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A ESSZINIÁBAN
A berlini új japáni nagykövet feltűnést keltő kijelentései — Angol tiltakozás 

a délkínai japáni csapatösszevonások miatt

Lepecsételt parancsot kapott háború esetére 4

Isztambul, febr. 18.

A legújabb jelentések szerint az 
abessziniai frontokon több helyen 
olasz ellentámadások történtek. A 
Szudán, és Abesszínia közötti határon 
angol csapatoknak még nem sikerült

A bolgár-török egyezmény
„4 ÓButuslG berlini

tudósítójának telelonieientéte

Berlin,’febr. 18-
Rendkívül nagy szívélyességgel kö

szönti a német sajtó Oshima altábor
nagyot, Japán új berlini nagykövetét, 
aki régebben mint katonai attasé 
hosszabb időt töltött a birodalmi fővá
rosban és itt német vezeiőkörökben 
számos barátot szerzett.

A külügyi bivata'hoz közelálló Bör- 
ser. Zeitung' szerint Oshama nagykövet 
ezeket jelentette ki:
~ Szilárdan rmeg vagyok győződve 

arról, hogy Németország teljes győ
zelme már a, közeli idők kérdése.

— Ha azonban — folytatta Osima 
nyilatkozatát — Amerika a mi 
ünnepélyesen proklamált céljaink 
megvalósítása elé nehézségeket 
Igyekszik gördíteni, úgy ezeket az 

akadályokat el fogjuk hárítani.
, Osh ima nagykövet már a napokban 
találkozik RiVbent.rop birodalmi kiil- 
u8yminiszterrel s ezután átnyújtja 
??egbizólevelét Hitler vezér és kancel- 
lfírhak.

A Wilhelmstrasse hivatalos ténye
zői semmi közelebbi felvilágosítást 
a®m a<!n-k a Berghofban folyta

tott megbeszélésekről, 
^melyeket, német vélemény szerint, 

tartanak annyira titokban, hogy 
megállapodások ne veszitse- 

bőí ^t'ásosságukból és jelent őség üké
rt MZ azonban elárultak, hogy

,aífcovőt a jugoszláv kormány kez- 
Mmenyegtet Délszlávia kor-
IUn?’a, megértéssel a mai euró
pai helyzet ,ránt __ b-ható megbeszé- 

kívánt a német illetékes tényezők

éi_____ .____

abesszin területre .hatolniok-. Itt az 
olaszok angol területen álltak több 
helyen és. most is csupán stratégiai 
okokból vonultak' vissza. A Közép- 
Abéssziniájra külön-külön támadó négy 
délafrikai angol hadoezlop az . elmúlt 
négy nap'ala!tt nem haladt előre,.

A német sajtó egész terjedelmében 
közli

a bolgár—török megnemtámadási 
egyezmény

Olasz lapok a balkáni eseményekről

milánói
tudósítójának tele]önjei ént és

Milánó febr. 18.
Róma a Balkán . felé tekint, onuan 

várja az eseményeket. Gayda után, 
aki. komoly figyelmeztetést intézett 
egyes, még habozó délkeleteurópai 
nemzetekhez, a Corriére detla Sera 
szegez le olyan világosan és félreért
hetetlenül bizonyos tényeket, jelezve 
egy már régóta- várt fordulatot, hogy, 
ha az itt olvasottakat autentikusak
nak vesszük, aligha ■ lehet kétség a 
tengelyhatalmak intenciói fe'ől. A 
C’orrmme-jelcntés Berlinből kelt és 
ezeket mondja:

,.A Balkán eszmei csatlakozása 
mellett teljes megértéssel van a 
tengelyhatalmak katonai szükség
letei iránt is, miután az új rend 
felállításához szét kell rombolni 
Anglia utolsó bástyáit is a konti
nensen. Ezeknek egyike . Görög

ország”

„Ez a jelenség — tér vissza a tudó
sító a délkeleteurópaiak és a tengely 
között létrejött „katonai megértére" — 
annál jellemzőbb, mivel

sera Németország, sem Itália nem 
gyakorolt katonai nyomást a du
nai országokra, ezek maguk, saját . 

*

megkötéséről szóló deklarációkat. — 
Noha német tájékozott helyről még 
nem történt állásfoglalás,, berlini, di
plomáciai köröknek az a meggyőző

désük, hagy
a boígár—török barátsági aktus, 
semmiképpen sem zavarhatja meg 
a német terveket és a célokat a 

Balkánon
ellenkezően, a kontinens eés éppen

részén való további megbékélés német 
szempontból csak kívánatos lehet.

O. B.

akaratukból választották meg út
jukat?

Appellius állításai feltétlenül hiteit 
érdemelnek.

Az olasz belső front szilárd. A 
fasiszták feltűnő fegyelmezettség
gel állják a háborúokozta meg

próbáltatásokat.
A gyakori központi intézkedések bi
zonyos korlátozásokról a legcsekélyebb 
reakciót vagy nyugtalanságot sem 
váltották ki. Ma közük a lapok az új 
tejárakat, a hús- és kávépótlék árusí
tására, valamint a cukorra vonatkozó 
intézkedéseket. A gépkocsiforgalmat 
újabb korlátozásokn ak' vetették alá.

Györgyi Miklós

Feketére festik 
a londoni házakat

London, febr. 18.
Anglia igyekszik minél jobban fel

készülni a tavasszal várható légi had
járatra. A lakosság is mindent meg
tesz, amit célszerűnek vél, a várható 
károk csökkentésére- Vannak, akik 
berendezési tárgyaik és ruhadarab
jaik egy részét vidékre szállítják, 
vagy pedig Londonban több helyre 

elosztják, nehogy egy bombatalálat 
egy csapásra mindenüket töokrete- 
gye- A károsultak közül csak azok 
kapnak most megtérítést, akiknek 
fizetése nem haladja meg az évi négy
száz fontot. A többiek kárigényét há
ború után fogják rendezni.

Londonban az épületeket álcázás cél
jából feketére festik. A fehér mészkö
vekből emelt épületek ugyanis világos 
éjszakákon jó célpontot nyújtanak a 
bombázóknak. A londoni szobrok egy 
részét eltávolították talapzatukról és 
biztosabb helyre szállították.

Számolni lehet azzal, hogy rövidesen 
sor kerül az úgynevezett munkásmoz- 
gósításra, amelynek egyelőre nem lesz 
kényszerjellege. Gépkocsikat többé nem 
gyártanak magáncélokra. Ennek az á " 
következménye, hogy a használt gép
kocsik ára ugrásszerűen emelkedik; 
Az adagolás rendszerét mind több élel
miszerre terjesztik ki. A sörhöz most 
kevesebb árpát használnak fel. A ház
tartásokba bevonult a margarin és a 
szaharin. A csökkentett húsadagok 
pótlására különböző húspótlószereket 
hoznak forgalomba. A mészárosokat 
megbüntetik, ha az előírtnál na,gyobb 
húsadagot szolgáltatnak ki. Ugyan
csak büntetik az élelmiszerek halmo
zását. és a fogyasztásban elkövetett 
pazarlást. A szállodákban és a vendég
lőkben még nem hozták be a jegy
rendszert.

A Manchester Quardian becslése sze- 
rint a marhahús ára háború kezdete 
óta 25,- a hal ára 75, a friss tojás ára 
Sf5, a sajt, vaj és tej ára mintegy 50 
százalékkal emelkedett. Megdrágult a 
konyér is. Újabban Írországból hoznak 
be nagyobb mennyiségekben élelmi
szereket és a kormány különböző 
könnyítéseket rendelt el ennek éíő-‘ 
mozdítására.
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Lepecsételt parancsot
kapott a csendesóceáni amerikai flotta 

háború esetére
i&ngol tíitalcmás a dél ázsiai japán! csapat- 

összevonások miatt

HRGY NAPOK, 
KIS HÍREK

Newyork, febr. 18.
Az Ázsia délkeleti részein tartóz

kodó japán csapatokat a szakértők kö
rülbelül 150.000 emberre becsülik. 
Kantonban. Indokínában és Hainan 
(szigetén összesen hat hadtest lehet, 
tehát mintegy 90.900 ember. Kormosa 
szigetén pedig négy hadtest állomáso
zik, 00.000 főnyi létszámmal.

A tokiói angol nagykövet, Sir Ró
bert Craigie, hétfőn felkereste Ma- 
euoka japán külügyminisztert, akinek 
felhívta figyelmét Ázsia déli részén 
történt csapatösszevonások következte

egész telefonháború. alatt alaposan meg-

vezetöíről kőtelkek beérik a ping-pong- 
a bajnok Fernandel, ami —

Hoover állam
erősen lándzsát 
mellett Japán 
szemben. Taft

Antonescu tá-

Éleímiszeradagjaik felemelését kérik 
a francia filmsztárok

Elmarad a nizzai karnevál —> Uj” divatok a Cote 
cfAzúron — A montecarloi kaszinó „feltámadása"

Nizza, febr. 18.

.Emberemlékezet óta előszói’ marad el tel
jes egészében a nizzai karnevál! Pedig a 
februári nap már melegen tűz, a hölgyek 
harisnya nélkül járnák, az urak pedig kis
babáiban sütkéreznek. De hiába bőkezű 
változatlanul a természet e tájon, hol va
gyunk akár csak „az 1940-es háborús tél 
boldog világától...“

A pihenés Cote d‘Azúrján most mindenki 
dolgozik! Ide terelődött a francia filmgyár
tás, itt élnek, dolgoznak a sztárok. Regge
lcinként még úgyszólván alszik a későn kelő 
város, mikor feltűnnek kerékpárjaikon az 
első, munkába igyekvő világhírességek, Vi- 
viane Románcé, Daniéte Darrieux, majd 
egy kicsit később Jean Gabin, Jean Murát 
és a többiek.

A tánc közel égy éve tilos a Coteon is, 
így a napi munka után az egyetlen fris
sítő: a sport. Ebben Jean Gabin halad az 
élen, aki partnereivel a „Vén fiúk" futball
csapatát szervezte meg, maga vette meg a 
felszerelést és közismert vad temperamen
tumával játszik » középesatár posztján. 
Vasárnapról vasárnapra nagy közönség 
tapsolja a nizzai stadion gyepén játszó 
Gabint, aki a 
Sérült.

A szelidebb 
gal is, ebben 
lévén ifjúkorában labdaszedőgyerek a te
niszpályákon — könnyen érthető.

