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„A NÉMETEK MINDENÜTT BEAVATKOZNAK

ÉS CSELEKSZENEK, AHOL ANGLIA KEZE VAN

A JÁTÉKBAN"

Mir e készül a Wi 1 h e I m st ra sse? 
Az olasz sajtó jóslatai a balkáni helyzetről

berlini I 
tudósítójának telefonjelentése

Berlin, febr. 20.
Ugylátszik, hogy a Balkánon a né

met diplomáciai offenziva, amelynek 
kezdete egybeesett Cvetkovics jugo
szláv miniszterelnök és Cincar-Marko- 
vics külügyminiszter berghofi látoga
tásával, még teljes folyamatban van. 
Nem csoda, ha a német hivatalos he
lyen erről mélyen hallgatnak és a Wil- 
helmstrasseban nem biztatnak azzal a 
reménnyel sem, hogy a titokzatosan 
feszült légkörről eltávolítják a leplet. 
A birodalmi fővárosban dolgozó kül
földi hírlapírók tisztában vannak az
zal, hogy valamennyi német diplomá
ciai akciót, amelyek valóban nagy
jelentőségünk, éppen az jellemzi, hogy

ameddig csak lehetséges, — éppen 
az akciók sikere érdekében, — 

nem tájékoztatják a világot.
Ezért lehetetlen a pillanatnyi külpo

litikai helyzetről és annak közeli ala
kulásáról a német hivatalos kijelenté
sekből és nyilatkozatokból pontos ké
pet megrajzolni. A némít diplomácia 
munkájára vonatkozóan következtetést 
Vonhatunk le akkor, ha visszapillan
tunk az 19-10-ik év elején történtekre, 
amikor a hősiesen küzdő Finnország 
Meglepetésszerűen fegyverszüneti aján
latot tett a Szovjetuniónak és azután 
Tf>j'idesen meg is kötötték a békeszer- 
ződést. Akkor is úgy látszott, mintha 
a Németbirodalom teljesen távol állott 
volna ezektől az eseményektől, ame
lyek azután nagy megelégedést keltet
tek Berlinben, a német sajtó pedig 
jelentette, hogy a finn-orosz ellenséges
fedések megszűnésével eloltottak egy 
ln'on nagy veszélyt jelentő tűzfészket. 
Az északi háború megszűnése azonban 
®2t is4 jelentette, hogy ennek eredmé
nyeképpen Németország jobb szárnya 
biztosítva van.

Amint akkor Finország, úgy most 
Görögország sem jelent politikai, 
vagy katonai természetű veszélyt 
a Harmadik Birodalom számára, 
mely azonban közvetlenül mégis ér
dekelve van abban, hogy ez a tűz
fészek olyan gyorsan, amennyire 

csak lehetséges, eloltassék. 
Berlinben az a felfogás, hogy Német
ország egyetlen, hatalmas ellenfele kí

sérletet tett arra, hogy dél felől meg
támadja. Logikus tehát, ha — miként 
Hitler vezér és hancellár is kijelen
tette ■—

a németek mindenütt beavatkoznak 
és cselekednek — eingreifen und 
zupacken, amint Berlinben mond
ják, ahol Anglia keze a játékban 

van.
A délkeleteurópai országokat ille

tően Németország már évek óta azon 
az állásponton van, hogy az általános 
megnyugvást és stabilizálást ezen a 
téren a kölcsönös megértés és barát
ság útján kell keresni és diplomáciai 
úton elérni. Még fokozott mértékben 
áll ez a tétel ma Görögországra vo
natkozóan. Még tegnap is kijelentette 
a Wilhelmstrasse szószólója, hogy g

A Slampa jóslata

Görögország, Málta és 
Gibraltár kapitulációja 

„A trák határon semmi sem ffog történni11
— irja az olasz sajtó

A Óm&áG milánói 
tudósítójának telejonjelentés

Milánó, febr. 20.
Feltűnő barátságosra fordult a fa

siszta sajtó és diplomácia hangja Tö
rökország iránt. Ez a változás annyira 
szembetűnő, hogy római körökben, 
mint

a Balkánon esedékes fordulat be
szédes előjelét.

emlegetik. Mintegy előkészíteni lát
szanak a tengelypropaganda szervei a 
talajt haderőik legközelebbi lépései
hez, — így vélik a külföldi megfigye
lők. „Senki sem gondol -Törökország 
megtámadására, — hangoztatja például 
a Corriere della Sera. — A tengelynek 
a bulgár aspirációkat támogató politi
kája nincs ellentétben a török status- 
guo fenntartásával." 

német-görög viszonyban nem állott be 
változás és

elutasította azt a lehetőséget is, 
mintha német részről Athénben 
akciót indítottak volna meg abban 
az irányban, hogy az albán fron
ton a fegyverek elhallgassanak.

Hozzátette még, hogy ilyen lépésről 
nem tud.

Végül ismételten rá kell mutatni 
arra, hogy

jólértesült berlini körökben a mos
tani Darlan-kormányt átmenetinek 

tartják
és ez természetesen befolyással van a 
német illetékes körök tartózkodására 
a megszállott Franciországban tör
ténő eseményekkel szembe-’

O. B.

Világosan beszél, valósággal proló- 
got mond a balkáni színjáték legköze
lebbi felvonása elé Signoretti, a 
Slampa főszerkesztője:

„Görögország nemsokára megfizet 
az új európai rend ellen elkövetett 
vétségért. Sorsa nem befolyásol
hatja és nem szabad, hogy a jövő
ben is befolyásolja a Balkán bé
kéjét. A görög vereség azután be
vezeti az elszigetelt Malta és Gib

raltár kapitulációját is.
Az új sorozatos görög támadások 

Albániában éppen ezzel a diplomáciai 
helyzettel állnak összefüggésben/4 

Rómában szilárd a meggyőződés, 
hogy

ha egy esetleges és már igen ese
dékes új délkeleteurópai konstel
láció alakuljon ki Bulgáriában 
vagy bárhol másutt, az elszigetelt 

marad.

,',A török-bolgár határon minden csen
des", — jelentik a lapok. A Stampa 
felteszi, hogy Jugoszlávia és Törökor
szág egyaránt biztosítékot nyitot
tak, hogy „bármiféle eshetőségekkel 
szemben kívülálló szemlélők marad
nak"' és a Corriere della Sera is azt 
mondja, még pedig igen határozottan, 
hogy „a balkáni és az európai helyzet 
változásai esetén a trák határon semmi 
különösebb sem fog történni".

Györgyi Miklós

Törökország 
külpolitikája és Anglia

Istanbul, febr. 20.
A csütörtöki török lapok vezér

cikkeikben majdnem mind kitérnek 
arra a félhivatalos állásfoglalásra, 
amely a bolgár—török egyezménnyel 
kapcsolatban tegnap jelent meg az 
Aksam nevű újságban. Ezt a cikket 
Sadak, Törökország egyik legkiválóbb 
közírója írta, akinek szoros összeköt
tetése az ankarai külügyminisztérium
mal közismert. Sadak a török—bolgár 
megnemtámadási egyezményt tag
lalva, azt írta, hogy Törökország kül
politikáját 100 százalékig Nagybritan- 
niával kötött szerződése irányítja. A 
török—bolgár megnemtámadási egyez
mény, amely eddig is életben volt, 
nem bizonyít egyebet, mint' Török
ország fáradhatatlan és bátor törek
vését abban az irányban, hogy Dél- 
Keleteurópában a békét biztosítsa. Ez 
az egyezmény semmiféle összekötte
tésben nem áll bármilyen támadó 
tervvel.

A cikkíró véleménye szerint a dél
keleteurópai helyzetet most már sok
kal biztosabbnak lehet tekinteni, mint 
az aláírás előtt. Az egyezmény nem 
más, mint a balkáni népek közös kí
vánsága, ami csak annyi, hogy nem 
akarnak egymással háborúskodni, sem 
más nagyhatalom érdekeit szolgálni-

A lapok rámutatnak arra, hogy 
Filov bolgár miniszterelnök a török 
állásponthoz hasonló nyilatkozatot 
tett a szobra njeban és kijelentette, 
hogy ez egy újabb lépés volt a Balkán 
békéjének biztosítására.

■



Utazás 1941-ben
Budapestről Lisszabonba 

és vissza
Ember Nándor zongoraművész beszámolója 

korszerű és kalandos téli utazásáról
Tegnap este ritka érdekességig rend

kívül aktuális vonatkozású előadás
ban számolt be Ember Nándor zon
goraművész, a zeneművészeti főiskola 
tanára barátai és ismerősei előtt arról 
a körülményes és veszélyekkel teli 
utazásról, amelyet a közelmúltban tett 
meg Budapest és Lisszabon között.

—■ Érthető kíváncsisággal ültem vo
natra, — kezdte előadását Ember Nán
dor. — Utazásom igazi oka magán
jellegű volt, de szerencsére megbízást 
adott a kultuszminsztérium ,ji spa
nyolországi zenei élet tanulmányozá
sára" is. z

'— Jugoszláviában semmi feltűnőt 
sem tapasztaltam. Az étkezőkoesiban 
kifogástalan volt a koszt, jól ment 
minden Postumiáig, ahol aztán egy
szerre elsötétítették a vonatot. Más 
világba kerültünk. A. határt a ven- 
timigliai állomáson léptünk át.

Innen hadizónába jutottunk.

— A két kocsiból álló szerelvény las
san cammogott. Az állomás tele 
francia menekültekkel. Pedig arány
lag nincs is rossz sorsuk, a Duce min
dennel ellátja őket Az átutazókról is 
gondoskodnak. Jómagam félkiló cuk
rot kaptam minden kérés nélkül- Sűrű 
igazoltatás után nagynehezen helyet 
kaptam a vonaton és eljutottam Monté 
Carlóbq, ahol a békebeli fényben, pom
pás kivilágításban szórakoznak ma is 
az idegenek. Csupa csillogás, ragyogás 
minden.

— Marseille volt a következő állo
más. Itt a kalauz bejelentette, hogy

maga sem tudja, mikor mehetek 
tovább,

legjobb lesz, Hogyha várok’ néhány na-s- 
pig, talán lesz vonat. Le kellett száll
ni. Következtek a podgyász-izgalmak, 
amelyek nélkül ma nincs utazás Fran
ciaországban. Az állomások zsúfoltak, 
rendetlenek.

Háborús menekültek özöne minden
felé.

— Azt az utat, amelyet azelőtt há
rom és fél óra alatt tett meg a pom
pás luxussal berendezett gyorsvonat, 
most tíz óra alatt tette meg egy min
denféle kocsikból összetákolt szerel
vény.

Végre eljutottam Spanyolországba, 
ahol ismét normális körülmények fo
gadtak. A mai spanyol élet többé-ke- 
vésbbé elviselhető. Minden kapható, 
— csak drága. Redukálják a kosztot. 
Vacsorázni csak este fél 9-től fél 10-ig 
lehet. Szerencse, hogy volt jó magyar 
szalámim...
Mánton felé. Az állomás tele síró-rívó 
gyermekekkel, jajgató asszonyokkal,

Lövészárkók...
— A spanyol vasutak igen rosszak, 

leromlottak a nagy polgárháborúban. 
Tönkrement sok minden. Városok, vá
rosrészek, termőföldek, hidak, utak™ 
Amerre néz az ember,

mindenütt lövészárkok szántják 
kerefiztübkaeul, sok helyem igen 

sűrfin * szántóföldeket, mezőket,, 
réteket.

