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>9A némef diplomáciai sikert most már 
csak katonai sikerré kell kiszélesíteni"

fö&/©»WtaStósí

Berlin, febr. 19.
A joguszláv államférfiak németor

szági látogatását és a bolgár-török 
megegyezést Berlinben a német diplo
mácia sikerének tekintik, amelyet an
nál inkább értékelnek, mert, minden’ 
féle- aagoi és amerikai xavarási törefc- 

‘vések ellenére a kellő időpontban jöt
tek létre.

A német lapok valamennyien azt ír
ják, hogy a bolgár-török megállapodás 
nagy csalódást okozott Angliában. A 
Berliner Börsenzeitung megállapítja, 
hogy : -

Szófia és Ankara megnemtámadási 
szerződése nemcsak lehetetlenné 
teszi a görög eset megismétlődését 
a Balkánon,, hanem biztos alapot 
.aj-njt.arm, hogy A jövő fejlődésé

ben Törökország te « ■tengelyhatal
mak elgondolásának megfelelő sze

repet játszhat.

Noha az európai meteorológusok 
még nem bocsátkoznak időjóslásokba 
a tavaszt illetően, mégis azokon a he-, 
lyeken, ahol a. háborúra való tekintet
tel hivatásszerűen foglalkoznak az 
időjárás várható alakulásának kérdő*  
sévél, valószínűnek tartják, hogy eó- 
ben az évben különösen korai tavasz

szál kelt számolni. Ennék folyomá
nyaként feltételezik, hogy

az idén az offetnzíva korábban 
kezdődhetik meg, mint 1940-ben.

A Balkánon való megbékélés követ
keztében Németország déli oldala tö
kéletesen biztosítottnak látszik és most 
már cisak arról van szó, — mondják 
német tájékozott körökben — hogy 
a német diplomáciai sikert katonai si
kerré szélesítsék ki.

O. B.

légierő bombázza a bogyiszlói

Dimavecsénél a víz visszalérí medrébe
Á Magyar Távirati, Iroda jelenti:. '
Vitéz Bonczos Miklós belügyi ál

lamtitkár, a dunai árvízvédelem kor
mánybiztosa, a Dunán keletkezett je
ges árvízzel kapcsolatban kedden tör
tönt eseményekről a következő tájé
koztatót adta, ki:
. ,-ú- Dunavecse—Dunaföldvár közötti 
Jegtorlasz, amely az Apostag alatti 
sorozatos gátszakadást előidézte, ked
den az esti órákban elvonult és

a dunavecsei víz rohamosan le
apadt annyira, hogy este kilenc 
Órakor már 552 volt, vagyis Duna- 
teesénél a víz visszatért a folyam 

medrébe.
Lnnék természetes következménye, 

°gy az apostagi gátszakadásokon át 
f v*ZIiek az árterületre való beömlése 

az árterületet veszélyeztető 
íztömeg tehát ezeken a gátszakadá- 
'°n át tovább már nem szaporodik. 

. Az ártéren lévő víztömeg a terepezin 
& ®®e irányában vonul a töltésezakadá- 
. ,^t°l délre fekvő területen lefelé és ez 
k,°, „sz®rint helyenkint már elérte a 
^;s/c°rös—-fenZocsai szárnyvasút vonalát, 
fel? víztömeget lefelé vonulásában 

tartoztatni szándékozunk. Ennélfog. 
rX^nne’^ ,a.vasútvonalnak az áteresztői 

■' oen eltömettek, részben eltömésre 
el°£eszittettek.

a megindult jégtömeg a 
átvágás alsó harmadában 

f a vei® vonult árhullám

a kritikus árvízi helyzet a Duna 
mentén lefelé tolódott.

ital a veszély az Ordas—Foktő kö-
■ • ■ 

zötti Duna-ezakasz mindkét oldali 
töltéseit fenyegeti. Minthogy a jég
torlasztól lefelé lévő Duna-szakaszról 
a jég Mohács felé elindult, aminek 
következtében a jégtorlasz alatti Duna 
jégmentes lett, intézkedés történt a 
jégtorlasz szétbombázására.

Miután a Meteorológiai Intézet azt 
jelentette, hogy a Duna déli szakasza 
felett az időjárás tiszta és napfényes,

a légierők kötelékei elindultak a 
bogyiszlói átvágásban lévő jégtor
lasz bombázására és a bombázást 
a Karászi-fok magasságában kez

ai f^ivalalos jelentés
A Magyar Távirati Iroda munka

társa az árvízvédelmi kormánybiztos- 
ságon szerdán reggel a következő tá
jékoztatásokat kapta az árvízi hely
zetről:

Szerdára virradó éjjel a kalocsa— 
kiskőrösi vasútvonalon a Negyven
szállásnál az egyik 13 méter nyílású 
vasúti áteresz betöltését a közerő meg
kezdte A reggeli órákban a maomér' 
csatorna hiújánál az eltöméseket a víz 
sodra áttörte. Szerdán reggel 9 órakor 
Kalocsáról érkezett jelentés szerint

a vízórádat szerdára virradólag
Kalocsát három o'd .Írói kö. ii vette, 

úgyhogy csak a Baja falé vezető út 
szabad.

dik, amely pont alatt a Duna már 
jégmentes és innen kezdve felfelé, 
egyenkint dobják le bombáikat 
olyképpen, hogy a jég mindig 
alulról szakadozhassék és a sza

bad vízfolyásban távozhassák.
Ezúttal is felhívom az érdekelt Duna- 
szakasz mindkét oldalán tartózkodó 
lakosságot és a védekező műszaki és 
karhatalmi alakulatokat, hogy a bom
bázógépek megjelenésekor nyomban 
fedezéket, keressenek és vonuljanak a 
védőtöltés mögé.

A Sió-torok fölött torlasz van. 
Nem tud megindulni.

Felette a vízállás 770 centiméter. A 
környékén nyúlgátakat építenek, hogy 
a töltést át ne hágja a víz.

■ Akasztónál éjjel 1 órakor a főgátat 
áttörte á víz és a község laposab
ban fekvő részein ihintegy 140 

házat elöntött.
■ ■: - ;. .: ■:

Gádorról Géderlakra Vezető műúton 
körülbelül 80 centméteres magasság
ban ömlik át a Soltról leszakadt vad
víz. A töltés zavaros vizet ereszt át a 
Duna felől. A jég Foktő környékén 
összetorlódott.

Kedden délután BócsánáZ Szöcs-tó 
gátja megrongálódott és a víz Bocsa 

község határára zudult. Bocsa község 
belvize mintegy 70 centimétert emelke
dett. A község tanyavilága nagyrész- 
ben víz alá került Ez idgr szerint mint
egy 10.000 hold áll víz alatt. Több ta*,  
nya lakosságáról nem érkeztek hírek. 
A tanyák csak csónakokkal közelíthe
tők meg. Hozzávetőleg a tanyákon 150 
ember tartózkodik.

Z! földmívelésügyi 
minisztérium 

felenlese
A földmívelésügyi minisztérium víz

rajzi osztályának ma reggel kiadott 
jelentése szerint a Duna jege két he
lyen, a Dunaföldvár és Bölcske kö
zött megindult, azonban a bogyiszlói 
átmetszésnél megakadt. A jégtáblák: 
itt nagy torlaszt képeznek.

Hartától a Sió torkolatáig mintegy 
4# kilométer hosszúságban áll a jég.

Apostagnál javult a helyzet, s a víz
magasság csökkent A lecsúszó jég 
különösen Paks környékén okozott 
erős árszintemelkedést. Ma reggel. 
Pálosnál 768 centiméter a vízállás, teg
nap óta 155 centimétert emelkedett, 
ami 13 centiméterrel több a tavalyi 
tetőzésnél.

A veszedelmes szakasz a Harta és 
a Sió torkolaa között támadt, azon
ban, remélhető, hogy a gátak kibírják 
a hatalmas víztömeg nyomását és 
emint a jég megindul, a veszedelem 
elmúlik.



LONDONI KÉPEK
Most, « :rendszeres német bőmhatára adá

sok idején, gok gondot okos Londonnak a 
hajléktalanok elhelyezése. A hatóságok kf- 
méiletlehűl elrekvirálnak lakásokat vagy 
lakásrészeket, így Lady Leigh, az ismert 
arisztokrata hölgy Grosvenor-téri palotá
jában öt menekült lengyel zsidót helyez
tek. ei. Nagyszerűen élnek, lakájok; szaka
esők állnak rendelkezésükre és légiriadó 
©setén modern kényelemmel berendezett 
óvóhelyen kereshetnek menedéket. A len
gyel zsidók nagyon meg is vannak elé
gedve, de nem így Lady Leigh, aki, mint 
az egyik angol lap megírja, elsősorban 
inkább honfitársain szeretett volna, segí
tem.

♦
A FlacktVell Heath golf klub egyik ifjú 

tagja beállt a Horné Guard néven, ismert 
. honvédő szervezetbe. Amikor egy este elő
ször küldték ki őrszemnek, a kerületi fel
ügyelő ellenőrző körútja során őt is felke- 
rejte. Az ifjú Honié . Guard harsány han
gon kiáltott .rá: „Állj! Barát, vagy e’len- 
ség!" Erre a furcsa felhívásra a kerületi 
ellenőr, akiben van humorérzék, zordonan 
így válaszolt: „Ellenség!" „Hej, azt a te- 
remburáját, — kiáltott fel kétségbeesetten 
az őr, ~ most aztán mondja meg, mit csi
náljak! Én, kérem, új ember vagyok, ne 
tessék velem ilyen rossz tréfát csinálni."

