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HŐSI KÜZDELEM
A KISKÚNSÁGI ÁRVÍZZEL

Remélik, hogy a vízbetörést még ma megállítják
Az a tragédia, amelytől már hetek óta tartott a Duna hullámaitól veszé

lyeztetett városok és falvak lakossága, — vasárnapra bekövetke
zett. Alig múlt el az. első veszélyes árvizhnllám, a Duna felső folyásáról 
máris erősebb áradást, olvadást, a mellékfolyók növekedését jelentették és 

mindenki tartott attól, hogy ha, ez a közel egyméteres árhullám 
leérkezik a Duna a l s ó szak a s z á r a. az ott felgyülemlett és hosszú 
kilométereken megakadt jégtorlaszok, valóságos jégpáncélok miatt nem 
bír majd zavartalanul lefolyni. Az intézkedő haló ágok minden rendelke
zésükre álló eszközzel megpróbálták a több keljen négy méteres, úgy
nevezett „jég dugók" eltávolítását, megfeszített munkával erősítették a 
kirendelt osztagok a gátak emelését, javítását, repiilöszázadok emelkedtek 
a levegőbe a jéghegyek bombázására, többszázfőnyi robban tó-osztagok pró
báltak lelszakítani a Duna vastag jégköpenyét. — a z e re d m é n y n em 
született meg. A jég állt — és áll ma is.
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Az ember és az eleinek harca meddő 
maradt, mert csak, helyi sikerek mu
tatkoztak, az évtizedek óta nem ta
pasztalt hatalmas méretű jcgkolosszu- 
>ok többhelyen csaknem a Duna lene
kéig elzárták a víz útját és így aztán

a katasztrófa elkerülhetetlenné vált.

Vasárnap tizenhét bombázó repülő
gép szállt fel a magasba és alapos fel
derítés után megkísérelte az utolsó 
Pillanatban a víz útjának megkönnyí
tését. Azt hitték, hogyha hosszantartó, 
Heves bombázással végigszántják a 
•Duna jegét, akkor csoda történik és a 
***n. folyam megbékél, magával viszi 
R jégtáblákat, sebesen vágtat tova a 
Ráták peremét verdeső hullámokkal ée, 
elmúlik a veszély-

Nem így történt.
A -gt^enhét gép közül mindössze kettő 

bombázhatott, mert a Duna felett sűrű 
felhőréieg keletkezett, amely teljesén 

elzárta a kilátást. Annyira, hogy csak 
két gép került a felhők alá. Ezek 
szúzméteres magasságból, — ahonnan 
pedig- a bombázás csak igen csekély 
eredménnyel járhatott — csak nyolc 
bombát dobhattak le.

Előkelőség ek 
a helyszínen

Vasárnap délután a- veszélyeztetett he
lyekre utazott

vitéz. Bartha Károly honvédelmi minisz
ter

is, hogy személyesen vegyen részt a szük
séges irányító tevékenységben.

Vitéz Bonczos Miklós államtitkár, árvíz
védelmi kormánybiztos egész vasárnap ál
landóan tájákoztatta feletteseit: az árvíz 
állásáról és a megtett intézkedésekről. Az 
árvízvédelmi korma nybiztósságon megjelent

gróf Teleki Pál miniszterelnök és vitéz 
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter

és tanácskozást folytattak a teendőkről.
Barcsay Ákos pestmegyei főispán dr. 

Téglás László vármegyei, főjegyző kíséreté
ben járta be a súlyos helyzetbe, került köz
ségeket és mindenütt közbelépett, ahol men
tési munkálatok elrendelése vált szüksé
gessé.

Af rádió éjszakai 
jelentései

Az egész ország feszült figyelemmel 
és aggódással fordul a súlyos órákat, 
kemény megpróbáltatásokat szenvedő 
dunamenti községek lakossága felé és 
éppen ezért rendkívüli megelégedést 
és elismerést váltott ki országszerte a

- I. ........

rádiónak a mentési tevékenységbe való 
bekapcsolódása. -

A magyar rádió vasárnap éjféltől 
hétfő reggelig negyedóránként 

adott helyzet jelentést
és körrel déllé 'IS :árvízvédelmi. kor
mánybiztos parancsait ‘'azokba a köz
ségbe. amelyekkel a I clefonösszeköt- 
t el és megszakadt.

Hogyan történhetett 
a katasitpófa?

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
Az árvízvédelmi' kormánybiztosság 

szükségesnek tartja, hogy a vasárnap 
hajnalban bekövetkezett dunai , árvíz-' 
katasztrófáról, az azt előidéző okokról 
és körülményekről a közönséget tájé
koztassa.

A légi felderítésekből és a Duna vi
dékéről kapott jelentésekből köztudo
másúvá vált, hogy a Duna folyam 
Budapesttől egészen a jugoszláviai 
Máriaalmásig, a legutóbbi napokban 
is teljesen jéggel volt borítva. A jég
takaró vastagsága, nem volt egyenle
tes, hanem sok helyen összetorlódott. 
Négy—négy és fél méter vastag jég
páncélt is észleltek, aminek folytán a 
meder vízátfolyási szelvénye erősen 
megszűkült és az ilyen helyektől fel
felé terjedő Duna-szakaszon a víz fel
duzzadt. Ez okozta Budapestnél napo
kon keresztül a 738-as magasságban 
kulmináló 700 körüli vízállásokat. A 
felderítésekből ismeretessé vált, hogy 
Dunaföldvár és Dunapentele között 
soroza tos jégtori aszok akadályozzák a 
víz lefolyását.

Ezeknek a jégtorlaszoknak a meg- 
mozdítása vagy szétrombolása sem

Tíz óra
Meg kell még itt említeni, hogy a 

Dunapentele alatti Duna-szakasz men
tén a szoros értelemiben vett medren 
kívül

h ullá mtér nincs,

mert a folyam jobbpartján a hegy 
egészen a Duna széléig nyúlik ki, bal
partján pedig a védőtöltés a Duna szé
létől alig van néhány száz méterre. A 
mederből kiszorult víz tehát nem m'e-

A Duna vasárnap hajnaltól egészen 
a mostani percekig, amikor ezt a be. 
számolót írjuk. -- állandóan árad és 
egymásután lépi át a gátakat, az út
jába kerülő vasúti töltéseket s a jég
táblákkal vágtató borzalmas erejű ár 
töri, zúzza a sokhelyen meggyöngült 
nyulgátakat és hetek óta átitatott öreg' 
gátakat.

rob1’ utasokkal, sem bombázással 
nem sikerült,

mert a jégtorlaszos Duna-szu.kasz alatt 
nem volt legalább néhány kilométer 
hosszú jé ginen tes Duna-szakasz. Feb
ruár 14-én, szombaton 14 óra 15 perc
kor a Nagytétény , magasságáig fel
nyúló jégpáncélnak .« Dunapentele-— 
y agylelénii közötti része megindult és 
elvonult. Minthogy azonban a Duna- 
vecse alatti jégtömeg nem mozdult 
meg. a mozgó jégtömeg nem tudott 
szabadon tovább vonulni, hanem a már 
különben is rendkívül torlaszom Du-i 
naveese alatti jégtorlaszokba ütközött,

a Dunavecse—Dunaföldvár között 
álló jégpáncél alá és fölé torlódott 
és a már euélkül is elég szűk víz
átfolyási szelvényt még 

megszűkítette.
Ilyenformán a Budapest közeléből pl
vonult jég a fővárost az árvízveszély
től nyomban megszabadította. étién-' 
bon■

a torlaszos Duna-szakasz árvédelmi 
helyzetét néhány óra alatt kriti

kussá tette.

alalí...

jobban

helett el a medren kívül széles lúgos 
hullámtéren, hanem

mind magasabbra emelkedett, úgy, 
hogy a védővonal magasságát is 
meghaladta és a mentett oldal felé 

kiömlött.

Ez a helyzet alig tíz óra lefolyása 
alatt következett be,

tehát oly rö-rjd idő alatt, hogy 39—JÖ



kilométer^ hosszú' veszélyeztetett töltés 
megmagd^ltásáról szó sem lehet.

A szünet nélkül. emelkedésben levő 
víz

először Dunaveese felett a esabonyi 
éss a község- alatti régi te

emelkedett a védővonal 
fölé.

helyeken nem töltés, hanem 
magas terepszín alkotja a

erdőnél 
metőnél

Ezeken a.
csupán a _ ............. _ _
védővonalat, ezeken a helyeken tehát 
nem töltésszakadás, hanem csak terep
szín feletti vizárfolyás történt.

.A vízszin emelkedése azonban to
vább tartott és

vasárnap délutánra Apostag község 
alatt három helyen töltésszakadást 

okozott,
amelyeken át most már másodpercen
ként tekintélyes víztömeg kezdte el a 
mentett oldal elárasztását.

A,bekövetkezett töltésszakadás után 
az árvédelmi kormánybiztosság

a kunszentiniklós—dunapataki va
sútvonal töltésén kívánta az árvizet 
lokalizálni, azonban ezt a vasút
vonalat az árvíz csakhamar át
hágta, és így ennek a védelméről le ; 

kellett mondani.
A héttőre- virradó éjjel folyamán 

a miniszterelnök is megjelent a kor
ín ánybiztosságon. Az éjfél utáni órák- | 
bán műszaki bizottság ült össze, amely 
a védelmi lehetőségeket az új helyzet
nek megfelelően alaposan megvitatta.

Jlx új Dédövonal
Ennek alapján, határozatba ment, 

hogy
a védekeaé&t a búdapest—kelebiai 
vasúti fővonal mentén Szabadszál
lástól Kisikőrösig, majd tovább Kis
köröstől Kalocsáig a vasútvonal 
mentén, azután folytatólag Kalo
csától Foktőig a törvényhatósági 

ót mentén veszik fel,
’ A kormánybiztos intézkedétt, hogy 

ezen a szakaszon mindén vasúti alul
járót, hidat és átereszt haladék nélkül 
el tömjenek.