Ezért nehéz a termelés. Madridban

HÁZSÁRTOS,

B
 kötekedő emberré vélhetik,

aki fejfájó*,  idege*  bánfái
mat, női gyengélkedés ete
tőn nem szed megfelelő ize rt. 
E bajok ellen gyorsan ható 
kitűnő gyógyszer az 1, 3 és 
I oityé*  dobozokban min- 
d«R gyógyszertárban kopható 
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normális az élet. Béke és csend ural
kodik. A rommá lőtt épületek még 
mindig ugyanúgy hevernek, ahogy a 
háborús pusztítás hagyta őket Nincs 
munkaerő. A spanyolok különben 
előbb a hidakat, utakat, viaduktokat 
építik fel ismét, meg a munkásháza
kat, a tönkretett falvakat. Ezeket igen 
érdekesen

„örökbefogadott falvaknak" 
hívják. Franco örökbefogadott falvai 
ezek, de egyiket sem nevezik el Fran
córól, nincsenek Fra.ncofalvók...

— Rengeteg az idegen. Zsúfoltak a 
szórakozóhelyek. Kevés a benzin, az 
élelmiszer drága. Különben van min
den.

Harctér,mint műemlék..,
— Az egyetemi városrészt, amely 

■oly sokáig tartotta magát, —
műemlékké akarják nyilvánitanL

Rendehozzák a lövészárkokat, barri- 
kádokat, olyan Verdunszerű dolgot 
valósítanak meg...

— Bilbgóban jártam, majd vissza 
akartam térni Madridba. ■— folytatta 
az illusztris előadó, — igen ám, csak
hogy vonat nem volt Olyan irtózatos 
havazás volt, hogy utazásra gondolni 
som lehetett Végre hallottam egy 
vonatról, de — szerencsére — lekéstem- 
Történt ugyanis hogy annak a vonat
nak, amellyel majdnem elutaztam, Rei- 
nore falunál elromlott a Westing-fék
je. A mozdony előtt súlyos hókotró 
gép szaladt így aztán két masinával, 
szinte feltartóztathatatlan erővel ro
bogott a vonat lefelé a lejtőn... A 
fütő, élete 
a mozdonyról a személykocsikra és 
sorrajárva a fülkéket mindenkit 
figyelmeztetett a veszélyre. Tanácsol
ta, hogy szedjek le a csomagokat, ki
ki burkolóznék bele szorosan a puha 
holmikba, kabátokba és úgy helyez
kedjen, ahogy tud, hogy minél kisebb 
legyen az elkerülhetetlen katasztrófa 
bekövetkeztekor az utődése. A férfiak 
közül néhányan a kézifékekhez rohan
tak és megkísérelték a lehetetlent A 
vonat nem állt meg. Három-négy utas 
kiugrott a száguldó vonatból. Halálra 
zúzták magukat a sziklákon. Egy ha
talmas kanyarnál bekövetkezett a vég. 
A vonat kivágódott, a mozdony tegu
rult a mélybe, az utasok közül azon
ban mindössze tizenkettőn haltak meg. 
Természetesen számosán megsebesül
tek. Volt, aki karcolás nélkül úszta 
meg az esetet Merő véletlen, hogy 
nem utaztam ezzel a vonattal.

Ejtőernyős utazás ...
Ember Nándor ezután elmondotta, 

hogy
Liszabonha fa meghívták

egy magyar koncert megtartására. A 
legegyszerűbbnek látszott az utat re
pülőgépen megtenni. A hallgatóság 
nagy derültsége közben elmesélte, 
hogy néki mindenféle jósok azt jö
vendölték, hogy

repülőgéphalállal fog elpusztulni.

Nem is ült még repülőgépen. Most 
azonban, a kényszerítő viszonyok kö
vetkeztében megváltotta a lisszaboni 
repülőjegyet, azonban útja nem sike
rült, mert a repülőgép a rossz időjá
rás miatt nem indulhatott. Vonatra 
szállt és negyvenórás utazással tette 
meg a madrid— lisszaboni kétórás re- 
pülőutat. Az a gép, amellyel majdnem 
elindult, később mégis útra kelt, de 
sűrű ködbe keveredett és hosszú órá
kon keresztül keringett Lisszabon fö-
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lőtt. A rádiókészüléke elromlott, csak 
szikratávírójával tudott scgólyjeleket 
adni, de nem tudtak leszállóhelyet je
lölni számára. Az utasok végül is 
ejtőernyővel kiugráltak és kisebb- na
gyobb zuzódásokkal földet értek, a re
pülőgép landolása, úgy. ahogy sike
rült

Lisszabon, Genova 
és—végre — Budapest

— Lisszabonban —- folytatta előadá
sát Ember Nándor, — előadásom után, 
Carmona köztársasági elnöktől meg
hívást kaptam. Madridba -való vissza
érkezésem után felpakoltam és haza-

NRGY IWOK, 
KIS J1IREK

Thessalonikli jelentés szerint a város 
VI. századból származó Szent Szófia temp
lomának kupoláját egy gyujtóbomba el
pusztította.

Nagymennyiségű igáslovat vásárolt a 
n&tuet birodalmi kormány Svédországban.

Az athéni nemzeti múzeum műkincseit 
■kivétel nélkül eltávolították és a múzeu
mot teljesen kiürítették. A nagyobb már
vány műalkotásokat ogy betonból épült, 
hétemeletes ház pincéjében helyezték el, de 
óvatosságból még a pince padlózatát is 
felbontották és az elhelyezésre szánt dara
bokat. elásták a föld alá. A szobrokat azon
kívül faforgácsba és vattába is becsoma
golták, hogy az esetleges megrázkódtatás
tól is védve legyenek. A kisebb múrvány- 
és bronzszobrokat bombabiztos sziklabar- 
langakban helyezték el, az aramytárgyakait, 
különösen a mykonei Időkből származókat, 
az egyik athéni bank légvédelmi pincéjé
ben rejtették el. Ugyanígy helyezték biz
tonságba a többi görög városban is a mű
kincseket.

Feltűnő érdeklődéssel figyelik a Távol
keleten végrehajtott angol katonai moz
dulatokat: a királyi légierő legmodernebb, 
Osgy- ésflfj^itmojorog gépei Szingaporeból 
kiindulva, 'ateáiegíailag fontos ‘pontokon 
elfoglalták állomáshelyüket, többezer főnyi 
ausztriaijai katonaság hajón érkezett Szin
gapúréba. Ez a legnagyobb csapat-szállít
mány, amely eddig az ötödik világrészből 
áthajózatt. Tengerészek, páneélháritók, 
tankcsapatak, gépesített alakulatok, légvé
delmi tüzének érkeztek és helyezkedtek el 
a 7ÍM) km-es határvonalon. A Szingapúréi 
kikötőben vártüzérség és az aknavédelmd 
művek legénysége megörökített létszámban 
áll készenlétben. Holland-India kormánya 
Szumatra és Jáv.y, védelmi rendszerét az el
múlt évben lényegesen kifejlesztette s szak
értők szerint a hollandindiai szigetvilág si
keresen védhető ellenséges támadással 
szemben.

A tervezett időpontnál hat és fél hó
nappal korábban, május 11-én bocsátják 
vízre aiz USA új, Washington nevű csata
hajóját. Júniusban a North Carolina nevű 
droadnoughtet bocsátják vízre.

Albániában főleg a XI. olasz hadtest 
szakaszán folytak véres harcok.

Eritreában változatlanul szabad ö*szo-  
köttétésben áll Keren városa nyugati 
irányban a Vörös-tenger partvidékével.

Ankarai közlés szerint Törökorzság vál
tozatlanul érvényben levőnek tartja az 
Angliával és Görögországgal kötött meg
állapodásait.

A kereszt mentette meg egy olasz had
nagy életét; aki most az aneonai Umberto 
I. hadikórháizban fekszik sebesülten. Kinő 
Cremóreini gyalogos hadnagy a harctérre 
való elutazása előtt egyik barátjától egy 
sáirgarázkeresztet kapott, amelyet zubbo
nya bal felső zsebébe tett a szíve fölé. A 
múlt év december 13-án heves ütközet volt 
a görög frontén. A hadnagy ütközet előtt 
elővette a keresztet és megcsókolta. Az üt
közet során egy görög bomba szilánkja 
vágódott a hadnagy szívének, a katona
zubbony zsebében lévő rézkereszt azonban 

indultam. Az utazás visszafelé snég5 
körülményesebb volt. 3 napos ver
gődéssel érkeztem az olasz határig, 
Franciaországban étemiszerjegykocká- 
kat kaptunk.
A határon lekéstem a vonatot és így 
ismét, megmenekültem egy veszélyből. 
Másnap Genovában azzal fogadtak, 
hogy még mindig tart az izgalom,, 
amelyet az előző napi angol ágyúzás 
okozott. Az angolok éjszaka a köd 
leple alatt megtámadták Genovát.

— Elképzelhetik, — fejezte be elő
adását Ember Nándor, — milyen bol
dog voltam, mikor Triesztben meg
pillantottam a gyorsvonaton „Budrt- 
pest Déli pályaudvar*  felírást

Hortobágyi Jenő

félretérítette utjából a szilánkot. A had- 
| nagy csupán a jobbolodalán sebesült meg, 

élete megmenekült A fiatal olasz tiszt 
már nemsokára visszatérhet n harctérre.

Az angol ejtőernyős csapatok kiképzését 
tavaly nyáron kezdték meg.

Verteidigungswchr néven védelmi alaku
latokat. szerveznek a lengyelországi német 
lakosság körében az erdőkben bujkáló ban
diták ellen.

745 olasz gyermek született 1940-ben 
Addisz-Abebában, 212-vel több, mint 1939- 
ben.

Az aostal herceg, Olasz-Afrika katonai 
főparancsnoka számos kitüntetést osztott 
ki a liarctéren érdemeket szerzett askarik 
és altisztek között és pedig 10 ezüstérmet 
és 47 bronzérmet.

Hivatalos rendelettel csökkentették a vaj
termelés emelése érdekében az olasz sajtok 
zsírtartalmát.

Független lengyel dandár alakult Egyip
tomban. az Európából odamenekülit lengye
lekből. A lengyel katonák jórészét hóna
pok óta képzik ki már Palesztinában és 
Egyiptomban és most a legmodernebb an
gol fegyverekkel látják el.

Viehyl hivatalos jelentés szerint bizonyos 
agent provocateurök, akiknek szándékát 
könnyű átlátni, nemrég megkísérelték, 
hogy ama szabad zóna lakossága közt, 
amely zóna a külföldi ellenőrző bizottság
gal áll összeköttetésben, röpiratokat ősz- 
szanak szét, amelyeknek tartalma alkal
mas arra, hogy . összeütközéseket idézzen, 
elő. A kormány figyelmeztet minden fran
ciát arra, hogy álláspontja szerint a fegy
verszüneti egyezményt tiszteletben kell, 
tartani. A kormány el van szánva rá, hogy 
a legszigorúbban lép fel mindenkivel szem
bon, aki olyan cselekedetekre ragadtatja 
magút, amely a francia kormány méltósá
gával és érdekoivel ellentétben áll.

Bezártak egy hágai üzletet a német ha
tóságok, mert az üzlet személyzete provo
káló magatartást tanúsított német kato
nákkal szemben. Az üzlevezetőt és a hibás 
segédeket letartóztatták.

