivatali szobájában, ahová anyja be
vitte, mert sehol nem akarták fel
venni. Súlyos influenza-etdőgyulladása 
volt Zsuzsikénak s bárhova fordultak 
felvételért, egy kemény csontkéz uta
sította el őket.

A csontkéz feje paragrafus volt s 
ennek nevében nem kapott Zsuzsika 
kórházi ágyat, ahol kicsiny élete 
utolsó perceit eltölthette volna- Min
denütt hivatkoztak valami paragra
fusra, beutalást kértek, mintha, a be
utalócédula fontosabb lenne, mint & 
tüdőgyulladás. Fura rendszer az, 
amely a beteg pulzusa helyett a be- 
utalóeédulát akarja tapogatni és en
nek a rendszernek lett áldozata 5 jó
napos korában Zsuzsika. Tűnő élete 
után sajnálkozva nézünk és hisszük, 
hogy a jó Isten nem fog beutalócédu
lát kérni, amikor Zsuzsika a menny
országban angyalnak jelentkezik.

'Faragó György xongorámúvész 
beszámol íiangversenykőrútjáróí.
A világhír alig néhány évvel ezelőtt 

kapta szárnyaira Faragó György, a kitűnő 
fiatal pianista nevét, aki azóta sikert si
kerre aratva, a (nemzetközi művészrang- 
lista ólén egyik legelőkelőbb helyet fog
lalta el. Faragó György tegnap érkezett 
haza Hollandiából, hol tizennégynapos 
hangversenykörútján kitűnő szerepléssel 
szerzett újabb dicsőséget a magyar név
nek. Ma az ő nevétől hangos a holland 
sajtó. De Faragó György interjúja nem
csak az aratott művészdiadal szempontjá
ból érdekes. Szavai, színes pillanatképek
kel tájékoztatnak a mai holland életről is, 
amely, miként mondja; „megváltozott a 
háborúelőtti és jelenlegi látogatása közötti 
időben",

— De először talán a művészetről — 
kezdi a beszélgetést Faragó György. — 
Az amszterdami Göncért Gebouw és 
a hágai Presidentie Orkést meghívá
sának tettem eleget %

tizennégynapos hollandiai haug- 
versenykörutammal.

■— A két zenekar ma nemcsak a hollan
diai, de talán az európai zenei életnek 
két legelőkelőbb képviselője. Velük 
hang versenyeztem Amszterdamban, 
Hágában. Ezenkívül szólóestéket ad
tam Hollandia nagyobb városaiban. 
Többek között játszottam Utrechtben, 
Leidenben, Veendanban, Assenben. 
Műsoromon klasszikus és modern 
szerzők körülbelül egyenlően szerepel
tek. Meg kell itt jegyeznem, hogy

Liszttel arattam legnagyobb 
sikereimet.

—• Ez igen érdekes momentum. Nagyon 
boldoggá tesz, mert a meglehetősen 
hideg hollandi közönség érzéséit Liszt 
műveivel a múltban soha nem lehe
tett átfűteni. A varázs most megtört, 

melyet szerénytelenség^ nélkül — 
kissé egyéni sikernek is érzek. A si
kerről egyébként beszéljen helyettem 
« március 23-ára szóló újabb holland 
meghívás. És nyilatkozzon a holland 
sajtó (a négy oldalra korlátozott elő
kelő holland lapok az egyhangú elra
gadtatás hangján hasábos, sőt kétha- 
sabos bírálatokkal méltatják Faragó 
yKörgy nagyszerű művészi bravúr
ját, óriási sikere lehetett).

Heves német légvédelmi tűz 
berepüld angol gépek ellen

Berlin, febr. 15-
Az angol légihaderő nagyobb cso

portjai, — mint a Német Távirati 
Iroda értesül — a szombatra virradó 
éjjel benyomultak Nyugat-Német- 
ország fölé. A heves légvédelmi tűz 
meghiúsította a brit repülőknek azt

janak meg- Csupán azt tudták elérni, 
hogy találomra ledobott bombáikkal 
megrongáltak pár házat és itt-ott 
tüzet idéztek elő, ezeket azonban 
gyorsan eloltották. Katonai vagy 
hadigazdálkodási kár sehol sem esett. 
Ezzel szemben ismét több polgári 