Ez az intézkedés még nem jelenti 
azt, hogy a durml yédeltezé^t íelaítttik 
Volna, mert a dunavécsei átfolyásnak 
mdgakasztása és ■ lezárása,-'.valamint ax 
apostag,i gátszakadások rögzítése tel
jes erővel folyamiban van és ezeken í 
a pontokon mind a katonái műszaki 
karhatalmat, mind a közerőt lényege
sen megerősítették.

/I mentés
Miután az eddig kiáramlott víz 

Apoetagot és Solt községet körül
zárta, a kormánybiztos gondoskodott

a mentési munkálatok azonnali 
megindításáról.

Megszakítás nélkül folynak ezek a 
munkálatok, amelyeken Apostagnál 
nyolc műszaki szakasz dolgozik a köz
erő támogatásával és a folyanjmér- 
niöki hivatal irányítása mellett. Sol
ton ugyancsak nyolc műszaki szakasz 
végzi a mentési, munkálatokat tizen-1 
négy pontónnal és tizenhat csónakkal, I 
Úgy Apostagnál, mint Soltnál a pon- |
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ionok, csónakok és rohamcsónakok 
megerősítése és pótlása iránt a kor
mánybiztos külön is intézkedett.

A Duna vonala és a második védel
mi vonal közötti területen lévő

községek és tanyák fokozott és 
tervszerű kiürítése, valamint a la
kosság biztonságba helyezése fo

lyamatban van.
A kormánybiztos a községek kiüríté
sére és az emberek s állatok kimenté
sére vonatkozólag az éjszaka folyamán 
negyedóránként a rádió útján külön 
is tájékoztatta az érdekelteket.

Kiiirííetl községek
Éjfélig bezárólag a kormánybiztos 
elrendelte Solt, Apostag és Duna
veese községek kiürítését. Éjfél 
után Harta, Dunapataj, Úszód és 
Duna széntbenedek községek kiürí- 

. lésére,
illetve kiürítésének előkészítésére uta
sította a közigazgatási hatóságokat az 
általuk már előre elkészített kiürítési 
tervek szerint.

A tanyai lakosságot a közelükben 
levő magassági pontok elfoglalására 
és Szabadszállás község irányában a 
búdapest—kelébiai vasútvonal keleti 
oldalára irányította.

A mai napon kísértet történik a 
mentett oldalra kiáradt víznek 
Karfánál a Dana-mederbe való 

v isszaveze lésére,
akkor, ha a 

mozdul és a 
ezt a vissza-

NRGY NAPOK, 
KIS HÍREK

I — természetesen csak 
| Duna jégtorlasza nem 
I nagy víaszintkülönbség 
I vezetést lehetővé teszi.
I Amenyiben az időjárás és a látási 
I viszonyok lehetővé teszik, a Duna- 
I földvári hídtól északra még mindig 
| mozdulatlanul á.lló jégtorlasz szétrom- 
I bolására a légi bombázás lehetőségét 
I veszik majd igénybe.

A mai helyset
I Elsőnek Dwnapentele község elöljá- 
I jóságát hívtuk fel telefonon. A fő- 
I jegyző jelentkezett- Nyugodt, hangon 
| mondta eh hogy a község pilla natnyi- 
| lag túl van a veszélyen.
I Kunszentmiklósról Ndste segédjegy- 
I ző adott információt. Közölte, hogy 
I az átereszeket azokon a helyeken, ahol 
I az árkormánybiztősság elrendelte, már 
I csalenem mindenütt betömték.
I A következőnek Szabadszállás köz- ; 
I ség elöljáróságát jelentette be a köz
ipont.
I — Halló, itt Jákus szabadszállási ve- 
I zetőjegyző beszél, — hallottuk hol erő- 
I sebben, hol pedig alig érthetően.
I — Milyen a helyzet az árvízfron- 
j tón'? — kérdeztük.
I — Nagyon súlyos, kétségbeejtő. Az I 
I egész község talpon van és munkál- | 
kodik az árvízvédelemben. Az éjjel egy I 
órakor1 riadót rendeltem el. .Félrever- I 
ték a harangokat, megszólaltak a szí- I 
rónák és munkába hívták a község I 
férfi lakossá gát. A Duna kétfelől köze- I 
ledik a község határa felé. I

Az egyik ár Apostag és Dunaveese I 
felől, a másik pedig Solt felől tör I 

felénk. .? ;
A két szörnyű veszedelem Márnához I 
pusztánál egyesült és éllel tart felénk. I

— A búd a pest—kiskunhalasi vasúit- ] 
vonal összes átereszeit betömtük. Ezal 
legfőbb védelmi vonalunk. A túlsó I 
részről a lakosság vasárnap dél óta I 
állandóan ö«önlik hozzánk- A legtöb- I 
ben csak nagyabb lábas jószágaikat I 
menthették meg. A hízók és birkák, 
valamint a szárnyasok odavesztek. I 
Természetes, Ihogy a személyek meg- I 
mentése a legfontosabb. A község I 
minden lovasfogata, teherautója és I 
személyautója részt vesz a mentésben. |

— A lakosság a legnagyobb rend- I 
ben, nyugalommal viseli el a reárótt I 
nehéz terheket, hűségesen teljesít-e-I 
nek minden parancsot. Egyetlen al-I 
halommal sem fordult elő elegedet-1

Székesfehérvárra látogatott el Bálint nap- 
I ján, február 14-én Hóman Bálint kultusz- 
minszter Zsóhintzsch német birodalmi ál
lamtitkárral. Csitáry polgármester ünnepi" 
ebédet rendezett ebből az alkalomból. Csi- 
táryék a. névüninepre és az előkelő vendé
gekre való tekintettel felmenmtést kértek 
a pénteki, böjt, alól. A felmentést az ille
tékes egyházi hatóság meg is adta.

Kiszimajo (Chisimaio) kikötővároska az 
Indiai-Óceán partján fekszik Olasz-Szoiná- 
lia déli csücskében. Kiszimajonál torkollik 
az Óceánba az Abesszíniában eredő Dzguba 
(Giuba, .Juha) folyó, amely elválasztja az 
északkeletre a folyón túl elterülő eredeti 
Olasz Szomáli-földet á folyón innen, délre 
és nyugatra elterülő, mintegy 91.000 négy
zetkilométernyi területű Dzauba-földtöl 
(olaszul Oltregiuba), amelyet Anflia enge
dett át Itáliának az 1924 július lü-iki szer
ződés értelmében. Oltregiuba székhelye Ki
szimajo vagy Kiszmaju kikötő, mintegy

| 5000 lakossal.
I Rosenberg birodalmi vezető Borosztóban 
I mondott beszédet, szerinte a lengyelországi 
| és csehországi németség elveszett volna Né- 
I metország számára, ha 1939 őszén még t,o- 
I vább habozott volna Németország.

Albániában harmadik napja tartanak a. 
I görög támadások mintegy 130 krn-es fron- 
| -tón.

I A rendőrség napja volt tegnap Német- 
I országban. Falragaszok hirdették az utá- 
I kon: „Die Polizei — dein Freund und Hel- 
I fér!" (A. rendőrség a barátod és segítsé

ged.),. J, ,
I Hopkins, Roosevelt angliai különmegbi- 

zottja Jia>zaérike«ett Amerikába és beszámol 
az elnöknek tanulmányútjáról.

Öt angol gép elvesztését jelenti London 
a legutóbbi ruhrvidéki, rotterdami, calaisi 
és boulognei repiilőutakkal kapcsolatban.

Töröknyelvű leadásban közölte Róma rádió- 
| állomása: „Nagy tisztesség Itália számára, 
I hogy a világ legerősebb hatalmával vív
hatja meg harcát".

Aknazár fogja védeni a singaporei ten
gerszoros keleti bejáratát és ennek meg- 
felialően az -angol kormány hajózási szem
pontból veszélyes zónának nyilvánította a 
tengernek azt a szakaszát, amelyet észak
ról a 2. fok 44. pere és délről az 1. fok 
35. perc északi szélességi körök, keletről a 
104. fok 30. pere keleti délkör, nyugatról 
pedig a ma.láji félsziget partvonala hatá
rolnak. Rádió útján figyelmeztették azokat 
a hajókat, amelyek át akarnak jutni az 
elaknásított zónán, hogy átkalauzolásukért 
forduljanak a, singaporei brit tengerészeti 
hatóságokhoz.

„Az ördög megbabonázta a szpíker nyel
vét", — jelentette be vasárnap az athéni 
rádió, amikor sajnálkozással helyreigazí
totta pénteki hírszolgálatának egyik vas
kos tévedését. Pénteken a szpíker azt je
len tette,-hogy a görögök héteatr (7000) olasz 
foglyot ejtettek, holott a valóság szerint a 
foglyok száma csupán hét száz (700) volt. 
„Bevalljuk tévedésünket és bocsánatot ké
rünk" ■— fejezte be helyreigazítását az 
athéni rádió.

Heydrieh, a német biztonsági rendőrség 
főnöke, beszédet mondott s elmondotta, 
hogy a Gestapo, a titkos államrendőrség 
is barátja és segítője mindenkinek. A tes
tület, amelyet ©ötét titkokkal cicomásnak 
föl rosszakaratú ellenségek, tiszteletet és

SALVATOR KOSA KALANDJAI H

A fekete álarcos!
pAmn sxvoy ■

1 (uázmuj

Húsx angol hadihajó készült 
el az elmúlt három hónapban

London, febr. 17.
(AST), Hivatalos közlemény szerint I hajó, két repülőgép-anyahajó, őt. cir-. 

a legutóbbi három hónap folyamán' káló és tizenegy romboló.

húsz új hadihajó készült el: két csata,-

' «,

angol támasz-

az anyaország

Szíriái. minisz-

félelmet vált ki. Külföldön szadizmussal 
és brutalitással vádolják embereimet, 
folytatta Heydriclh, — teiunészetes, hogy 
senki sem akar velünk kikezdeni. Nincs az, 
a legkisebb, legegyénibb probléma sem, 
amelyet a Gestapo ne tudna, megoldani. A 
megszállt országokban íiagy ' feladatokat 
kell elvégezni s meglepő, hogy a Gestapo 
milyen kevés emberrel képes ellátni mun
káját a megszállás alá. került területeken.