Sajtóhibaigazitás
A 8 Órai Újság tegnapi számában „Zsi- 

dóhirdetést nem fogadunk el, de angol öt
letet átveszünk, avagy szerkesztői üzenet a 
P. V. angol rajzáról*  címmel kis közle
mény foglalkozott. a délutáni nyilaslap 
egyik karikatúrájával. A közlemény egyik 
mondatában nyomdai elnézés folytán sajtó
hiba csúszott bele. A hibát most helyre- 
igazítjuk, a kérdéses mondat helyeseli így 
hangzik: „A rajz az Overseas Daily Mail 
című londoni újság 1940 szeptember 25. szá
mában jelent meg, a lap Neb jelzésű raj
zolójának szignójával, öt tehát megnyerte 
a fogadását, a nyilaslap valóban londoni 
angol lap rajzát közölte."

A háború óta több magyar pusz
tul el tuberkulózisban, mint 
a négyéves világháború alatt a 
harctereken. A tuberkulóz’s 
emberpu&ztítása messze felülmúlja 
a háborúét.



ARVA PULI 
A HÁZTETŐRŐL 

UGATJA GÉPÜNKET...
Bepülcuton az árvíz fölött

A budaörsi repülőtéren árvízi ké
szültség van- A ragyogó tavaszi nap
sütés a nagy hangár előtt hatalmas 
bomibázógépekben gyönyörködik, a 
Sportrepülők repülőszinje előtt pedig 
élénkszínü kis sportgépeeskék várnak 
az indulásra.

A Vöröskereszt légi-mentőszolgálát 
helyiségében állandó inspekciót 

tartanak.
Perccnkint szól a telefon, hol az ár- 
■vízkormánybiztoeiság érdeklődik, hol a 
hazatért felderítő pilóták adják le 
lefon jelentéseiket.

A délutáni felderítőraj még nem 
dúlt el. A pilóták már beöltöztek,

te-

ili- 
a 

megfigyelők pedig a térképeket tanul
mányozzák. Klementis László főtaná
csos, a BSE repülőszakosztály ügyve
zető elnöke, most állítja össze a dél
utáni haditervet, Komoly, nehéz mun
kájuk van a légi mentőszolgálatos fel
derítőpilótáknak.

E zek a 
Pülnek 
pusztít,

pöttömnyi kis gépek elre- 
mindeniivé, ahol az árvíz 
vagy ahol segítségre van 

szükség.
a községeket és a veszélygz-Nemesak

tetett városokat keresik fel, hanem a 
bajbajutott tanyák népét látogatják, 
kiket a tengernyi árvíz elvágott min
den összeköttetéstől és kívülről jöhető 
segítségtől.

Naponta nyoic-kllenc órát repülnek 
a pilóták s már eddig is igen sok em
beréletei mentettek meg.
A mentési szolgálat meglehetősen bo

nyolult és nehéz mesterség. Nem elég 
felfedezni a roskadozó, elöntött tanyai 
ház tetején integető embereket, hanem 
Pontosan meg kell határozni a helyet, 

hol .fekszik a tanya, azután pedig 
a jelentést juttatják el a pilóták vagy 
?í eSyes veszélyeztetett pontokon mű
ködő utászkülönítményekhez, vagy pe- 
mg hazatérés után az árvízvédelmi 
kormány-biztossághoz.

Klementis László az asztalra terített 
térképen mutatja az útirányt a piló
táknak.

Ifjabb értesítés jön. Várjanak a gé- 
®ek, mert Dunavecsére kell orvosságot 
Szállítani.

Tíz perc múlva már itt is
a Vöröskereszt orvosság-küldeménye. 
®rovecz Béla főorvos hozza és maga is 
*ePülődresszbe öltözik. Két szellemesen 
konstruált zsákot tömnek meg a gyógy- 
perekkel. Középre az orvosságosüvege- 
ket helyezik, majd körülpólyázzák őket 
kötszerekkel. így akkor sem történik 

a3, ha a zsák miniatűr ejtőernyője 
nyílna ki és az orvosság 20—25 

méterről csapódna a sárba.
A négy Vöröskeresztes-gép egy

szerre startol.
Előbb a két gyógyszert vivő gép 

^ölkedik a levegőbe, utána a két fel- 
^•ritő következik. A pilóták már kora 

kgel óta vannak szolgálatban, de 
a nincs idő pihenésre. Mienni kell: 
fl-H^navecseieknek kell az orvosság, a 
Ut ?^?záHási tanyákon pedig hátha az 
Ivtvf>erí,úen kap segítséget valame-’

14 bajbajutott család...
Gsepelszigeti Dunaszakaszon már

, nincs semmi baj.
^húzódott, vele együtt elment 

iUiníT/z ,is> A Partok olyan tiszták, 
ki~Ula ünnepre készülnének: a napo- 
sgtp, ^jrtó árvíz alaposan kilúgozta 
iiek ^ábol még jégtáblák éktelenked- 
hom a |avas^i vetések között, de már 

sokáig bírják a kérlelhetetlen el

/
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lenség, a meleg napsütés ostromát. A 
nagytétényi, sertéshizlalda lakói dél
után álmukat alusszák. A disznósereg 
fel sem tekint a repülőgépbúgásra, 
úgy megszokták már a lúgijáratokat. 
Nekik jól jött az árvíz — jó nagy sár 
van az udvarokon, kitűnő á’Moln az 
ebádutáni pihenésre.

Az érdi front változatlan . ..
Most is sár van még mindig, de az ár
víz már nem fenyegeti az új települé
seket Ercsi, Adony, Dunapenfcele már 
túl vannak a veszélyen. Az utcákat itt 
is tisztáramosta a víz és a folyamhoz 
közeleső részeken egy-egy ház rom-ba- 
dőlt. Apró emberkék szorgoskodnak a 
házak körül, egyik helyen a sarat ta
karítják, míg máshol az átázott ruha
féléket rakosgatják ki a napsütésbe, 
fit még jobbkézfelé látni az árvizet, de 
nem sokáig.

Dunaföldvár irányában már bal
felé terpeszkedik a tenger és víz 
borít mindent, ameddig csak a 
szem ellát. Pedig 6—708 méter ma
gasból ugyancsak meszire ellátni, 
de a fékevesztett áradatnak így 

sincsen túlsó partja.
Dunaföldvár fölött orrabukik a kis 

sportgép és Fülöpszállás irányába már 
egész a víz színe fölött repülünk. Ha 
a pilóta egyedül álló tanyát lát, azon
nal föléje szállónk. Húsz-harminc mé
ter magasságból próbáljuk megérteni, 
mire van szüksége a tanyák népének.

Az egyik helyen kendővel integet-

Erősen csökkent 
az árvízveszély 

megkezdődött az apadás
Kalocsái rnég mindig fenyegeti az áradat

A dunai árvíz okozta rettenetes, 
nyomasztó feszültség szerdán feloldó
dott; Mindenki boldogan lélekzett fel, 
amikor híre kelt, hogy „elindult & 
j ég...“

Ma reggelre
mindenfelől megnyugtató hír 

érkezik
a szerkesztőségbe. Dunaveöse, Apos
tag, Fülöpszállás, Solt, .Dunaföldvár, 
Akasztó, Bölcske, Dunaegyliáza és 
Madocsa. mind-mind egytől-ogyig 
szinte ugyanazzal a boldog felkiáltás
sal jelenti:

— Hála Istennek, az áradás meg
szűnt! Minden veszély elmúlt! A víz 
mindenütt apad! A veszély enyhült! 
túl vagyunk a megpróbáltatáson! A 
lakosság visszaköltözik a. kiürített há
zakba!

Ma a déli órákban telefonon beszél
tünk dr. Farkas Géza kalocsai polgár
mesterrel, aki a következőket mon
dotta :

— Elmúlt a legkritikusabb éjszaka.
A helyzet változatlanul súlyos és 
aggodalomra ad okot. A Foktőre 
vezető országút felől több helyen 
hatalmas vízáradat ömlik a város 

felé.
Százharminc centiméteres nyulgáttal 

védekezünk a veszély ellen. Tartjuk 
magunkat a végső erőnkig, mert ha 
nem tudjuk feltartóztatni a nagynyo
mású vizet, akkor innen egészen Ba
jáig minden község víz alá kerül.

— A közerőre kirendelt lakosság a

Bérházak részére mindén Tastag’sáwbao

MINERVA
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nek. Vagy három aszoiiy hívja a re
pülőgépet, valamit jelentgetnek. Há
romszor is elrepülünk fölöttük, de ne
héz megállapítani, hogy mit akarnak. 
A tanyaudvar kiáll a vízből, de körös
körül végtelen tenger veszi körül a 
házat. A szalmatető egyik része mát 
nem bírta tovább: földig tookádt. 
Dunyhák, lepedők, ruhaneműk szárad
nak az/arasznyi száraz részen. A pit 
Varajto előtt tehén nézelődik be a kony
hába. Mellette kutya kíváncsiskodik, 
odébb három gyerek. Férfit vagy akár 
serdülő fiút sem látni a tanyán. A pi
lóta pontosan bejegyzi a térképén a 
tanya helyét, azután tovább repül. Ez 
a kép a. jelentésben úgy fog szerepel
ni: FiilÖpszdllástól nyugatra, 5 kilo
méternyire az egyedülálló, félig rom- 
bedőlt tanyára gyors segítség kell. A 
jelentőlapot félóra múlva megkapja 
valamelyik utászkülönítmény és a se
gítség még estére megérkézhetik.

A következő tanyaösöport kihalt, 
egyetlen lelket sem látni. A kémény
ből füst kígyózik az égnek, nemrégen 
mehettek el a lakók. A háztető csere
peinek egy részét ledobálták, a család 
úgy látszik, a tetőn töltötte a vesaély 
óráit. Valamelyik felderítőgép észre
vette őket és azóta biztos helyre ke
rültek.

Szabadszállás közelében kis tutaj 
hagyja el az egyik tanyát. Bárom 
férfi evez rajta a falu irányába. Előt
tük kilométeres út, mögöttük pedig a 
végtelen áradat. Ez lehet az utolsó 
utajjárat: az elöbbin az asszonyok 
és gyermekek menekülhettek, most pe
dig a férfiak következnek soron. Csak 
két tehén bámészkodik az udvaron — 
térden felül érő vízben áosorognak. 
Valaki azonban vigyáz a házra: kis 
csapzotszőrü puli szaladgál a háztetőn 
és ligát ja a repülőgépet...

Már sötétedik és a budaörsi hegyek 
ködbeborulnak, mire a négy felderítő
gép visszaérkezik.

Eredmény: a dunavecseiek szeren
csésen megkapták az orvosságoszsá- 
kokat, huszonegy tanya felé pedig az
óta már katonai motorcsónakok ezá-

Í gúládnak...
dr. Gábor Aro»

■' Í-C. ■;

legnagyobb erőfeszítéssel dolgozik a 
nyulgátak emelésén, de már nagyon 
ki vagyunk merülve. Ott tartunk, hogy 

csak hálni jár belénk a lélek, 
olyan iszonyú küzdelmet folytatunk. 
Minden a legteljesebb rendben folyik. 
Nagy segítségünkre van az itteni hely
őrség, ha ők nem lennének, akkor nem 
is tudom, hogy mi történne velünk.

Vadvíz elönlölle 
a budapest-szegedí 

ulat
Szeged, febr. 20.

Szegeden napról-napra súlyosodik 
az árvízi helyzet. A Tiszán rohamos 
áradás következik be. Csütörtökön dél
ben már öt és félméterre emelkedett a 
vízállás, úgy, hoigy a környékről már 
nem lehet levezetni a Tiszába a vad
vizekét

Ma délelőtt tanyai küldöttség járt a 
városházán és bejelentette, hogy a víz 
Kisteleken 500 méter hosszúságban el
öntötte a budapest—szegedi nemzétközi 
autóútat és bekövetkezett az a hely
zet, hogy a Budapest felé váló autó
ék kocsiközlekedés veszélybe került. A 
polgármester már reggel többszáz 
munkást küldött ki a veszélyeztetett 
útszakaszra, hogy valamiképpen bizto
sítsák a közlekedést.