. „ / vesztette életét és többen
célpontokat támad- I megsebesültek. (MTI)

az igyekezetét, hogy katonai, vagy I személy 
hadígazdálkodási célpontokat támad- I megsebe

A

15.

lemondott iondoni 
román ügyvivő 
nyilatkozata

London, febr.
Flörescu, a londoni román követség 

ügyvivője, aki Bukarestben bejelen
tette lemondását, az angol sajtónak 
nyilatkozott és hangsúlyozta, hogy ki
lépett az állami szolgálatból, mert a 
jelenlegi kormány politikájával nem 
ért egyet.

szombaton hagyják el hajón Romá
niát.

Csütörtökön arról volt szó, hogy a 
román hatóságok csak február 22-én 
engedélyezik az angolok elutazását, 
most azonban az angol kormány is 
lehetővé teszi, hogy a londoni román 
követség tagjai is már szombaton, 
15-én, elhagyják az angol fővárost. A 
londoni román követség személyzeté
nek repülőgépet bocsátottak rendel
kezésére. A gép Londonból Lissza
bonba viszi a román követség tagjait.

Vitéz Szabó István

hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS-- 
ben! Biztos eredmény!

Tisztítsa
meg szervezetét a belekben 
felhalmozódott salaktól, ha 
nincs Is éppen székrekedése 
Jó tisztító 
hashajtó a V** -

Elutaztak
a romániai angolok
A követség Lisszabonba repül

Bukarest, febr. 15.
(NST) Körülbelül 140 angol polgár 

— a bukaresti követség személyzete 
családtagjaival együtt, valamint' a 
bukaresti angol kolónia tagjai — 
pénteken este 10 órakor vasúton el
utazott Constanzába. Az angolok

RÁDIÓ
l»tt EEBRUÁR 15, SZOMBAT 

BUDAPEST I.: «.
16. i«:-Ifjúsági rádió. — 16.45; Időjelzés, idő- 

járásjetentés, hírek. — 17: Hírek szlovák és 
ruszin nyelven, r- 17.15: A Rádió Szalonzene
kara. — 18: „Anna Vawilijevna leánya.1* Tóth 
László dr. elbeszélése. — 18.80: „Innen-onnan." 
Hangképek. — IS: Hírek magyar, német és 
román nyelven. — 18.20: „Talajvizek és ár
vizek." Koguto-witz Károly dr. egyetemi tanár 
előadása. — 19.85: Közvetítés a Magyar Szín
házból. „Gyergyói bál." Zenés játék három 
felvonásban. — Az I. lelvonfis után kb. 3# 40: 
Híreik. — A II. felvonás után kb. 22.05: Hí
rek. időjáráajelentés. — Az előadás után kb. 
22.50: Cigányzene. — 23: Hírek német, olasz, 
angol ée francia nyelven. — Kb. 23.25: Tánc 
lemezek. — 24: Hírek.

Töltőtoll
MINEDVA papirhAzm I IV ER VH Andrássy-út a.

Tavasz
Dalmáciában

Belgrád, Lbr. IS.
(NST.) Két nap óta egész Jugoszláviá

ban tavaszias meleg van. Különösen Dal
máciában emelkedett erősen a hőmérséklet. 
A dalmát vidékeken már virágzik a man
duláin és az orgona. Splitben megkezdődött 
a fürdőidény.

Engedjék meg hústalan 
napokon a szalámi- 

árusítást — kérik 
t A. A*  ifif A k A*  k M, 1 . 4a fűszeresek

A Fűszerkereskedők Országos Egye
sülete felterjesztéssel fordult a föld- 
mívelésügyi miniszterhez és rendelet 
kiadását kérte, amely lehetővé teszi 
hústalan napokon a szalámi árusítá
sát. Tudvalevő, hogy sonka hústalan, 
napokon is kapható, kívánatos volna 
tehát, ha a sonka mellett a szalámi
árusítást is megengednék.
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ANNA
ÁR

V. Wurm-utea 1

Meteor kávéházi BR1$J£L,.
éttermei nyitva

este 9—2-ig
BÁRBAN

Zene malcsiner-duo

Jfe © i Cl O ©' ® Cl O Banda
——A, -

»3 HUSZÁR"
PAPOSA

Akácfán. 12. T.t 420-362. Nyitva: 
este S-tÖi éjjel 2-iq. Ciqrnyzene, 
Faszéupará",8on sült ételkülönleges- 

ségék. Báb- és káposztaleves.