> Még tavaly augusztus lő-án történt, hogy 
egy dublini külvárosban kilőttek két de- 
tektivrt. A három tettest elfogták. Politi
kai büniig-y és főtargyalás lett a dologból 
s u ír sziaibadállam bírósága két tettest 
halálra, egyet pedig éleifogyt)gla<ni kény
szermunkára ítélt. A halálos ítéleteket 
végrehajtották. Politikai bűnügyben ez 
volli az első kivégzés kilenc év óta, amióta 
De Valera elnök hatalomra került.

J Tíz centiméterrel rövidebbre szabják a 
férliingekot Svájcban takarékosság céljá
ból. Ezzel' az intézkedéssel egymillió aseb- 
ikendő nyersanyagát takarítják meg. Azon
kívül a 8ziia«55öVet gyártásához most kí
sérteiképpen emberi hajat használnak fel.

Berlini jelentés szerint német gépek tá
madták El Agbeilla líbiai 
pontot.

Erdélyre is kiterjesztik
.1 akbértörvényé t.

Gamil Merdirn Bey, volt 
terelnök és Luftj el Haiffar Bey volt sei- 
riai miniszter hosszú és kalandos menekü
lés után megérkezett Bagdadba- .Mindket
tőjüket le akarták tartóztatni s a politikai 
internálótábor elől szöktek meg Szíriából: 
úttalan sivatagi utakon vergődtek át. 
Irakba.,

A királyi kanadai dragonyosezred régi 
..veterán, lova volt, a Teddy, aki végigszol
gálta a világháborút j«, most azonban be
fejezte 25 éves „katonai" úályafutását. A 
dragonyosokat azóta gépesítetiték, dp ked- 
vene Teddyjüfcet megtartották, amíg a jó 
öreg pára ki nem múlt. Québeci jelentés, 
szerint a vén háborús pajtás tetemét el
égették, katonai tiszteletadással eltemették, 
tisztek és legénység szalutáltak, amikor fel
hangzottak a búcsúzó kürtjelek az „Utol
só üzenet" és a takarodó, amelynek hang
jai közben feláilították Teddy sírján a 
dragonyos-barátai által emelt emlékoszlo
pot.

Sivatagi gyüjtötáborokat létesítettek 
Francia-Marókkóbain a hegyekkel körül
vett Bon-Donib közelében. A politikai fog
lyokat és megbízhatatlan elemeket ictesjjál- 
lítják nemcsak Afrika, hanem Európa, 
földjéről is.

Gyufát gyújtott éjszakai légiriadó közben 
J. Goodalil 55 éves londoni;szerelő. A bow- 
streeti rendőrbíró négyheti elzárásra Ítélte 
ezért.

Rotterdam veszi át a békekötés után 
London helyét — hirdetik néniét részről 
s náigy erőfeszítéseket tesznek az össze
bombázott városrészek és kikötő rendezé- 
séra. Három nagy rotterdami csatorna, 
(graeht) már szinültig megtelt az épület
romok törmelékével s ■ nagyszabású város
rendezési terv készült el, amely egy új su- 
gárutat tervez Boompjcstől a Maas .men
tén a, nyugati városrészig,

Zele« Codrpanunak, a. .meggyilkolt vas
gárdista vezérnek Kolozsváron is volt in
gatlana. 5000 ledért (166 pengőért) vásá
rolta az ingatlant annakidején dr. I^acoa 
Conetantintól, aki viszont a város jóvol
tából jutott, a na.gykiterjedésü hármas in
gatlanhoz. Ezen a. Honvéd-üteai telkén 
épült frí félig-meddig a kolozsvári vasgár
dista otthon s ma .is úgy áll vakolatlanul, 
vörösteglás tornyaival, bofejezetlenül. Az 
épület ma újból Kolozsvár vúrtis tulajdona.

.



lenmag, vagy fegyeJmezetlemség. A 
személy- és vagyonbiztonság teljes.

— A-postag részére a község hét 
ntázsa szalonnát küldött. Mivel az or- 
’sságűt átázott, igen körülményes az 
élelmiszer szállítása. Izsákról és Fü- 
fe> szállásról 6—6 mázsa szalonnát 
Küldtek Apostagra. Szegedről 3200 ho
mokzsák érkezett Szabadszállásra.

A. dnnavecsei községházán a karlia- 
kirendeltség inspekció? altisztje 

á^öftezett- A tisztikar tegnap óta a. 

15 fifép bombázza 
a Duna jegét

árvízvédelmi kormánybiztosság indult a Duna vonalára, 9 óira 45 
na földvári hídtól északra 15 repülőgép 

Egy százados, aki felderítő útra megkezdte a jég bombázását- (MTI)

ICalocsa eszére várfa a viszel

tegveszélyezfetettöbb községbe®, Apos- 
tagon tartózkodik. Zit azok az utá
szok dolgoznak, akik a múlt héten 
Dunaegyházánál a jégrobbantásokat 
végezték.

— Duna.vécéét teljesen körülzárta a 
víz, — hallatszott a telefonvonal másik 
végéről. — A falu végén több ház víz 
alá került és egynéhány össze is dűlt. 
Reggel Óta, apad a víz. Hajnalban 681 
cm. volt, jelenleg 683.

„Dühös 
nemtetszés"

Rajniss Ferenc lmrédyék héttői 
lapjában bizonygatja, mennyire 
nincs igaza, sem báró Eötvös József
nek, sem Bethlen 
Kisfaludy-társasági 
bán Eötvöst idézte.

Istvánnak, aki 
székfoglalójá- 

Azt írja, hogy
Bethlen épp úgy nem igazolhatja 
Eötvös multszázadbeli tévedéseit, 
mint ahogy Eötvös József írásai 
sem bizonyítják Bethlen István iga
zát. Közben izgatott féltékenységgel 
„dühös sikernek" minősíti azt a tet

lót’ kísérte. Ö ugyan nem volt ott, de 
ezt mindenesetre jobban tudja, mint; 
azok, akik végiglelkesedték az egész 
előadást, mint a magyar szellemiség 
és felelősségtudat egyik legszebb 
megnyilvánulását,

Bajniss képviselő úrnak nem im
ponál Eötvös és haragszik Bethlenre. 
Úgy lenézi őket, mintha ők írták 
volna annakidején azokat a liberál- 
demokrata cikkeket, melyek az is
mert hétfői — igaz, hogy nem Hn*  
rédysta-lapban, nyilván tévedésből 
— Rajniss Ferenc nevével jelenteti 
meg, minden különösebben „dühös 
siker" nélkül. Ámbár Rajniss akkov. 
is haragudott. Ha jól emlékszünk, a 
demokrácia és a liberalizmus ellen
feleire . •.szésnyilvánítást, mely a székfogla

, Kalocsán a polgármester jött a tele
fonhoz. Hangja rekedt, harmadik nap
ja nem hunyta, le a szemét. Szombat 
reggel óta a karhatalmi osztagok meg
állás nélkül dolgoznak a városi gáta
kon.

— Ezeket a gátakat, amelyek Kalo- 
psa belvárosát veszik körül, — mon
dotta a polgármester —• még 1860-ban 
építették. Sok árvizet látott már és re
géljük. hogy most is megvédi a vá
rost. Sajnos, a töltés csak a belváros 
körül húz,ódik és azok a városrészek, 
amelyek a töltésen kívül épültek, ka
tasztrófa elé néznek. A belvárost meg 
tadjuk menteni, de a külső területe
det nem. Elrendeltem, hogy a. külterü
leti lakosság azonnal a belső részekbe 
költözzék és itt Várja meg a víz érke
zését.

/Isz ap&síagi oí gátszakadás 
Kössál néayel már belömlelt

A földmíveléeügyi minisztérium viz
rajzi osztálya ma, délben már nem 
adhatott ki jelentést, mert, mint mond
ták :

— A Duna már nem a medrében fo
lyik. Csak az árvízvédelmi kormány
biztosság tudhat információval szol
gálni. Nekünk az alsó Dunáról alig 
küldtek be egy-két jelentést.

Érdeklődtünk a Duna felső folyásá
ról.

— Ma reggel — mondták —
Becsből és Pozsonyból apadást je
lentettek, esupán Komáromban 

áradt a Duna 20 centimétert.
Remélhető, hogy ez az ár, mire Buda
pestre és még- lejjebb érkezik, már nem 
okoz smmiféle veszélyt, mert itt a víz
szint méterekkel csökkent.

A déli órákban is egyre súlyosabb 
hírekről érkeztek jeleutések a legkü
lönbözőbb forrásokból.

A helyzet sokfelé igen komoly, de 
általában azt remélik, hogy a krí
zis tetőpontján már túljutottunk
— az apostagi öt gátszakadás közül 
négyet sikerült betömni — és a ve-
szedői em továbbterjedését még a 

mai napon meg tudják állítani.

Solt és flposíag 
élelmei és gyógy*  

szert kap
^vizvédelmi ikotrmánybiztosSég 

® Solt 'ás Apostag községben maradt

U""’ Halálozás. Kovát# Istváuné, saiitetett 
ttn«,,tes Júlia, a, Síemens-Scbuekert-
,ta. v®k tisztviselőnője február 14-én elhunyt.

Hűtése hétfőin, 17-én délután 4 órakor lesz 
s ^ökoskeresziuri új köztemető halottas- 
- «aból a római katolikus egyház ezerterr- 

tosa szerint.

Építőmesterek Iparteeíttleté. 
elöljárósága mélyen megrendítve jelenti 

“Ogy elnöke

RADÓ SÁNDOR
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, építőmester

l-J-én az építőmesteri kar ügyeinek 
^lá&lata közben hirtelen elhunyt.
„A? építőmesteri kar fájó MMákel
htmS- la Uraló elnökének halálát, akinek 

.farkasréti temető halotfasházából 
_ Pitutr (7-e.jt délután fél 4 órakor lesz.