MENEKÜLŐ ASSZONY
mAtoli HOLLYWOOD

Nem kell 
szégyelnil

Nyilas utasítás ment „úgy a Budapesten, 
mint az ország egyéb területén" működő 
rzervezetek vezetőihez, hogy pétiteken este 
„iláozathotó vacsorát" rendezzenek, ame
lyen csak sült burgonyát, lehet feltálalni, 
elloncrtékképpen azonban a résztvevőkkel 
lo kell fizettetni áz áldozatvállalással meg
takarított összeget. „Az igy befolyt összeg 
kezelésére vonatkozólag a már kiküldött, 
illetve a rossz vonatközleketlés miatt eset
leg később megérkező központi utasítás 
'ntézkédik, részletesen", — hangzik az uta
sítás.

Bármilyen iilokzaioeaií is hangzik & 
vendolikezés, megkíséreljük fényt deríteni 
a péfetékesti áldozatvaesorák rejtélyére: 
kétségtelen, hogy a nyilasok a mostani 
.'írvís károsultjai javára akarják felaján
lani a befolyt összegeket, csak éppen szo
kásos szerénységük tiltja, hogy nyíltan 
kihirdessék a péntekesti périzgyiijtés cél
ját.

Életűi ősapások által sújtott magyaro
kon segíteni szép és nemes gesztus.

Ezt sem titkolni, setn szégyelni nőm kelt
Bízunk benne, hogy nyilasék a befolyt 

összegek Szokásosan precíz kezdését meg
ejtvén. rövidesen nyilvánosságra hozzák, 
mennyit gyűjtöttek az árvízkárosultak 'ja
vára péntekesti áldozatvacsorájuhon.

Teljes nyíltsággal és 
háromszoros cikke-eakké- 

M állással

',ásmaeskakeváeky SzVetesár, 
okleveles rejtvőnyfejtő és 

ös6zeg<kezeléstani öngyürüs.

. se <»<

Hfostak 16 horvát 
terroristát

Zágráb, febr. 20.
Szerdán egy 16 tagból álló terrorista 

csoportot tartóztatták le a horvát fő
városban. Ez a csoport követte el a 
közeim altban a merényletekét az Ame
rikai Klub ellen. A terrorista csoport 
további merényleteket tervezett A 
vizsgálat igen széles körben folyik.

Francia 
syermekvonatok

Viehy, febr. 20.
A csatornaparti kikötőkből és Pa

risból gyermekvonafokat indtíanak a 
meg nem szállt, francia területre. Az 
első ilyen vonat ma érkezett meg.

Az angol 
ejtőernyősök

London, febr. 20.
(NST.j Az angol hadügyminisztérium « 

brit ejtőernyősök délotaszországi vállalko
zásával kapcsai atban első ízben adott ki 
közlést az angol ejtőernyős osztagok kikép
zéséről. A hadügyminisztérium közlése szo= 
rint 1940 nyarán kezdték meg az első ejtő
ernyős osztagok kiképzését, tehát akkor, 
amikor a német ejtőernyősök franciaországi 
sikerei után az angliai invázió veszélye elA 
saőr vált valószínűvé. A brit ejtőernyős osz
tagok tagjait önkéntes jelentkezés alapján 
Válogatják össze s mint más államokban is, 
különös testi alkattal és képességekkel kell 
rendelkezniük, hogy besórózhátók legyenek.

Tuberkulózisban három annyi kl«. 
gyermek pusztul el, mint dlftóriá- 
ban, VftrhenVben és kanyaróban 
együttvéve. Mentsük meg gyer
mekeinket.



Az idén megint lesznek 
szabadtéri jáléSaoJk.

Szegeden
Szeged, febr. 20.

Tavaly, közbejött akadályok miatt, el
maradtak • Szegeden .az ünnepi játékok, 
amelyeket. 1933 óta cityre növekvő sikerrel 
szokott megrendezni a város. Szeged már 
most előkészületeket tett arra, hogy a 
•nyáron ismét megrendezhesse a nagymultú, 
már-már európai hírű szabadtéri játéko
kat. Dr. Pálfy József polgármester tegnap 
Budapesten járt és tájékozódott a minisz
tériumokban a játékok megrendezése felől. 
A polgármester információi szerint a mi
nisztériumoknak az az, álláspontjuk, hogy 
Szeged az idén rendezze meg a szabadtéri 
előadásokat. Dr. Pálfy György kultúrta- 
nácsnok-rézzel ykápesol’atban kijelentette, 
hogy arról van szó, hogy a város magán- 
vállalkoz^tibíí még? a játékok megrendezé
sével és erre már volna is vállalkozó.

Ne így szeressen!
Az egyik színházi lap hosszabb beszélge

tést ír le N a gy Istvánnal, a fiatal kolozs
vári színésszel, aki szombaton este vendég
ként mutatkozik be a Nemzeti Színházban, 
mint az „Elnémult .harangok" Simándyja. 
Arra a kérdésre, hogy jó-e Budapesten, 
Nagy István így felelt:

— Szeretem, Pestet és a pesti embereket. 
Kicsit vagányok, kicsit linkek, kicsit szél
hámos itt az egész hangulat, de egy igazi 
kolozsvári gyerekkel nem olyan könnyű el
bánni. Hiszen ez még a románoknak sem 
sikerült,

Igazán minden rokonszenvühk a fiatal ko
lozsvári színészé volt, erről nem egyszer 
tanúságot tettünk ezeken a hasábokon. Ezért 
kérjük most meg öt barátilag, hogy n e 
így szeressen bennünket. „El- 
b ánn i‘‘ itt senki, semmiféle „v a g á ny" 
í;agy '„si é'í'hgm ó s“ igazán hém iikdr tféle 
s lehetőleg ne vegyen bennünket 
egy kalap alá a r o'id'ílÁb'kiéá-lf \Itt 
i 11 hon van, azok között, akik "huszonkét 
éven át éppen úgy megszenvedtük és sirat
tuk Erdély sorsát, mint ők, ne jöjjön tehát 
gyanakodva közénk,mint egy ismeretlen 
országba. Mondja el, szép erdélyi nyelven, 
amit a színpadon a szájába ad az író, de 
ne, igazán ne n y ilat k o z z é k s külö
nösen ne így...

Hatalmas kéziratcsomót 
hozott egy ritka vendég

a Vígszínháznak.' A legszerényebb fiatal 
magyar író, Fen dórik Ferenc feljött ma
gányából, Zalaegerszegről Budapestre s fé
lénk mozdulattal letette h a r m a d i k da
rabja kéziratát ' a .Vígszínház igazgató
sági asztalára. A tavalyi. „Okos házas
ság" nagysikerű, rokonszenves írója tár
sadalmi vígjáték helyett most egy komo
lyabb darabot fejezett be, egy átfo
góbb, sűrűbb légkörű színpadi művet, há
rom m agyár generációéi étéről 
1851-től máig. A Címe: „Olajfák he - 
g y é n“. A Vígben most láttak neki az új 
Fendrik-dárab áttanulmányozásának.

KÖNNYEBB SIBALESET ÉRTE Furt- 
wanglert és ezért a Filharmóniai Tár
saság hétfőre hirdetett koncertje elma
rad. A hangversenyre előreláthatólag m á r- 
ciusb an vagy áprilisban kerül sor. 

, SZEGEDEN IS MEGÜNNEPELTÉK Verdi 
halálának évfordulóját s a szegedi Filhar
móniai Egyesület a Városi Színházban fé
nyes operaestet rendezett N é m e t h Mária, 
Laczó István, Csóka Béla, Ignáth 
Gyula és Deák Pálma felléptével.

MŰSOROS ESTET RENDEZNEK A HA
DI ROKKANTAK szombaton délután félhat 
órakor a Zeneakadémián. A műsorban Z i- 
lahi-F arnos Eszter előadóművésznő és 
zeneszerző két Ady-dalt, egy Móra-dalt és 
híressé vált erdélyi indulóját adja elő.

•Jó és olcsó

Titokzatos 
gyilkos garázdálkodik 
egy német vasait vonalon

Tavaly ősz óta négy nőt gyilkolt meg
Berlin, febr, 20.

(NST) A múlt év késő ősze óta a 
Berlintől keletre haladó Rummels- 
burg—Erkner vasúti vonalon titokza
tos gonosztevő támad mec? egyedül 
utazó nőket és a vonatból Karkhorst 
környékén kitaszítja őket. Eddig’ négy 
nő vesztette így,életét. Mind a négyen 
második osztályú utasok voltak. A

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: A cigánybáró (d. u. 4 órakor).

— NEMZETI: Vitézi lélak (’/=8). — KAMARA: 
Kaland (’/<8). — MADÁCH: Négy asszonyt sze
retők (s/<8). — VÍG: A szikékkel mindig baj 
van (3/«S). —. MAGYAR: Györgyéi bál (a/<8). —■ 
MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA (Városi Szín
ház): Alcazar (filmelőadás, 5 és V.8 órakor).
— FŐVÁROSI OPERETT: Gül Baba (V.8).
— ANDRÁSSY SZÍNHÁZ: Ne játssz a szere
lemmel! (3/*8). — PÓDIUM (a Pesti Színház
ban): Tekintettel arra... (1/s9). — ERZSÉBET
VÁROSI: Dankó Pista nótafája (V.6, S). —
JÓZSEFVÁROSI: Zsákbamacska Z'„
KISFALUDY: Tessék beszállni (V.6, 8). —
KOMÉDIA ORFEUM: Kassner, a varázsló 
(V.9). — KAMARA VARIETÉ: Tabáni álom
(V:9). — ROYAL ORFEUM: Royal Bál (9).

(V.6, 8).

— Kölesön is ad szőrmebelépöt, bolerót 
Palugyal szűcs, IV., Váci-utca, 15.

RÁDIÓ
IMI FEBRUÁR 20, CSÜTÖRTÖK 

BUDAPEST I.:
IC.15: Ruszin hall g at óínk'naík. —• 16.45: Idő

jelzés, időjárás jelentés, hírek. — |7: Híreik
szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: „Északi
népek dalai/*  Eyseen Irén énekel, zongora
kísérettel. — 17.40: A földniíveLésügyi minisz
térium rádiáelőadássorozata. —■ 18.10: Szabó
Kálmán jazz-hármasa. —- 18.20: „Magyar em
lékek Jugoszláviában.** . Révay József dr. elő
adása. — 10: Hírek magyar, német és román 
nyelven. — 13.20: Palló Imre dr., az Operaház 
tagja, magyar nótáikat énekel, cigányzenekísé
rettel. — 20.10: Az Operahá-z Zenekara. —
21.40: Hirék, időjárásjelentés. — 22: Cigány
zene. — 23: Hirök ííémét,VJolasz, angol, francia 
és eszperantó nyelven. — Utána kb. 23.30: 
Tánolem ezek. — 24: Híreik.