♦

A francia partok közelében lévő Csa
torna-szigeteket mindjárt a francia össze
omlás után megszállták a németek. Ezek
nek az angol szigeteknek lakói közül most 
sokan Angliában tartózkodnak és sokáig 
nem hallottak hírt otthonmaradt hozzátar
tozóikról. A Vöröskereszt azonban keresz
tülvitte, hogy ezentúl tiizszavas családi le
veleket lehet küldeni a Csatorna-szigetek
re. A leveleket repülőposta viszi Génibe és 
onnan a nemzetközi Vöröskereszt-bizottság 
továbbítja.

Az angol demokrácia, legújabb diadala,: 
,-hogy egy szépséges,• fiatal arisztokrata! 
hölgy. Sir Normann Orr Iswing tábornok 
leánya, Jean jegyben jár egy „közönséges" 
londoni rendőrrel. Nemsokáa-a megtartják 
az ieaküvőt is. A regény úgy kezdődött, 
hogy a rendőr észrevette, hogy a szigorúan 
előirt elsötétítés ellenére is fény szűrődik 
ki a Charing Cross Station egyik magán
palotájából. Bekopogtatott, mire egy mo
solygós, bájos fiatal nő nyitott kaput. Jean 
kisasszony volt. A rendőr és az ifjú dáma 
hosszabban elbeszélgettek s annyira meg
kedvelték. egymást, hogy ettől kezdve 
gyakran találkoztak. A történet vége sze
relem, amelyet, íme, most házasság fog 
mentesíteni,

♦
Az angol hadseregben, d« természetesen 

csak segédszolgálatos beosztásban, nőket 
is felhasználnak. A hadveaetőség három 
(hölgyet hadikitiintetésben részesített az 
ellenség előtt tanúsított bátor magatartá
sukért, Ezek; Joan Mortimer, a magas, 
karcsú, kékszemű, barnahajú „őrmester", a 
másik Elspeth Henderson a magas, Tizian- 
vöröshajú „tiszthelyettes". Mindkét hölgy 
25 éves. A harmadik kitüntetett Helen Tur- 
ner „őrmester", a 48 éves dáma. Mindhár
man még a franciaországi, hadjáratban ér
demelték ki a kitüntetést.

*

A greenwichi városi tanács szállodát 
rendezett be aa árván maradt férjek szá
mára, akik feleségüket és gyermekeiket a 
veszélyes zónából vidékre küldték. A szál
loda lakói heti 24 és fél shillinget fizetnek. 
A városi tanács olyan figyelmes volt, hogy 
á szállodát egy Mrs. Davie nevű idősebb 
özvegyre hízta, aki kitűnő háziasszony hí
rében áll. Mrs. Davieré hárul a feladat, 
hogy az elárvult szalmaőzvegyek otthonos

Puhlmann-tea
• 4őh5gí«» éáyMti, o nyílkát elíjé 

Jélékeny hátúié v«n e töd Őrsi 
BreSIti MMÍsMi *

*hden gyógy mrtárban kapható!

FERENCJŐZSEF
KESERÜVIZ

kényeiméről gondoskodjék és Mrs. Davis 
a szalmaözvegyek egyhangú tanuságtétele 
szerint valóban anyás szeretettel látja el 
nehéz feladatát

*
A londoni utcákon most gyakran lehet 

..találkozni csinos, elegáns fiatal nőkkel, 
akik nagy, nehéz le vél táskát hordanak. 
Ezek & hölgyek London új háborús levél
hordói. Az angol fővárosban a karácsonyi 
nagy forgalom idején kisegítésképpen ál
lították őket először munkába, azonban 
a posta személyzetéből olyan sokat behív
tak katonai szolgálatra, hogy most már a 
Icvélhordók nagy részét állandóan nő.k..,he- 
lyettesítik. Egyes angol vidéki városok
ban már jóval London előtt kezdők alkal
mazni a nőket erre a postai szolgálatra.

Az illetékes angol hatóságok és az újsá
gok már többször figyelmeztették a lon
doni taxisokat, hogy kocsijaik tetejét ho
mokzsákokkal védjék a felrobbanó bombák 
szilánkjai ellen. De éddig minden ilyen 
felhívás hiábavalónak bizonyult. A taxisok 
sehogysetn tudtak a homokzsákokkal meg-

NRGY NRPOK, 
KIS J1IREK

A február lá-én végződött héten az an
gol és szövetséges hajóürveezteség 29.800 t 
volt, — jelenti London.

Dán nemzeti tanács alakult Londoniban.
Tilos zónák lesznek azok az amerikai vé

delmi övezetek, amelyeket a Karaibi ten
geren s a Csendes-óceánon az Alaszka— 
Guam—Midway vonalon jelöltek ki.

Umbertü olasz trónörökösnek felajánlot
ták a vezérkari főnöki tisztséget: MliMí'átfe1 
Iia első marsall ja címet.

-tijAciflín posta ud:yarMsság3,....TiJágréknHÍCtt: 
állított fel, jelenti a berlini Magyar-Német 
Sajtó- és Képszolgálat A postaigazgatóság: 
ugyanis 3240 postai küldeményhez udvarias 
mentegetődző lovaiét mellékelt amelyben a 
kézbesítésben mutatkozó késedelemért a kö
zönség elnézését kérte. A mentegetődzésro 
mindenesetre volt is oka, mert a küldemé
nyek nagyrészt a múlt év júliusában és 
augusztusában, kerülitek postára.

Fogatlanul töltötte égész életét Jan Pro- 
daska 35 éves escheni cipészsegéd, mert 
mindezideig egyetlen foga sem" nőtt ki. 
Ezzel ellentétben Anna Lorenz rannai asz- 
szonynak most, 75 éves korában harmadszor 
nőttek új fogai.

Az angliai német légitámadások követ
keztében január folyamán hivatalos lon
doni közlés szerint 1502 személy vesztette 
életét. A sebesültek száma 2012 volt.

Szuez ellen és a szuezi csatorna ellen 
kedden ellenséges repülőtámadás történt.

A Trebeshinj-hegységben heves és véres 
harcok folynak Albániában,

Az erltreai Keren ellen állandó nyomást 
gyakorolnak az angolok.

Newyork államban honvédelmi bizottsá
gokat alakítanak.

Kufra (Kufara, El Kofra) oázis-csoport 
a líbiai sivatag déli részén Fezzantól ke
letre' 17.824 négyzetkilométer területtel (na
gyobb, mint Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Jász- 
Nágykun-Szolnok vármegyék együtt), A 
legnagyobb oázisok: Kebabo, Taizerbo, Zi- 
gen, Bu-Zeima és Erbena. A lakosok a 
szenussziak fanatikus mohamedán szektá
jához tartoznak. Legnagyobb helységük 
Dzsof, a Kebabo-öázieon.

Az amerikai Generál Motors autógyár 
áttért a géppuskák futószalagom. való tö
meggyártására.

Abesszíniában a Taaa-tótól délre Tange- 
lánál (Godzsam . tartomány) a Tanától

barátkozni, úgyhogy más megoldásra kel
lett gondolni. A taxik s áltálban ^minden 
autó nagy ellená.llóképessé,gű acéllemezt 
kap, amelyet majd a kocsik . tetejére fog
nak felszerelni. ’

♦
St. James’s Lyre címmel jelenik meg' a 

londoni légvédelmi óvóhelyek hetilapja. Az 
újság mindössze két lápbóráll és homály
ban. is jól olvasható nagy betűkkel, -nyom
ják. •

■ *

Az egyetlen nő, akinek az angol tengeré
szet kötelékében tiszti rangja van, Bew- 
castle kisasszony.-" Mint orvos-hadnagy te
vékenykedik. De beosztása már teljesen nő
nek való foglalkozás. Az ő feladata ugyan
is, hogy vigyázzon, a-tengerészeti -segéd- 
szolgálatra beosztott nők egészségére.

. ... .... . .... . ♦
A londoni könyvpiac érdekes eseménye, 

hogy megjelent Wodehousenak, az ismert 
humorista - írónak egy új könyve, „Quiek 
Service" címen. A könyv hamisítatlan wo- 
dehousei humorral íródott, s külön érde
kessége a könyvnek, hogy írója még most 
ia német fogságban van. Wodehouse-t, mint 
ismeretes, Franciaországban érte a német 
előretörés és a németek internálták. Wode- 
house most Németországban egy angol.,ha-. 
difogolytábor könyvtárosi teendőit látja el.

északra, a gondari- úton, délen- pedig 
Rudolf-tó környékén áll a harc.

Az olasz főhadiszállás 258-ik közleménye 
szerint az olasz Szomáliái hátvédcsapatök 
a kikötő teljes használhatatlanná tételé után 
kiürítették Kisimaio támaszpontját, de a 
szakaszon folyó harcok még tartanak.

Egy napon halt meg 8Ü éves korában két, 
ikernővér a . thüringiai Mühlhausenben. 
Mindkét nővér a sokgyermekes anyák arany 
érdemkerosztjenek-birtokosa volt. Az egyik
nek 9, a másiknak 10 gyermeke volt. .. ,

A brit hadsereg legkisebb katonája két-' 
ségteienül Hart Massey, a kanadai, brit- 
főbiztos fia. A'liliputi katona 137'centi-:, 
méter magas, testsúlya pedig 34 kilogram.,. 

aki lelkes sportoló és kétij 
évvel ezelőtt derekasan szerepelt Oxfordi 
reKattacsdpatótetófe az angol légi haderői 
kötelékében tiszti rangot... viseh - - •

Akkumulátoros tehergépkocsik-s személy
autók fogják jórészt ellátni eztán Bécsbeú 
a szolgálatot, hogy a benzint és az olajat 
kíméljék.