AZ ÚJPESTI
PICCOLOBRN

Mkheller halászkert

IFJASSZONT VENDÉGLŐ
VI., Csengeri-u. 2S T.: 221-466. 
Elsőrangú zene. JJífinö ítonyiia «aie 

9—2-ig nyitva.

A«t akarja, 
W fedwUffje.
Hirdesse helyiségéit a 8 Órai. Újság 
„Hol szúrakicrtunk11 rovatában 

................................ wáwul'.i.u ’
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Megsérült az angol parlament 
egyik szárnya

CIPÓK

DIÓSIiíl
utcai-, estélyi- és nyárt 
egyes párok olcsón 
IV..OEÁK FEREN’C-tl.23.

pifíz All a kAzkox, 
ha átnézi régi "értékpapírjait'.' Leg
jobban értékesítheti Barna Bank
nál, V., Nádor-utca 26. T. 12-13-16.

Értékpapírokra kölcsönt nyújtunk.

Felöltők
Ulsterek

EDELMANN
IV. kér.. Kamermayer Károly-utca 3e

C A N T U L I A
HARMONIKÁK KIRÁLYA 
Hangban, árban vezet 

1 KIRÁLY- 
I U.,58.

KEBESZTfiLY 

hírneves zongoraterme 
.B 11 d a p e s t9 V., 
Vilmos cs.-űt 66. 
Legjobb longorók 
legolcsóbban, 
részletre is. 
Csalódás sohasem Érteli.

Téli-nyári 
paplan

Pehelybetét kihúzása-után min
dön hőmérsékletnél használható

PLUIM PlPLilGYiR
IV., Kamermayer Kétely-ú. 2.

Afo még
teljes választékot talál 
legolcsóbban,. a világ
legjobb zongoráiból; #
r « s z le t re Is; Wf • ®

L.YRA
• Magyarország legnagyobb zon-

Német bomba romba,döntötte az angol parlament egyik szárnyát

Megcsúszott a jég- 
páncél—megftez dödött

■ a Duna apadása

VBntDÉGüőr 
k&véhuzi berendezések, asztalok, szé
kek, sörki mérők, jégszekrények, 
evőeszközök, tálak, tálcf k, teás
kannák. kertibútorok nagy 
választékban HEXN^R Király-u 25

Használtruháé.
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha
üzlet, Rottenbiller-n. 37. Telefon.- 

422—269. Hívásra jövünk. . .

51
é ■ t __ _ _ ____
gora’enne: -Erzsébet-körút 19 . Ki
tűnő külföldi zongorák 600-tól Bérlet: 
VÉTEL; Csere' Szrilitrs! Hangolási

, Telefon : 222-616.

UJLflKASBA 
UJBÚTORT

RUHA
sporbnellény
bőrkabát
esőkabát

legolcsóbban
Márton «« Szász
Bálvány-utca 3,« Uímre ügyelni

A -rissza ügy-
fe!'nrd ‘ejtésért. 

M wlsJbA. költözködésért, 
ha | a |«. X X A nálam 
kiadó I O K 8 S 3 I beje
lenti és azt kiadjuki. Express, Erzsébet- 
körút 16. sz.,. f. 3. T.: 422—156.

'4íI.RAPPFFN5TEIN-U.2/a

„IVORY"-
.vLTÖTOL', 
OSAVARIRÓ.V

■<&

r,fIVORY<a-0zem K:rs4y-u. 44 
. Javítások. T. 2Í4—604

Bélyeg e t, * bel yeg.g;> fijteményt, 
magyar sorozatokat vásárol

W BÉLYEG B9LT
V., Mária Valériá-n., 19. Telefon; 
862-473 Hiányjegyzék-kiegósáítéS'.

rei

VillKinostaiSzíW
LAULYJÓZSEF

rádió- ér villanysze'relöTneslei-
Hangszórók,. hangeriís tök, 
moxihan^»Mheren»Se«.ó:,ek 

>■; és rádiók sznküzewe 
SZEGED,Srdshenyi-tér 9. T. (írem: 26-<W

2 seres rrrtív
kölcsönzésé, óriási választékban.
Sebestyén. VI Király-ü.oO’. T /J-20-^1 j

SÜRGŐSEN 
eladó brilliánsait 
miéiőtt eladja. Krlstóí-fér 2. I.S

.Ekszerrnfiterem. 12- -2. köpött
, Telefon 18íl—64 7 .