-- A. víz még nem érte el Kalocsát. 
Azt hisszük, este 8—.9 óra tájban érke
zik a városi töltésekhez. Akkor a jó 
Isten kezében leszünk és bízunk benne, 
hogy megsegít bennünket...

— Milyen gyorsan jön a víz Ka
locsa felé?

— Pontosan nem tudjuk, de igen se
besen közeledik.

Éjjel még Solton volt az ár, jelen
leg már Dunapatajnál tart.

Ha így folytatódik, estére már a nya
kunkon lesz.

A polgármester fáradt, fátyolozott 
hangja’még ennyit mond:

— Imádkozzanak, értünk, mert nem
csak Kalocsa népé van itt, hanem a 
környék menekültjei is...

es még el nőm szállított lakosság 
élelmezésére a székesfő város élelmi
szerüzeménél ezer darab kétnapi élel
mezésre elegendő csomagot rendelt. Az 
éleimiszercs omagok nak teh e rgépkocsi- 
kon a helyszínre való szállítása iránt 
megtörténtek az intézkedések. Ugyan
így gondoskodás történt a® említett 
községeiknek gyógyszerrel való ellátá
sa tekintetében is.

■ »

46 régi torpedó
romboló Angliának

Newyork, febr. 17.
A Newyork Héráid Tribüné jelenti, 

hogy 46 régi törpéd óromboló kijaví
tása a befejezéshez közeledik. Ezeket 
a rombolókat az Angliát megsegítő 
törvény megszavazása után nyomban 
átadják.

CORVIN

Biztosítási botrányok miatt 
feloszlatták a Magyar Családok 

Országos Egyesületét 
Két letartóztatás és több internálás

Furfangos és nagyszabású biztosí
tási szélhámosság ügyében indított 
vizgálatot a pénzügyminisztérium és
folytat nyomozást a rendőrség. A Ma
gyar Családok Országos Egyesületé
nek botrányáról van szó. 1938-ban az 
egyesület felkereste elnökét, S'inger 
Dezső biztosítási szervező, aki a Ma
gyar-Francia Biztosítónak volt az al
kalmazottja. Egy szociális alosztály 
tervezetét terjesztette elő- A terv tet
szett és ennek megfelelően megalapí
tották az alosztályt, amely nősülés 
va.gy gyermekszülés esetén segélyeket 
folyósított.

A tagok havi 20 fillért fizettek és 64) 
filléres tagsági könyvet kaptak. A ta
gokból 200 főnyi kereteket, csoporto
kat alkottak. Ha a tagok valamelyiké
nél olyan családi esemény történt, 
amely esedékessé tette a segély folyó
sítását, 19.9 tag befizetett fejenként 60 
fillért és az így összegyűlt összegből 
100 pengős segélyt adtak. Mostanában 
egyre több panasz hangzott el a tagok 
részéről. Volt olyan tag, aki több 
könyvet váltott ki, de amikor a segély 
számára esedékessé vált, hiába kérte 
a 100 pengő megfelelő többszörösét.

A pézaiügyminisztérium szakértői 
megállapították, hogy a biztosításnak 
ez a módszere megkárosítja a tagokat. 
A vizsgálat eredményeképpen néhány 
nappal ezelőtt feloszlatták az egyesü
letet és dr. Bothár Vilmos ügyvédet 
küldték ki miniszteri biztosnak. Singér 
Dezső, aki mostanában már Berkes 
álnéven szerepelt, helyettesét, Dienes 
Júliát megbízta, hogy járjon közbe 
Bothárjiál. Dienes Júlia tízezer pen
gőt ajánlott fel az ügyvédnek, ha 

kedvező jelentést tesz. Kétezer pengői 
azonnal átadott, a hátralékos 8000 pem 
gőt pegig akkor adta volna, ha a vize-, 
gálát kedvező eredménnyel befejező-: 
dik. Dr. Bothár Vilmos a vesztegetési 
kísérletről azonnal jelentést tett.

A botrány most már egyre nagyobb 
hullámokat vert, rendőri nyomozás is 
indult, melynek eredményeként Sin- 
ger Dezsőt és Dienes Júliát letartóz
tatták. Singer két fiát, akik Csíki Jenő 
és Csíki László néven szerepelnek, to
vábbá Szamosujvári Ferenc ügynö
köt, akinek szintén szerepe volt aa 
ügyben, közigazgatási elbánás alá 
vonják.

Megszakadt a posta*  
forgalom Itália és Svájc 

között
Basel, febr- 17.

(NST) A Corriere dél Ticino jelen
tése szerint Olaszország és Svájc kö
zött megszakadt a postaforgalom. A 
svájci posta rendszeresen megérkezik 
Olaszországba, de ott, Milánóban 
összegyűjtik és visszatartják a postai 
küldeményeket. Hasonlóképpen jár
nak el az Olaszországból Svájcba irá
nyuló postai küldeményekkel is.
*̂**^******SAÍ^WVWWWWW^

— Elvesztettem fontos személyi okmányo
kat szombaton délben a Váci-utcában. vagy 
környékén; megtalálót kérem, adja le illő 
jutalom ellenében Keleti, Vilmos császár
át 62, II. 1.



az első Erdélyi

eredményei:

V.

TÁKCZAY KELLC1DES KOMÁN

megfelelően 
alig 5TO nó-

reprezentánsának tartják. Az 
stadionon kívül számos nagy, bír 
építkezés tervezése fűződik neve

kéin. (*/>(, 
ALKOTÁS 

Vtó, '/<10) —

SZÍNHÁZ

is)

Vígszínház:

FÉLTÉKENYSÉG
Francia íróknál a szerelem ürügy arra, 

hogy megviltogtasaák hajlékony szellemük, 
<ea oroszoknál alkalom, hogy föltépjék ma- 
gukat és megmutassák a lélek vonagló szen
vedélyeit. A latinok szivében a szerelem 
édes dal egy gondolán, va gy egy erkély 
alatt, holdfényes éjszaka, mandolinkiséret- 
tel, a szlávokéban átok, kárhozat és kétség
beesés. Mi, magyarok, itt a középen, értjük 
mindákettó't. Mihail Petroyies Arcübasev 
drámájában ea a különös. alkati és vérmér- 
sékteti ellentét ütközik meg. Egy asszonyt, 
aki olyan önfeledten játszik « szerelemmel, 
minit a gyerek az aranyhalakkal, akiben, 
latin kedvvel pezseg a vér és a kacérság, 
sötét ős komor szlá-v férfiak közé helyez az 
író. Mókust ereszt a tigrisek ketrecébe, Ni- 
kolajevna Jedena nem is sejti, hogy .míg 
bőkezűen szórja mosolya aranyát a férfiak 
közé, mint egy ifjú királynő, azalatt oltha- 
tatlan tüzeket gyújt maga, körül és szaka
dékokat nyit a. lába alatt. Az egyik férfi 
elissza magát miatta, a másik úgy összetöri 
magát egy csipkés zsebkendőjén, mintha fej
jel sziklánaik rohant volna, a harmadikon 
fékeién és vadul, tör ki az erőszakos vágy, 
mint az őrület s a negyedik, a férj, féité- 
'tenyBégébOTi megfojtja. A Cote d’Azur kau
kázusi sziklák közé ültetett, szép és haszon
talan .mimózáján, a tigrisekhez tévedt já- | 
tokos mókuson beteljesedik a végzet: ártat
lanul pusztai el, mint a gyerek, aki magára- 
gyujtotta a házat.

Tömény dráma, ez. Ember típusok ee szen
vedélyek gomolyognak benne, mint a leg- 
nagyoibb írókéban. Huszonnégy év alatt, 
amióta Arcübasev, közvetlenül az emigráció
ja előtt, megírta, megtette azt a meredek és I 
veszélyes utat, amely a színpadi műtől ez I 
irodalmi alkotásig vezet. Horváth Árpád I 
fordításúiban és rendezésében ez a dráma I 
úgy megrendít és fölzaklat, mint azok a I 
pillanatok, amikor az ember néha szembe-'I 
találkmsik a meglepő és fenséges élettel. í

S most jön ogy kényes pont: az előadás I 
és benne Karády Katalin. Ekörül a szi- I 
nésznő körül két év óta a legvadabb ma- I 
gasztalások és gáncsok fejlesztették a kö- I 
döt, amelyben, mint ütközet előtt, fölvo- I 
Miit egymás ellen a föltétien Karády-ra- I 
iongók és az elkeseredett Karády-elleneé- | 
gek arovonala. A kritikus most megpróbál 
béketárgyalásokat kezdeni. Mikoa*  a ma
gyar színpadi égbolton ez a különös tüne
mény megjelent, csak érdekességével hatott. 
■Bezárt egy magasfeszültségű áramkört 

de ebben a 
atmoszférában csak villámok sziilet- 
Csak villanások mutatták, mennyi 
van ebben az asszonyban. Akkor meg
volt színésznő. Azt írtuk róla, hogy

színpad és közönség között,
sűrű 
lek.
fény 
nem 
az integrált már tudja, az egyszeregyet még 
iwin. Most, eblien. az alakításában azonban 
szeszélyes ciikázásai elmúltak. Biztos ala
pokba épített föl egy összetett női lelket s 
az építkezésnek ez a szinte mértani pontos
sága eltünteti végre a tehetséges dilettáns 
kusza ábráit s megmutatja az alakítóké
pes, igazi színésznőt. Játéka nem villámlik 
már, hanem süt, mint a nap, megbízhatóan 
ée véglegesen. Karády Katalin letette vég
re az érettségit, miután az egyetemet idő- 
eiőtt elvégezte. Az előadás értéke Ajtay 
Andor is. A. féltékeny gyanú úgy fejlődik 
benne, alattomosan és pusztítva, mint a 
rák. 'Sok eredeti humor van Sulyok Máriá
iban, s épp, olyan önálló része van a siker
ben, mint Rátkai Mártonnak. Somló István 
ismét nagyon neki való szerepet kapott. Pró
bálják ki Szilassy Lászlót mégegyszer azon 
a drámai szerepkörön, amit most játszik. 
Ezerszer jobb, mint a bonvivánok ruháto- 
gas-szerepeiben, Zsillel Margit igen tehet
ségesen kezdi pályáját, Greguss Zoltán 
azonban csak az izmait érezteti és nem a 
vére háborgását. A Féltékenység másodvi- 
rágaása a Vígszínház színpadán egészséges 
gyümölcsöket hozott.