Nagy szenzáció Daniele Darrieux válása 
úrától, Henry Decolntől, akii, mint a leg
kitűnőbb francia rendezők egyike, felfedezte 
az ártatlanszemű sztárt. Válásban .is állí
tólag ártatlan az ifjú sztár, a bűnös az a 
tüzesszemű délamerakai diplomata, akinek 
még a filmműtermeik vakító fényeihez szo
kott prímádonnaszemek sem tudtak ellen
állni...

Időnként fel-feltűnik a eannesi tenger
parton Chevalier is, ezúttal legendás 8 zaj
nak: alap ja helyett vadonaúj hitvese: Nita 
Raya, „a legsudárabb francia nő" társasá
gában.

Az idők jele, hogy a filmsztárok terjedel
mes emlékiratot szerkesztettek, amelyet a 
napokban fog egy „élelmezési bizottság" 
Vichybe vinni. Ebben az irodalmi műben 
az általuk végzett nehéz és közérdekű mun
kára hivatkozva kérik a hús- és sajt-fej
adagjuk némi emelését. Most hát az egész

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

Matolesy Mátyás nyilas képviselő — a 
szerkesztésében megjelenő nyilas hetilap je
lentése szerint — hosszabb tartózkodásra 
Németországba utazik. Főként agrárkérdé
seket fog tanulmányozni.

„Wir fahren hin, wir fahren her, wir ha- 
i ben kelne Hóimat mehr" (Ideutazunk, oda- 
, utazunk, nincs többé hazánk) — az örök 
' bolygásra ítélt Ahasvárus jelmondatának 
. is beillő versike sűrű krétafeliratokban sze

repel azoknak a hajóknak oldalán, ame
lyek zsidó emigránsokkal megrakodva cir
kálnak közép, és délamerikai partok előtt, 
olyan kikötőt keresve, ahol megszabadul
hatnak utasaiktól, akiket egyetlen ország 
sem Iái. szívesen, akiket senki nem fogad 
be önként, akiket mindenütt nyűgös, gya
nús idegenként kezelnek, akiktől félteni 
kell a hont gazdasági életet, ipart, keres
kedelmet, sőt még a nemzeti gondolatot is

Raeder, német vezértengernagy Merano- 
ban két napon át tanácskozott Riceardi 
olasz tengernaggyal.

Randall, a szófiai angol követ közte- 
monyt -adott ki, amely szerint Anglia célja 
az, hogy a bolgár semlegesség és békeálla
pot fenntartassék. Ha Bulgária háborúba 
keverednék, úgy az nem angol kezdemé
nyezésire történne.

Néhány adat az afrikai harcokról szőlő 
hadi jel öntések megértéséhez: Asmara az 
olasz Eriire® fővárosa, ahonnan három út 
vezet Abesszínia belsejébe, az Adiszabebá- 
ba vezető vasút, a Tigré felé haladó út és 
végül egy harmadik út, amely Gondartól 
nyugatra és délre vezet. Massaaua Eritrea 
vöröstengeri kikötőváros, amelyet straté
giailag Asmara véd. Agordattól, amely a 
Masszauába vezető vasút kiinduló állomá
sa, kelet felé haladva, a tájak rendkívül 
hegyes és Asmara sokkal magasabban fek
szik, mint Agorda. Rendkívül nehéz a te
rep Earentutól keletre iis. Gondar Abesszí
niának. történelmileg egyik legfontosabb 
városa, de nincs különöaabb hadászati je
lentősége. A kenyai határvidéken nincse
nek jó közlekedő utak és ez a magyará
zata annak, hogy itt a haditevókenység 
csaknem teljesen .járőrharcokra korlátozó
dik.

Dandártábornokká neveztek ki legutóbb 
egy négert az Egyesült Államokban. Egy 
másik néger tisztet a hadügyi államtitkár 
titkárává neveztek ki. Azonkívül külön 
néger repülőrajt szerveznék. A jövőben a 
négerek számarányukhoz mérten lesznek 
képviselve a hadseregben.

Infratzlera (A testvériesülés) címmel új 
reggeli lap indult meg Bukarestben. Tost- 
vérlapja, az ünirea, amely ugyancsak 
nemrég indult meg, szintén 
homok szócsöve,.

Automatizálják Szlovákia 
hálózatát.

Az amerikai fegyverkezés
zöl érdekes washingtoni tudósítást a Neue 
Züricher Zeitung. Knudsen, aki a tömeg
produkció legkitűnőbb szakértője Ameriká
ban, a Generál Motors elnöki állását hagyta 
el, ahol évi 303.400 dollár jövedelme 
volt, hogy mint fegyverkezési biztos, évi 1 
dollár jelképes fizetéssel érje be. Knudsen 
Dániában született, most 58 éves, előbb 
Ford mellett, majd a Chevraulet-gyárban 
működött Sidney Hillman litván szár
mazású és 53 éves, ismert alakja az ameri
kai gyáriparnak. Knox ezredes, a Chicago 
Dai-ly News kiadója, bostoni származású. 
Már a spanyol-amerikai háborúban részt- 
vett, miajd a világháborúban, mint őrnagy 
szolgált a franciaországi expediciós sereg
ben. Jelenleg tartalékos ezredes. Stimson 
ügyvéd, jelenleg 73 éves, 
titkára volt és már akkor 
tört az erélyes politika 
ázsiai expanziós terveivel 
idejében hadügyi államtitkár, Coolidge re- 
zsimje alatt a Fülöp-szigetek főkormány
zója volt.

359.000 olasz munkás fog dolgozni már 
legközelebb a német iparban és mezőgazda
ságban.

Kupén, Malmédy és Moresnet is képvise
letet kap a német birodalmi gyűlésben.

De Gaulle csapatai megszállták a Kufra- 
oázis több pontját. A csapatokat Leclerc 
ezredes vezette.

ben előállt feszüli helyzetre. Az angol 
nagykövet szóbahozta a japán hadi
hajók úgynevezett gyakorlatait a déli 
vizeken és ezeket a béke szempontjá
ból igen veszélyeseknek minősítette.

A tokiói angol nagykövet tiltakozása 
nagy feltűnést keltett mind a japán 
politikai, mind a diplomáciai körök
ben.

Több newyork! lap azt jelenti, hogy 
a Csendes-óceánon közlekedő amerikai 
hajók parancsnokai lepecsételt levél
ben kaptak utasítást arra, hogy há
ború esetén mihez tartsák magukat-

cote d'azuri művészvilág „remegő gyoriior- 
ral“ várja a vichyi döntést. Addig is kop- 
lalgatnak, mint a többi halandó.

A lóhús-mészárszékek. előtt Végeláthatat
lan tömegek ácsorognak, — hiába, egy-egy 
galamb ára 15—20 pengő. S egyre gyarapo
dik a kétségbeesett macskatulajdonosok tá
bora, akiknek dédelgetett kedvencét a rossz 
és éhes szomszédok ellopták és megették...

A különböző, szürke adagolt közszükség
leti cikkek körül annyi a viszaélés, hogy a 
rendőrség detektívtestületet állított fel 
„az élelmiszergeingszterizmus" üldözésére.

A legrissebb gyomorcsapás az összes 
I cukrászsütemények megszűnése. Nincs liszt, 

nincs cukor, bezárták a cukrászdákat. Még 
egy nyílással beljebb kell húzni a nadrág
szíjat.

A játékkaszinók egész Franciaországban 
zárva vanak. Ámde itt Van őfelsége II. La
jos uralkodása alatt Monaco független her
cegsége s a sörgyárából meg a kaszinójá
ból virágzóan élő „birodalom" fővárosá
ban, Montecarlóban tovább folyik a sze
rencsejáték.

Természetesen a közönség megváltozott. 
Milliomos afrikai maharadzsák és ameri
kai főzőkanálkirályok helyett kisfizetésű 
nizzai hivatalnokok és az amerikai követ
ség havi tízfontos támogatásából éldegélő 
idős angolok 5 meg 10 frankos tétjeit rá
molja be örök egykedvűséggel a krupié. 
De a kaszinó éttermében a húszpengős va
csorához még mindig tálalnak egy kis sze
let húst és így nem csoda, ha a benzin
hiány miatt fagázzal hajtott mizza—monte- 
carlói autóbusz mindig zsúfolt.

A. kártyaasztaloknál gyakran látni Jules..
Berryt, Georges Flamniandot, a szenvedé
lyesen játszó Gaby Morlayt. De míg a leg
többen a sztárok közül nagy tétekben ját
szanak, addig Chevalier soha 100 franknál 
többet nem kockáztat! „Ennyi volt valami
kor egy havi gázsim a Mantmartreon, en
nél többet nem veszítek" — mondja moso
lyogva a milliomos Mauric®,.

Furcsán fest a Riviéra 1941 februárjá
ban: nincs karnevál, nincs tánc és a szo
rongó emberek ijedten néznek egymásra, 
mikor a csillagos éjszakában a Földközi
tenger kék hullámai mögül a szél valame
lyik messzi kikötőből idehozza a légelhárító 
ágyúk nehéz sóhaját.

Földes László

— Fogai életét megnöveli az Autómentői 
dúsan habzó fogkrémpor. Remek aromája, 
kiadós készítmény. A 98 filléres alumínium
szóró tartalma hat hóra elég. Autómentői 
fogat ment.

GYORSFUTÁR BOY VÁLLALAT
és tricikli áruszállítás. áriját gjonssl*  kéíbMítt. * Jelifon: 145-391.
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Donovan ezredes Alexandriában aaeg. 
szemlélte a Földközi-tengeri brit hajóhad 
egységeit,

Kétmillió gyermekrajzot küldtek Pétain 
'wboamagynak még karácsonykor a. meg 
nem szállt Franciaország iskoláiból. Ezek 
közül a marsall kabinetirodája a legjobb 

, 10.000 rajzot kiválasztotta. A rajzokat jó
tékonycélú. kiállítás keretében most mu
tatják be.

Egy clevelandi klub vendégszereplésre 
hívott meg egy ismert amerikai artistát, 

’ aki páratlan emlékezőtehetségével ejti bá- 
■ mulatba a közönséget A klub tagjai már 

összegyűltek az estélyre, de múltak a per
cek s a negyedórák, a híres artista még 
mindig késett. Kiderült, hOigy a páratlan 
memóriája férfiú egyszerűen megfeledke
zett róla, hogy aznap a klubban kell fel
lépnie ...

Csukov, az új szovjetorosz vezérkari fő
nők 47 éves. Résztvett a világháborúban 
a forradalom kitörése után tagja lett 
kommunista pártnak. 1939-ben nevezték 
Mongóliába egy hadtest parancsnokává, 
is megkapta a „Szovjetunió hőse" címet 
azokért az érdemekért, amelyeket a mon- 
góliaá. japánellenes harcok során szerzett. 
Legutóbb a besszarábiai szovjet hadsereg 
főparancsnoka volt.