Meglátogatta a keletafrikaí fröntöt áz 
aostai herceg, Etiópia alkirálya. Tárgya
lást folytatott Mogadisuban és az azóta, 
kiürített Kiszlmalóéban a katonai és pob 
gári hatóságokkal, majd- repülőgépen visz-; 
szatért Addisz Ahebába.

Az essen! szücsüzemekben bundákat varr
nak a Norvégiában állomásozó német csa
patok számára.

örvendetesen emelkedett a születések szá
ma az Észalkamerikai Egyesült Államok
ban. Newyorki lapjelentések szerint 1940- 
ben 2,350.000 gyermek született, vagyis 100 
ezerrel több, mint 1939-ben.

A föld legnagyobb higanytelepét fedezték 
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TOMBOLD SIKER | 
OÜNACORSO ■ 
ANIA SULI !

HIGÚFÉSZEK

eiyw" C outi Dániai államéi
Vn.» Dohány-utca 42—44

2-ig nyitva I
Varfas Antal énekel

Úri vacaofá* 6

IFJÜSSZONY VENDÉGLŐ
VI., Csengeri-a. 29 T.; 221-468. 
Elsőrangú se ne. Kitűnő konyha es.o 

Ö-2-ig nyitva.

Azt alkarja, 
h&inánsé^!.

Hirdesse helyiségét a 8 Órai Ulság 
99Hol szórakozzunk4* rovatában

Meteor kávéház
éttermei nyitva

este 9—2-iS Zene

»3 HUSZÁR*  
RAPOSA

Akácfa-n. 12. T.: 420-362. Nyitva: 
este 3-tdl éjjel 2-ig. Ciqrnyzene. 
Fnsíénparátson sült ételkülOnlegea- 

” ségek. Bab- és káposataleves.

*0*  ■ ■ ■ ■_ ■ -!>•«» H., Hattyu>utca 14-

2l 1 €■ 11 C^ 1^ Cl muztikól

Mlíheller halászkert

föl Venezuelában. Az ottani hivatalos 'kö
rök nyilatkozata szerint az óriási lelet 
közgazdasági jelentősége egyelőre nem 
nagy, minthogy aa USA jelenleg hazai ter
melésből nemcsak'a saját- szükségletét tud
ja fedezni, hanem Angliát is el tudja látni, 
Remélik, hogy mégis ki lehet majd hasz
nálni a ' venezuelai híganyte'rmelést, mint
hogy a higany a hadiipar egyik fontos 
nyersanyaga.

Az amerikai Vöröskereszt '„vérátömSesz- 
tési bizottsága"’ newyorki távirat szerint 
bejelentette, hogy a következő hat hónap
ban" tíz városban 1O0.ÖW felajánlótól 25.000 
liter vért gyűjtenek és azt elraktározzák. 
A vér elraktározását teljesen új módszer 
szerint végzik.'

Á januári legionista. lázadás utórezgéses 
még. nem ültek el teljesen Romániában. 
Bukarestből kerülő úton - Belgrádba érke
zett hírek szerint egyes vidéki városokban, 
de. még a fővárosban is itt-ott puska
lövések dördülnek el az éjszakában és.'a 
karhatalom tagjai és páncélgépkocsijai ha
talmas fényű reflektoraikkal záróra után 
állandó őrjáratokat tartanák az utcákon. 
A magasabb vezető állású egyének és .a 
kormány tagjainak személyes biztonsága 
érdekében messzemenő. és.. körültekintő óva
tossági rendszabályokat foganatosítottak.

3008 ember esik évente a krokodiloknak 
áldozatul egy brazíliai statisztika szerint. 
Az áldozatok legnagyobb részét fürdés 
közben, elővigyázatlanság miatt éri el vég- 
zete.

A svéd nép ideológiájáról ír érdekes cik
ket a Völkischer Béobachter. A német 
sajtó képviselői ugyanis '.hosszabb . tanul
mányutat tettek Svédországban s ennek , a 
tapasztalatait szűri most le a V. B. A 
svéd nép többségének, hangulata szerint, 

..írja,, jobb volna, ha visszatérne az angol 
egyensúly politikai időszaka. Ennek az az 
oka, hogy a svéd nép belsőleg idegenkedik 
attól a forradalmi folyamattól, amely úrrá 
lett a népek felett és amely minden, nép
től gondolkodásának gyökeres megváltozta
tását .kívánja. Elképesztően kevesen vannak, 
azok, írja, a V. B., akik Svédországban is
merik a nemzeti szocialista forradalom ál
tal teremtett értékeket. A Svédek Angliá
ban és Amerikában látják az eszményké
püket. A lap szerint azonban a svéd nép 
bizoayára np.ui akar egyszersmindenkotrra 

, kuckójába, 
még’ akkor sem, ha múltát .nagyobbra 
4^.,\

14 amerikai fiatalember még .1301-ben 
megalapította Salt Laké City városában a 
nőgyűlölők óKfesüIetét,. Idők során azután 
clazéled'tak az egyesület tagjai szerte AmA 
rikábam Most-azután az egyesület titkára 
ismét ülésre hívta egybe a nó'gyűlölőket. 
össze is gyülekeztek mind a tizennégyen, 
A banketten azuíári. kiderült, hogy időköz
ben, mind a.A tizennégy tag, még a titkár 
is, megszegte áz egyesület legfőbb alapsza
bályát és megnősült.'

Több török újságírót tartóztattak le Bu
karestben a minap. A török újságírókat 
azzal gyanúsítják, hogy részük volt Dó
riiig német őrnagy meggyilkolásában. Egy
idejűén meg’erősíitettók ara őrséget a török 
követség körül.

Jelentékenyen megerősítették Faruk ki
rály egyiptomi testőrségének létszámát, 
jelenti a Völkischer Beobachter.



az árvíz
Irta: dr. Bitskei József egyetemi magántanár

Az az emberfeletti küzdelem, amely
nek drámai fordulatairól az idei ár
vízkatasztrófával kapcsolatban meg
rendítő tudósításokban számolnak be a 
lapok, újból rátereli a figyelmet az 
árvizek ellen való előzetes védekezés 
szükségére s ezzel kapcsolatban a víz- 
szabályozás és a talajgazdálkodás szá
mos, mindeddig megoldatlan problé
májára. Ilyen kérdések: növényzetünk 
táplálékkal és vízzel való ellátása, az 
elsivatagosodás, vagy elmocsaraso- 
dás, az öntözés és a lecsapolás problé
mái, amelyeket nem lehet egymástól 
elkülönítve megoldani.

Hazánk egész évi csapadékmennyi
sége alapjában véve kevés, legelső 
teendőink közé tartozik tehát kétség
telenül, hogy ezt a kevés csapadékot 
növényzetünk számára biztosítsuk. Ez 
Pedig csak akkor sikerül, ha

a lejtős talajra esett csapadékot 
oda tudjuk rögzíteni, ahová esett.

Ennek módja: a talajvédelem általá
nos bevezetése, amely megakadályozza 
a termőtalaj elsodrását, bzitosítja a 
növényeknek tápanyaggal és vízzel 
való ellátását, de ugyanakkor meg
akadályozza az árvíz kifejlődését is.

Vizsgáljuk meg a talaj védelem lé
nyegét és jelentőségét. A talaj védelem 
tolja a földművelés, elsősorban pedig 
a kapásnövények termesztése követ
keztében nagy felületen csupaszon 
maradt, lejtős fekvésű termőtalaj 
megvédése a csapadék lesodró hatá
sútól, másodsorban pedig a talaj víz
megkötő képességének növelése. Ezt 
a célt úgy lehet elérni, hogy

a lejtős talaj vizlesodiráaát akadá
lyok létesítésével gátoljuk meg.

Három módszer kínálkozik erre:
1_ a talajnak a lejtő irányára ke

resztben való művelése.
2. » sűrűn növő, takarmánynövény

zettel akadályozó „szalagos ’ veté^‘ al
kalmazása és

3. a földhullámokat létesítő ,^mnecr 
művelete.

Ezek alkalmazása megakadályozza, 
nogy n lejtős talaj sivataggá váljék, 
de közvetve

a mélycbheiiiekvö sík talajt is 
megvédi a hordalékok lerakódásától 
és ennek következményeitől, az el- 
mocsarasodásától és attól, hogy a 
talajvíz túlságosan magasra, emel

kedjék.
■Gyen módon sok helyen az öntözés, 
illetőleg a lecsapolás is feleslegessé 
válik, ha pedig ezek valamelyikére a 
rendkívüli helyi viszonyok miatt 
mégis szükség volna, ennek mértéké
ről helyes képet nyerhetnénk a csapa
dékkal való takarékos gazdálkodás 
közben, ’ ,

A talajvédelem jelentősége abban 
‘Gl, hogy ha a könnyelmű talaj- és víz
gazdálkodásról a takarékos talaj- és 
^gazdálkodásra térünk át, ezzel je
lentősen emeljük az ország termésátla
gát.