A Pesti Hazai közgyűlése
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye

sület tegnap tartotta 101. évi rendes közgyű
lését Emey Károly titkos tanácsos elnöklé
sével. Megnyitóbeszédében az elnök meg
emlékezett az ország újabb területi gyara
podásáról és beszámolt a múlt évi jubilá- 
ris közgyűlésen hozott határozatok keresz
tülviteléről. Kiemelte az elnök, hogy a ta
karékpénztár állami érdekeltségei 70 millió 
pengőt tesznek ki és ennek csak ötven. szá
zalékánál történt refinanszírozás. Az igaz
gatóság adatai egyébként élesen megvilá
gítják azt a nagyfontosságú szerepet, ame
lyet az intézet, mint a magyar hitelszorve- 
zet egyik legszámottevőbb tényezője, úgy 
az állam, mint a magángazdaság hitelszük
ségletének kielégítésében betöltött. Az igaz
gatóság jelentése egyébként az intézet régi 
érdekeltségének, a Kolozsvári Takarékpénz
tár és Hitelbank Rt. és hat fiókjának örven
detes visszatéréséről számol be. Az intézet 
intenziven bekapcsolódik Erdély hiteléle
tébe. A közgyűlés a közel másfélmillió 
pengő tiszta nyereségből

részvényenként S pengő osztalékot álla
pított meg

és a választmány lelépő tagjait újból be
választotta. Uj tag Várady László ny. min. 
osztályfőnök lett.

— „Betörők a honvédelmi miniszter 
villájában**  című közleményünk téves 
infortiriáaióii alapult. A honvédelmi mi
niszternek ugyanis sehol sincs háza, 
villája, vagy nyári laka, ilyenbe te
hát be sem törhettek. A tévedésre az 
adhatott okot, hogy a miniszter XI. 
kerület, Kőérberegi dűlő 144. hely
rajzi szám alatt lévő gyümölcsömbe 
,a kerítés megrongálásával a napok
ban behatoltak és az ott lévő üres fa- 
szerszámbódé ajtaját feltörték.

ÁRVÍZ IHDIABAH 4. hétre prolongálva CASIHg]

titokzatos gonosztevő vagy a késő 
esti, vagy a korareggeli órákban ga
rázdálkodik. Még nem sikerült meg
állapítani, hogy milyen céllal támadta 
meg. illetve taszította ki a vonatból 
szerencsétlen áldozatait. Még kevésbé 
.sikerült leleplezni, illetőleg elfogni, 
.hogy további rémtetteit megakadá
lyozzák és elérje méltó büntetését.

MOZI
ADMIRÁL (353-707): Igen vagy nénit (Vsí, 

Vs8, ‘/l-8, VriXI, v. Vű-kor is) — ALKOTÁS (355- 
374): óz, a csodák csodája. (V.4, 'lm, V.8, V.10. 
v. V.2-kor is) — ANDRÁSSY (124-137): óz, a 
csodák csodája. (!/.4, ’/.fi, */<8,  V.U), v. ■/*io  V.12 
?• 7" ^STRA (154-422): Rózsafabot.
(*M,  V.6, ’/iS. V.10, v. Víí-kor is) — ÁTRIUM 
(153-634): Tokaji aszú. (V»5, Va8, VtlO, sz., v. 
’/M-kor is) — BELVÁROSI (384-563): Igen vagy 
nem? (4, 6, 8, 10, v. jobb t. 2, 4, 6, 8, 10, bal t. 
7*3.  ’/<5, >/<7, ’/<9) — BELVÁROSI HÍRADÓ
(181-244): India és Szlám. Rajzos Híradó Julián 
barát útjáról. Tisza Istvánt vitézzé nyilvání
tották. Meseálom. Magyar, Ufa, Luce és Fox 
híradók. (Folyt. 10-24 óráig) — BÉKE (291- 
038): Igen vagy nem? (5, 7, 9, v. V.2, ’A4, Vkl, 
'13, 'IM) — BODOGRAF (149-510): Igen vagy 
nem? (*/rf,  VA,- ’/A VtlO, v. >/rf0, >/d2, Vökkor 
is) — BROADWAY (422-7212): Hazajáró lélek. 
(>/H. Vsfi, 'is», VriO, sz., v. VűAor is) — BUDAI 
APOLLO (351-50J): Igen vagy nem? (V»5, V<7, 
9, v. Vö, V«4, */sfi,  ’/ö, </d0) — CAPITOL. (134- 
337): Szerelem és vérpad. (11, ’/Ö, ’/H, '/A, 'M, 
’/ílO) — CASINO (883-MB): Árvíz Indiában, 
(‘/ifi. ’/<8, VilO, sz., v. Vízikor is) — CITY (1111- 
140): Tokaji aszú. (’/<6, V<8, »/<aO, ez., v. Vi4-kor 
is) - CORSO (18-28-18): Nem gyerekjáték. 
(Mickey Rooney, Judy Garland.) (Va6, V«R, 
VslO, sz., v. Vrf-kar is) — CORVIN (138-988): 
Zárt tárgyalás. (Vrf, V«6. Ví, VslO, v. VsZ-kor 
is) — DAMJANICH (4215-044): Irland zsarnoka. 
(’/<4. V17, 9, v. Vá, V,4, V:6, ‘/ifi, ‘/sió) — DÉCSI 
(105-952): Alipang. (’/aB. VsS, VslO, ez., v. ’Mkor 
is) — ELDORADó (133-1/71); Az elcserélt em
ber. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is) — ELIT (114-502): 
Zárt tárgyalás. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor ie) —

IGEN VAGY NEM !
TÚRÁN MÁTÓL! ADMIRAL

543): Vissza az utón. (*/Í6,  V«8, ’AIO, ez., v. 
V<4-kor is) — GLÓRIA (437-531): Igen vagy 
nem? (>/«5. ’/<7, 9, ez. V>4. ’/rf. VzS, VüO, v. V»2-kof 
is) — HÍRADÓ (222-499): Knlturfllm az ame
rikai őserdőkről. Rajzos Híradó Julián barát 
útjáról. Tisza Istvánt vitézzé nyilvánították. 
Víg fókák. Magyar, Ufa, Luee és Fox hír
adók. (Folyt. 9-24 óráig) — HOLLYWOOD 
(225 008): Menekülő asszony. (Vd, Vrf, Vi8, VslO, 
v. Vfi-kor is) — HOMEROS (286-178): Stanley, 
a riporterek királya. (Vi5, 7, '/<10, sz. Vrf-tól, 
v. Vs2-től) — IPOLY (296-026): Cserebere. (Vs4, 
Vs5, VsS, VslO, v. Vs2-kor is) — JÓZSEFVÁROSI 
(134-644): Igen vagy nem? (Vs4, V«6, Vs«, VslO, 
v. Vs2-kOT is) — KAMARA (423-901): Tóparti 
látomás. (M, 2, 4. 6. 8, 10) — KORONA (3Ö3- 
318): Rózsafabot. (Vs4, Vsfi, Vs8, VslO, v. Vs2!-kor 
is) — KULTUR (386-193): Rózsafabot. (5, V<8, 
>/.10, v. V<2, ’/<4, ’/<6, */<8,  V«10) — LLOYD (MI
SIM): Sehubert-szerenád. (Vs4, Vsfi, Vs8, VíIO, v. 
'óa-kor is) — NYUGAT (101-022): Hyppollt a 
lakáj. (Vs5. 7. VslO, sz. 4, 6. 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 
10) — ODEON (4Í3-785): Igen vagy nem? (Vd>, 
V<7. VslO. sz. ’/s4, V»6, Vs«, VslO, v. Vö-kor is) — 
OLYMPIA (423-188): Igen vagy nem? (11, 2, 
4, 6, 8, 10) — OMNIÁ (.130-125): Tokaji aszú. 
(5. >/<8, V«10, ez., v. 4, 6, 8, 10) — ORIENT 
(114-926): Rózsafabot. ('/*5,  >A7, V.10, v. Vs2, Vrf, 
Vs6, >/s8, ValO) — OTTHON (146-447): Hulló csil
lagok. (V.4, ‘/.fi, V.8, '/M, v. '/.2-kor is) —
PALACE (2531-2®): A notredamei toronyőr. 
(11, 2, 4, 6, 8. 10) — PATRIA (145-673): Fekete 
álarcos. (4. 6, 8, 10, v. 2-kor is) — PHőNIX 
(205-242): Vigyázat, kém! (11, 1, 3, 5. '/«, ValO)
— RADIUS (122-098): Egy asszony három élete. 
(Vs5, 7, ValO, ?z., v. 2Jkor is) — REX (228-020): 
Igen vagy nem? (‘M, Vs6, Vs8, Vili), v. Vs2-kor 
is) — RTALTO (224-443): Igen vagy nem? (11, 
1. 3. 5, V.8, VslO, v. 10. 12, 2, 4, 6. 8, 10) — 
ROYAL APOLLO (®24>®): Hatosfogat. (V.fi, 
Vs8. V.10, ez., V. 3-<kor ie) — SAVOY (140-040): 
Fekete álarcos. (Vs4, Vsfi, Vs8, ValO, v. Vs24:or ie)
— SCALA (114-411): A Manderley-ház asszo
nya. (Vs5, 7. VslO, sz., v. 2-kar is) — SIMPLON 
(268-999): A gyáva hős. (’/s4, Vrf, Vsg, ValO, v. 
Vá2-kor is) — STEFÁNIA (Kispest, 349-338): 
Árvíz Indiában (5, 7, 9, v. 'le, Vai, Vsfi, VsÓ, 
VslO) — STÚDIÓ (225-376): Csata. (Hl. Vs2, Vs4, 
Vsfi, Vs8, VslO) — TIVOLI (225-906): Hulló csil
lagok. (11. '/£, V.4. V.6, ’I<S, V.10, v. ’lű, V.4, 
Vrf, V.8. V.10) — TÚRÁN (120-003): Igen vagy 
nem? (11, */s2,  4, 6. 8. 10, v. 10. 12, 2. 4, 6, 3, 1(1)
— URÁNIA (146-016): .Ind Süss. (5. 'IA. VslO, 
ez., v. V.3-kor is) - VESTA (262-4W); Tlp-Top 
Follies. (’/<nil, Vű, Vrf. Vsfi, Vsg. VslO, v., ü. M. 2, 
4, fi, 8. 10) — ZUGLÓI (296-309): Igen vagy 
nem? (5, 'hS, VslO, 6z. 4, 6, 8, 10, v. áMtor is)

LEFOGLALT SAJTÓTERMÉKEK
A budapesti kir. büntetőtörvényszék vizs

gálóbírója több politikai tartalmú röpirat 
ilefogtalását rendelte el. lefoglalták az 
(NST) jelzéssel ellátott „Megbízható tájé- 
kozó“ kezdetű röpiratot, továbbá az „Ez a 
mi mozgalmunk" feliratú, „A bűvészinas" 
kezdetű, „Ez lesz a vesztünk**  című, végül 
a „Magyar anyák és háziasszonyok* ‘ fel- | 
iratú röpiratokát. (Magy. Tud.) i

Pái^a és összeállítási 
gondok a wasárnapfi 

forduló előtt
Lázasan készülnek csapataink a, vasár

napi futballpremierre. Tegnap edzést tar
tott a Ferencváros és az Újpest, de edző
játék folyt majdnem valamennyi fővárosi 
futballpályán is. A pályák gyepét, a ta
vaszi olvadás erősen megviselte, de vasár
napra, legalább is, a nagy pályák gyep
szőnyegét teljesen rendbehozzák. A kisebb 
csapatok játékosai viszont el lehetnek ké
szülve arra, hogy a vasárnapi mérkőzése
ken bokáig érő sarat fognak dagasztani A 
Ferencváros az FTC-vei játszott edzömér- 
kőzést. Jól mozgott a zöld-fehér együttes 
es az edzés után a vasarna.pi csapatot is 
összeállították. TJgy a. Ferencvárosban, mint, 
Újpesten bizakodó a. hangulat és mindkét 
csapat vezetősége meg van győződve arról, 
hogy az első tavaszi bajnoki mérkőzés 
nagyobb sikert hoz a két élcsapatnak, mint 
a múlt vasárnapi próba galopp.