Az amerikai repülőgépgyártásról nyilat
kozott a fegyverkezési tanács elnöke, Wil- 
liam Knudsen és kijelentette, 'hogy január
ban már több mint 1000 repülőgépet gyár
tottak az amerikai gyáraik és valószínű, 
hogy 1941.-ben legalább 16.000 repülőgépet 
tudnak készíteni. Ez a mennyiség azon
ban nem kielégítő, mert Knudsen évi 
36.000 repülőgépet akar gyártani. Kijelen
tette még Knudsen, hogy az amerikai 
fegyverkezési iparban jelenleg 2 millió 
munkanélküli nyert alkalmazást, akik csak 
Anglia számára .1.5 milliárd dollár értékű 
hadianyagot gyártanak. Azonkívül a 
Roosövelt-terv keretében további 1.5 mil
liárd dollár értékű megrendelést kapnak a 
gyárak.

A Dzsarabub oázist védő hőé olasz csa
patok ellen indítót offenzivát Wavell tá
bornok. Az olasz csapatok létszáma körül
belül egy dandámyi. A brit hadsereg most 
arra törekszik, hogy minden oldalról el
vágja az oázist védő olaszok utánpótlását,

Kivégzése előtt nyerte meg a főnyere
ményt egy perzsa rablógyilkos. Teherán
ban a minap kötéláltali halálra ítélték 
rablógyilkosság miatt Boiko borbélyt, aki 
közvetlenül a' kivégzés előüt értesült róla, 
hogy sorsjegyét kihúzták és megnyerte .a 
főnyereményt Boika, miuán nem volták 
hozzátartozó! s nem akarta, hogy az áKam 
örökölje a pénzt, a hóhérra hagyta a nagy
összegű nyereményt azzal a feltétellel, 
hogy ez a lehető leghumánusabb módon 
hajtsa végre a kivégzést.

Egyhónapos hadgyakorlatot tart a szov- 
'jetorosz légierő. A hadgyakorlaton 600© 
ejtőernyős vadász is résztvesz.

„Tokaj gyöngyei" címmel mutatták be 
a drezdai^ Volkstheater színpadán Fred 
Raymond új báromfelvonásos darabját.

Ej házi óvósátrakat osztottak szét Lon
donban. Az új óvósátrak asztalnagysá- 
gúak, acélból vannak, lecsavarható acél
hálóval. A. szobában is felállíthatók, úgy 
vannak építve, hogy a beomló falak ellen 
is védi a lakóikat. Belsejük elég nagy arra, 
hogy egy ma/trác elférjen bennük, mind
azok, akiknek évi jövedelme ne<m haladja 
meg a 350 fontot, ingyen kapnak ilyen 
óvósátrat, amelynek bolti ára mintegy 9> 
font.

A menekült lengyel katonák és katona
tisztek utolsó csoportja, mintegy 800 tiszt 
és 700 katona is elhagyta különvonaton 
Romániát. Hír szerint Lengyelországba 
szállitetták őket, ahol hadifogolytáborok
ban nyernek elhelyezést A Romániában 
élő lengyel polgári menekülteket vagy 
hazaszállítják, vagy internáló táborba vi
szik.

Bélyeggyűjtők figyelmébe! A legújabb 
bélyégkatalógusok hites tanúsága szerint 
71.222 különböző postabólyeg van a vilá
gon.

„A világ legboldogabb emberének" ne
vezi Önmagát Ch. Brotherton, yorkshireí 
vegyigj’ároö, amióta három házasság után 
végre 60 éves korában apa lett. Örömében 
mesés gyöngysort vásárolt Miklós görög 
herceg feleségétől, Marina kent! hercegné 
anyjától s a% ékszerrel megajándékozta fe
leségét, 250.000 fontot pedig inidlaudi mun
kásjóléti célokra fordított. A boldog apa> 
aki személyesen szokta a kis féléves Auno- 
baby gyerekkocsiját tolni e így ismert 
alakja egész Törteid rónék, niost ismét cg? 
250.000 fontos csőkkel járult hozzá a 
Leedsben rendezett honvédelmi gyűjtésbe®-
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Kalocsa, február 18-ra 
virradó éjjel

(A 8 Órai Újság kiküldött 
tudósítójának telefon jelentése)

A veszély órájának közeledte vasár
nap óta érezhető volt Kalocsa levegő
jében. Már a harmadik éjszaka min
denki. talpon van, a férfiak dolgoznak 
a gátak megerősítésén, tömik az át
ereszeket és istápolják a szomszédos 
falvak menekültjeit.

Az éjszaka koromsötét, félelmetes 
titokzatos. Az alattomos talajvíz ;• 
Duna cinkosául csapott fel és máris 
megtámadta a város külső részeit.

Eddig 50 házat döntött romba.
A városházán, a polgármesteri szo

bában, gondterhelt arccal ül dr. Móesy 
István főjegyző, helyettes polgármes
ter és irányítja a veszélyt megelőző 

■ munkálatokat, meg a Kalocsára 
özönlő menekültek elhelyezését. Az 
asztalon térkép, mögötte a város hely
őrségének parancsnoka, egy alezredes, 
ílki éppen azt vizsgálja, hogy emberi 
számítás szerint merről érkezik a víz 
Aöször Kalocsára. Mert, hogy ideér, 
az tény. Hiszen

Kalocsa fekszik a vidéken majd
nem a legalacsonyabban.

^®git a találgatásban Szőts László fő
mérnök, a ma éjszakai legfőbb tanács 
harmadik tagja.

Dr, Farkas Géza polgármester otthon , 
íihen. Három éjjel, három nappal járta 
a gátakat, intézkedett, tanácskozott 

gondoskodott mindenről, minden- 
"ttél, hogy a legnagyobb csapás ne 
érhesse készületlenül a várost. A nyi- 
’°tt ajtón vizes, sáros leventofiií jön 
Je- Odanézünk:

— Főjegyző úr, alázatosan jelentem, 
mondja, — negyvenkét asszonyt és 

'Negyvenkilenc gyereket hoztunk.
•— Vigyétek őket a Katolikus Körbe, 

ott még van hely.

íVégyyexer mene&üZí
A város eddig közel négyezer mene

kültet fogadott be. Ezeknek lgtöbbje 
asszony. Van közöttük 1260 gyerek és 
igen sok magával lehetetlen öregem
kor. X betegeket Petrovics Ferenc' tűz-' 
'wtoparancsnők. mentőautóval hozta- 

. Kalocsára. Ezeket a kórházban helyeztem el. ■
Kedden délután különös karaván ér

kezett Kalocsa ra. Kétszáznegyvenhá- I 
. heirtai fegycncet kisértek át az 

dteni törvényszék épületébe. A főtár- 
Syalási termekbe zárták őket. A fegy- 
O1'öknek 300 hozzátartozója jött át.

Csörren a telefon esegője. Idegesítően 
'yag bele a pillanatnyi csendbe. A pécsi 
hadtestparancsnokság ad utasítást:

effy karhatalmi század reggel in- 
dúljon Fülöpszállásra!

lövid tanácskozás után megállapítják, 
10 Sy Kalocsán minden emberre szűk
ig van s a polgármesterhelyettes a 
j °rmánybiztossághoz fordul, ahol rész- 
rtes pn indokol ja, mennyi mindenfelé 
?e itt katonaság, hogy mást no mond- 
töH a közerő rendbentartására és a 
+z , zer főnyi menekültsereg étkezte- 
tesere.
.J?a,lias hadnagy jelentkezik az al- 
m „ esn^- Kz ideküldött műszaki sza- 
VnuZ ,paranosn°ka pontonokat és ladi- 
iiP-a,.- hozott. Végszükség esetén . reá- 

rar a legnagyobb feladat: az élet- .

TOINAY KLÁRI, MCZKYmArIA

Vízesésként zuhog át a, megáradt Duna a Kecskemét— dnnaföldvárí mű
úton Izsák határában

gyerek rítt és szoknyája

gyönyörű nagytermében

mentés. Mert bizony sokan vannak, 
akiket semmiféle józan szóval sem le
het rábírni.hogy elhagyja otthonát.

Idegtépő éjszaka. .4 három MAVAUT 
autóbusz és két hatalmas teherautó 
csak úgy önti a síró, jajgató menekül
teket, akiket egyelőre ideiglenesen is
kolákban, egyesületi székházakban, 
eléggé zsúfoltan földrehintett szalmá
kon helyeznek el.

Meglátogattam, egy ilyen menekült 
tanyát.
— Uramisten! Templomiban vagyok? 

— kérdezte egy asszony, akinek kar
ján piciny _ __
mellett még másik kettő sivalkodott. 
A székház 
voltunk.

Nem lehet megállapítani, hagy 
hányán maradtak Duna pata jón.

Pedig, akik nem- jöttek el, igen rosz- 
szul jártak, mert egyre nehezebb az 
átázott utón a közlekedés.

Az egyik templomban fél kettőt üt 
az óra, nem marad el a másik torony 
sem, onnan is hallatszik a kongás: 
fél 2... Vizes járdán, majd cuppogóis 
útszakaszon, bokáig érő sárban bakta
tunk ki előbb az egyik, majd a másik 
városszéli gáterősítési mniukiálathoz.

A foktői utón erős villanyfény mel
lett folyik a munka. Tömik a esator- 
nahidat, amelyen át a Gödör 
városrész 300 házát fenyegeti a 
semmisülés. Csendben folyik a 

nevű 
meg- 

----- ------------ —„ mun
ka, a víz pedig lassan-lasSan duzzad, 
egy nagy fehér jégtáblát sodor fe
lénk.

A másik helyen fáklyafénynél építik 
a nyulgátat, mert, ha itt áttör a víz,

a rokkanttelep kerül víz alá 400 há
zával.

Az idő ólomlábakon jár, nehezen ha
lad. A városházán csend uralkodik.

Itt a vix!
Amikor 3 óra 30 percet mutat az 

óra, megszólal a telefon, és izgatott 
hang jelenti, hogy

az ár a kalocsa—dunapataji utat a 
Beddi-csárdánál mintegy 100 méte
res szakaszon átlépte és egyre több 

területet foglal el.
— Itt a víz! Itt a víz! Jön a. víz!! — 

riasztják fel egymást az inspekciós 
tisztviselők. Megjelenik egy százados 
és parancsokat osztogat:

— X. y. hadnagyot azonnal feléb
reszteni. Egy szakasszal vonuljon a 
foktői munkálatokhoz, mert itt az ár.