A talajvédelem említett módszerei- 
ne*ü  különösén pedig

a „sáncolás" műveletének általá- 
“oe bevezetése az árvíz kifejlőd*  

sét is megakadályozná, 
kikapcsolná, vagy legalább is 

hökkentené a lejtős talajról lefutó 
apadók folyóduzzasztó tevékenysé- 

n>'i ^Fanokkor pedig leszorítaná a 
n.elFőbben fekvő .sík vidékek talájvíz- 

-Ndm egyéb ez, mint a víz- 
A.'l‘l!<ás ritmusának természetes ssa- 
^fiozása.
C® árvíz kifejlődése ellen talajvéde- 
^miniel küzdő módszer legnagyobb 

az, hogy a kezdeményezés az 
“mber kezében van, tehát

Megelőző módszer,, de egyúttal ter 
méswetes módszer is,

•í"

mert rangsor szerint oldja meg a vé
dekezéssel ( kapcsolatos problémákat 
Kétségtelen, hogy a sáncolás anyagi 
áldozatokkal jár és mérnöki munkát 
is igényel, de vegyük figyelembe: azt 
is, hogy

a*  egystBér elkészített sáncok úgy- 
emólván örökké tartanak,

Hivatalos török
nyilatkozat

Aataw. febr. 19.

Kedden este a török fővárosban hi
vatalosan közölték, hogy Törökország 
loyálisan megtartja mindazt a köte
lezettségét, amelyet az Angliával kö
tött katonai egyezmény kiköt. A 
bolgár—lötök megnemtámadási szer
ződés ezt Ankarában ismételten 
közölték — semmit sem változtat a 
török politika vonalvezetésén, amely 
kizárólag Törökország érdekéit kö
veti. Törökország érdeke a balkáni 
béke éé ezért úgy Ankarában, mint az 
egész országban nagy megelégedést 
keltett a török-bolgár megnemtáma
dási szerződés. Ez a szerződés termé
szetesen nyomban érvényét veszti, 
amint Bulgária nem rendelkezik cse
lekvési szabadsága fölött.

Istambul, felír. 19.
Törökország legnagyobb városában,

Szófia, febr. 19.
(BwL Tud.) Randell szófiai angol kö

vet & bolgár-török támadástki-záró 
nyilatkozat aláírásával kapcsolatban 
a következőket jelentette ki:

— üdvözlöm a Bulgária és Török
ország között létrejött egyezményt.

Londoni tudósítónk
■*

Londoni tudósítónk 
távirati jelentése

London, febr. 19.
A török-bolgár szerződés megkötése 

londoni vélemény szerint’ném változ
tat jelentékenyen a balkáni helyzeten. 
Anglia számára rendkívül megnyug
tató az' a tény, hogy a szerződésben a 
felek kijelentették, hogy ez a szerző
dés nem érinti a két ország fennálló 
kötelezettségeit, tehát senki sem ma
gyarázhatja úgy a bolgár-török meg
állapodást, hogy ezzel a törökök ki 
óhajtanának bújni Angliával szemben 
fennálló kötelezettségeik alól. \

A törökök kétségtelenül meg fogják 
védeni saját területüket, ha erre sor 
kerülne és katonailag — néhány ka
tonai szakéi-tő szerint — jobb helyzet
be kerülnek, ha csak saját országu
kat kell védeniök, mintha Bulgáriá
ban kell háborút viselni.

Törökország a készülő szerződésről 
értesítette Angliát, úgy hogy az ese
mények nem érték meglepetés képen az 
angol hivatalos köröket Kétségtelen,

Iávaszi modellbemiitató
o M 20, 31-én déIuUn órakor

kizirilii uüimbeliikiik
Meghívó igényelhető telefonon : 182-762.
FARKAS GYÖRGY, IV„ Váci-utca 13. 

986 ® ®®gfelé?ő modoa végzetó tóa- 
iáfisal még'javíthatók is. Az sáncolás
ra költött összeg a többtermelés révén 
hamarosan megtérülne.

A talajvédelem módszerének álta
lános bevezetése hatalmas fegyver ke
zünkben, mert, ezzel az árvíz kifejlő
dését és elhatalmasodását feltétlenül 
meggátolhatjuk s így az árvízveszély 
nagyságát csökkenthetjük. Ha pedig 
ezt < elértük, már nyert ügyünk van, 
mert a végső szükség esetére épített 
gátak mögül nyugodtabhan figyelhet
jük majd az alaposan leszorított víz
állás szabályosabb ritmusú változá
sait és nem jutunk időzavarba akkor 
sem, amikor a természet romboló erői 
váratlanul támadnak ránk.

amely egyben „Törökország gazda
sági szive", a török—bolgár megnem
támadási szerződés sajtóvisszhangjá
nak egyrésze élénk feltűnést keltett. 
A. török lápok bizonyos óvatossággal 
kezelték az egyezménnyel kapcsolatos 
véleményeket. A kedd esti lapok azon
ban már igen határozott állást foglal
nak és valamennyien közlik az anka
rai hivatalos nyilatkozatot amely 
szerint:

1. Törökország szövetségesének te
kinti Bulgáriát és hajlandó adott eset
ben Bulgária segítségére sietni,

2. ha Bulgárián keresztül veszélyez
tetnék Törökország biztonságát, meg
felelő lépéseket tenne,

9. a szerződés, amelyet az ország 
Bulgáriával kötött, nein. érinti az an
gol—török katonai egyezményt amely 
most is a török külpolitika egyik 
alapját képezi.

A szófiai angol kő vet a bolgár-török 
nyilatkozatról

Nagybritannia mindig arra töreke
dett, hogy jóviszonyt tartson fenn a 
két ország között. Anglia tiszteletben 
fogja tartani- Bulgária semlegességét 
addig a pillanatig, amíg ezt a semle
gességét a -hadviselő félek? ném sértik 

* megj - - "■ i'-’- ■ n '■ '

hogy a görögök rendkívül súlyos hely
zetbe kerülnek, ha a német csapatok 
megszállják Bulgáriát.

A török sajtó, rádió és á szerződés
nek a fennálló kötelezettségekre vonat
kozó szakasza nem hagy kétséget az- 
iránt, hogy a törökök védekezni fog
nak, ha esetleg megtámadnák őket és 

l rendkívül nehéz feladat még" a német 
hadséreg-;®zámára is keresztüljutni a 

í szorosokon. * • ■
■Az af rikai harcterek közül Líbiában 

folyik WávélI előkészülete a további 
támadásokra és javában tart Kirenai- 
ka tartomány katonai közigazgatásá
nak megszervezése.

.A keletafriliai frontokon Kismayu 
indiaioceáni kikötő elfoglalása után 
az angolok kisebb mértékben előre
nyomultak az olasz Szomáliföldön és 
az abessziniai fronton.

Az angol légihaderő minden éjszaka 
és gyakran nappal is folytatja tevé
kenységét a Ruhrvidék és főlég az in
vázióé kikötők ellen. Hosszabb nyu
galom után a németek tagnap este is
mét nagyobb légitevékenységet fej
tetek ki Anglia felett. Számtalan tűz- 
bombát dobták le, de a háztetőn mű
ködő tűzoltóság jól dolgozott.

Mikes György.

.. ?:5L---:, ......., — ...

- Miadw deháJiyos Wttun megtalálja 
áss illatos Nikotex-Darling, az elegáns Ni- 
kotex-Értra, az „alig drágább — sokkal 
jobb'*  Nfkótftx-SymphónU. cigarettákat, va
lamint a' közkedvelt gyűrűs, könnyű és 
sstoas -Nateúte-Fáiőtoe Hzivárt. - - -------

„Zsidó hirdetést 
nem fogadunk el, 

de angol ötletet átveszünk"
avagy 

szerkesztői üzenet 
a P. U. angol rajzárói

Karrikaturista. ön azt írja egy fogadás
sal kapcsolatban, hogy a nyilas Pesti Újság 
keddi számában a második oldalon, megje
lent rajzocska — ön szerint — nem magyar, 
hanem angol rajzoló müve. Megnéztük a, 
rajzot s közölhetjük önnel, hogy igaza vaus 
a rajz az Oversas Daily Mail című londoni 
újság 1940. szeptember 25. számában jelent 
meg, a lap Neb jelzésű rajzolójának szignó
jával. Ön tehát megnyerte fogadását: a nyi
las lap valóban londoni angol lap rajzát 
közölte. A tényállás leszögezésén túlmenő 
megjegyzésünk nincs: ötletek talajgyökeres 
kikölcsönzése és átvétele nem újkeletű szo
kás nyilaséinál.

12.000 pengő 
pénzbüntetés a zsidó
törvény kijátszása miatt

Az elmúlt hetekben a rendőrség a 
Király Gőzmosóda ügyvezető igazga
tóját, Királyhegyi Weiss Andort, a 
zsidótörvény súlyos kijátszása miatt 
6000 pengő pénzbírságra, vagy hatvan 
napi elzárásra Ítélte. Királyhegyi 
Weiss Andor fellebbezett és az ügyet 
ma tárgyalta a másodfokú rendőrül*  
róság, amely az Ítéletet megváltoztat
ta és Királyhegyi Weiss Andort 12.000 
pengőre, vagy 120 napi elzárásra ítél
ték.

Hazarepül Lagham 
uruguay-i német követ

Mónié videó, febr. 19.
Lagham, uruguayi német rendkívüli 

követét és meghatalmazott minisztert 
jelentéstételre Berlinbe rendelték. 
Mint az itteni lapok. írják, Lagham a, 
délamerikai államokban tapasztalható 
angolbaa-át irányzatról és a növekvő 
amerikai befolyásról fog kormányá
nak beszámolni. Lagham követ re
pülőgépen már el is indult Európába.

GYOTRÜ 
UBBÁHTALMAITGL

Í
30 másodperc alatt 

megszabadulhat.