A földmivelésügyi minisztérium víz
rajzi intézetének rendkívüli jelentése 
február 15-én délelőtt a következő:

A Duna jege rohamosán gyengül. 
Több helyen ismét megcsúszott. Az 
álló jég felső határa Nagytéténynél, 
alsó határa Mohácsnál van. A jég 
borította szakasz hossza tehát 198 kilo
méter. de a jégtakarót több helyen 
3—4 kilométeres szabad vízfelület sza
kítja meg. A víz a meglazult jég alatt 
mind több utat nyer. Ennek tulajdo- 
nítha'ó a Budapesten mára a felülről 
érkező áradás ellenére bekövetkezett 
18 cm. es apadás is.

Budapesten a vízállás délelőtt 11 
órakor 688 cm., tegnap óta 10 cm.-rel 
apadt. Holnapra további apadás vár
ható. A nagytétény—pentclei szakaszon 
a jég miatt mára is 21—38 em.-es ára
dás következett be. Ercsiben nía reggel 
a víz elérte a február 2-iki tetőzés 
magasságát. Adonyban még 25 cm-re, 
Dunapentelénél még 60 cm.rel alatta 
van. Á jég megindulása további hirte
len áradással járhat, ezért a helyzet 
különösen Érd és Adony között veszé
lyes.

Privát megbízásból 
használt férfiruha és fehérneműfélé- 
ket veszek. Dohány-utca 86 I. 9. 
Tel.: 2^2-793. Hívásra azonnal jövök

Kelapja pinkos, formátlan? 
Szakszerűen tisztítja, tor mázza 
Lampei't kalaposmesier. Jjkai-tér 6 
Udvarban. Vidékre postán, utánvét

" - t^Ö5l;kiílíh^á^f‘aáf is.

MEGVETTEM 
öív. öziván Jánosné I., Foriunn-utca 
18. sz. alatt levő fa- és s2én kiske
reskedését. Az esetleges hitelezők 3 
nap alatt jelentsék be igényüket, mert 
azontúl jelent' őzökétfigyélembe 
nem ..vesjelj. ...

Mosbercjer Istvín. VerbŐczy-u. 27

rorlszpor
! aphtttó Szántónénál; Pest szent-’ 
erzséjiet, Júliái Mórr.ntca 51. .Telefon:

( 847-195.

TRIUMPH : , 
országi vezérképviselete. Ked vézö tí-fc 
Díjtalan bemutatás., ÉDES és DECSY, 
Bpest, VJ-’! -éAkácla-u. 13. T..222-624.

— 4.

S BilliáröasztaL 
szék, evöázer, FRIED vendéglői 

'i ™ berendező, Király-utca 44. sz.

üieiöti elviina 
zálogjegyen levő tárgyaitól, ruhájá
tól,, stb. szenzációs áron megveszem. 
Andrássy-űt 52. II. 12/a. T. 115-129..

Amatttrmunkáhas jártas 

tényképész-segÉdet 
keres. írásbeli ajánlatokat kér'■? 
Grosz Antal fotószaküzlet. Kiskunhalas.

Különleges kéíszersült karís? 
hadi módra — tejés-zsíroo ételekhez 
egyaránt, nagyban és1 kicsinyben- 
Englander sütőüzem. Bpest.viU'. 
Karp enstein-u. 1. Telefon: 330-924.

mI 11A ■> másodrendű > Z/Cl 11110 K kárpátaljai 
almát 20 kiloa kosárban P nyolcért 
übíitt; Petényi Simon Alsó- 

leskeresketi j. .,

RUHÁT LÉNÁRT
uririzax>nál ren .ellen. BzB. 
retek .rahtáron. lírásébet-iéi Iá-

• ■ j ■ ': T. : 1SZ-379. .