A, MAGYAB ÖKÖLVÍVÓ SZÖVETSÉG 
vasárnap délelőtt a Royal Varietében vá
logató mérkőzést rendez. A versenyben & 
vidéki boksz-olók találkoznak a fővároaiak- 
kal és előreláthatólag a mérkőzések igen, 
nívós sportot és komoly eseményt, jelente
nek. A. vidéki versenyzők között kol<»®vá- 
riak, debreeeniek és érsekujváriak 
pelnek.

A JUGOSZLÁV TENISZEZŐK sikerrel fe- 
jezték be spanyolországi vendégszereplésü
ket. A tegnapi két egjresmérközés eredmé
nyével a jugoszlávok 3:2 arányban győzték 
le a spanyol teniszválogatottat.

GABMISCH-PAI1TENKIRCHENBEIN meg
kezdődtek a jégkorongmArkrfzések. Tegnap 
Svájc csapata 13:0 arányban győzte le Ju
goszlávia csapatát. Feltűnést . keltett a 
svájciak kitűnő szereplése, míg a jugosz’á- 
vok csak gyorsaságukkal és lelkesedésük
kel'fiintek ki. A Svédország—Románia mér
kőzés eredménye 6:0 a® északiak javára. 
Igen komoly sportot hozott a német-—szlo
vák mérkőzés. 1A németek ©sak az utolsó 
percben tudták megnyerni a mérkőzést. A 
magyar válogatott ma este kezdi szereplé
sét — a szlovákok ellen. Műkorcsolyázóink 
bemutató futását a közönség meleg tapssal 
jutalmazta.

NEGYVENKÉTÉVES FENNÁLLÁSÁT ün
nepli a Postás Sportegyesület. Ebből aí 
alkalomból vasárnap délelőtt 18 órai kez
dettel a Magyar Művelődés Házában a női 
szakosztály dísztorna.bcmutatót rendez. 
Este 8 órakor a postás-otthonban társas
vacsora lesz.

A HOLLAND USZÖSPORTOT nem vi
selte meg a háború. A vasárnapi versenye
ken ismét kiváló időket értek el a holland 
úszónők. A 100 méteres gyorsúszásban 
Stijl kisasszony 1:06.8 p. eredményt ért eh 
A 100 méteres férfi mellúszásban Seton or
szágos rekorddal győzött.

A KMAC mai útjelentése szerint az ár
víz miatt járhatatlan ok a következő útvo
nalak: Budapest — Solt — Kalocsa, Buda
pest — Dunaföldvár,. Kecskemét — SoK' 
Kunszentmiklós — Tass, Kiskunlacháza 
Kunszentmiklós, Hódmezővásárhely — Makó. 
Bánréve — Rimaszécs, Mezőkövesd — Bor
sod ivárik a, Mezőkövesd — Andornak, Me*  
zőkövesd — Szentistván — Tiszabábolnn. 
Mezőkövesd — Gömbösfalva, Iszka — Kb- 
leesény.

Boschan Albertue ez. Gurics Ilona 
és fiacskája, Gyurika, fájdalomtól 
megtört szívvel tudatják, hogy férje, 
illetve apukája,

Boschán Albert
életén-ek 41-iik, boldog házasságáiri-^ 
7-ík évében, aa Ür KifürkészhAeilén 
akaratából, rövid, súlyos szenvedés 
után elhunyt. Temetése f. lió 20-án, 
csütörtökön <1. u. *Jt3  órakor lesz a 
rákoskeresztúri izr. temető halottas
házából.

Gyászolják: édesanyja Bosehán VII- 
mosné sz. Sehinideg Margit, apja 
Bosehán Vilmos. testvére Bosehan 
Klára, Gurics Mihály és neje, apósa 
és anyósa, Séhmideg József és családja, 
Sohnildeg Leó és családja, Bauer Sán
dor és családja.

Részvótlátogatl'sok mellőzését kérjük!

a
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Központi és kerületi 
konyhákat szerveznek 

magánháztartások 
részére

A 8 Órai Újság értesülése szerint 
nagyszabású tervet szándékozik meg
valósítani egy szakemberekből és tő
késekből álló csoport. Arról van szó, 
hogy a fővárosban

központi konyhákat Állítanak fel, 
melyek egytálétel alapon egész 
olcsón látnák el a magánház tartá

sokat.
A terv kivitele mindjárt kezdetben 

' igen széles keretben történnék. Az el- 
■ gondolás szerint ugyanis hatalmas 

központi előkészítő- és feldogozóüze- 
meket létesítenének, melyeknek meg
felelő arányú nyeróélelmiszerraktárai, 
hűtő-helyiségei, húsfeldolgozó- és sütő
üzemei lennének. Ezekhez esatlak'ozna. 

. a konyhák egész sora, ahova részint 
teljesen, részint félig elkészítve, vagy 
csak előkészítve kerülnének az ételek. 
Egyelőre 25—30 ilyen konyhát állíta
nának fel a főváros különböző kerüle
teiben.

A kerületi konyhák — az egyes ke
rületekben a szükséghez képest több 

y is, — véglegesen elkészítené, illetve 
melegítené a központból már megfe
lelő konyhaedényekben odaszállított 
kész, vagy csak előkészített ételeket. 
A kerületi konyhákban történnék az 

' adagolás is. Ezek gyűjtenék a meg- 
. rendelőket, akikhez melegtartó edé

nyekben szállítanák azután az ételt 
Szóval minden kerületi konyhának 
meglenne a saját körzete, amelynek 
állandó ellátásáról gondoskodnék.

Az alapítók abból indulnak ki, hogy 
nagy tömegben sokkal kedvezőbb ára
kon. vásárolhatnak nyerstermékeket, 
ezek gépi üzemmel való előkészítése is 
olcsóbb, de jutányosadban történhet
nék a hús beszerzése is. Számításaik
ban nagy szerepe van annak, hogy

minden felhasznált anyagban, tehát 
lisztben, zsírban és tüzelőanyagban 
számottevő megtakarítás érhető ©1/

- mégpedig * minőség romlása nél
kül.

Természetes, hogy a terv egyik leg- 
' fontosabb, de egyúttal legkényesebb 

' Pontja a korlátozott forgalmú, vagy 
jegyhegkötött áruk megszerzése, ame
lyet csak a kormány engedélyével 
tudnánk elérni. Nyomatékos beleszó
lása lenne az egész ügybe a kormány
biztosságnak is, amelynek hozzájáru
lására mar előzetesen szükség van.

Az alapítók természetesen hivatkoz
nak az anyagtakarékossággal össze
függő fontos közérdekre, de szociális 
szempontokra is, amikor kilátásba he
lyezik, hogy a háztartásokat sokkal 
olcsóbban tudják ellátni, mintha azok 
saját konyhájukban főznének. Érzik 
azonban, hogy

a vendéglősipar aligha nézné ösze- 
tett kézzel a terv megvalósítását.

méirt is már eleve azzal érvelnek, 
hogy a vendéglősök nem károsodná
nak, mert a magánháztartások amúgy 
sem tőlük hozatják az ételt és közvet
lenül a vendéglőkben sem fogyaszta
lak, tehát az új vállalkozás nem lenne 
versenytárs.

Ezzel szemben a szakköröknek, ame
lyek az egész tervet már nagyjában 
túlérik, ellenkező nézetük van, mert 
n terv megvalósításában egyéb szem
pontból is veszélyt látnak- Attól tar
ának ugyanis, hogy a központi és ke
rületi konyháktól már csak egy lépés 
választja el az egységáros vendéglő
it, miért is szerintük a legélesebb vé- 
dekezésre van szükség. Egyébként is 
Valószínűnek látszik, hogy a vendég- 
msök neon maradnak egyedül, mert' 
^atlnkoznak hozzájuk a fűszeresek, 
”l.slpai'osoik, sütők és büffések, sőt a 
vásárcsarnoki árusok is.

Gyáva hős
Hein? Rühmann * Théo Lingen
fete SIMPLON

A zsidótörvény alapján 
elbocsátottak nem kaphatnak 
a törvényesnél magasabb vég

kielégítést vagy nyugdíjat 
Ha ilyet kaptak, vissza kell fizetniük

Új angol-török keres
kedelmi egyezmény

Moszkva, febr. 20,
Ankarából érkező jelentések szerint 

ma írták alá az új török-angol keres
kedelmi egyezményt, amely Ausztrá
liába és Afrikába szállítandó török 
áruk ellenében angol árukat biztosít.

A 36-os országos bizottság holnapi 
ülésének napirendjére többek között 
újra kitűzték a zsidótörvény alapján 
elbocsátott és ezután elbocsátandó 
magánalkalmazottak végkielégítéséről 
és nyugdíjazásáról szóló rendeletter
vezetet, amelyet most átdolgozott for
mában terjesztenek a bizottság elé, 
ugyanis első alkalommal a 36-os bi
zottság az akkori rendelettervezetet 
levétette napirendről- Ez a rendkívül 
nagyfontosságú rendelettervezetet, ér
tesülésünk szerint, kimondja, hogy a 
zsidótörvény alapján elbocsátott al
kalmazottak közül senkit sem illet 
meg magasabb összegű végkielégítés, 
vagy nyugdíj, mint amilyet a fenn
álló jogszabályok megállapítanak.

Amennyiben ennél magasabb vég
kielégítést, vagy nyugdíjat állapítot
tak volna meg annakidején, a rende

let értelmében ezt vissza kell téríteni 
és ha ez már régebben is történt, az 
illetők kötelezhetők a visszafizetésre. 
Ha a végkielégítés, vagy a nyugdíj 
olyan összegű, amely a rendes köz
gazdasági szokásokhoz viszonyítva 
rendkívül magas, a közérdekeltségek 
felügyelő hatósága ezt az összeget le
szállíthatja.

A hatóság határozata végrehajtható 
erejű közokiratnak számít és a köz
érdekeltségek felügyelő hatósága az 
ilyen visszafizetendő összegeket be
hajtja a vállalatok javára. A kisembe
rek védelmére úgy intézkedik a ren
delettervezet, hogy nem lehet a havi 
300 pengőnél alacsonyabb nyugdíjakat 
leszállítani és nem lehet a havi 300 
pengős fizetésnél kisebbet élvezőket 
visszafizetésre kötelezeni, haezaoyagi 
romlásukat jelentené.

Belgrádban a jövő héten 
fontos eseményeket várnak

Jugoszlávia áldozatok árán is megőrzi békéjét

a wSTá<ti
tudáiitőiának telefonftleniéte

Belgrád, febr. 20.
Belgrádiban tavasz van, melegen süt 

a nap, az utcákon már húsvéti birkát 
árulnák, felöltő nélkül járnak a fér
fiak és tavaszi kosztümökben sétálnak 
a franciásan elegáns hölgyek. >1 £.

Az elmúlt napok nagy izgalmai le
csillapodtak, „a sötét rémihírek .elosz
lottak a köddel és a hideggel együtt 
A nap ezúttal jótékony hatással volt 
az idegekre is.