Megkínzott, duzzadt lá
bak; égő, szúró, kibírha
tatlan tyúkszemek! Meg
van a biztos és könnyű 
eljárásuk. Azonnali 
megkönnyebbülés s a 
tyúkszemeknek egyszer e 
mindenkorra gyökerestől 
való megszűnése az ered
mény. Ez teljesen fájda
lom. és veszélymentesed 
történik. Hintsen Sa’.trat 
Rodell-t meleg vízbe 

mindaddig, amíg tejszerűen fehérré vá
lik. Ezekből az erőteljesen gyógyhatású 
sókból felszabadul a pezsgő oxigén és 
amint fáradt, sajgó, zsibbadt lábait ebben 
a csodafürdőben megáztatja, gyulladásos 
izmai és érzékeny idegei nyomban érzik 
pórusainak, sőt egészen a baj gyökerének 
mélyéig behatoló oxigénnek az áldásos 
hatását. A gyógyhatású sók behatolnak a 
pórusokba, a duzzadásokat' lel óh ásítják, 
a tyúkszemeket és keményedéseket pedig 
oly mértékben megpuhítják, hogy valóság
gal leválnak a húsról és gyökerestől 
könnyűszerrel eltávolíthatök.

Ne késlekedjen tehát, hanem még ma 
szerezzen be egy csomag Saltrat Kodell-t. 
Minden gyógytárban, drogéria és illat
szertárban kapható.

PRÓBACSOMAG 89 fillér. Gazdaságo
sabb csomagok P 9.89, 1.49 és P 2.49 nagy
családi csomag.

FORGALOMBA HOZZA;
MIHÁLY OTTÓ GYÖGYSZERABDWÁB 
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#/■neveJetlenségéző], I 
enyhébben szólva, fegyelmezetlenségé- • 
ről már nem egyszer írtunk ezen a | 
áelyen. Szóvátettük egyszer azt, hogy • 
miért nem tiszteli meg a publikum | 
színházainkat azzal, hogy legalább • 
tiszta, ünn o pl óbb ruhában | 
megy el estenként nézőterünkre s ' 
nem abban, amiben egész nap loholt I 
és dolgozott; máskor meg azt, hogy a • 
hölgyek miért nincsenek legalább any- i 
nyi tekintettel a hátrább ülőkre, hogy ~ 
csodálatos k al a p é p í t me
ny eiket leteszik a fejükről? 
A kalapügyben a főkapitány, látva 
<8 közönség teljes nemtörődömségét, 
kénytelen volt erélyesebben fellépni 
és rendelettel leparancsolni a 
hölgyek fejéről a kalapot, a ruhaügy
ben azonban tei mészetesen nem lehet 
így eljárni, ezt rá kell bízni a közön
ség ízlésére, jólneveltségé- 
r e és jóérzésé re.

Most egy újabb gyerekszoba
kérdésben kénytelen felemelni sza
vát az Idegenforgalmi Hivatal. Arról 
van szó, hogy a közönség egy része, 
legelőkelőbb színházainkban, a leg
szebb előadások vége felé felugrál 
helyéről és nem törődve a publi
kum fegyelmezettebb, műértőbb ré
szével, a felvonás vége előtt 
dübörögve, hanyatt-homlok 
rohan a ruhatár felé, hogy 
legjobb esetben félpercnyi előny
höz jusson. Az Idegenforgalmi Hiva
tal levélben fordult az Operához, eb
ben arra kéri, szabályozza ezt 
a neveletlenséget, tarfsa zárva 
az ajtókat nemcsak az előadás meg
kezdése után, hanem az előadás 
Vége előtt fe. Az Operaház azon
ban nem járhat el ilyen szigorúan sa
ját közönségével szemben és most a 
sajtó támogatását kéri a felugrálós 
közönsége ellen.

Ismét szóvátesszük tehát a publikum 
neveletlénségét, még annak az árán 
is, ha ez a tiltakozásunk pillanatnyi
lag esitleg népszerűtlen. Ne. várja 
meg a közönség, hogy újra a rendőr- 
htftóságok lépjenek közbe és rend e- 
lettel pótolják a gyerek
szoba mulasztását. Bizonyít
suk be, hogy parancs nélkül is 
tudunk fegyelmezettek len
ni s le .tudunk tenni egy rossz szo
kásról anélkül, hogy kezünkre ütné
nek, mint a gyereknek, aki a körmét 
rágja. S ne azért ne ugráljunk fel az 
előadás vége előtt, mert ezt külföldön 
sem teszik, hanem azért nem, mert 
így diktálja ezt űri magyar 
érzésünk.

Készül cr második magyar kémdráma
AKIT ELKAP AZ ÁR"
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Magyarország legnagyobb hadianyaggyárában forgatja Rtirlriez Endre a 
jeles rendező, Csoroghj Géza új kémül mjének külső felvételeit. A páratlann' ’iz- 
^almas, tanulságos és mindvégig szórakoztató kép, * kémelhárítás Idegölő munkáját 
merőben újszerű, hangban és cselekményben a sablontól eltérve, fordulatos történet- 
tel mutatja be. A nagy tömeget megmozgató együttes élén, ahol kémek, ellenkémek 
íegílgyelok, titkos megbízottak, agitátorok és szélhámosok gyülekezetét találjuk la

zító szokesegevel all S.mor Erzsébet egy új Mata Mari alakjában. Gonosz asszony! 
praktikával igyekszik tönkrezúzni egy becsületes tisztviselő-család (Földénvi 
László, Somogyi Nusi) életét. De nagy szerep jutott a hamvas Hidvéghy Va'ériá- 

cgy. amt>rozó, az elegáns és férfias Jeney László bemutatkozása és 
u, délyi Mihály színigazgató fiimsze epJése lesz igaz. meglepetés. Az események iz- 
ga ma abban az akasztásban teljesedik ki,' melyet katonai formák között, előírás sze
rint hajtanak vegre a felvevőgép előtt. A politikai érdekesség és alattomos kalandok 
mellett, melyek reflcktorszeruen világítanak be a kémek elszánt világába, a filmnek bá
jos, romantikus .szerelmi vonala is van. s> •» « uiinneK oa-

Vissza az úton
Csortos nemcsak nagy 

....... ... ................ színész, hanem páraitlan 
virtuóz is. Ha Kovács Pétert, az új ma
gyar film bankpénztáros hősét, egy nyelvi 
tekintetbon szerencsésebb 
szinészhíressége játszana, 
világ tapsai közt vonulna 
ropolisok vásznaira. így 
minden 
benne 
túljut 
a mai 
rep is rendkívüli. Az egyszerű, szürke hí-

j Magyar film

nemzet valamely 
akkor a film a 
fel a nagy met- 
is meg van rá 
Vissza az úton, 

alakításával.
> a 
sze-

respény, hogy a
Csortos hatalmas 

határainkon, már amennyire 
idők ezt megengedik. A <

vatalnok szörnyű lidérces Alomban végig
éli tudatalatti vágyálmait 
a nagyvilági élet után, a 
bűn lejtőre viszi és zuhan 
lefelé a züllés fokozatain 
az utolsó állomásig. Csor
tos a vízió jeleneteiben 
szinte démoni s a megráz
kódtatás után a valóra éb
redés boldog szédületében 
játéka színészi remeklés.
Mezey Mária csábos mosolyú snnzonettje 
es Tolnay Klári külvárosi dizőze külön él
mény. A siker méltó az érdekes és külön
leges produkcióhoz. (Fórum.)
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MIÉRT NEM
■küldte még be méütőaágos asszony személyi 
lapját a Ssinészíkamarának, holott, ha nyolc 
napon belül nem teszi, kizárják a tagok 
sorából? — kérdeztük ma reggel telefonon 
Márkus Emíliát, aki szintén ^serepol azok 
között a hivatalos lapban megjelölt nevek 
között, akiket a Szinészkamara e mulasz
tás miatt ki akar zárni.

— Igazán köszönöm magúknak, — felelte 
Márkus Emília, — hogy figyelmeztettek 
erre, mert őszintén mondhatom, ebből a 
kérdésből értesültem az engem fenyegető 
veszélyről. A mulasztást pótolni fogom ...

A NORVÉG RÁDIÓBAN MAGYAR NÓ
TÁK fognak felcsendülni holnap este 7 óra 
20 perckor. Dr. Palló Imre Pert is Pali 
cigányzenekarának kíséretében hangver
senyt ad ugyanis a magyar rádióban s ezt 
a koncertet valamennyi norvég 
rádióállomás az európai műsorcsere 
keretében átveszi. Dr. Palló Imre holnapi 
műsorát csupa régi magyar nótá
ból állította össze.

*4

A BACH-KOLLÉGIÜM február 25-i, má- 
i sodík estjén a mester ritkán hallható in
strumentális remekei, a cembalo- 
ra, hegedűre és fuvolára írt T r i. p e 1- 
ooncert, a szólóhegedűre komponált és 
a világhírű Chacopnet magábanfog’aló 
Partit a, a Kromatikus fantázia 
és fuga, valamint világi kantátákból vett 
áriák kerülnek előadásra. A hangverseny 
szólistái: Halász Gitta, Thomán Má
ria, Kósa György és Jeney Zol táp. 
Liehten. berg Emil a prelúdiumokról 
és fugákról, továbbá Bach szellemi képé
ről tart előadást.

KÉT AMERIKAI FILMET BETILTOTT 
ó Mozgóképvizsgáló Bizottság. Az egyik 
oíme a ..Négy álarcos", a másiké 
„Szerelem, bosszul, halál". Az elsőt 
az Vniversal a másodikat a Pathé készí
tette.