Négy-öt soffőr, több kocsis jön be a 
főjegyző szobájába. Mindenki egy
szerre beszél. Az emberek arcán most 
veszem észre először a veszélynek, a 
bajnak merevítő szigorú vonásait. 
Minden tekintet a helyettes polgár
mester felé fordul és lesik az intéz
kedő szavakat:

— Ébresszék fel azonnal a polgár
mester urat! Keltsék fel a főmérnököt 
is! Öt órára kocsik legyenek a városháza 
előtt és tíz kocsi menjen még földet 
hordani a foktői tö.téshez.

Csuromvizes, nyakig sáros kocsis lép 
be. Ostor a kezében:

— Főjegyző úr, kérem,
olyan rettenetesein erős a víz, hogy 
elviszi a lovak lábát, engem üres 
kocsival borított le az országútről.

Nem tudok visszamenni « csalá
domért Dunapa fajra.

Telefonálás a dunapataji elöljáró
ságra. Azt válaszolják, hogy a makacs 
otthonmaradottakat a csendőrség gyűj
tötte össze és gyalog kíséri fel a há
rom kilométernyire fekvő Ordasra, 
ahol biztonságban lesznek.

így tört rá a dunai árvíz Kalocsára.
Hortobágyi Jenő

VictéM telefon- 
jelentéseink

Ma délben Soltról Bevárdy István 
főjegyzőtől a következő tájékoztatót 
kaptuk:

— A falu háromnegyed része és az 
egész tanyavilág víz alatt áll. Csak 
két. utcája van a községnek, amely ki
emelkedik a vízből, mintegy 1000 mé
ter hosszú és 100 méter széles terüle
ten. Ide zsúfolódott össze a lakosság és 
ide hajtották a jószágokat is. Eddigi 
megállapításaink szerint több mint 
200 ház dőlt romba és rengeteg jószág 
pusztult el. A víz magassága egyes 
helyeken a házak zsindelyéig ér.

Dunavecséről dr. Bdltesz Károly fő
szolgabíró a következőket mondotta:

—- Éjféltájban a község belterületé
re is betört az ár. Eddig egy ház om
lott össze, de sok megrongálódott- A 
lakosságot a magasabban fekvő he
lyekre gyűjtöttük össze. Duniavecsét 
csak csónakon lehet megközelíteni, 
így kaptunk ma reggel Dunaföld- 
várról lisztet és orvosságot.

Fülöpszállásról dr. Markó Jenő fő
szolgabíró a következőket mondotta:

•— Az árvíz a solti tanyákon oko
zott nagy pusztítást. Innen az éjsza
ka folyamán sok menekült érkezett, 
akiket elsősegélyben részesítettünk, 
majd az állomásra szállítottunk.

Gáílörés 
Aposíagnúl

Apostagról a karhatalmi kirendelt
ség ügyeletes tisztje a következőket 
mondotta:

— Dunaegyliáza és Apostag között 
húzódó töltést, amely még pénteken 
3—4, méter magasságban emelkedett ki 
az árterületből, ma éjjel

az áradat három helyein is áttörte.
A víz így újabb irányból intézett tá
madást Apostag község ellen. Apostag 
teljesen körül van véve vízzel és az 
egész faluból mintegy száz méter 
hosszú és száz méter széles terület 
emelkedik ki a vízből.

Eddig több mint 100 ház dőlt 
romba.

Az ügyeletes tiszt további jelentésé
ből meg lehet állapítani, hogy az az 
utászkülönítmény, amely a múlt héten 
Dunaegyháza határában robbantotta a. 
Duna jegét, teljes eredménnyel műkö
dött. A Duna vizének emelkedése a 
kirobbantott 50 m-es csatornán keresz
tül szétfeszítette a jégtorlaszt, azt poz- 
dorjává zúzta és mintegy két kilomé
terrel lejjebb taszította. A mostapi ár
vizet az okozta, hogy újabb jégtáblák 
torlódtak a lejjebb keletkezett jéggát
hoz és a hirtelen felduzzadt vizet nem 
bírta ej. a hullámtér.



Andrássy Színház:
NE JÁTSSZ A SZERELEMMEL!

Féltékenység nélkül nincs boldog házas
ság, a férj kötelessége tehát, hogy ha félté
keny, titkolja, ha pedig nem az, színlelje a 
féltékenységet. Körülbelül ez a tanulsága 
Henry Decoin kellemes, finom és elmés víg
játékának, amelyet szombaton matatott be 
az Andrássy Színház. Két szerencsés kime
netelű öngyilkossági kísérlet után szűrődik 
le ez a tanulság. Az egyiket a féltékeny 
férj, a másikat a feleség követi el, ez utób
bi azért, mert a férje az öngyilkos kísérlet 
óta nem féltékeny rá többé s ebből azt a 
következtetést vonja le, hogy az ura nem 
is szereti már. A darab kétségben hagy 
afelől, hogy Pierre tényleg kigyógyult-e a 
féltékenységből, vagy csak épp oly ügyesen 
színleli a fölényes közönyösséget, mint ké
sőbb — felesége kedvéért — a féltékenysé
get. Nem is igen hihető, hogy a féltékeny- 
tségből egy csapásra ki lehet gyógyulni, ha 
&z ember tényleg szerelmes. Épp oly ke- 

, vésse valószínű, hogy van férj, aki tovább 
tudná szeretni a feleségét, ha egy selyem
fiú lakásán találja, még ha pusztán azért 
is ment oda az asszony, hogy így tegye 
újra féltékennyé „elhidegedott1* férjét. De 
ha a darab logikája eántlkál is néha, s ha 
pszichológiai, valószínűtlenségek meg is 
hökkentenek itt-ott, maga a játék olyan 
elegáns, olyan bravúros és sikamlőssága 
ellenére oly ízléses, hogy úgy gyönyörkö
dünk benne, mint egy sikerült, vakmerő 
szellemi trapézprodukcióban. A régi fran
cia szalonvígjátékok legszebb hagyományai 
kelnek új életre Henry Decoin művében, 
amelyet Vaszary János frissen és stíluso
san fordított magyarra.

Az Andrássy Színház ragyogó előadás
ban tolmácsolja a francia darabot. fifu’átl 
Üli csupa ideg Susanneja hódítőan töké
letes színpadi ábrázolás. Pdger Antal ér
zéseit és indulatait férfiasán titkoló, fölé
nyes férj-figurája rendkívül rokonszenves. 
Vaszary Piroska öreg dajkája csupa böl- 
cseeég és jóság. Básti hajós gigolo-karika- 
furája a fiatal művész talán élsó teljesen 
hibátlan alakítása. Szakát® Zoltán nyers 
^gyarmati francia kispolgára és Szabó Klári 
elTagsdóan bájos és pikáns párisi nőeskéje, 
továbbá Szende, Hessié és floj’ctoó T'*n ,*o  
egészíti ki a síeréplők galériáját K. E. j

nagy átcsoportosít ás lesz a 
SZÍNHÁZI fronton ezen a tavaszon. 
JSrdeitesnél érdekesebb hadmozdtiMokat 
tesznek egyes ismert színészek és színész
nők a színházak között, úgy hogy a jövő 
évadban egész sereg művészt fog más 
színpadon látni a közönség, mint ahol 
megszokta őket. A neveket taktikai okok
ból egyelőre még nem árulhatjuk el.

NÉMETORSZÁGBAN ÉS SKANDINÁ
VIÁBAN IS SZÍNRE FOG KERÜLNI leg
közelebb Carlo de Friss „Ilyenek a 
férfi ak“ című nagysikerű operettje. A 
külföldi szerződéseiket tegnap írták alá.

EDDIG NÉGY NYELVEN TANULT MEG 
BESZÉLNI Zilahit Irén, Benedek 
László professzor felesége: németül, ango
lul, olaszul és franciául. Legutóbb azzal 
lepte meg környeztét, hogy japánnyelv*,  
mestert fogadott, hogy a férjével a há
ború utánra tervezett vildakörüli úton Yo
kohamában saját nyelvükön beszélhessen a 
legyezőárusokkal.

„A FORRONGÓ EURÓPÁN ÁT Budapest
től Franciaországon, Spanyolországon ke
resztül Lisszabonig és vissza'4 címmel hol
nap este 8 órakor érdekes előadást tart a 
Pátria-klubban kalandos hangversenykörút- 
járél dr. Ember Nándor, a Zeneakadémia 
tanára.

NAGY SIKERREL VETTE ÁT PÁLÓCZY 
LÁSZLÓ a Gyergyói bálban Básti Lajos 
szerepét. A Miás, osztrák mundérba buj
tatott magyar Hát kedvesen, megható lírá
val, finom humorral játssza. ,

BELGRÁDIBA MEGY VENDÉGSZERE
PELNI máreins elejéin a Budapesti Hang
versenyzenekar.

b&lev&k
nagy v4la*x>41tben

I Büntetés:
3 napos sötétség

Bukarest, febr. 18.

Romániában a légi- és haditengerészet} 
minisztérium jegyzéket tett közzé azokról 
o épületekről, amelyeknek villamyáram- 
azolgáltatását büntetésből három napra be
szüntetik, mert nem tartották be a légvé
delmi elsötétítési szabályzatot. Az épületek 
Között szerepei maga a minisztérium is.

SZERKESZTŐI ÜZENET 
„ÖREG CSÁKLYASNAK"
Köszönjük mindkét lapját. A St. Cyr- 

Brienne-kérdésben — szánjuk-bánjuk — tö
kéletesen igaza van. A Nobel-díjról szóló 
„kis hír" ügyében tévedni méltóztatiik. 
Igaz, hogy az alapító svéd volt, a díjakat 
a svéd király szokta kiosztani, de az is 
igaz, hogy a bóke-díjat a norvég storthing 
öttagú bizottsága szokta volt odaítélni. Az 
alapítólevél rendelkezése szerint a fizika
kémia díjakat a stockholmi természettudo
mányi akadémia, az orvosi-élettani díjat a 
svéd Karolina-intézet, az irodalmit a Svéd 
Akadémia ítéli oda, egyesegyediil csak a 
béke-díj ügyében dönt norvég testület. 
Ezért volt helyes, amit kis hírünkben ír
tunk azzal kapcsolatban, hogy az idei béke
díj kiosztására nem kerül sor. Sajtóhibák 
ellen is folytatjuk az örök küzdelmet. Há
lás köszönettel a szíves sorokért, küldjük 
szívélyes üdvözletünket.