Nagy megkönnyebbülést okozott a 
bolgár-török megegyezés híre. Eleinte 
érthetetlennek tartották és mint nagy 
talány emlegették, de a részletek nyil
vánosságra hozatala óta megoldott
nak látják a problémát. Mint az egész 
világsajtó, Belgrád is megelégedéssel 
vette tudomásul, hogy Bulgária 
Törökország nem akar háborúba 
veredni egymással.

Ezzel
mindenesetre biztosítva van a 

Balkán békéje.
Ez volt eddig is a célja Jugoszláviá
nak és Bulgáriának és most már va
lószínű, hogy a görög-olasz háború 
elszigetelt jelenség marad. Egyelőre 
semmiesetre sem kell újabb bonyoda
lomtól tartani, bár azt senki sem tud
hatja, hogyan peregnek majd tovább 
az események és milyen fordulatok 
következnek majd hetek vagy hónapok 
múlva.

Mint említettem, a tavaszi napsütés 
eloszlatta a ködöt és az izgalmakat is 
Belgrádban. A jugoszláv áll*™  férfiak 
legutóbbi németországi tárgyalásait 
követő hivatalos jelentés — bár igen 
szűkszavú volt — eleget mondott. Két
ségtelenül igaz az a német közlés, 
hogy

a birodalom nem lépett fel semmi
féle nyilt követeléssel és a tár
gyalás tulajdonképpen csak köl
csönös tájékoztató eszmecsere volt, 
nem több a vélemények kicseré

lésénél
A lényeg a két ország viszonyának

és 
ke-

ÖRÖM
az ember élete.
HA réndes az emésztése / \

A délolaszországi 
hadizóna

Zürich, febr. 20.
Egy királyi kéziratban bejelentet

ték azokat az olasz községeket és vá
rosokat, amelyek hadizónának számí
tanak. Lényegében Nápolyiéi kezdve 
egész Délitáliát hadizónának nyilvá
nították.

Az USA egymilliós 
hadserege

Washington, febr. 20.
A hadügyminisztérium szerdán hi

vatalosan bejelentette, hogy az Egye
sült Államoknak 14 napon belül egy
millió főből álló hadserege lesz.

simulékonyabbá való tétele volt
Jugoszlávia pedig halad tovább 
azon az egyenes, nyílt úton, ame
lyet maga elé tűzött és amelynek 
legbiztosabb Iránymutatója a béke 

és a függetlenség megőrzése.

Ennek érdekében óriási erőfeszíté
seket tett és hajlandó komoly ál- 

.■-v.dozatokr?,, is. \ l|
Béke, — ez a jelszó és ennek a nagy 

óéinak a szolgálatában áll a jugoszláv'' 
kormány és az egész nép.

A legújabb belgrádi értesülések 
február 25-re, keddre vagy 28-ra, 
péntekre igen érdekes és a tengely 
szempontjából nagyjelentőségű ese

ményekről szólanák.
Arról azonban neon lehet semmiféle 
adatot megtudni, hogy ez a jóslat 
Európa melyik részére vonatkozik.

Szalay Imre

Légvédelmi 
óvintézkedések 
Ausztráliában

MetbWHme, febr. 20.

Faddon ausztráliai helyettes minisz
terelnök nyomban végrehajtandó szi
gorú légvédelmi óvintóriredéaeket ren
delt el Ausztrália területére. A ható
ságok az összes légvédelmi pincéket 
kötelesek azonnal felülvizsgálni. A vá
rosok világítási ellenőrzését technikai
szfiltbi^Qttságpk tánulipány ózzák. A 
lakosság köteles légvédelmi gyakorla
tokat ytagtnnj. , ■ i; ,, -r. ■,, ;,.

Légitámadás
Athén ellen

Isztanbul, febr.
Szerdáról csütörtökre virradó 

rfthén ellen kisebb légitámadás 
A Dodekanézoez, Rhodos és Leros el
leni pedig vasárnap este volt nagyobb 
légitámadás-

20. 
éjjel 
volt.

•WWW*

_ ballon- 
” ragián 

lódén*  és viharkabát 

Márton és Szász 
BAlvAny.utca 3. Címre figyelni.

Használt férfiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fisetek. Spiegel, Terée-kSrút 2. I. S.

Telefon: 224-842.

BALBA, ISKÍVÖRr 
divatos frakk, szmoking, kttlcsttn * P 
Viselt ruhák vétele. RÓTH KAROLT, 
VII.. Alrácfa-n. « T.: 224-751.

M A C H

TAXIGÉPIRÖ
villáiét óránkéin P 180. Tel.:

*83-601. 283-338.

Használtruháért ^nSéféért 
legtöbbet fizeti nk Sehmergel ruha- 
üzlet. Rottenbitler-u. 37. Telefon: 

428 283. Hívásra JSvínk.

VESZEK
szép tiszta Színházi Életet, Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket. 

Levélhfrásra házhog megyek.

Vörös Pál

és nemesség
tárgyában forduljon a «Herft!dikB» 
nemasségi irodához, IV , Gróf Károlyi- 
ntci 14. Stt. T.: 881—199, 184—644.

Még vehet régi írbtm 
remek pézsmahát- 
hasbundákat
Bécsi-utca B. fEaelótt KristóMér)

Gál Aiajosné
*» Guttmann Margit 
angol és frunela divst-svclonltó most 

IV., G«hmb-«. 8. II. 4. Antenna, rádió 
•xsttí eltüntet 
gnnanrvMtetU, Marjai 127-480.

Válasszon fapont 
hozott anyaghoz 
Ferda Manyinál

TRIUMPH ‘Sff-
Bpest, VIL Akácfa-ulti. I. M22-C2Ó
OVS:

irégépkólcBÓsgée 
havi 1O pangóért 
FARKAS PÁL irógépválUlItáuát. V., 
Vilmos csássár-4r 17. Tel.: 117-W1.

NSirnha szabászatra S Mi alatt 
tökéletesen negtúmmn. Telefon;

Takarításért lakást kérés gyér- 
melrtelen hieespár negtayeffiál, Jó 
bieCnyitvánnyal. Födorné, IL Hálása- 

utc» 8.

2 soros £77?:?
Wlesífcóee óriási rálaeetékban. 
SSbeetyék. VI Király-e. 60. T:«6-6t1

MIMA VI«V fi S 
téli fágynéetes alfte *0  kg. bruttó 
súlyban kőtárban, poétán utánvéttel 
lt.~ P. B. reotll 10.— P. Ingher

Mujer Kökényes, Kárpátalja.

2 áii. kényelmes fotel 
egyéb útik bútorok elényöoeu kapba- 
Mk RflUMMtiBgMól, Deák-tér 4.

KAr»U*a  háuakhoj legolcsóbban
M**lk«»üt.  Saabé, Viola-atea 84. aa.

• HárfotfigyclóoéL
KMHMdttÁau*  avvair/MktAM ■Ülte- ác 
gépírónő azonnal felvétetik. Weaee» 

lényi-ntca 29. TI 9.



j LAPZÁRTA r----------—
Ha Sapán megtámadná 

HalBand-Bndiát.. „
Zöld Csillag — a detektív- 

regények áldozata
Washington, febr. 20.

(NST.) Hull külügyminiszter Hali
fax lord angol nagykövet, Cr.sey 
ausztráliai miniszter és Loudon, Hol
landia képviselőjének megbeszélésén 
állítólag Japán aggodalommal várt

síngapor&i támadásáról tárgyaltak. A 
hírek szerint amennyiben Japán 
Hol!and-Indiát anélkül támadná meg, 
hogy egyidejűleg Singapore ellen is 
vonulna, Ausztrália automatikusan 
beavatkozna a háborúba Anglia olda
lán és Japán ellen.

Békés nyilatkozatot tett
Japán washingtoni nagykövete

Washington, febr. 20.
(Német Távirati Iroda)

Nomura, Japán új nagykövete az 
Egyesült Államokban, első sajtóérte
kezletén kijelentette, hogy el kell ke
rülni a háborút az Egyesült Államok 
és Japán között. Rámutatott arra, 
hogy ebben az irányban a kezdemé
nyezésnek az Egyesült Államok ré
széről kell kiindulnia. Jelenleg nincs 
olyan kérdés, amely a két államot 
háborúba kényszeríthetné. Japán gaz
dasági eszközökkel békésen igyekszik 
terjeszkedni dél felé 6 minden lehetőt 
megtesz arranézve, hogy az erőszak 
alkalmazását megakadályozza.

— Nem tudom határozottan kijelen

Az Osztálysorsjáték 
mai nyerőszámai 

ftyprt: 55800 -/• o S p *

pengőt 
pengőt 
pengőt 
pengőt

nyert: 58565 
nyertek: 26526 
nyertek: 17683 
nyertek: 34561 
nyertek

38005
84469
54722

10210 25671 27943

nyertek: 163 8247 34127 47430

nyertek: 10963 12161 14105
78558

20.000 pengőt
10.000 pengőt

4000
3000
2000
1000

34354 67316 ■
800 pengőt

82611
6'00 pengőt

24270 41001 47105 50174 66137 70558 76647 
83905 84105

509 pengőt nyertek: 8793 16240 25225 26330 
32540 32725 41131 55910 61350 69828 74127

300 pengőt nyertek: 2054 2737 2777 4900 
8366 9042 11446 
18546 
41755 
45850 
70466

teni — mondotta Nomura — hogy Ja
pán programjának kereteiben nem 
alkalmaz-e majd erőszakot, de japáni 
részről minden meg fog történni, 
hogy ezt elkerüljék.

A japán—német—olasz szövetséggel 
kapcsolatban a jlagykövet kijelen
tette, Japán a csendesóceáni bé'té' 
fenn akarja tartani e ezért a szerződés 
megkötésénél nem gondoltak az Egye
sült Államokkal való háborúra. Japán 
részről azt hiszik, hogy az Egyesült 
Államok Németországnak nem fog 
nyíltan hadat üzenni s így nem kerül 
sor a háromhatalmi egyezményből 
Japánra háruló kötelezettségének tel
jesítésére. (MTI)

Néhány héttel ezelőtt vakmerő 
rablótámadás történt Zuglóban, a 
Kalossai-éit 36. szám alatt. Egy idős 
házaspár, Schcjt István és felesége 
lakik a. kis családi házban. Késő éj
szaka kopogtattak az ajtón. Amidőn 
Sehejt István felnyitotta, fekete álar
cos férfi rohant be a lakásba:

— Senki se moccanjon, mert min
denkit megölök! — kiabálta, azután a 
hálószobába szaladt, mint aki egészen 
otthonos a lakásban és az éjjeliszek
rény fiókjából kivette a töl’ött revol
vert. Akkor különböző fényére*  'sek
kel 100 görgőt zsarut 1;' a h^-f'sph'- 
tól. majd ' ’ .-edve a revolverből a töl
tényeket elment kült.

N-o- öpu folyt a rendőri nyomozás, 
amidén Sehejtck ,,Zöld Csillag" alá

írással névtelen levelet kaptak és ab'« 
bán az ismeretlen bandita újabb pénzt, 
aranyórát és ruhákat kért tőlük. Az 
Aréna-út sarkán kellett volna átadni 
egy küldöncnek a kért holmikat és 
halálnak halálával fenyegette meg a 
házaspárt a zsaroló, ha rendőrségnek 
jelentést tesznek. Ez azonban nem kö
vetkezhetett be, mert mára virradó 
éjszaka a Zöld Csillagot, a vakmerő 
rablót sikerült kézrekeríteni. A rend
őrség az ismerősök között kereste a 
tettest és így jutott el Junge Béla ci- 
péezsyg'J személyéhez, aki otthonos 
volt S.fhejtck házában és aki a táma- 
dis ittú.i nymntalnnnl eltűnt. Az éj
szaka barátnőjénél elfogták a Zöld 
Csillagot. Kihallgatásakor elmondotta, 
hogy ponyvaregények hatása platt 
követte el a bűncselekményeket.