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: Turandot (’ZoB). — NEMZETI: 

Cyrano de Bergerac (7). — KAMARA: Ka- 
la?<u — m^ÓÁCH: Négy asszonyt sze-
íSví^’n— VÍG: Féltékenység (s/«8). — 
MAGYÁR: Gyergyói bál (’/tó) — MAGYAR
MŰVELŐDÉS HÁZA: Vitéz lélek (<tó) -
FŐVÁROSI OPERETT: Gül Baba '(’tó). 
— ANDRÁSSY SZÍNHÁZ: Ne játssz a szere
lemmel! (’tó). _ PÓDIUM (a Pesti Színház- 
í^DA:„,?ve’klííettel arra • ■ • " ERZSÉBET-
YÁJlöbl: Danko Pista nótafája (>/,6, 8). — 
JÓZSEFVÁROSI: Zsákbamacska {‘Irt, 8). _
KISFALUDY: Tessék beszáHni {‘Irt, 8) —
KOMÉDIA ORFEUM: Kassnor, a varázsló 
( rö . - KAMARA VARIETÉ: Tabáni álom 
(’tó). — ROYAL ORFEUM: Royal. Bál (9).

RÁDIÓ
tStt FEBRUÁR 15, SZERDA

BÚD AFEST I.t
16.15: „Hogyan takarítják a fővárost^' 

Hang-képek a Köztisztasági Hivatal telepeiről. 
Hangfelvétel. — 16.45: Időjelzés, időjáráejelen- 
tés, hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin nyel
ven. — 17.15: A Rádió Szalonzenekara. — 18: 
„A tuberkulózis és az egészséges ember.'*  
Detre László dr. főorvos előadása. — 18.25: 
Cigányzene. —• 15: Hírek magyar, német és 
román nyelven. — 19.25: Az Operahá-z előadá
sának ismertetése. — 19.38: Az Operaház elő
adásának közvetítése. „Turaudot.1* Dalmű há
rom felvonásban ás öt képben. — Az első fel
vonás után kb. 29.55: Külügyi negyedóra. — 
A második felvonás után kb. 21.15: Hírei-. ■— 
Az előadás után láb. 3H.lt; Hírek, idő járás
iéi öntés. — Majd: Tánelemezek. — 23: Hírek 
német, olasz, angol és francia nyelven. —-

” --------s.. . -- mrefci
német, olesz, angol í
Utána fcb, 23.25: Cigány55ene. — 2Ki

MOZI
ADM1RÁL (353-707): Vigyázat,

'Irt, ‘Irt, '/M, v. 'tó-kor is) — __________
(355-874): Irland zsarnoka. (‘/<4, *G6,  ’/,S, >/,10) — 
ANDRÁSSY (134-127): Cserebere. ('/<4, ’/<6, V.8, 
•/:», v. d. e. VdO, ’á!2, 2, 4, 6, 8, 10) — ASTRA

kém. (*/rt,
ALKOTÁS

Nrnietw' (,/4’ !/,8l 7'8’ ~ ÁTRIUM
r°kalj aszú. (V26, x/i8, VtlO, ez, v. 

botku ’s) ®ELYÁROSI (384-563): Rózsafa- 
S®1- ó; 6> 10. y- jobb t. 2, 4, 6, 8, W, hal t.
/mi o/n' ~ BELVÁROSI HÍRADÓ
KVail4-4 A z^.xZleIem„ ,Kln“ért. Magyar- olasz 
iikblvjvómérkózes. Rajzos Híradó a. francia 
gyarmatokról. Színes raGflIm. Magyar. Ufa 
líSÍ?r,é6,J?’0,’£ híradók. (Folyt. 10-24 óráig) - 
BÉKE (2S1-038): Hazafelé. (5, 7, 9 v. */, ’ !/-4

’rSJ 'í’?'? ,7, BODOGRAF (143-510): Marad].’ 
í.r'4’ .i'Sl /i,W) ” BROADWAY (422-722): 
Hazajaro lélek. (>M, ‘Irt, ‘Irt, ‘ÓM, sz.. v. ’/tó-kor 

tB,JPAI A?OLLO (351 500): Rózsafabot.
9f T- A2- ’/2b ’őA </t10) -

CAPITOL (134-337) : Szerelem és-vérpad. (11, 
A2, >,,4. ‘Irt. ‘Irt. ’.ÓW) — CAS1NO (383-102): ' 
Árvíz Indiában. (Vrf, ’/«8, >/«10, sz., v. </«4-kdr • 
ísf — CITY- (111-140): Tokaji-aszn: (’/«, •/<«, ' 
’/ilO. ez., v. ’/d-kor Is) — CORSO (1S-28-18): 
Nem gyerekjáték. (Miokey Eooaey, Judy Gir
land.) (V,6. 'Irt '/tio, sz., v. 'Aí-kor Is) — COR
VIN (133-988): Zárt tárgyalás. (’/»4, «/,6, </t8, 
>/=10, v Vsa-kor is) - DAMJANICH M25-6W: I 
Arany város, (’/d, XA7 9, v. t/ö, t/H, i/tg, i/tó í 
’MO órakor) — DECSI (125-952): Altnan^ 

‘Z’8' ¥x«’aSZ’b 1S) ~ ELDORADó
ÓSS-’Jib elsejen. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor is)— ELIT (114-502): Zárt tárgyalás. (4, 6, 8, 10, I 
KÍiJ'k?<r (Kispest, 146-702): Jud
Süss. (3, 5, 7, 9, V. ‘Irt, ‘hí, ‘Irt, ‘Irt. ’/ilO) — I IORUM (189-543): Vissza az utón. (‘Irt’ 'Irt, ’óio, | 

V;,. r/<t*í? r i6) ~ GLÓRIA (427-521): Rózsafa
bot. ('Ili, 'irt. 9, sz. i/,4, i/rt, 'Irt, ’/tlO, V. ‘tó-kor | 
is) - HÍRADÓ (228-499): Téli halászat. Ma- | 
gyár—olasz ökölvívómérkőzés. Rajzos Híradó | 
a francia gyarmatokról. Színes rajzfilm. I 
Magyar, Ufa, Luee és Fox híradók. (Folyt. ( 
9—24 óráig) — HOLLYWOOD (205-003): Az Ifjú | 
Edison. C/M. ‘Irt, 'Irt, '/M, v. ‘tó-kor is) — | 
HOAIEROS (296-178): Z, a. korbácsos ember. I 
(’/«5, 7, >/,10. sz. '/,4-töl, v. ‘tó-től) — IPOLY I 
(292-626): Rózsafabot. 'Irt, ‘Irt, */,10.  v. I
‘/,2-kor is) — JÓZSEFVÁROSI (134-644): Ró- | 
zsafabot. {‘In. ‘Irt, 'Irt. ‘M0, v. ‘Irt-kor is) — I 
KAMARA (423-901); Tóparti látomás. (11, 2, 4, I 
6, 8, 10) — KORONA (353 318): Cserebere. (‘Irt, 1 
‘Irt, 'Irt, 'IÁ0, v. .‘tó-kor is) — KULTUK (?86- I 
193): A postamester. (5, 'Irt, >/il0, v. ’/<2, ’/i4, I 
»/<6. “irt, VdO) - LLOYD (111-994): Az örömapa. j 
{'Irt, 'Irt, 'Irt, 'IrtO, v. ‘tó-kor is) — NYUGAT I 
121-022): Rózsafabot. ('Iá, 7. V>10. sz. 4, «, 8, 10. | 
v. 2, 4, 6, 8, 10) - ODEON (422-785): Rózsafa- ! 
bot. (W>, ‘M, 'IM. sz. 'Irt. 'Irt. 'Irt, ‘A10. v. I 
‘tó-kor is) — OLYMPIA (423-1881: A gáláns I 
kaland. (11, 2, 4, 6, 8, 10) — OMNIA (ISO- I 
125): Tokaji aszú. (5, 'Irt, VslO, az., v. 4, 6. 8, I 
10) —. ORIENT (114-926): Semmelweis. (‘Irt, I 
’/<7, ’/4!0. v. ‘tó, >/«4, ‘/r6, ‘Irt, VslO) — OTTHON I 
(146-447): Maradj. (Előadások: 'Irt, ‘Irt, 'Irt, I 
’/<10, v. Va-kor is) — PALACE (221-222): A 9 
notredamel toronyőr. (11, 2, 4, 6, 8, ló) — | 
PATRIA (145-673): Fekete, álarcos. (4. 6, 8.10, v. i'kQr n8)rV »rn?NIX i223-^2': Cserebere. (11,1 
1, 3, 5, ’/.8, V.10) - RADIUS (122-098): Egy 
asszony három elete. ('Irt. 7, '/M, sz.. v. 2-kor ! 
is) - REX (228-020): Kismama. ('Irt, */<7,  9, I 
sz «Zs4, 'Irt, 'Irt, */»10,  v. ‘.tó-kor is) — RIALTO I 
(224-443): Rózsafabot. (11, 1, 3, 5, 'Irt, >.',10, v. I 
10. 12. 2, 4, 6, 8, 10) - ROYAL APOLLO (223- I ' 
Ofe): Danko Pista. ('Irt, 'Irt, ‘Irtó, sz., v. 3Aor ’ 
is)— SAVOY (146-040): Fekete álarcos, (‘/ti,‘Irt, 
'Irt, y»10, v. ‘tó-kor is) — SCALA (114-4111: A 
Manderley-ház asszonya. (‘Irt, 7, ‘/:10 sz’ v. 
2-kor is) — SIMPLON (968-999): Zárt tárgya
lás. (!,rt, 'Irt. ‘irt, ‘IrtO, vas. ‘tó-kor is) •— 
STEFÁNIA (Kúspest, 349-338): Árvíz Indiában. 
(5, 7, 9, v. ‘tó, Vrt, ‘Irt, 'Irt, !M0) — STÚDIÓ 
(225-276): Csata. (11, ‘tó, V»4, 'Irt, 'Irt, >M0) — 
TIVOLI (225-602): Rózsafabot. (11, ‘tó, ‘Irt, >1.6, 
‘Irt, >/<10, v. d. e. */.10,  «/<12, 'tó-kor is) ~- 
TURAN (120-003): Kismama. (11. ‘.tó. 4, 6, 8, 10, 
v. 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10) - URÁNIA (146-046): 
Jud Siiss. (5. '/«8, VrfO. sz., v. 'AVkor is) — 
VESTA (222-401): TIp-Top Follies. ('/dl, 'la, 
‘Irt, 'Irt. 'Irt, W, v., ü. 11, 2, 4, 6, 8, 10) - 
ZUGLÓI (296-309): Rózsafabot. (5, ‘A8, ‘ZdO. S2. 
4. 6, 8. 10. v. 2. 4. 6, 8, 10)