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Don Carlos (A7). — NEMZETI: 

Niakavuori asszonyok (‘<tö). — KAMABA: Ka
land (’/,8). — MADACft: Négy asszonyt szöve
tek (’bS). — VÍG: A szőikékkel mindig baj van 
(!/,8). — MAGYAR: Gyergyói bál (3/<8). — 
MAGYAR MŰVELŐDÉS HAZA: Nincs előadás.
— FŐVÁROSI OPERETT: Ilyenek a férfiak (’/te).
— ANDRÁSSY SZÍNHÁZ: Ne játssz a szere
lőm mell — PÓDIUM (a Pesti Színház
ban): Tekintettél arra... (‘7,9). — ERZSÉBET
VÁROSI: Dankó Pista nótafája (*/««,  8). — 
JÓZSEFVÁROSI: Zsákbamacska, ('.',6, 8). —
KISFALUDY: Tessék beszállni (V<6, 8). —
KOMÉDIA ORFEUM: Kassner, a varázsló 
(V<9). - KAMARA VARIETÉ: Tabáni álom
(Vx9). — ROYAL ORFEUM: Royal Bál (9).

RÁDIÓ
IMI FEBRUÁR 18, SZERDA 

BUDAPEST L:
ICAI; Gyermekdélután. — i«.<5s Időjelzés, 

WŐUrásJeltóiés, híreit. — 17: Hírek szióvák és 
ruszin nyelvén. ■— 17.15: Cigányzene. —■ IS: „A 
Nádor-huszárok hazatérése 1948-ban." Rédvay 
István százados előadása. —- 18.39: ..Téli da
lok.- Veress Endre ének©!, zongorakísérettel. — 
19: Hírek magyar, német és román nyelven. — 
19.29: Bobul*  Lajos taugóharmonika-számai. — 
19.S5: „Krasznahorka büszke vára." Történelmi 
legenda három részben. — 21: „Mindnyájunk 
gondjai." Daky Dezső dr. m. Mr. közellátási 
miniszter előadása. — 21,15: Szabó Pál gordon- 
kázlk, zongorakísérettel. -- 21.49: Hírek, idő- 
járásjeleutés. — 22: Cigányzene, Vargha Imre 
énekszámaival. — 28: Hírek német, olasz, an
gol és francia nyelven. — Utána kl>. 38.25: 
Hanglemezek. — 24: Hirek.

BUDAPEST II.:
11.34: Ruszin hallgatóinknak. 18: Olasz 

linói emezek. — 18.30: A föidmívelfeügyi mi
nisztérium mezőgazdasági félórája. — 19: A 
Budakestzi Katolikus Kulturegyesület Ének
kara. — 19.39: Francia nyelvoktatás. — 24: Hi
tek. — 29.19: A Rádió Szalonzenekara. — 21.14: 
„A kufstelni fogoly." (Szantjóbi Szabó 
László.) Irta Bárót: Dezső dr. — M.35: Idó- 
járásjeíentés.

—- A magyarság bölcsőkutatóiról közöl 
érdekes cikket a Tükör februári száma. 
Illyés Gyula tollából. Maderspach Viktor a 
Pareng és Betyezát rengetegeiről mond él 
érdekes emlékeket, Gábriel Asztrlk pedig 
a középkori magyar diákéletet ismerteti, 
Különös figyelmet érdemel Villant Lajos 
báró életképe Ariosto néhány izgalmas 
napjáról, mikor Hippolit bibornoknak az 
volt a terve, hogy a költőt magával viszi 
Magyarországra. Erdős Jenő Dolmányos 
Debrecen című színes cikkében a Hajdúság 
fővárosának múltját rajzolja meg. Gogolák 
Lajos Nagy Péter politikai terveit körvo
nalazza. A szépirodalmi részben Ann 
Bridge ia Gáspár Gyula novelláját, vala
mint Dávid Lajos és Kéry László versét 
köczli a magas színvonalú folyóirat. A Tü
kör naplóján és a Színházi tükrön kívül 
számos apró rovat és fépykép élénkíti a 
Révay József szerkesztésében megjelenő 
szép kiállítású folyóiratot.

Csata engedéllyel rehet 
v&öskeresztes fel vényt 

az orvosi autókra 
szerelni

A Magyar Vöröskereszt Egylet át
irattal fordult az Országos Orvosi 
Kamarához, amelyben figyelmeztet 
arra, hogy a Vöröskereszt-jelzést tör
vény védi ée anmk jogosulatlan hasz
nálatát egy érvényben lévő rendelet 
tiltja, A rendőrőrszemek utasítást 
kaptak, hogy minden vöröskereszt
jelzéssel ellátott magánautót állítsa
nak meg, vezetőit igazoltassák, mert 
újabban az orvosi hivatással semmi
féle kapcsolatban nem lévő egyének is 
használnak vöröskereszt-jelzést. A Ma
gyar Vöröskereszt új jelvényt ad ki 
orvosok számár^.

A Magyar Újság 
megszüntette 
megjelenését

Ma reggel egy napilappal kevesebb 
jelent meg Budapest utcáin. A Ma
gyar Újság, melyet két évvel ezelőtt 
alapítottak a szélsőséges jobboldali 
politika Szolgálatában, mára beszün
tette megjelenését. Két év alatt a lap 
többször cserélt gazdát, szerkesztőt, 

Ima pedig eltűnt a rikkancsok állvá
nyáról.
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ADMIRAL (353-797): Vigyázat, 
V«6, ‘ÁS, >/,;■:>. v. Vá-kor "isi — 
(355-374): Irlaad zsarnoka. (‘ó4, V<6. 
ANDRASSY (121-127): Cserebere. (’/:!, 
’AlO, v. d. e. ’/ilO, V112, 2, 4, 6, 8. 10) - 
(L54-422): Nanette. (:/:4, ‘/i6, VjS, */ i10) — 
(153-034): Tokalj aszú. (Vb6, ‘/B. ‘/sIO, ez , v. 
’/B-kor is) — BELVÁROSI (384-563): Rózsafa
bot. (!, (j, 8, 10, v. jobb t. 2. 4, 6, 8, 10, hal t. 
'/•», «/<5, »/te) - BELVÁROSI HÍRADÓ
(181-244): Küzdelem Kínáért. Magyar—olasz
ököl vívó mérkőzés. Rajzos Híradó & francia 
gyarmatokról. Színes ra’zfllm. Magyar. Ufa 
Lnee és Fox híradók. (Folyt. 10—24 óráig) - 
BÉKE (291-0381: Hazafelé. (5, 7. 9, v. </»?, VB, 
«Á6, V«S, VslO) - BÓDOGRAF (110-510): Maradj. 
(VB, >A6, ’/$, VslO) — BROADWAY (422-722): 
Hazajáró lélek, (VB, Vs6. Vs8. VslO, sz., v. Vs2-fcor 
is) — BUDAI APOLLO (351 500): Rózsafabot. 
(Vs5, V«7, 9, v. Vs2, */B,  Vtfi, '/sü, ’/dO) —
CAPITOL (134-337): Szerelem és vérpad. (11. 
>/i2, lM. Vrf, W. VslO) - CASINO (383-102): 
Árvíz Indiában. (*M.  */<S,  •/,!<!, ez., v. Vu-ltor 
ií) — CITY (111-140): Tokaji aszn. i*/<6,  V.8, 
»/40. «í.. v. «/<4-kor Is) - CORSO (18-28-18): 
Nem gyerekjáték. (MIekey Rooncy, Judy Gar 
íand.) (V>8. V«S ’/ilO, «z.. v. v:l-kor Is) — COR
VIN (138-988): Zárt tárgyalás, (’/jt, Vs6. s/aS 
V.10, v. Vű-kór is) - DAMJANICH (425-644): 
Aranyváros. ('/«<, V(7, 9, v. i/íit :/:6 1/!S
mr :Áaii?,r2 ~ DÉCSI Í1&-Í52): Alipang^ 
í tt'iín.’ jKiVSv v/Ák.or k) “ eldoradö 
’ m <4’ 6- 8- 18- 2-ko? is)— ELIT (114-502): Zárt tárgyalás. (4, 0, 8, 10, 
X-.. 2-k?r ’S) - FLÓRA (Kispest, 146-702): Jud 
Süss. (3, 5, 7, 9, v. ‘/12, Vrf, 1A6, !/:8, ’/slO) — 
FÓRUM (189-543): Vissza az utón. (!/<6, '/e8, s/<10 
tZT “ GLÓRIA (427-521): Rózsafa
bot. (>/:5, s/„, 9, SZ. '/.4, 'A6, >/,8, ‘/:1c. v. </:2-kor 
is) - HÍRADÓ (222-499): Teli halászat. Ma- 
gyár—olasz ökölvívómérközós. Rajzos Híradó 
f francia gyarmatokról. Színes rajzfilm. 
Magyar, Ufa, Dnce és Fox híradók. (Folyt. 
9—24 óráig) — HOLLYWOOD (225-C03): Az líjn 
Edison. (‘/:4, 'M. •■liS, V.10, v. </t2-l;or tó) — 
HOMEROS (296-178): Z, a korbácsos ember. 
(*/)5.  7, ’ólO. sz. ’/H-t&I, v. V.2-tSl) — IPOLY 
(292-626): Rózsafabot. OM. ‘A6, '/.8, V,10, v 
1.02-kor is) - JÓZSEFVÁROSI (10-1-644): Ró
zsafabot. (>/m, '!a, >/:8, V.10, v. Vá-kor tó) — 
KAMARA. (423-901): Tópart! látomás. (11, 2, 4 
6, 8, 10) — KORONA (363 318): Cserebere. ('/H, 
V.6, V»8, V.10, v. Vá-kor is) - KULTUR (386- 
193): A postamester. (5, '/<8, V<10, v. 5/<2, V.4. 
•M, V.8, V.10) - LLOYD (111-994): Az örömapw. 
(‘M. 'IA, '/.8, >/.10, v. '/.2-kór is) — NYUGAT 
121-022): Rózsafabot. (>/tó, 7. V.10, sz. 4, 6, 8, 10. 
V. 2, 4. 6, 8, 10) - ODEON (422-785): Rózsafa
hót. (V:5, s/.7, ’Z-ilO. sz. V.4, V.6, V^, V.10, v.
Vfl-kör tó) — OLYMPIA (423-188): A gáláns 
kaland. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — OMNIA (13)- 
125): Tokai! aszú. (5. ‘/<8, V.10, sz., v. 4, 6, 8, 
10) — ORIENT (114-926): Semmelweis. (V.5, 
V<7, ‘/410 V. Ví2, V.4, V.6, V.8, V.10) — OTTHON 
(146-447):' Maradj. (Előadások: Vi4, V<6, V.8,
V.10, V. V.3-kor is) - PALACK (221-222): A 
potredame! toronyör. (11, 2, 4. 6, 8, 10) — 
PATRIA (145-673): Fekete álarcos. (4, 6, S, 10, v. 
2-kor tó) — PHőNIX 223-242): Cserebere. (II, 
I, 3, 5, ‘,'.8, V.10) - RADIUS (m-098): Egy 
asszony három é)ete. (V»5. 7, Vili), az., v. 2-kor 
is) — REX (228-020): Kismama. (Vtó, V<7, 9, 
sz. Vrf, V.6, V.8, V.10, v. V.2-k0r is) — RIALTO 
(224-443): Rózsafából (11. 1, 8, 5, '!<&, V.10, v. 
10, 12. 2, 4, 6, 8, 10) — ROYAL APOLLO (222- 
Ofé): Dankó Pista, (V.6, ’/tó, V.10, az., v. 3-kor 
tó) — SAVOY (146-040): Fekete álarcos. (V.4, V.6, 
V.8, V.10, v. V«2-kor is) - SCALA (114-411): A 
Manderley-háa asszonya. (V.5, 7, V.10 sz., v. 
2-kor is) - SIMPLON (068-999): Zárt tárgya
lás. (VH. ’/rf. Vs8, V.10, vas. '/.2-kor is) - 
STEFÁNIA (Któpest, 349-83S): Árvíz Indiában. 
(5, 7, 9. r. ’/Ü, VB, V.6, ‘tó, V.10) - STÚDIÓ 
(225-276): Csata. (11, '!&, VB, '!*.  V.8, V.10) - 
TIVOLI (225-602): Rózsafabot. (11, Vtí, 'Iá, V<6, 
V.8, V.10, v. d. e. V.10, V.12, Vű-kor te) - 
TÚRÁN (120-003): Kismama. (11, V.2, 4, 6, 8, 10, 
v. 10, 12. 2, 4. 6, 8, 10) — URANIA (146-046): 
Jud Süss. (5, V<8, V.10, sz„ v. V:3-kor is) - 
VESTA (222-401): Tip-Top Follles. (‘/dl. Ví2, 
VB, V.8, V.8, V.10, v., fi. 11, 2, 4, 6. 8, 10) — 
ZUGLÓI (296-309); Rózsafabot. (5, V.8, VdO, bz. 
4. «. 8. 10, V. 2. 4, 6. 8. 10) 
„Csik-Rend" X«Í»öJeyed,í 11 