Megindult a vizsgálat 
az árkormánybiztosság 

letartóztatott volt főrevizora

ZSOLDOS -t**  
összevont tankönyvek, algebra magán
tanulók részére kaphatók. Dohánv- 
utca 84. Telefon: 228 406.

Ezüst-, kékrókák, kabátok, bóléról, 
és rierzek nagy választékban és 

.A.o le s óár 1*  íi n.

ellen

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket, Lecélhívásra 
házhoz megyek

V & Rö S PÁL
újságárus

Ká vin-Sér közepén.

Francia buildogg napos
lajj kutyák eladók.- 'Riíkospa-lotá, 

Arany János-uíca 68.

Gummicikkek kiválóak !

OUA" 1 JV GYE JV
ad utasítást likőr.és rum készítéséheu
Watterleh A. VII., Dohány-utót 5.

Szabó László, az árkormánybrztos 
súg. építkezési osztályán működő fő
revizor ellen a budapesti királyi 
Ügyészség a budapesti királyi büntető
törvényszéknél kétrendbeli megvesz
tegetés büntette címén vizsgálati in
dítványt terjesztett elő. A királyi bün
tetőtörvényszék elnöke: dr. Szeműk 
Jenő a vizsgálat lefolytatásával dr. 
Erípedy -'Róbert királyi büntetőtör
vényszéki tanácselnök, vizsgálóbírót 
bízta meg, aki a királyi büntetőtör- 
vényszéknél az uóbbi évtizedben le
folytatott nagyobb, vesztegetési ügyek 
kiváló jogi, felkészültségéről, lelkiis
meretességéről és erélyéről ismert 
vizsgálóbírója volt. A vizsgálóbíró a

I vizsgálati kihallgatásokat már meg
1 is kezdte.

Áz új közlekedési'•rend
premierje

+5° Enyhe vasárnap

Áfa reggel lépett életbe Budapest új 
közlekedési rendje, amelyről már na-*  
pókkal ezelőtt hatalmas falragaszok 
tájékoztatták a közönséget. A főkapi
tány intézkedése folytán, mindazokra 
a helyekre, ahol a közlekedés megvál
tozott, külön rendőrőrszemeket ren
deltek ki, hogy ügyeljenek az új rend 
betartására. A rendőr őrszemek néhány 
napig csak figyelmeztetnek minden
kit, aki az új szabályokat nem tartja 
be. A Beszkárt is megváltoztatta az 
autóbusztorgalom néhány útvonalát 
és kirendelte ellenőreit, hogy figyel
meztessék a közönséget a változásra.

Egy pengőért óránként íróge« 
pemmel lakására megyek. Este is 
Incéé Margit Szent István körút 5 

127-941.

•ló téli alma 20 kg-os ládában 
Jonathán és bőrálma 18 P. Törökbá
lint és Batul Ití P. Vegyes fajtákból 
14 P. II. osztályú 10 P. 5 kg, dió, 8 
P. 5 kg. mogyoró 5 P. Utánvéttel ab 
feladó. Postai szállítás. -Hérmann 

Jakab Irhoc. Kárpátalja.

^KISKOCSI
ril gnmmival eladó. Megtekinthető 
Palaee kávéhá«<délntán 3-B-ig 

PfreHeld.

Kölcsönös én ekkorrepeticióhoz és 
duettekhez keresztény, zougorátó 
sopranpartnernőt keres '"középkorú, 
magas bariton. Olyan is jelentkezhet, 
ki éijektanulmányaival felhagyott. 
Szives választ « Gramofonba is éne

kelünk)? jeligére kiadóhivatalhoz.

KUlönhejáratú csinos szoba für
dővel. úri helyen, Budán kiadó.

Telefon: 151-913.

Gépírok« fordítok, sokszorosítok 
bármikor legolcsóbban Jókai-tér 2. 

116-598.