Teljesen nyílt a vasárnapi 
ffutbailpremier

Teljes tizemmel indul vasárnap a fuí= 
tenüzem: A Ferencváros az Elektromossal 
mérkőzik, míg az Újpest Kispestre látogat 
el. Mindkét mérkőzés teljesen nyílt, mert 
úgy a zöld-fehérek, mint a lila-fehérek va- 
sárnap vereséget szenvedtek és igen-igen, 
szezoneleji formáról tettek tanúságot. A 
nagycsapatok gyöngébb kezdése, illetve a 
közép- és kisegycsületek feltörése minden
esetre érdekesebbé teheti a Nemzeti Baj
nokság tavaszi fordulóját és a kiegyensú
lyozottabb erőviszonyok komoly segítsé
gére lehetnek a magyar futballsportnak. 
Futballsportunk közönsége egyben elvárja 
az illetékes vezetőktől, hogy végre hagy
ják futballozni az egyesületeket, do első
sorba. hagyják a játékosokat. Ne kísérle
tezzenek tovább a levitézlett védekező rend
szerrel, mert ez sem egyesületeink eddigi 
játékstílusával, sem a magyar tempera- 
meritummal nem egyezik meg.

DJ KÖZEPCSATÁB mutatkozik be vasár
nap a MTK csapatában. Az eddigi tervek 
szerint a Postás ellen csatasorba állítják 
a MTK-iskola egyik legkiválóbb növendé
két, a fiatal Pribilivlcsot, aki mint ifjúsági 
játékos, valóságos gólzsákja volt az egye
sületnek.

A MÁTRAI UGRÓ VERSENY szenzációja 
a német Marr szereplése volt. Olyan stílus, 
bán abszolválta ugrásait a német verseny
ző, amilyet Magyarországon már régen nem 
láttak, öt napig trenírozott együtt verseny- 
zögár fiánkkal, úgy, hogy a mieink igen so
kat tanulhattak tőle.

MEGALAKULT a Magyar ökölvívó Szö
vetség professzionista alosztálya. A magyar 
sporttársadalozn örömmel üdvözli az új 
alakulást, mert a professzionista boxmérkő- 
zések így a jövőben sokkal komolyabb je
lentőséggel bírhatnak.

í'.’S; sa “ A ■ - A. . .
JOE LOUIS, a néger ökölvívó világbaj

nok hétfőn ismét legyőzte ellenfelét Phila
delphiában Gus Dorazioval mérkőzött és 
nagy fölénnyel győzött A mérkőzésnek 
15.000 főnyi közönsége volt

A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG feb
ruár 23-án Budapest bajnokságot rendez. A 
nagyszabású versenyen összes egyesületein]?: 
résztvesznak és a nevezések száma eddig 
megközelítette a százat Érdekes az MBSz 
tavaszi programmja is: borvát, olasz, né
met és svájci ellenfelekkel kerül szembe a 
magyar válogatott csapat.

— Felkérem azt, aki 1939. év július 7-én, 
pénteken este 10 és bili órakor a csepeli 
vámmentes kikötő közeiében, a felbontott 
útnál történt balesetemnél a rendőrnek köl
csönadta a kerékpárját, továbbá szókat, 
akik a balesetnél jelen voltak, a címüket 
velem közölni szíveskedjenek. Meszes Ká
roly, Rákospalota, Báthory-utca 12.

— Gnlácsy Irén: Erdély Jogán. A ki
tűnő írónő ebben a könyvében, az utóbbi 
két évben írt újságcikkeit gyűjtötte egybe. 
Gulácsy Irén ezekben a cikkekben a 
trianoni Magyarországhoz szólt Erdély jo
gán. A nagynevű írónő minden sorát át
itatja az a sajátos erdélyi szellem, amely 
minden művén átsugárzik s amely őzekéit a 
napi eseményeikhez fűzött reflexiókat és 
megfigyeléseket a napi érdekességen túl is 
maradandóvá teszik- Az „Erdély jogán" a 
Singer és Wolfner irodalmi, intézet kiadá
sában jelent meg.

—• ,A rehabilitáció" címmel most hagyta 
el a sajtót dr. Halász Lajos ügyvéd, mi
niszteri tanácsos tanulmánya, amely a re
habilitációs törvény teljes szövegét, a mi
niszteri indokolás legjellegzetesebb részeit 
és végül az áttekinthetőség előmozdítását 
szolgálóan azokat a jegyzeteket tartalmazza, 

I melyeket a könyv összeállítója, dr. Halász 
Lajos fűzött ehhez a nagyjelentőségű és a 
társadalom széles rétegeit érdeklő törvény
hez. Részletesen foglalkozik a könyv azok 
kai a lehetőségekkel,’ amelyek a priusz*  

I megszüntetik és a marasztaló büntető íté
lettel] snjtott egyének számára is lehetővé 
tefizik az úgynevezett tiszta erkölcsi bizo
nyítvány megszerzését. A könyv ára 1 T-
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Érdekes vita az elnök és a védő 
között a Rimamurányi-ügy 

főtárgyalásán

Athén is szívesen fogadta 
a bolgár-török 
megegyezést?

Tíz óra után néhány perccel nyi
totta meg ma délelőtt Dorosy Dezső 
iáblabíró, elnök a folytatólagos főtár
gyalást Sivó Jenő és Bíró Pál ügyé
ben. Mielőtt még megkezdte volna a 
tanuk kihallgatását, felállott. Ángyán 
.Béla védő és a következőket mondotta:

— Méltóztassék megengedni, hogy 
még a tárgyalás előtt egy előterjesz
tést tegyek. A főtárgyalás első napján 
az, elnök úr a következő szavakkal 
nyitotta meg a főtárgyalást: „Fize
tési eszközökkel elkövetett bűncselek
mények büntette miatt vádolt Bíró 
Pál és Sivó Jenő ügyében a tárgya
lást megnyitom...“ A második napon 
az elnök úr így nyitotta meg a főtár
gyalást: „Valutáris visszaélések bűn
tettével vádolt Bíró Pál és Sivó Jenő 
ügyében... stb.“ A mai napon pedig 
az elnök úr ezeket mondotta: „Fize
tési eszközökkel elkövetett visszaélés 
bűntettével vádolt Biró Pál és Sivó 
Jenő... stb...

— Tisztelettel bejelentem, hogy a 
‘védelem tudomása szerint ilyen bűn
per itt nem folyik, mert a királyi 
ügyészség csupán külföldi követelés 
bejelentésének elmulasztása által elkö
vetett vétség miatt kérte a vádlottak 
felelősségrevonását. Az elnök urnák 
a kijelentéseit ezért nem tudom más
nak értelmezni, mint nyelvbotlásnak. 
Éppen ezért .kérem, nehogy a gyors
írói jegyzetekbe is tévesen kerüljön 
be, méltóztassék az elnök úrnak ezeket 
a szavait rektifikálni.
I.LWWI

AMERIKAI DIVAT?
Milano, febr. 19.

A Corríere Delta Sera Rio de Janeiroból 
keltezett jelentése szerint Argentína és Bra
zília ez európai hagyományoktól teljesen 
.független, külön amerikai öltözködési di
vatot akar teremteni és ennek a tervnek 
az Egyesült Államokat te nseg szeretné 
nyerni Az elgondolás szerint az új divat
központokat Hollywoodban, ítio de Janeiro- 
hán és Buenos Airesben állítanák íel.

Nagyarányú vissza
élés egy szegedi 
gyárvállalatnál ?

Érdekes hírek foglalkoztatják né
hány nap óta Szeged város közvéle
ményét. Azt beszélik szerte a város
ban, hogy az egyik nagy gyári válla
latnál nagyarányú visszaélésnek jöt
tek a nyomára és ezzel kapcsolatban 
széleskörű vizsgálat indult a gyár 
igazgatóságában helyet foglaló több 
személy ellen, sőt a tisztviselők néme- j 
lyikére is kiterjesztették a vizsgáin-I 
tót. Hir szerint a vizsgálat folyomá
nyaképpen a napokban őrizetbe is vet
ték a gyár igazgatóságának egyik 
tagját, aki nem is régen még nagy 
szerepet vitt Szeged gazdasági életé
ben és a politikai életben is.