SZABÓ ADORJÁN, Nagymezö-utca 19

!Wég Kincs a
magyar-német válogatott 

mér kőiéinek
Április 6-a,n németíöldön tartják ft fan 

vaszl magyar német válogatott mérkőzést 
Egyelőre csak a mérkőzés dátuma biztos, 
de hogy az .melyik városban kerül lebonyo
lításra, arról a birodalmi sportvezetőség 
meg nem döntött. Több nagy nőmét város 
szerepel a kérelmezők között, így elsősor
ban Drezda és Köln. Ezenkívül szó lehet 
arról is, hogy valamelyik kisebb vidéki, 
város kapja meg a válogatott mérkőzés 
rendezésének jo-gát.

A GABMISCH-PABTENKIBCHENI sí- 
versenyek az idén is sok tanulsággal szol
gáltak. Újra bebizonyosodott, hogy az. észa
kiakat, a finneket ős svédeket hosszútávon 
megverni ltom lehet, hegy a műlesiklás ma
gas iskoláját még most is az alpesi síelők, 
reprezentálják s végül. sajnos, — hogy 
a magyar sízők a nemzetközi versenyeken 
még igen-igen hátul kullognak.

VASÁRNAP teljes üzemmel megindul » 
Nemzeti Eajnokzág. Az MLSz miniszteri 
biztosa Mr. endeletben értesítette az egye
sületeket, hogy minden mérkőzést meg kell 
tartani. Ez a rendelet nehéz helyzet eié ál
lítja legtöbb kiségyesiiletünket. Majdnem 
minden vidéki városban használhatni.an a 
sporttelep, továbbá illetékes kormányhatő- 
::ágok, illetve a MÁV vezetősége, még njln- 

• dlg nem nyiíatM-zctt arról, !: )gy a magyar 
futballspcrt visszakapja-e a tavaszi szezon
ban is az eddig szokásos utazási kedvezmé
nyeket. Ez a kérdés közel £9.930 aktív spor
tolót érdekel s reméljük, hogy kérésük ille
tékes helyeken megértésre talál.

VASÁRNAP A ROYAL VARIETÉBEN 
válogató boxmérké'zés lesz. Ezen állítja ősz- 
sz-a a szövetségi kapitány a 18-os Európa- 
keretet. A versenyben a legjobb vidéki ver
senyzők mérkőznek a budapestiekkel.

FÁBIÁN JÓZSEF, az új IntbalJkapitány. 
érdekes nyilatkozatban számol be jövő ter
veiről. Megemlítette, hogy elődjétől és 
nehéz4? örökség maradt rá: az elmű t évben 
forszírozott modernnek keresztelt WM-rend- 
szer propagálása. Hogy ez az örökség tény
leg olyan jó-e, arról lehetne vitatkozni. A 
magyar futballsport e’.multővi nemzetközi 
eredményei mindenesetre az ellenkezőjéről 
tanú, ltodnak. De hogy terhes: az biztos. El
sősorban terhes azoknak az egyesül teknek, 
melyek az utolsó két évtizedben a legtöbb 
nagyjátékod adták a magyar futball sport
nak anélkül, hogy játékos-nevelésükbe va
laha is beleszóltak volna egyesü’eten kívül 
álló vezető személyiségek, de terhes leg
több klasszisjátékosunknak is, akik a fut- 
balljáték örök törvényei szerint a labda
rúgást minden kötöttségektől mentes, szel
lemes társasa portnak tekintik, íiielyet nem 
lehet kiagyait rendszerekbe skatu'yázni, 
vagy a magyar játékstílusnak meg nem 
felelő rendszerrel megmerevíteni.

— Adomány. Fodrászbálat rendeztek 
az abonyi fodrászsegédek február 9 én. 
A bál tiszta jövedelmét, 22 pengőt, d 
8 órai Újság útján a Főméltóságú Asz- 
szony „Erdélyért!1' mozgalma javárd 
ajánlták fel. A szép adományt rendel
tetési helyére juttattuk.

— A magyar népszámlálásokról érdekes 
cikket írt Aldobolyi Nagy Miklós a Búvá? 
februári számában. Nagy Ernő a háború 
legf éleim ölesebb fegyvereit, a repü őbonif 
búkat, Újhelyi István pedig vadga’amb- 
jaink és vadgerléink életét ismerteti. Nemes 
Suhay Imré a sivatagi háború stratégia-, 
járói, Sebesics László a légiiorgalom biz
tonságáról közöl alapos ismertetőt. Ki kell 
még emelnünk Pulotay István: Szállítás 
erdőn, Sédi Károly: A nagyváradi meleg
források, Zách István: Háború és az idő' 
járás, valamint Gaál István: A zsombolyok 
keletkezése című cikkét. A szép kiállítási 
folyóiratot a Tudomány Műhelyéből és s' 
Búvár Szellemi Sportja című rovat egé
szíti ki. A Búvár Cavallier József 6Z0f' 
kesztésében és a Franklin-Tá/sulat kiadá
sában jelenik meg.
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Négy német repülőgép-típus
Bégen megcáfolták már azoknak a 

földönjáró „aviatikái szakértőknek'*  
mondását, hogy a motorzúgásból meg 
lehet állapítani egy közeledő repülőgép 
típusát. Ezzel ma már csak komolyta

Jéérjen bocsáiuitot cl bit'óság
&.u.t'ai dda kaFacnb&ljáéFt 

éöidám. táfgjiaLái. a k&ztektdíü Iúfűsáqm
,Ma délelőtt a közlekedési büntető

bíróságon második idézés után Hé- 
keffy Istvánná Túrái Ida, a népszerű 
filmis'ztár ügyét tárgyalta dr. Csikkel 
József rendőrkapitány. A művésznő 
tertmészeteson elkésve érkezett meg a 
tárgyalásra, ahol a kellemetlen kér
dések egész özöne várta. Túrái Ida 
tudniillik néhány héttel ezelőtt kocsi
jával összeütközött egy szürketaxival 
a, Vigadó-térnél. Állítólag ő volt a 
hibás a karambolért ráadásul meg 
meg sem várta a rendőr megérkezé
sét, hanem a vele lévő dtr. Konkoly 
Kálmán ügyvéd kíséretéiben a Hun- 
gár ia-szállóba sietett, ahol szobát 
nyittatott magának és ruhástól lefe
küdt. A legsúlyosabb vádpontja az 
egész kellemetlen ügynek úSi, hogy az 
eset szemtanúi szerint a filmsztár kis
sé ittasnak látszott.

^elhangzanak a szokásos kérdések: 
— Hány évest! (— 34! —! — Havi jö
vedelmié? — (komoly meghökkenés) — 
Ka úgy van, kérem, hogy néha egy 
krajcár se, mákkor van úgy, hogy öt
ezer ...

Hosszas alku után évi 20.000-ben ki- 
egyezik.

Újabb kínos formaság: Be kell mu
tatni a hajtási igazolványt és ebből 
®ú>st kiderül, hogy Tufái három év 

nem volt orvosi vizsgálaton. Túrái 
Da&y szemeket csinál és ártatlanul 
Mondja:

— fogalmam sem volt arról, hogy 
kell oda menni!...

Most következik az új tárgyalás 
anyagának ismertetése. Midőn a rend

lan „légi Konrádok“ hencegnek. A gép. 
típusok felismerésére csak a jellegzetes 
sziluettek és konstrukciós vonalak ve-' 
zethetnek. Itt közlünk például négy 
híres német gép-típust: 

őrbíró az ittasság vádjához ér, Túrái 
felcsattan:

— Hazugság! Gyomorsavam Van, 
nem is tudok inni, szigorú diétán va
gyok. Most is csak három főtt krump
lit ettem és kopog a szemem az éhség
tői...

A művésznő azután elmondja a tör
ténteket:

— Az utca közepén mentem, az igaz, 
de azért, mert egy jóbarátom a Köz
munkatanácstól- azt mondta, hogy az 
összes pesti utcák rosszak. A taxi nem 
jelzett és így ütköztünk össze.