Mátrai-Betegh Béla

Csoitos Gyula nagy filmje 
VISSZA AZ ÚTON

A magyar filmgyártás műhelyében elké
szült és néhány óra múlva a közönség elé 
kerül a Vissza az úton című új 
magyar film, amely megrázó, hatalmas 
alakításra adott alkalmat Csontosnak. 
Hallottuk már Csortost az angol Laughton- 
hoz, a francia Baurhoz, a német Jannings- 
hoz hasonlítani, ám ha van is rokonság mű
vészetükben, a mi Csortosnnk egyszerűen 
C s o r t o s, egyedülálló, kivételes egyéni
ség, a színészi ábrázolás senki máshoz nem 
hasonlítható művésze.

Orbók Attila „Vissza az úton“ című 
filmjében Csortos egy bankpénztárost ját
szik, aki megindult jj lejtőn s a néző másfél 
óra alatt egy teljes emberéletet él és szen
ved át a nagy művésszel. Ilyesmit csak a 
film Ind mini. Másfél óra alatt egy teljes ént.

AZ ANDRÁSSY SZÍNHÁZBAN BEMU
TATOTT „Ne játssz a szerelemmel" című 
Decoin-vígjáték kritikai méltatását holnapi 
számunkban közöljük.

BUDAPESTEN JÁRT TEGNAP a világ
hírű bécsi Universal Editiou zeneműkiadó
vállalat vezetője, Sehlee igazgató. Buda
pesti látogatása igen örvendetes ered
ménnyel járt: a nagy zeneműkiadó cég 
megvásárolta három kitűnő fiatal magyar 
muzsikus egy-egy müvét, Rajtén Lajos 
„Pozsonyi m a j á 1 i s“-át, V i n c z o 
Ottó „C a p r i o c i o“-ját és V i s k y János 
„Két tánc" című szerzeményét.

MÁTÓL HÁROMNEGYED NYOLCKOR 
KEZDŐDNEK a Magyar Színházban a 
„Gyergyói bál" esti előadásai az eddigi 
félnyolc helyett.

OPERAHÁZ: Nincs előadás. — NEMZETI- 
Aiskavuori asszenyok (VaS). — KAMARA- Kaland (Vtó). _ MADÁCH: Négy asstínyt 

— VÍG: Féltékenység (’/tó). — 
Móv£A&e.<J3rySW).i tóI <V*>-  ~ MAGYAR

HÁZA: Hangveröenv (x/t8) 
FŐVÁROSI OPERETT’: Ilyenek a férfliak GA8).

ANDRÁSSÁ SZÍNHÁZ: Ne Jjátssz a szere
lemmel! G/18). - PÓDIUM (a Pesti Színház- 

arra • - • ~ ERZSÉBET-Y-t Pankó Pi£íta nótaíája (VaÖ, 8). — 
JÓZSEFVÁROSI: Zsákbatnaceká (V16, 8). —
KISFALUDY; Tessék beszállni (VíŐ, 8). —
KOMÉDIA ORFEUM: Kassne-r, a varázsló 
OA9). — KAMARA VARIETÉ: Tabáni álom
(V.-9). — ROA^AL ORFEUM: Royal Bál (9).

RÁDIÓ
1941 FEBRUÁR 17, HÉTFŐ 

BUDAPEST I.:
K.15: „Beszorulás.“ Szalay Lásaló elbeszé

lése. — 16.45: Időjelzés, időjáiásj-ölentés, hí
rek. — 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 
17.15: Hanglemezek. — 18: „A névtelen erdélyi 
újságírók.4* Gáspár Jenő előadása. — 18.30: 
Weidinger Ede szalonzenekara játszik. — 19: 
Ilinek magyar, német és román nyelven. — 
19.20: Gigán yzene. — 19.55: „A tuberkulózis
két megnyitása/4 Johan Béla dr. államtitkár 
bevezetffezavai. Hangfelvétel. — 20.19: Az
Operaház Zenekara. — 21.40: Hírek, időjárás
jelentés. — 22: Melles Béla-zenekar. — 23: Hí
rek német, oláfez, angol, francia és eszperantó 
nyelven. — Utána kb. 23.30: Hanglemezek. — 
24: Hírek.

— Galambos Márton, 17 éves, ref., nőtlen, 
ő elemit végzett értelmes és szorgalmas 
fiatalember testi fogyatkozása miatt gaz
dasági vagy ipari munkát nem vállalhat, 
de helyhez kötött munkáit (telefonkezelés 
vagy más hasonló) minden megerőltetés 
nélkül el tudnia végezni. Öreg szülei eltar
tásáról nem tudnak gondoskodni, ő maga 
a legnagyobb nélkülözések közt él. A jó
szívű emberekhez /fordul, szerezzenek szá
mára valami elfoglaltságot, hogy becsüle
tes munkával megkereshesse kenyerét-. 
Címe: XTI, Tusnádii-u. 8.

— Felhívás. A nagyváradi honvéd h-ad- 
laipródiskola azon növedékei, akjik 1918/1919. 
évben az utolsó kőt évfolyamba tartoztak 
és resztvettek a románok elleni Vaskoli- 
Kristyor körüli harcokban, valamint a 
nagyváradi ellenforradalomban, a „Nem
zetvédelmi! Kereszt" elnyerése iránt fordul
janak írásban a Júniusi Bajtársak Egye
sületének nagyváradi ellen forradalmárok 
bizottságához Budapest, V., Vigadó-tér 3, 
Raffay Sándor címén.

ZILAHY LAJOS

beréletet, minden csillogásával és szennyé
vel, kezdve attól, amikor a. derék, becsüle
tes Kovács Péter egy könnyüvérű nő csá
bító pillantása miatt megtántorodik, egészen 
addig-, amikor a folyam sötétlő vize adja 
meg a végső megoldást. Az úton két nő ki
séri: a fényes varieté dízöze és az alvilági 
lebúj penészvirága. Az elsőben Mezey 
Mária, az utóbbiban Tolnay Klári énekli 
raffinált zenei tálalásban ugyanazt az an
gol keringőt: „Ez az utolsó pohár és aztán 
agyő ...“ Ez külön szenzációja a filmnek, 
amely R á t h o n y i Ákos rendezésében új 
hang és bátor kísérlet a magyar gyártásban.

A „Vissza az úton", Csortos megren
dítő alakítása, a F o r u m-ban kerül a kö
zönség elé.

MOZI
ÁDMIRÁL (353-707): Vigyázat, 

fi, */i8,  ’/.lo, v. ’/sö-kor . is) —
(355-3174): Irland zsarnoka. (*/.4.  ’/.6, •/«, ■/.mi _ 
ANDRÁSSY (184-127): Cserebere. (3/i4, ’ ’/.S,

v- <1- e. ’/ílO, >/<12, 2, 4. 6, 8, 10) — ASTRA 
('/H’ '/<6’, y* 8’ 1/1 W) ~ ÁTRIUM 

(1^034):_ Tokaij aszú. (‘/s6, '/sS, >/d0, sz-, v. 
A4-kor IS) - BELVÁROSI (384-563): Rózsafa- 
5°/- W;„y- jobb t. 2, 4. 6, 8, 10, bal t.
/iái oS;’’ '‘í- - belvárosi híradóÍ.AÍ.'2’('Ú: Küzdelem Kínáért. Magyar—olasz
okolvnomerkozes. Rajzos Híradó a francia 
gyarmatokról. Színes rajzfllm. Magyar, Ufa 
Luce és Fox híradók. (Folyt. 19—24 óráig) - 
BÉKE (2SH-0i38): Hazafelé. (5, 7, 9, v ','p 1/.4 
' .6 */«.  V.10) - BÓDOGRÁF (149-510): Marad.: 
(’/s4, Vtó, Vtó, V.1O) — BROADWAY (422-722)-
Hazajáró lélek. (',M. Vtó. Vtó, V.10, sz., v. Vá-kor

- BEDAI APOLLO (351 500): Rózsafabot. 
9> v- ’/s’ '/!h */.6,  Vtó, V.10) -

CAITTOL (134-337): Szerelem és vérpad. (11 
■tó, V.4 Vtó, Vtó, V.10) — CASINO (383-102): 
Árvíz Indiában. (Vtó, Vtó, V.10, sz.. v. </<4-kor

“ CÍ1Y (111-140): Tokaji aszú. (Vtó, ’/tó, 
>|1O. ®5., T; V.4-kor is) — CORSO (18-28-18): 

Nem gyerekjáték. (Miokey Rooney, Judy Gar- 
land.) (Vtó. V.8, VdO, sz., v. 'M-kor is) — COR-