638 726 795 792 803
1025 C62 676 148 2(7

041
561

064 674 677 2609
386 406 436 442
821 827 81 911 9
303 364 872 389
642 734 755 811
108 115 149 179
557 574 599 746

5t107 102 1 13 15
507 569 574 594
817 823 847 849
148 149 196 326
641 686 7C0 727
875 877 897 927

907
412
167

618

953
509
170
635

Ma véget ér a kormány 
gazdasági 

programmjínak vitája
A kormány gazdasági programja 

feletti vita ma befejeződik és Remény i- 
Schnellcr Lajos pénzügyminiszter el
mondja záróbeszédét. A képviselőház
ban a gazdasági program vitája előtt 
a 36-os országos bizottságba gróf Beth
len Lászlót, vitéz Lukács Bélát és vitéz

SHKBBSZSSamem——--------------

Teleki Mihály gróf volt földmívelés- 
ügyi minisztert választották be. .

Egytálétel 
az angol vendéglőkben

Newyork, febr. 20.
(Német Távirati Iroda) 

Niat. Londonból jelentik, az angol 
élelmezési minisztérium elrendelte, 
hogy a, jövőben az angol vendéglőkben 
csak egy, tál ételt szolgálhatnak ki.

974 990
529 694
207 316
713 757

201 236 242 288 299
799 879 Síi 898 899 

>1 213 242 251 340 389
628 689 698 726

010 930 983 6016
464 468 477
763 794 801
7001 121 275

507 531 554 628 713 731 769 804
058 073 127 402 414 421 444
716 752 761 791 837 910 957 991 9011

345
758
970

479
839
281
879
541

93tl
390
746
073
579
853
347

8011
569

995
633
319
783
2'94
607
075
543
937
483
790
122
639
857
356
019
705
070
622

717 810 812 894 934 954 960 967 980
124 133 137 153 165 277 286 366 374
501 538 544 785 863 892 961 989 11123
244 263 335 437 444 534 601 623 726 759
966 992 12055 140 144 168 253 254 265

398

5S1 683 7C9 820 845 890 972 974 29062
14-3 165 190 231 252 277 346 469 442
686 789 199 800 843 834 936 967

30687 113 274 320 324 4C2 517 531
575 eOÓ éÖÍ 0^0'7'19'723 728 '■877”- 879
917 31012 046 C77 230 229 291 300 399
504 582 597 IÍ15‘,6Í8‘,685 728 780 '824 'EH07
243 264 305 328 371 394 397 485 515 524
588 613 636 690 716 731 734 772 924 971 
33048 054 111 135 226 272 285 286 311 477
502 573 594 656 834 852 876 907 SÍ 3 867 34020 
C64 130 224 210 281 308 363
443 507 508
790 810 876
386
800
409
702
364
38012 044 055 066 083 105 373 410
644 790 912 958 997 39016 064 075
290 321 388 402 451 476 482 501 508
781 853 878 920 993

40031 .098. 109 206 275 357 365 374 
536595 600 629 661 668 679 753 8?9 
915 934 957 41005 029 052 066 
258 363 385 ■ 409 473 481 490 
759 824 853 873 885 902 925 
42022 064 1.30 151 274 497 543 
730 
322 
934 
229 
828 
227 
596

190
5'19

128 
66;

532
880
437

571
908
446
148
568
987
481

4S6 523 538 540 507 600 617 678 709 749 797
.24 360 369 374 422 496 504

640 6J2 CM 767 832 892 997 6.005 044 053
080 032 063 2,04 237 220 231 322 4'38 494
545 W6 70j 767 793 816 818 869 830 901 906
953 6ÜCÓ0 618 019 126 139 145167179180 221
498 #3 6. 8 654 708 741 753 763 802 830 846
917 987 64038 061 173 197 £09252 3241 89 473 
557 584
117 140
644 C55
438 4S8
750 872
318 365
796 899
175 262
714 813
490 494
899 901

61Í.&3 <13 082 143
518
LŰ5
503
912
471
86á
481
047
.'35
353
734
225
785
168
698
476
870

70018 033
657
512
224
622
173
-152
083
401
850
260
869
299
023
437

458 523
238 292
688
162
657

123 413 422 49
746
272
763
200
624
226
959
5'9

654

513 536 574 623 685 686
879 908 5086 131 142 181
618 681 695 727 746 769

856 36059 072 100 159809
452 474 486 488 520 562 586
823 941 950 37069 117 141
521 535 573 623 653 717 785

tn

36923
43053
58495
82947

17115
37275
44334
63257
87171

18531
40053
45332
66994

720 737 792 832 856 943 957 22005 006
128 188 253 315 326 435 467 502 665 688
866 939 977 23025 064 142 151 206 208
438 541 573 589 608 659 690 708 722 728 664

110
410
963
609

404
972
487
990
518

16485 16663 16672 
I 24499 27097 
! 42460 42594
I 53931 54765
> 80209 81416

24263
42232
50268
77715

Kiadja a .8 Órai Újság Lapkiadó Rt Szer- 
kesztőeég: Honvéd-n. 10. Tel.: 11-53-00. Kiadó: 
Andrássy-út 4Í. Telefon: 22-4? 32..22-42 33, 22-42-34.

19209
41798
48573
75692

175 pengőt nyertek: 37 102 121 231 246
256 326 335 355 388 399 401 527 533 573 609

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

+4°

774
340
979
271

831

185
587
195
877
474 
22'
5 -9

594 693 726 & 6 865 905 927 65046
281 289 322 432 433 435

6.5 715 745 757 890 66083
513 516 589 600 608 645

925 S30 67000 C68 111 139
423 489 538 598 600 650

842 887 Ó93 967 68042 056 092
320 404 430 456 478 488 653

818 893 929 937 977 69130 330
506 511 521 526 530 545
939 947

200 228 241 288 293 333
818 S84 994 71046 090 138
570 734 932 72006 018 019
239 245 .268 4G7 512 532

811 827 900 936 948 73153 114

674

435
149
027
561

Ködös 
enyhe idő

502
029
711
084 135 224 249 255 273 325 443 537 546
625 662

10043
415 422
192 243
761 817
302 507 589 635 680 694 751 890 915 925 945 13092 
095 101 147 230 258 324 401 410 455 479 539 564 
571 583 737 749 785 822 836 839 877 942 977 986 
14070 073 152 198 285 310 377 401 612 614

677 714 770 786 883 911 833 974 15119 
183 185 206 254 283 300 346 398 401 
537 577 643 672 740 782 860 906 907 
16025 031 110 199 376 404 407 486 
518 534 586 615 673 727 740 937 965 

17067 144 201 212 215 287 332 373 409

718
218
C68
151
686
426
767

A nyugati-délnyugati légáramlás uralma 
továbbra is enyhe időt biztosít, de újból 
sokfelé lesz köd és eső, ami az erőitelje- 
sobb felmelegedést akadályozza majd. . Rö
videsen csapadékosabb időre van. kilátás. 
Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen- 
tése: Élénkebb szél, több helyen köd és eső, 
a hőmérséklet ma nem változik, holnap va
lószínűleg emelkedik.

661
181

Az új gázárak
Budapest Székesfőváros Gázmüvei a gáz 

és koksz árát — a külföldi gázszén több, 
máit 50 százalékkal történt megdrágulása 
következtében — felemelte. Ennek alapján 
a gáz köbméterenkénti ára 20 fillérről 25 
fillérre emelkedik. A. kedvezményes ház
tartási árszabást élvező fogy asz toknál a 
föfogyásztós új egységára ugyanénak 25 
fillér, a túlfogyasztásé pedig 15 fillér köb- 
méteraioként. Az ipari fogyasztók, részére 
a Gázmüveik a magasabb egységárból az 
eddigi százalékos engedményeket bizto
sítja. Az új egységárak esaik a következő 
leolvasással megállapítandó fogyasztásnál 
lépnek életbe.

620
144
470
984
511
992
560

604 642 701 730 764 770 7 95 941 1 8052 065 178
192 204 205 319 336 354 496 559 576 648 841
848 864 923 931 943 19152 161 215 223 289 347
386 407 549 643 667 702 826 747 823 870 931
934 943 970 973

20008 033 176 179 253 280 329 410 421 432 537 
642 664 693 703 736 761 859 906 982 21012 
097 099 114 136 146 230 248 307 404 406 603 
649 
073
838
362
857 897 937 966 989 24034 039 057 095 120 
238 445 468 473 558 597 723 737 748 753 761

618
021
639
031
779
342
785
130_______________________ — ...
770 894 25007 149 279 291 292 332 342 375 377
441 546 580 585 591 597 608 735 755 817 885 947
998 25130 143 178 243 291 342 557 596 695 729
769 823 873 909 27036 143 179 240 296 321 472
489 499 514 703 745 803 867 876 976 28051 982
175 S15 228 286 327 354 397 406 449 500 526 562

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

898 915 949 980 43032
386 486 564 571 582
981 44035 052 061 064
319 519 543 642 698

850 8G2 890 891 951 15049
254 327 340 357 432
615 630 676 698 701
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950
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602
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725

449
842
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726
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769 785 914 923 47035
434 481 512 548 566
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242
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49075 092 118 190 282 631
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213 238 343 348 413 426
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669
966
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469 518 582 643 786 793 826 943 946 54023 053
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488 526 544 609 639 665 702 829 872 873 904
918 960 55014 015 021 029 061 100 114 125 158
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664 669 733 802 911 926 967 995 56069 117 145
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822 ... ..j ___________ . i , ....
345 479 489 514 553 576 694 695 739 779 859 906
919919 58004 010 008 082 239 263 265 299 310 337
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897 959 59188 214 275 336 386 417 504 579 598
639 726 758 832 838 848 964

60037 046 074 076 (*0  200 318 386 »4 459
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424
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602
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448

693 783
542 543
231,235
674 751
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457 509 538 668 690 778 854 935 974 74083
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418 424
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950
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304
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966 76024 056 059 065 113
382 417 448 456 545 561

727 729 814 878 879 77072 157
577 585 650 653 741 860
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538 583 588 803 826 873 884 888 937 940 952
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462 484 546 63'4 672 673 763 795 822 9'6 86111 
120 172 192 219 223 243 246 258 273 365 391 399 
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804 821 939 994 81042 091 147 150 218
255 347.477 486 594 603 631 637 670 685
702 706 966 971 82008 019 196 237 4?6
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256 265 272 331 332 359 4"0 499 527 5"8
686 708 779 820 825 896 908 911 921 977 

84059 066 087 173 242 317 354 375 411 481 
638 654 680 696 698 792 805 808 935 994

770
220
690
488
250
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997 999

♦
A húzásról a gyorajegy- 
bankház sorsjegyf őárusító 
adja ki. — Az ötödik osz-

Felel "eeég nélkül.
zéket Ilemblnsky B.
(Zsigmond klr.-u. 8) _ .... .... __ ____
tály búzásai folytatólag február 21., 31., 25., 27. 
és 28-án, máreins 3., 4. és 7-én lesznek.

Az ötödik osztályra sorsjegyek még kaphatók

BENKÖ BANK' R.T.
...

Budapest, Andrássy-út 56. Telefon: 128-647-

Nyomatott a fóliás Irodalmi és Nyomdai g.-t. körforgógépein, tfelelöe: Qyöry Aladár igazgató.)

... < a