Ház

Szőrmefestő él kikészítő
Weil Manj Budapest, Forgách-U '22. 
Vácí-útnál T.: 291-238. Kis tétel éket 

is vállal. - -

Jegyzetmás»lás 12 Hllért«> 
100 sokszorosítás 1.Ö0. Taxigéptrás 
fordítások Nagy Ibolyánál. .Teréa- 

krt-29. 82O-513,

Németül tanít bécsi fiatal hölgy, 
esténként házhoz jár. István-út 881/19

Jól jövedelmező angóra-lonÓNra 
jutányosán, precízen megtaníto'rn. 

Telefon: 18-74-87.

4.-4" 2 Ftilllps modern váltóáramú

rádiómat elcserélném
hasonló erősségű egyenáramúra "Vili.® 

Népszínház-utca .17. IV. 1.
Köítazküdésbőr 

visszamaradt kisebb-nagyobb ládák, 
eladók. .VIII. Népszínház-n. 17. rv. 1.

Andrássy-úton előkelő lakásban 
distingvált egyénnek, szoba kiadón 

H Mocsár-utca 9. 1 8.

Kárpitosmunkát háznál . vállaZ 
lók -jutányosán Gáspár,-VII. Bethlen- 

í .u ... -.utcai..

Orökl ak á i, i ngatlan,telek . 
Lánchidnál 3 em. 
bérpalota komf. 
modern lak. 41000 
bér átirásmente- 
sen 32 5-OOO-ért 
kondícióval dr. 
Hegyi 13-96-83. 

Eladás 
Villa Hideglruti-ítnál adóm. 4 szohis 
komf. úri villa 30.OOO-ért kondícióval 

dr. Hegyi 13-80-83.

Időjárásunk egyelőre nem változik. A kö
dös, enyhe, tavaszias jelleg megmarad, de 
sokfelé lesz újra átvonuló eső. A hó az ala
csonyabb hegyekről, teljesen eltűnik.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Mérsékelt szél, sok helyen köd és eső, 
» hőmérséklet alig változik.

.ÍJ®; S:

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja a 8 órai Újság Lapkiadó Rt. Szer- 
kesztősós; Houvéd-n. 10. Tel-: 11-S3-R0. Kiadó: 
ándrássj-út 45. Talafoa: 22-43 32. 22-12-33. fr> rt 3í.

Bérház
ffi. ern., sarok, 50 000 bér, felerésze

180 OOO.
Villa Rózsadomb eleién 1X3, 1X2, 
1X1 luxus lakásokkal, kp. fűtés, 
85,000. 25.000 teher átvehető.
Fóliák. Józs.ef-körút 11. 143-879.

Gubernátor-udvar 
25-ik lársasházunk 

a 8orthy-bíd budai hídfőjénél & 180 
méteres Vitézek-terén épül.

25 éves legnagyobb 
adómentesség.

Versenyen felüli kivitel. Príma ren
tabilitás. Amortizációs kölcsön. Gar- 
szón, 1 szobás-hallos cselédszobás, 
2 szobás garszón. 2 szobáé'- hallos ” ée 
négyszobásnak is megfelelő nagy 
2 szobás hallos, kívánságra nagyobb 

öröklakások 
leköthetők Tlaxtvlselg Társns- 
hózok Építi. Irodáin, Horthy 
Miklós-át 36. — Telefon: 568-489.

Vasárnap d’éielőtf■ is.....

/•

•Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-t körforgógépeiu. (FelelóeúGyőry“Aladár'ieazgatk»

Szent István- 
. parknál

épülő luxus surokpalólábam, augus^ 
tusi beköltözéssel, nagyméretű 2-680- 
b£s hallos.. (22 szobák), 1-szobáa 
hallos cselédszobával és garseón nagy

méretű, főzÖffilkés 

öröklakások 
köziponti fűtés melegvízzel. Leköthetők 
Ssriget-utca 27, UI; em. 1. Tel. 292-885. 

Dobogókőn 
t’dOId lársnshíxz 700 m. nia;-as 
alpesi lilíma, 1-2 szobás appartemau- 
telr fényes kivitelben Kedvező, fi u- 
tési feltételekkel. Berbeadbátó leg
jobb’ jöyédelmazbsé’ggel. Lekíihetbk 
Glock építőmesternél. Budapest. ílol- 

nát-ij. 8. TAlofoh 383-119.

V.Á.., 'z- ... ... -