Zárt tárgyalás. (V.4, Vtó, V.8, 
V.10, v. V.2-kor is) — DAMJANICH (425-644): 
Aranyvaros. (V.4, V.7, 9, v.- Vű V.4 Vtó <V8 
ÍV? vÓIaJ)/°í?. ~ DÉCSI <125-95S): ’ AÍlpanK: 
ma 1-n’ v\ ./rf-kor >K) - ELDORADO(133-111): Jöjjön elsején. (4. 6, 8, 10, v 2-kor is) 
- ELIT (114-502): Zárt tárgyalás ’ (L e.S, 
I:. 2-k°r >«) -- FLÓRA (Kispest, 146-702): Jud 
Süss. (3, 5, 7, 9, v. Vö, Vtó, Vtó, Vtó, V.10) — 
FÓRUM (189-543): Vtó és V.8-kor: Egy életen 
át. V.10 orakor díszbemutató: Vissza az. utón. 
(Csortos Gy.) — GLÓRIA (427-521): Rózsafa
bot. (Vsa, ’Jii, 9, sz. Vtó, Vtó, Vtó, V.10. v. ’/ö-kor 
is) - HÍRADÓ (222-499): Téli halászat. Ma- 
gyár—olasz ökölvívómérkőzés. Rajzos Híradó 
a francia gyarmatokról. Szines rajzfllm. 
Magyar, Ufa, ..uce és Fox híradók. (Folyt. 
9-24 óráig) - HOLLYWOOD (225-003): Az ifjú 
Edison. (V.4, Vtó, Vtó, VdO, v. ‘/.2-kor isi — 
P/^M5Rínn a borbácsos ember.
’/.5, i. V.10. sz. ‘/tó-tói, v. V.2-től) 

(292-626): Rózsafabot. (Vtó, Vtó, Vs
IPOI V 

(293-626): Rózsafabot. (Vtó, '/tó, Vtó, VdO v 
'''‘2-Jtor is) — JÓZSEFVÁROSI (134-644)Ró
zsafabot. (Vtó, Vtó, Vtó, VdO, v. ‘/.2-kor is) — 
KAMARA (433-991): Tóparti látomás. (11, 2. 4, 
6, 8, 30) — KORONA (3153-318): Cserebere. (Vtó, 
Vtó, '/.8, V.10, v. ‘/e-kor is) — KULTUR (386- 
193): A postamester. (5, V.8, V.10, v. s/.2, ’/il 
Vtó, V.8, V.10) — LLOYD (111-994): Az öröniapa. 
(Vtó, ‘/tó, V.8, VslO, v. ‘/.2-kor is) — NYUGAT 
131-022): Rózsafabot. (‘/.5, 7, VdO, sz. 4, 6, 8 10 
v. 2, 4, 6, 8. 10) - ODEON (422-785): Rózsafa
bot. (Vtó, V.7, V.10, sz. ‘/tó, ‘/tó, '/tó, VdO, v. 
‘/á-kor is) — OLYMPIA (423-188): A gáláns 
kalaml. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — OMNIA (100- 
135): Tokaji aszú. (5, ’/.8, ‘/.ÍO, sz.., v. 4, 6. 8, 
10) - ORIENT (114-920): Semmelweis. (‘/.5,
V.7, VdO, v. >/ö, Vtó, Vtó, ‘/tó, ’/dO) — OTTHON 
(1.46-447): Maradj. (Előadások: V.4, Vtó, ‘/.8, 
‘/.10, V. V.2-kor is) — PALACE (221-222): A 
notredamei toronyör. (11, 2, 4, 6, 8, 10) —
PÁTRIA. (145-673): Fekete álarcos. (4, 6, 8,10, v. 
2-kor is) — PHŐNIX 1223-242): Cserebere. (11. 
1, 3, 5, V.8, VdO) — RADIUS (122-098); Egy 
asszony három élete. (Vtó, 7, V.10, sz., v. 2-kor 
is) —, REX (228-020): Kismama. (Vtó, s/*7,  9, 
sz. Vtó, ‘/tó, ‘/tó, V.10, v. V.2-kor is) — RIALTO 
(224-443): Rózsafabot. (11, 1, 3, 5, >/.8, ‘/-10 v 
M, 12, 2, 4, 6. 8, 10) — ROYAL APOLLO (222- 
092): Dankó Pista, (‘/tó, ‘/tó, V.10, sz., v. 3-kor 
is)- SAVOY (146-040): Fekete álarcos. (Vtó, Vtó, 
Vtó, VdO, v. ‘/«2-kor is) — SCALA (114-411); A 
Manderley-ház asszonya, f/tó, 7. ’/dO sz. v 
2-kor is) — SIMPLON (268-999): Zárt tárgya
lás. (‘/tó, ‘/tó, Vtó, ‘/alO, vas. ’/a2-kor is) — 
STEFÁNIA (Kicpest, 349-338): Árvíz Indiában. 
(5, 7, 9, v. ’/ÍB, '/tó, ‘/tó, Vtó, VdO) — STÚDIÓ 
(225-276): Csata. (1.1, Vtó. Vtó, Vtó, ‘/tó. Való) — 
TIVOLI (225-602): Rózsafabot. (11, Vtó, »/<4, Vtó, 
Vtó. V.10, V. d. e. VdO, ’/.lB, ‘/tó-kor is) — 
TÚRÁN (120-003): Kismama. (11, Va2. 4, 6, 8, 10, 
v. .10. 12, 2, 4^. 8, 10) — URÁNIA (146-046):
Jud Süss. (5, V.8, ‘/alO, sz„ v. Vtó-kor is) — 
VESTA (222-491): Tlp-Top Follies. (’/.ll, Vtó, 
V--4, ‘/tó, Vtó, ValO, v„ ii. in, 2, 4, 6, 8, 10) — 
ZUGLÓI (296-309): Rózsafabot. (5, ’/.8, VdO, sz. 
4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 10)

— Házasság-. Gerő Manómé Lukács Inke 
és Dick Bódog házasságot kötöttek. (Min
den 'külön értesítés helyett.)

<

^CAfllHEC El ET"ELE 9 kedden kezdődi!

Komoly meglepetések 
az első futbahvaiárnapoiig

Kikapott a Ferencváros 
és az Újpest is

Vasárnap inegindult a futballüzem. Majd
nem valamennyi csapatunk pályára lépett 
és szorgalmas edzéssel készült a Nemzeti 
Bajnokság küzdelmeire. Legkomolyabb 

vívta Csepelen a,
küzdelmeire, 

mérkőzést a Ferencváros 
WMFC-vel. A mérkőzést a csepeliek nyer
ték 1:0 arányban s így
Kupát a Wales Manfréd gyár csapata sze
rezte meg. Nagyszámú közönség előtt folyt 
le a játék, amely mindvégig gyorsiramú 
és elég magas nívójú volt. A Ferenc váro
son sokszor látszott, hogy nem volt még ko
moly tréningje a csapatnak, inig a csepe
liek máris nagy formáról és elsőrangú, 
kondícióról tettek tanúságot. A győztes 
gólt a második félidő közepén Pintér lőtte. 
A mezőny legjobb embere Csikós, a Ferenc
város kapusa volt. Ha nem ő védi, a fe
rencvárosi hálót, a csepeliek több góllal 
is győzhettek volna.

Elvesztette első mérkőzését az Újpest is. 
A Kőbányai-úti sártengerben a MAVAG 
csapatával játszottak edző mérkőzést a 
lila-fehérek. Valódi, szezoneleji formát mu
tatott mindkét csapat. Érmeik 
a nézőszám is rekordot jelent: 
zője akadt a mérkőzésnek.

A további edzőmérkőzések
Gamma—Di MAVAG 4:0, Elektromos—Tö
rekvés 3:0, Kispest—F. MOVE 10:0.

Nemzeti Bajnoki mérkőzés is volt vasár
nap: az őszről elmaradt Tokod—Beszkárt 
mérkőzést játszották le a tokodi pályán. A 
bajnoki mérkőzést a tokodiak nyerték 1:0 
arányban. A mérkőzés nagy részében a 
Beszkárt támadott, de a tokodi védelem ki
tünően dolgozott. Az eredmény igazságos: 
a tokodi csapat tagjai máris jobb kondí
cióban vanpiak, mint a Beszkárt legény-, 
sége.

A berlini olimpiai stadion ter
vezője építi a budapesti német 

iskolát
Werper Marsch, a berlini olimpiai sta

dion világhírű .német tervezője, hamaro
san Budapestre érkezik éc megtekinti a 
krisztinaköruti gróf Karácsonyi-palota tel
ket, ahol a német birodalmi iskola építé
sének tervezésével bízták meg-. Ezzel a ha
talmas és értékes telek problémája végleg 
megoldódik. Az eredeti terv: huszonegy 
bérház helyett a birodalmi német iskolát 
építik fel a Krisztina-körut, Karácsonyi
utca és Koronaőr-utca közötti telekrészen. 
Magyar építészkörökben nagy érdeklődés
sel várják a budapesti német iskola ter
veinek elkészülését, mert Werner Marschot 
világszerte a modern német építészet leg- 
kiválóbb 
olimpiai 
rodalmi 
li ez.

VITÉZ
miniszteri osztályfőnök a GA-PA-bau ered
ményes tárgyalásokat folytatott német és 
finn sí trénerekkel. A tárgyalások eredmé
nyeként Helmuth Lantsner, a legkiválóbb 
német professzionista síelők egyike, hama
rosan Budapestre érkezik és még az idén 
megkezdi a . magyar fiatal sielőgeneráció 
oktatását. A finn síszövetséggel olyan ér
telmű megállapodás történt, hogy a jövő 
szezonban egy, vagy két finn hosszútávfutó
oktató jön Magyarországra, hogy a magyar 
versenyzőket előkészíts© a jövő évi erőpró
bákra. A magyar sí társa d a lom örömmel 
üdvözli a külföldi oktatókat, mert az idei 
eredmények feltétlenül szükségessé teszik, 
hogy a magyar élsportban hamarosan alap
vető változások történjenek.

GARMISCH-PARTENKIRCHENBEN va
sárnap a műlesiklóversenyt bonyolították 
le. A Cranz testvérek ismét az élen végez
tek: a hölgyek csoportjában Christl, a fér
fiaknál Rudy győzött. Az ugrást a német 
Bradl nyerte, 84 és 79 méteres óriás-ugrá
sokkal.