— A taxi összetörött, 680 pengő kára 
van a yo ff őrnek, — mondja a rendőr
kapitány-

— Nekem is van 800, —• válaszolt 
Túrái. — Nem azért mondom, hogy azt 
akarom, fizesse meg a soffőr a káro
mat. Lehet velem beszélni. És még rá
adásul idegsokkot is kaptam, azért 
mentem a szállodába a húgomhoz, 
Tabódy Klárihoz.

Az ittasságra is van védekezés. A 
Hungária-szálló főorvosa szerint Tú
rái nem ivott. Rövid párbeszéd után a 
rendőrbíró kihirdette az ítéletet és 
100 pengő pénzbüntetéssel sújtotta Tú
rái Idát. Midőn elhangzott a szokásos 
kérdés a fellebbezésre vonatkozólag, 
Túrái paprikásán válaszolt:

—• Fellebbezek! Ártatlan Vagyok: a 
bíróságnak kellene tőlem bocsánatot 
kérni azért, hogy elhitte az iszákossá- 
gomat...

A kedélyes megjegyzést jegyző
könyvbe vették és a tárgyalás vé
gétért

Nölr uha szabászatra S hét alatt 
tökéletesén megtanítom. Telefon: 

3&-7O-45.

Jcj’yz.etmústús 12 • líllérlo. 
100 so s orosítás 1.50 Taxigépirás 
fordítások N a gy Ibolyánál, Teréz- 

krt tó. 326-513.
Hölgyeket fcitanltók p'éíMrOÍü 
rnasszírozásrá. tff sterr: • Igtsrá. Te- 

lefonhívó: t4J—750.

Csischig testvér,
a nyilaspárt küldönce 
.betöri a nyilasoknál 

A nyilaspártnak a Petncházy-utca 
25. számú házban lévő helyiségében 
tegnap , délután gyűlést tartottak, 
amely későn este’ ért véget. Mikor a 
házmester kapuzárás előtt körüljárta 
a párt helyiségeit, legnagyobb megle
petésére az egyik helyiségből, amely
ből még világosság szűrődött ki, gya
nús zajt hallott. Benyitott s az első 
szobában felfeszítatt íróasztalokat lá
tott, a következőben pedig egy alakot 
vett észre, aki a hóna alatt tartott 
írógépet lecsapva s egy vaskazettát 
felragadva, éppen menekülni akart. A 
házmesternek rövid hajsza után sike
rült elfognia a betörőt, akiben nagy 
csodálkozására a nyilaspárt küldön
cét, Csisohig Lajos gyárimunkás nyi
lastestvért ismerte föl. A házmester 
azonnal rendőrt hivott, aki a megté
vedt testvért bekísérte a főkapitány
ságra. Megmotozták és zsebeiben ál
kulcsokat és betörőszerszámoka.t ta
láltak. A betörő elmondta, hogy előre 
készült munkájára, jelen volt a gyű
lésen s akkor az egyik ablak zárját 
sikerült annyira meglazítania, hogy 
az lehetővé tette a kívülről va’ó beha
tolást. A gyűlés után elrejtőzött a 
pincébe, majd később visszaosont és 
elkövette a betörést. A vaskazettában 
60 P összegyűlt pénz volt. Csischi- 
get a rendőrség letartóztatta.

— „Várpalota veszélyben" címmel jelent 
tneg a Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának ki
adásában a „Regényes történetek" első szá
ma T. Tlvury Zoltán töllából. Az érdekes, 
jóízű humorral fűszerezett elbeszélés a tö
rökvilág küzdelmeit tárja az olvasó elé a 
Iiős Thury György végvári kapitány törté
netének keretében. A népszerűségre hiva
tott füzet ára csupán 20 fillér.

lódén- és vihorkabót

Márton és Szász
Bél vány 3« Címre figyelni.

KERESZTlLY
hírneves zongoratér me 
Budapest, V., 
Vilma j cs.-út 68. 
Legjobb zongoráit 
legolcsóbban, 
részletre Is. 
Csalódás sohaseméftsíi.

Használt fértiruliákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel. Teréz-kfirűt 2. I U.

Telefon - 224-842.

CANTULIA

a
 HARMONIKÁK KIRÁLYA
Hangban, árban vezet

Blífc”BALRA, LSKOVÖRE 
divatos frakk. szmOkinn. kiilesUn S P 
Vicéit ruhák vétele "RÓTH KAROLY.
Vll.. Akácfa-n. 8 T. • 824-751.

M A C H

TAXIGÉPIRŐ
vállulat óránként P 1'30. Tel.

423-501. 223-338. 

brílíTánst; 
aranyat, togaranyat legdrágábban 
vesz Baross Ékszerház. Baross- 

ri.83. T.i 13Í-77O.

Használtruháért mindenféléért 
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha- 
özlet, RottenbiUer-Uo 37. Telefon.- 

422-269, Hívásra jövünk.

VESZEK
szép tiezta Színházi Életet. Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket. 

Lévélhívásra házhoz megyek.

Vörös Pál
újságárus, 

Ká!vln-tér közepén.

Még vehet régi árban 

remeit pézsmahát- 
hasbundákat
Bécsi-utca 5. (Eeelptt. Kristóf,tér)

VEJVDÉGEÖ1 
kávéházi berendezések, asztalok, szé
kek. sőrkimérök, jégszekrények, 
evdeszkOzttk, tálak, tálcák, teás
kannák, kerti bútorok nagy
választékban HEXNER Király-u £5

eladásával foglalkozunk, kitűnő kül
földi képviseletünk van. Ajánlatokat 
„Háztartás 100“ jeligére Erdős hir

detőbe, Teréz-krt 35.

RRILLlANStin.
Wmp aranyért, e .fistért, fogaranyért 

legtöbbet fizet
S1NGER( BAftOSS't. IX

Angol szabászat 
Francia ízlés

Ferda Manyinál

TR8UMPH
országi ve.érképviselete. Kedvező írat 
Díjtalan bemutatás. ÉDES és DECSY. 
Bpest, VII. Akácfa-n. 13. T. 222-824.

Használt léi fi és nöi T- 
legtöbbet fizetek. Ékszerekért, szőnyeg 
varró-és írógépért egéa< háztartásokért 
Gerstl G . Erzsébet-krt 33. T » 421-868

Egy pengőért Óránként írógé
pemmel lakására megyek. Este Is 
Incze Margit Szent István körűt 5 

127—841.

Keresztény lényképéssmester 
erdélyi menekült, sürgősén keres vi
déki műtermet, bérbe vagy száza
lékra. Papp H. Okány 756? Bihar m.

Lakás lm rendbentart^sáért folyó- 
tneleryl-és szobát. fűtést, világítási 

adok jobb nőnek Vörüsmarty-téí 
5. III 2. »—lt.

Betörök a honvédelmi 
miniszter villájában

Bartha Károly honvédelmi minisz
ter kamaraerdei nyárilakásában éj
szaka betörők jártak, akik a villát tel
jesen kifosztották.

Monstre 
valuta bűn per 

zárt ajtók mögött
Nagyszabású bűnügy tárgyalását 

kezdte meg ma a büntetőtörvényszék 
Vályi-Nagy-tanáesa. A per vádlottjai: 
Katona Kiéin Endre tisztviselő, Reit- 
zer György magántisztviselő, Hölzwé- 
ber Imre takarékpénztári tisztviselő, 
dr. Gergely György cukorgyári tiszt
viselő, Gordon Béla gépészmérnök, 
részvénytársasági igazgató, dr. Neu
mann György orvos, Gutlon Kálmán 
.takarékpénztári tisztviselő, Somogyi 
Pál biztosító intézeti tisztviselő, Kauf- 
mami Jenő takarékpénztári tisztviselő, 
Richter György tisztviselő, Polgár Osz
kár magánzó, Szegő Sándor műszaki 
tisztviselő és felesége, született Ro- 
senthal Klára, Gordon Lajos magán
tisztviselő és Rosenthal Izidor földbir
tokos.

A vádlottak neveinek, felolvasása 
után azonnal felállott Schindler Dezső 
ügyészségi alelnök és kérte, hogy a 
törvényszék rendelje el a zárt tárgya
lást. még mielőtt előterjesztené vád
indítványát. A törvényszék úgy hatá
rozott, hogy a vádindítvány előter
jesztése, valamint vádlottak kihallga
tásának tartamára elrendeli a nyil
vánosság kizárását. A közönség erre 
elhagyta a tárgyalótermet.

Téli-nyári 
paplan

Pehelybetét kihúzása után min
den hőmérsékletnél használható 

PLUMK MPUItTlR 
IV.,, Jíamermayér Kárcly-ui 2.

' 5—20 ezer pengővel 

financiroznékt 
társulnék 

már működő rentábilis vállalkozáshoz,. 
Részletes ajánlat „Csak komoly*  jel
igére Balogh hirdetőbe,, Szent 

István-körót 9.

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thököly-úl18

Antenna, rádió
recsegést ’ eltüntet 
garanciával, Marja! 127- 485. 
URC71láÍlT ruhákért, minden- 
111104 IliiLl nemű tárgyakért 
legtöbbet tizet, la. szövetre becseréli 
Nutvvlts Nép- T„| . 411 4|C? 
szinház-utoa 28. Itilsa l*>l  VVf

2 soros
kölcsönzése óriási választékban. 
Sebestyén, VI. Király-u. SÖ. T: 425-61 i

n

Francia bulldogg 
fajkutyák eladók. Rákospalota, 

Arany dános-utca 68.
Kárpitosmunkát háznál válla, 
iok jutányosán Gáspár, V|1 Bethlen- 

utca i.

Kiadó szoba előkelő helyen í
árnak. Telefon: 420-758.

— —..... . ... ......a. ■.„.Un.—

aokl állásba. ^Megbízható" jeligére
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Kaesóh • Bálint 
provokáltatta 

Rajniss Ferencet
Rajniss .Ferenc képviselő legutóbbi 

felszólalásában, amikor Kaesóh Bá
lint államtitkárral kapcsolatban inté
zett kérdéseket a kormányhoz, olyan 

is használt, amelyeket 
államtitkár magára

A mai hivatalos jelentés 
az árvízhelyzetből

kifejezéseket
Kaesóh Bálint 
nézve sértőnek tartott. Értesülésünk 
szerint Kaesóh Bálint államtitkár 
provokáltatta Rajniss Ferenc képvi
selőt és a lovag.ias ügyben motst tár
gyalnak mindkét fél segédei.