Endre

megy

Nyolc évvel ezelőtt, amikor a.kül- 
hgyminiszterségről lemondott Puky 
-Endre titkos tanácsos, a közigazgatási 
■bíróság elnöki székét vette át. Puky 
.Endre a napokban tölti be 70-ik élet
évét, és február 20-iki utáni napokban 
felkeresi gróf Teleki Pál miniszter
elnököt, hagy átnyújtsa neki nyugdí
jazási iránti kérvényét. A törvény sze
rint ugyanis a közigazgatási bíróság 
•elnöke hetvenedik életéve után nyug
díjba megy- Hogy a nyugdíjazás ügyé
ben mikor történik döntés, ez a. kor
mány elhatározásától függ. Amíg a 
kormány nem dönt, Puky Endre el
látja továbbra, is a közigazgatási bí
róság irányítását.

A Hitler sasfészkében történt 
német-délszláv tárgyalások 

és az angol ejtőernyősök délolasz
országi kalandja a német sajtóban

Berlini Jelentés 
szerint már megint 
kórházat bombáztak 

az angolok

Február 9.-e tere

Róma, febr. 17.
Gfenovia város elhatározta, hogy a 

város egyik központi terét, amely 
leginkább szenvedett a bombázás 
miatt, Február 9.-e terének nevezik 
ek A téren egyébként, már a követ
kező felírást! táblácskát helyezték 
ek „Február í).-e tere, az angol tengeri 
bombázás áldozatainak emlékére.*

Fölemelte a Kúria 
egy magyargyalázó 

nyilas büntetését
Sehreiner József huszonkilenc éves 

budapesti lakos 1939 augusztus 6-án 
egy városligeti korcsmában; borozga
tás közben
nyilas szólamokat hangoztatott, majd 
écságolfe a magyarságot s közben 

Szálasií éltette.
Eljárás indult ellene az állam és tár
sadalom törvényes rendjének erősza
kos fel forgat ás ára irányuló izgatás 
vétsége miatt. Az ötöstanács' egyhó
napi fogházra ■ ítélte-el. A bejelentett 
semmisségi panaszok folytán a kir. 
Kúria dr. Kvassay Gyula tanácselnök 
vezetése mellett ‘tárgyalta ezt az 
ügyet. Dr. Moldoványi Géza korona- 
ügyészhelyettes felszólalásában han
goztatta, hogy az ötöstanács áltál'ki
szabott büntetés nem áll arányban a 
vádlott bűnösségével és a büntetés 
súlyosbítását indítványozta. A kir. 
Kúria ez alapon Schreiner büntetését 
háromhónapi fogházra emelte föl.

Az első „nürnbergi" 
válóper Bulgáriában

Szófia, febr, 17.
(NST) A 1 gközelebl. i napokban tár

gyalja a törvényszék az első házassági
felbontási pert bolgár férfi és zsidó 
nő között, amely a nemzetvédelmi tör
vény értelmében érvénytelen. Egy bol
gár férfi, a múlt év november 11-én 
Szófiában nőül vette egy gyógysze- 
fesz zsidó özvegyét, aki az anya
könyvvezető előtt kijelentette, hogy a 
múlt év július 6-án, tehát két hónap
pal a törvényes határidő letelte előtt 
keresztény vallásra tért át. Most aaon- 
ban kiderült, hogy az áttérés csak 
üovemb®- 6-án történt mag. A zsidó 

letartóztatták, a házasságot pedig 
-‘elbontják.

SZÁRAZFÖGKRFM
ARA

a í>as«í berlini 
tudósítójának telefonjelentése

Berlin, febr. 17.
A német sajtó még ma is a jugo

szláv államférfiak németországi láto
gatásának jegyében áll és szövegben 
és képekben kiemeli Cvetkov-ics mi
niszterelnök és Cütcái'-Markovics 
berghofi fogadását. Hitler vezér és 
kancellár és Ribbewtrop birodalmi 
külügyminiszter beható megbeszélése
ket folytatott Délszlávia képviselői
vel, akiknek látogatását igen nagyra 
értékelik berlini diplomáciai körök
ben és — kivételesen — ebben az eset
ben

nem merültek fel nézetei térések 
azoknak a tárgyal ásóknak a jelen, 
tőségéről és a megítélések szem
pontjai tekintetében sem, amelyek 
Hitler sasfészkében és a fuschli 

villában lefolytak,
„Nemcsak újból megpecsételték Né

metország és Jugoszlávia hagyomá
nyos barátságát, — írja ma a VÖ1- 
kiseher Beobaohter, — hanem a két 
országot érdeklő kérdéseket is kielé
gítő módon rendezték."

A Bulgáriával és Magyarországgal kö
tött örök barátsági szerződése követ
keztében Délszlávia .már eddig is szi
lárd pozíciót foglalt cl a balkáni tér
ségben és a többi országokhoz való vi
szonya is olyan, hogy

nem kell aggódni a mostani bal- 
kánt egyensúlyi helyzet megzava

rása. miatt.
A másik téma, amellyel a német la

pok ma hosszabban foglalkoznak, •
a brit ejtőernyősök leszállása Dél. 

Itáliában.
Azt írják, hogy Anglia ezzel ismétel
ten kísérletet tett a német metódusok 
utánzására. A Völkischer Bcobachter 
szerint Nagybritanniában nem ütközik 
nehézségekbe, hogy jelölteket, találja
nak ilyen kísédletekhez. A vállalkozás 
azonban mégis nevetségességbe ful
ladt, — fűzi hozzá a V. B., — és ezzel 
is bebizonyosodott, hogy a háborúban 
is áll az, hogy a fenségest a nevetsé
gestől csak egy kis lépés választja el, 
Churchill ezért kürtöltette világgá, 
hogy kémként kezelik a brit ejtőer
nyősöket, holott erről egy pillanatig 
sem volt szó, amint azt olasz illetékes 
helyről is leszegezik.

0. B.

Román aknazár 
és elsötétített világítótornyok 

a Fekete-tengeren
Bukarest, febr. 17,

A román tengerészeti minisztérium 
figyelmeztette valamennyi belföldi és 
külföldi hajós társaságot és a Fekete
tengeren útbanlévő valamennyi hajó 
kapitányát, hogy további intézkedésig, 
vasárnaptól kezdődőiéig, a Fekete-ten
ger egyes pontjain aknákat rakatott 
le- Azok a hajók, amelyek Konstan
sába akarnak jönni, kötelesek a ki- 
kötőparanesnokoággal érkezésük nap
ját és óráját távíró útján bejelenteni.

Azok a hajók, amelyek északi irány
ból jönnek kötelesek a haditengeré
szeti révkalauzt bevárni. A déli irány
ból jövő hajók pedig- a Tusla-foktól 
négy és félmér föl dnyire megállapított 
helyen kötelesek várakozni. A katonai 
révkalauzok virradattól kezdve nap
lemente előtt egy óráig végeznek szol
gálatot. Vihar vagy ködös idő esetén 
a révkalauzok nem teljesítenek szolgá
latot.

A világítótornyok és világitóbólyák 
vasárnaptól kezdve nem működnek. 
Azok a hajók, amelyek a közölt elő
írásokat nem tartják be, esetleges ká
rukért saját maguk felelősek.

A török kormány 
készenlétben áll

Ankara, febr. 17.
A világsajtóban eNentótes értesülé

sek láttak napvilágot Törökország 
várható állásfoglalásáról. Az ankarai 
sajtó most különlegesen hangsúlyozza 
a török politika egyenes vonalát és a 
töröik állásfoglalás változatlan hatá
rozottságát A bolgár Zord-nak arra 
a közlésére, hogy „Bulgária részéről 
egyenesen öngyilkosság volna., ha a 
német átvonulási szándéknak ellep 
próbálna állni" az Aksam megírja, 
hogy Törökország számára ez az eshe
tőség nem volna közömbös, ment már 
a török biztonsági övezetet érintené.

Beugrató
MINERVA

A török kormány azonban készenlét
ben áll, A kormány biztosította az 
élelmiszerellátást és a közlekedés -za
vartalanságát minden esetre. A Va- 
tan című lap kiemeli, hogy Törökor-
szág volt az első ország, amely Nagy- 
britannia mellé állt-

Berlin, febr. 17.
(NST.) Csak most vált ismeretessé, 

hogy az angol repülök a vasárnapra 
virradó éjszaka Rotterdam ellen inté
zett támadásuk során több bombát 
dobtak a Szent Ferene-kórházra is, A 
kórházépület teteje teljesen leégett. 
Négy beteg és három ápolónő meg
halt. többen mogwebeviil.yk, egy ápoló
nőt és igen sok gyermeket pedig' ma
guk alá temettek a romot.

Berlin: Angol hadi- 
célpontokat 
bombáztak 

a német repülök
Berlin, febr, 17.

(NST) Német repülőgépek, mint a 
hivatalos jelentés közölir, a vasár
napra virradó éjszaka számos ered
ménye^ támadást hajtottak v "gre an
gol repülőterek ellen, Ezekről a táma
dásokról most újabb részleteket kö
zölnek. Eszerint a The Waáh-'traiger- 
öbölnél fekvő Kingslynn és a Theaűze 
között összesen 11 légikikötőt bombáz
tak a német repülők. A bombázás eni- 
lítésreméltó hatást ért el a. Cambrid
ge! légikikötőben. Itt több tűzvész ke
letkezett. Többek közölt tűz -ütött ki az 
egyik lősz?,rraktárb an.

Bukarest, febr. 17
(NST.) A román miniszterelnökség a 

következő felhívást bocsátotta ki;
Olyan híresztelések terjedtek el, hogy 

új fölkelés tör ki. Emiatt az országban 
nyugtalanság uralkodik, amely a kö
zösségnek ártalmára vám A miniszter
elnökség biztosítja az országot, hogy 
új rendzavarás kísérlete tehetetlen. A,r.re 
kéri a lakosságot, hogy, őrizze meg 
nyugalmát, ne adjon hitelt a legyőzött, 
rosszakaratú és ellenséges' elemek által 
terjesztett híreszteléseknek. Az egyet
len fegyverük, ami megmaradt, az a 
háttérből való fenyegetőzés és sugal- 
mazás, de ennek a rendszernek is végét 
vetik azoknak a megbüntetésével, akik 
ilyen híreszteléseket terjesztenek.

Cellofilter füst 
SEHATOR



----- 5 LAPZÁRTA ,---------------
Uj külpolitikai szenzációkat 

jósol az olasz sajtó
Milánó, febr. 17.

Rómáiban érdeklődéssel. de teljes 
nyugalommal várják az, egyelőre még' 
homályos és áttekinthetetlen dlplomá-

A cipész és a kereskedő nyilatkozik 
az új rendeletről

<-iai helyzet kibontakozását. Itteni fel
fogás szerint

még több külpolitikai szenzáció 
következik be, mielőtt a hadsere 

g’ek akcióba lépnének.
Mint jelen tettük,

a» angol ejtőernyősök délitáliai 
próbálkozása csak két áldozatot 

követelt.
A Glor-naAe d'Italia ebből az alkalom
ból heves polémiáiba száll az amerikai 
. sajtóval, amely olyan értelmű híreket 
közöl, mintha a brit- ejtőernyősök — 
legalább résziben — elérték volna a 
eéUjrutkat- Eh. pedig nem lehet igaz, — 
írja a lap. - mert különben a károk
ról a. íkőziismerten tárgyilagos olasa 
tommüriikék köziben rnár bízón vára 
beszámoltak volna.

Afrikában Éberen-ne k hősies 
védelmén kívül olasz részről nem 
jelentenek különösebb eseménye

ket.
A német légi erőnek Oírenaika elten 
.intézet;! bomba támadásait csak mérsé
kelten enrekik ki s lapok, amit érthető

is. hiszen itt tulajdonképpen olasz 
r ideiről vem szó.

Albániában újra kemény csatákat 
vív a 11. olasz hadtest.

A Corrierenek az albán frontra kikül
dőit tudósítója szintén a középső 
Iron t.sz.akaszról jelenti a legerősebb 
küzdelmet- Montanelli az időjárásra 
és a lehetetlen terepviszonyokra pa
naszkodik cs ezek mindkét fél hadmű
veleteit megakasztják. Főleg-a bomba
vetők nem sok eredményi érhetnek el 
az ilyen körülmények között. Az olasz 
újságíró tárgyilagosan azt is kiemeli, 
hogy „a görögök makacsul és bátran 
harcolnak".

Györgyi Miklós

XiH. Alfonz 
szívrohamot kapott

Róma. febr. 17.
XIII. Alfonz, volt spanyol király 

állapota vasárnap este nagymérték
ben rosszabbodott. XIII. Alfonz pén
teken enyhébb szívrohamot kapott, 
amely múló jellegűnek látszott- Szom
baton. a volt király állapota súlyosbo
dott, vasárnap pedig már komoly ag
godalomra adóit okot.

A hivatalos lap vasárnapi szá
mában közzétett cipőrendelet az. 
az összes iparosoknál és kereske
dőknél kötelezővé teszi minden 
„bőrtalpú lábbeli" (csizma, cipő, bak- 
kancs, szandál stb.) bejelentését s a 
bejelentendő készleteket egyúttal zár 
alá helyezi. A zárolt készletek forga- 
lombahozatalának módját a közellá
tási miniszter fogja szabályozni, aki 
egyúttal kijelöli a forgalomban részt
vevő kereskedőket.

Budapesten 3400 cipőkisiparost, 2000 
eipökereskedőt érint a rendelet, amely 
természetesen az ország összes cipő
gyáraira is vonatkozik. A 8 Órai Újság 
munkatársa előbb a cipészipartestii- 
let elnökéhez, Baldauf Lászlóhoz for
dult felvilágosításért, aki a követke
zeket mondotta:

— A rendeletre szükség volt, mert, 
mint az indokolás is mondja, bőrbe
hozatal hiányában

esak megfelelő beosztással lehet 
a közönség eipősraikségletét ki

elégíteni.
Az eddigi nyersanyagnak körülbelül 
ÍO százaléka mindenesetre elegendő 
arra, hogy a szegényebb néposztály 
cipőellátása biztosítva legyen és ne 
vásárolhassák fel előle a cipőt a tehe
tősebbek, akik az utóbbi hetekben már ] 
1A‘ megrohanták az üzleteket. Egyéb
kém tudomásom szerint máris

tárgyalások folynak külföldi 
n yersbör heh oza taláréi,

A eipé.zs-kisi párosság bőr szükséglet érőt 
gondoskodott a kormány s így, bár 
korlátozott mértékben, ele foglalkoz
tatása, biztosítva van.

Csákány Károly, az isimert e.ipőipa 
ros, úgy informálta munkatárs un kát, 

kétségtelen, hogy a nyersanyag hi
ány következtében a cipőterinc- 
lés és. fogyasztás korlátozására 

szükség volt.
A rendelet szerint — mondotta ..

munkásainkat nem bocsáthatjuk el > 
ezeknek csak az illetékes elsőfokú 
iparhatóság hozzájárulásával lehet 
felmondani, de kérdés, hogyan tudjuk 
f i zet n i al kai n » azo tt a j nk a 1.

Az egyik körúti cipőkereskedő így 
nyilat közöli:

— Megkezdték a leltározást, 
amelyet 24-ig kell befejezni. Addig 
csak legfeljebb 22-es gyerekcipőt, pa
pucsot, fehér, ezüst, selyem és alkalmi, 
cipőt árusíthatnánk, amelyekre 
alig akad vevő. Most; várjuk a zár alá 
vételt és a kereskedők kijelölését, ahol 
valószínűleg a sok alkalmazottal dol
gozó üzletek lesznek előnyben, tekin
tettel ezek foglalkoztatásának speciá
lis szempontjára.
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594 636 648 666 692
982 27039 048 078 100

365 386 502 526 535 566

397
986
303
530
96'5

569
212
854
390
048

582
220
855
418
057

541
118

722
244

747 754 780 823 882 894 47045
191 121 226 235 240 261 264 398 415 498
592 593 626 629 651 G&2 674 708 850 914 
48102 119 127 271 333 342 458 481 509 
.568 575 615 625 747 766 803 806 845 953 

49002 090 120 178 231 
456 457 583 627 649
067 095 .116 172 200
712 785 786 834 846

852 883 887 888 905 943 990 77063 040 080
116 162 163 203 220 268 285 286 288 '29.1
347 454 632 641 717 747 749 756 766 805
824 843 868 878 942 955 960 967 992 713095
219 229 286 358 385 393 442 454 490 601
722 752 829 843 886 79001. 060 240 353 413
587 596 608 606 66.1 702 743 867 907 987

250 260 273
672 844 995
363 452 514
851. 872 875
472 592 719
.198 203 395

09 974 53036
470 558 572
040 088 204
485 513 529
769 842 852
427 435 530
840 870 87,S
379 394 402
736 771 825
277 300 356

166 992 58008
479 535 551
042 069 189

488 5Í4 581
970 991 994
300 480 588
975 978 999
287 307 381
713 828 834
101 1.49 176
672 677 685

967
539

653 820 851 885' 922 82036 058 140 160 173
269 289 330 396- 406 433 442 642 666 6711
673 699 768 797 864 897 929 952. 83019 09:1
180 264 279 285 330 339 376 395 431 441
488 504 595 624 632 633 664 929 973 982

keenifiBég: Hondád-u. ». Tél.: 11-53-60. Kiadó:-

TÓIMAT * S r M

075
697
135
433
707
113
624
270 
vvl'l
554

606 762 772 782 795 806 820 843 849 981

♦

feleícrtég nélkül. A. húzásról a gyorsjegy- 
zékpt Demblnsky B, .bankház Sorsjegyfőárusító 
(Zsigmond fcir.-u, 8) adja ki. — Az ötödik ősz- 
tály húzásai folytatólag február 18., 90., 21., 
24., 25., 27. és 28-án, műre 3., 4. és 7-én lesznek.

Tovább tart 
a tawaszias 
enyhe idő

Időjárású ukba®, úgyhd.szi’k. egyelőre nem. 
lesz változás. Kissé deli, déta-yugaÉÍ

széllel és váJ tnzó felhőzettel au enviheöég 
Uralma tovább tert- Töhhtefé fesz wojtban 
u.iból átvonuló eső. 5Ü, A. A.

A Meteorológiai Intézet; hdva-trtos jelen
tése: Élénk déU. délnyugati ®eéL VSTtozó 
felhősei. Helyenként, efsosorban északon,. Aadrásey-út 47. 'Belefon: 22-4-2-32, 22-49-33, 22-42-34".

+9°

..

északkeleten 'záporeső. A hőmérséklet alig 
változik.

r&leios szerkesztő és kiadó:
DR. HALÁSZ SÁNDOR

Alapította:
HK. NADÁNYI EMIL

Kiwdj.a, a 8 Órai Újság Lapkiadó Bt. Saer-

us sfte/S, művészi mogyof filmje

TÓPARTI LÁTOMÁS
Az ebo 3 előadás 

érzékelt helyárú!

447
756
407

820
332

729
218

628 682 721. 725
.56028 090 135 195
541 561 602 666

57004 095 124 179
573 676 793 920 934 9
114 217 333 368 418 475

851 907 948 59036

✓ <60000
614 649
61012 026 128 195 202 249 270
494 537 548 614 646 654 660
837 850 884 984 995 62018 051
242 815 412 429 490'528 535

579 596 597 630 875 998 85005
255 300 310 316 334 342 351
706 719 736 773 849 845 877
86038 075 076 077 081 112 278
513 517 529 561 565 647 674
913 953 966 87050 054 185 270

407
175
493
965
508
910
549 568 577 612 642 655 764 795 827

297 
095 
436
908
363
782
423
954

344
148
460
914
417
799
515
975

Az ötödik osztályra sorsjegyek még kaphatók

BENKÖ BANK R.T.
Budapest, Andrássy-út 56. Telefon: 128—647.

ROYAL 
APOLLO