Dzsarabub,
„a sivatagi Narvik“

lakosa van. 
ivóvíz és ez 
Az olasz vé-

Kóma, febr. 18.
(Magyar Távirati Iroda)

Különös figyelmet keltett a hétfői 
olasz hadijelentés ama része, amely 
szerint Dzsarabub oázis továbbra is 
ellenáll. Az oázis Bardiával egyvonal- 
bán 236 kilométer mélyen van a líbiai 
sivatagban, 694 négyzetkilométer ter
jedelmű és összesen 278 
Az oázisán bőséggel van 
teszi különösen értékessé.
delmet Castagne őrnagy vezeti több
száz gyarmati katonával és bennszü
löttel. Dzsarabub immár három hó
napja ellenáll és ez a körülmény an
nál inkább figyelemreméltó, mert 
teljesen el van szigetelve más támasz
pontoktól. A Tribuna szerint Olasz
ország bű szike lehet Dzsarabub hő
seire, amelyet a sivatag Narvikjának 
lehetne nevezni.

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
Bonczos Miklós államtitkár, árvíz

védelmi kormánybiztos kedden dél
előtt 10 órakor a következő jelentést 
adja az árvízhelyzetről:

A Soltról Hartán keresztül Kiskő
rösre vezető törvényhatósági út mel
lett a kitört árvíz szintje rohamos 
emelkedésben van és a hajnali órák
ban Akasztónál már színeit a törvény
hatósági út magasságával.

Körülbelül reggel fél 6 órakor
Akasztónál át is törte a víz az út
testet és a Kígyós-tér medrében, 
gyorsan halad Szakmar és Kalocsa, 

felé.
Akasztó község kiürítését a közigaz

gatási hatóság elrendelte, ami a mai 
nap folyamán meg is történik.

Fiilöpszállás felé lassabban halad 
az árvíz,

meri a vasútvonaltól nyugatra elte
rülő mély területet először meg kell 
töltenie, ami huzamosabb időt vesz 
igénybe- Ezért az árvíz még mgst is 
mintegy öt kilométernyire van Fü- 
löpszállástól. Ennélfogva itt ezidősze- 
ir.int még csak kiürítési készenlét vau.

Értesítések futottak be arról, hogy 
a kiskörös-kalocsai vasútvonal men
tén lévő kisebb áteresztőket eltömték. 
A nagyobb áteresztők elzárása folya
matban van.

Harta és Dunapaiaj körül a pol
gári lakosság nyulgátakat emel.

Nyúlgát készül a Kalocsáról Duna- 
patajra vezető út szélén is, hogy Kalo
csáról Dunapatajra. és vissza az úton 
a forgalmat fenn tudják tartani.

Boinczos Miklós államtitkár, árvíz
védelmi kormánybiztos jelenti a ked
den délelőtt 10 óra 10 perckor az ár- 
zízi helyzetről:

Dunaveesén az éj folyamán a víz 
a vasúti töltésen át betört a község 

belterületére.
A katonaság és a közerők tovább dol
goznak, hogy megakadályozzák a víz 
beözönlését., .Két nyílást már betöm
tek, másik két nyílás betömése pedig 
folyamatban van.

A Duna vize Dunaveesén 631 centi
méterre csökkent, tehát az apadás a 
tetőzés óta 135 centiméter.

Az élelmiszerszállítmányok . megér
keztek Dunavecsére. Ezer fáklyának, 
3000 liter motalkónak és a szükséges 
kőolajnak helyszínre szállításáról in
tézkedtem.

Kalocsa városába a mai napig 
mintegy 2800 menekült érkezett, akik
nek élelemzése érdekében megtettem 
a szükséges intézkedéseket. (MTI)

Visz alatt

Itália visszatartja 
a svájci levélpostát

Basel, febr. 18.
(NST) A svájci postaigazgatóság 

közleményt bocsájtott ki, amely sze
rint az olasz posta néhány nap óta 
visszatartja az Olaszországból Svájcba 
irányuló levélpostai küldeményeket. A 
svájciak nem tudják, mikor érkezik 
ismét olaszországi levélposta, meri 
erről nem kaptak semmiféle értesítési. 
A Svájcból Olaszországba címzett le- 
vólpostát szabályszerűen továbbítják 
az eddigi utakon, de azt nem tudják, 
vájjon a küldemények elérik-e rendel
tetési helyüket. A csomagposta azon
ban mindkét, irányban akadálytalanul 
működik.

A brit 
ejtőernyősök ugye

Berlin, febr. 18.
A kedd reggeli német lapok „újabb 

dünkireheni szemfényvesztésnek'4 ne
vezik a londoni rádiónak azt az állí
tását, hogy az egész háború történeté
ben nem volt bátrabb vállalkozás, 
mint a brit > ejtőernyősök leugrása 
Kalábriában. A lapok a londoni, rádió-

a solti vasúti állomás nak különösen azt az állítását tart-
Miatt a Magyar 

munkatársa, értesül _____ ____ _____
kormánybiztosságon, Solt községben 
kedden délelőtt féltizenegy órakor a 
vasútállomás egyméteres víz alatt áll.

Távirati Iroda 
az árví védelmi

ják teljesen érthetetlennek, hogy a 
brit ejtőernyősök cselekedete sokkal 
nagyobb csodálatot érdemel, mint a 
német ejtőernyősök hollandiai harcba- 
vetése.

111
457

pengőt nyert: 8996 
pengőt nyertek: 59257 
pengőt nyert: 77610 
pengőt nyertek 
pengőt nyertek

29608
27235

80462

57322
30475 36273

1467 .21638 32073

19611

Áz Osztálysorsjáték 
mai nyerőszámai 

70.000 pengőt nyert; 66525 
10.000 pengőt nyert: 68412
5.000 pengőt nyeri: 16885
4.000
3.000
2.000
1.000

800
47754 55481 56830 83785

600 pengőt nyertek:
49378 72521 77466 80576 81919

500 pengőt nyertek: 115 8014 17917
20115 26401 29521 31373 37724 40272 41054 50697 
53484 58466 63915 76530

300 pengőt nyertek: 1405 1444 2061 2368 
3612 6761 11508 11898 13870 16693 .........
25176 27953 
37824 47518 
60816 62542 
71578 71722 
84876 87787

175 pengőt nyertek: 66 168 288 312 
633 724 762 815 883 879 971 1003 

195 247 252 314 328 411 457 469 493 
785 820 880 885 908 989 2000 010 

094 228 30S 345 367 402 428 531 -593 
778 847 877 898 3114 171 172 200 

343 375 435 443 523 530 566 602 675 
751 780 832 834 884 970 964 992 4005

32908
51099

28689 29923 32633
47883 49784 51025
63128 64095 66941 67631
72970 73503 74003
87996

76106

18758 20339
34365 37429
51245 60634 
69708 70722
76848 77584

561
194
700

378 
052
530
013
631
207
690

384
137
645
014 067
632 645
291 295
730 731 ...
053'061 102 128 135 195 266 454 485 500
710 729 752 833 902 5039 044 053 184
302 355 410 475 482 509 570 573 673 694
767 799 807 905 925 978 6027 042 098
130'171 243 219 318 401 404 423 428 463
692 Í08 830 854 893 913 964 992 7084
230 235 296 311 323 345 364 377 420 583
883 8061 072 102 145 435 448 525 655 828 9015
112 149 198 208 290 359 360 368 386 413 416 450
544 577 693 757 759 852 855 880 913 930 937
981 994

535 641
195 249
714 762
099 119
559 655
177 190
850 870

1O° Tovább tart 
a tavasz

Időjárásunkban jáltozás a következő na
pokban sem várható. A délnyugati, déli szél 
uralma tovább tart és biztosítja számunkra 
a szép, szinte tavasziás jellegű időt. Az át
vonuló felhőrendszerekből azonban többfelé 
lesz kisebb záporeső. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Élénk, a hegyeken erős déli, délnyugati

290 305
«.6 643
105 135
606 630

30040
346 393
730 781
232 240
779 784
1Ö6 139 215
616 626 649
949 953 13019 139 163 225 327 330 337 371 388
508 562 622 624 678 693 843 851
922 14032 084 177 182 218 244 251
474 508 633 660 671 733 740 742
953 955 991 15019 252 286 454 628
726 780 783 935 940 16001 024 026
171 217 230 312 318 337 412 463 545
708 758 762 793 812 813 819 840 843 849 931 982
17009 036 074 076 105 266 273 379 445 474 591

635 676 761 779 793 806 807 826 833 943 952
18100 107 133 140 177 217 255 272 273 275 
380 472
962 966
359 377
866.894

792

146 203 209 270 OTL
476 528 553 573 598

835 947 11022 068 071
303 39-4 515 541 553

832 862 883 883 928 12030 051
245 359 491 545 547 572 577 584
718 774 816 817 832 891 897 931

869 890 914
389 435 471

759 776 845
645 664 694
030 096 106
581 584 686

625
975
310
9116
35:5
856

485 574 672 727 733 772 787 863 901
979 19085 091 109 125 126 156 274
416 431. 486 642 671 705 739 752 784

20130 172 216 293 348 419 557 645 652 701
723 7.46 804 819 886 961 995 21041 131 132 255
284 297 332 386 399 445 460 477 490 510 547 753
761 793 864 865 873 997 22103 123 227 289 322
385 454 460 496 716 737 751 756 764 798 806
836 844 2317 4 178 231 238 275 282 295 296 297
313 331 335 393 397 402 443 456 488 540 558
574 579 731 741 774 776 796 817 823 910 951
24027 085 M0 158 180 374 391 433 493 540 612
616 642
200 420
824 845
279 281
27076 081 122 140 237 280 286
438 543 548 568 604 630 719
28007 026 156 184 223 247 991
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szél. Több helyen újból záporeső. A hőmér
séklet alig változik.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

. I II*  —"——I-  
Alapította:

DR. NADÁNYI EMIL
Kiadja a 8 Örai Újság Lapkiadó Rt. Szer
kesztőség: Honvéd-n. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrásey-út 47. Telefon: 32-42-32. 22-42 33, 22-42 34.
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Felelősség nélkül. A húzásról ’a gyorsjegy
zékeit Dembinsky B. bankház sorsjegyfőárusító 
(Zeigmond kir.-u. 8), adja ki. — Az ötödik osz
tály húzásai folytatólag február 20., 21., 24., 25., 
27.. és 28-án, március 3., 4. és 7-én lesznek.

Az ötödik osztályra sorsjegyek méz kaphatók

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

Nyomatott a Dallas Irodalmi és Nyomdai y-fc, körforgégépeia. (Érielősj Győry MadÁz UwaiAl