A gyárvállalattal kapcsolatos fejle
ményeket egész Szegeden, de a Délvi
déken is nagy érdeklődéssel várják és 
arról beszélnek a városban, hogy több 
ismert személyiség ellen is folyamat
ban van a vizsgálat. Különböző nagy 
öszegekről beszélnek Szegeden, hami
sításokat emlegetnek és azt hireszte- 
lik, hogy nyolc-tíz személy van érde
kelve az ügyben. Mindenesetre a szé
les körben megindult szigorú vizsgá
lat lesz hivatva kideríteni, hogy mi 
igaz azokból a hírekből, amelyek mos
tanában egész Szegeden állandó be
szédtémát jelentenek.

tówdwuipí ataó. autobuszkiránduiások
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— Kijelentem,, hogy semmiféle 
nyelvbotlásról nincs sző — válaszolta 
erre Dorosy elnök. — Én tudatosan és 
helyesen használtam ezeket a szava
kat- Méltóztassék a most egzisztáló 
vádiratot kézbevenni és elolvasni, 
hogy a vádirat ezekkel a szavakkal 
kezdődik: „Fizetési eszközökkel elkö
vetett visszaélés bűntettével vádolt ..." 
A törvényszék előtt pedig csak az le
het irányadó, ami a vádiratban sze
repel.

— A vádiratban viszont az szerepel, 
hogy vétség címén emelt vádat a kirá
lyi ügyészség, — jegyezte meg Ángyán 
Béla.

— Válaszoltam a védő úr kérdésére, 
további választ nem tartok szükséges
nek, — mondotta erre Dorosy elnök.

Ángyán ezután így folytatta:
— Ezzel kapcsolatban egy másik 

tiszteletteljes előterjesztésem is volna. 
A tárgyaláson feltett kérdésekből és 
különösen az elnök úr részéről feltett 
kérdésekből a védelem elfogultságot 
lát. Éppen ezért kérem, méltóztassék 
felfüggeszteni pár percre a tárgyalást, 
hogy a büntetőtörvényszék elnökénél 
a törvényben biztosított lépéseket 
meglehessem.

A tárgyalást folytatjuk, mert a 
felfüggesztésre semmi ok nem forog 
fenn, — jelentette ki Dorosy elnök, 
majd beszólította a terembe dr. Zor- 
kőczy Dénes tanút kihallgatás végett.

Tengerivásárlási 
igazolványt kapnak 

'a nagygazdák
Mint ismeretes, a bejelentési kötele

zettség kiterjedt a tengerikészletre is 
és a nagyobb uradalmakban, továbbá 
az ötven holdon felüli birtokoknál a 
bejelentés alapján állapították meg, 
hogy mennyit vesznek igénybe a kész
letekből- A meghagyott mennyiség 
nem fedezi annyira a szükségleteket, 
hogy az .egyes gazdaságok hizlalási 
programját fennakadás nélkül lehes
sen keresztül vinni és befejezni. Mint 
értesülünk, a kormány most úgy segí
tett a dolgon, hogy azoknak a nagyobb 
birtokosoknak, akiktől a kukoricafe
lesleget igénybe vették, az igénybe 
vett mennyiséget messze túlhaladó 
mértékben tengerivásárlási igazolvá
nyokat adtak. A nagyobb mezőgazda
sági üzemeknek most módjuk nyílik, 
hogy az 50 holdon aluli kisbirtokosok
tól a felesleges tengerit megvásárol
ják és így pótolják a hiányt. Az öt
ven holdon aluli birtokokon ugyanis 
nem volt kötelező a készletbejelentés, 
feleslegek vannak és a vásárlási iga
zolványok folytán remélhető, hogy a 
nagyobb birtokok ily módon befejez
hetik hizlalási programjukat.

A román papok 
nem politizálhatnak

Bukarest, febr. 19.
A kormány kedden rendeletet adott 

ki. amelyben a romániai papság po
litikai jogait körvonalazta. A rendelet 
kimondja, hogy Romániában papi sze
mély, bármilyen rangot viseljen is, 
semmiféle politikai párt tagja nem 
lehet és semmiféle politikai szervezet
ben nem működhetik. Végül a ren
delet azt is kimondja, hogy a klérus 
tagjai közül senki nem lehet ipari, ke
reskedelmi, vagy más hasznothajtó 
vállalat tagja.

i számadatai az amerikai segítségről

zi ŐKnysiífö milánói 
tudósítójának telejonjelentés

Milano, febr. 19.
A bolgár—török barátsági nyilatko

zat megtételétől számítva közel hu
szonnégy óra telt el, amíg az olasz 
sajtóiban az első beszámolók megjelen
tek és illetékes tényezők állásfoglalása 
megtörtént, annak ellenére, hogy ép
pen a Stefani-ügynökség röpítette el
sőnek világgá a feltűnő esemény hírét, 
ahogyan mindenki mást megelőzően a 
Német Távirati Iroda adta ki az első 
kedvező kommentárt, amire az „Am- 
brosiano" megjegyzi, hogy „jelentőség- 
te.i tünetek, érdemesek a kiemelésre".

Ettől a sokféle, kézenfekvő okkal 
magyarázható késéstől eltekintve,

olasz részről teljesen normálisan 
reagáltak a bolgár—török közele. 
désre, amelyről a Gazzetta de! 
Popolo megjegyzi: „Nem elhatározó 

és nem is nagyon lényeges."
Rómában úgy fogják fel a történte

ket, hogy o> tengely felé hajló bolgár 
külpolitika irányvonala nem szenve
dett semmiféle változást és a mérték
adó körök általában megelégedést mu
tatnak. Az olasz főváros e tekintet
ben mintha Berlinnél is tovább ment 
volna, ahol viszont ■— az ideérkezett 
értesülések szerint — bizonyos tartóz
kodás nyilvánul meg.

A máris befutott jelentések szerint 
a Balkán visszhangja általában ked
vező volt, sőt ma olyasmit is hallani, 
hogy

Athén is szívesen fogadta a bolgár
török megegyezés létrejöttét.
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értesülések szerint hasonló 
jósolnak Belgrád és Szófia

Más 
tust 
zött.

A 
keltett, 
hogy

ak*  
kö

jugoszláv fővárosban feltűnést 
írja a Gazzetta dél Popolo, —

váratlanul odaérkezett a budapesti 
angol követ belgrádi kollégájával 

való eszmecsere végett.
A lap ebből többféle következtetést 

von le.
„Anglia kétvállon fekszik, torkát 

szorongatják, csak egyik keze szabad 
még és ezzel próbálja még ellenfelét 
oldalában vagy hátában megsebezni" 
— ez a véleménye Luigi Barzini sze
nátornak a hadihelyzetről a Popolo 
dTtaliába írt cikkében. Szerinte a 
konfliktus kitörése óta 1861 repülögé 
pet szállítottak az Egyesült Államok
ból Angliába. Az amerikai segítség 
jelenleg havonta 300 gépből áll és re
mélik, hogy áprilisban már havonta 
400 gépet küldhetnek át Nagybritan- 
niába. Ehhez járul az angol gyártás, 
amelyről azonban nem lehet tiszta ká
liét alkotni. A németek viszont már 
tavaly nyáron 3000 repülőgépet gyár
tottak havonta. (Olasz adatokat Bar- 
zini természetesen nem közölhet) Az 
angolok — írja tovább — csak 
szállítóhajót tudtak megvásárolni 
ezek is még javítás alatt állanak.

A lap egyik egész oldalát betöltő 
cikkében a híres ujságíró-sZenátor 
felsorolja ezután bizonyítékait amel
lett, hogy az amerikai segítség nem 
lehet hatásos, csak későn érkezhetik 
meg és Nagybritánniának nem lehet 
reménye a győzelemre.

Györgyi Miklós
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Az aostai herceg
távirata a Dúcéhoz

„Előléptetésem növelte lelkese
désemet és vasakaratomat“

Abessxin Faszok Itália mellett
Róma, febr. 19.

(Magyar Távirati Iroda)
Az Aostai herceg, Kelet-Afrika al- 

királya, hadseregtábornokká történt 
előléptetése alkalmából a következő 
táviratot intézte a Dúcéhoz:

Előléptetésem növelte lelkesedése
met és vasakaratomat. Ki fogunk tar
tani bármi áron, hála lelkes munka
társaimnak, a hadsereg hősiességének 
és a lakosság áldozatkészégének. 
Mindnyájan készen vagyunk bármi 
áldozatra, hogy biztosítsuk a fasiszta 
Olaszország győzelmét.

Ugyanakkor — mint a Stefani-iroda • 
Ankarából jelenti — a keletafrikai j rok harcolni Olaszország 
olasz birodalom törzsfői egymásután | ellen.

terjesztik elő a kérést, hogy résztve- 
hessenek a birodalom védelmében. A 
törzsfők igen sok helységben gyűlése
ket rendeztek, amelyeken sokezer benn
szülött vett részt. A néphez Rasz 
Hailu, Rasz Hailé Szelasszié, Buksza 
és Rasz Aialu Purru intézett beszédet.

Aduában Rasz Szeium Mangasa in
tézett beszédet a benszülöttekhez és 
többi között ezeket mondotta:

Adua népe! Tudd meg, hogy ahol 
Róma van jelen, ott mindig tisztelet
ben tartják a bennszülöttek jogait. 
Hódolatom .Olaszország iránt korlát
lan és bennszülötteik élére állva aka- 

ellenségei

A görögök nem ürítik 
ki Szalonikit

Athén, febr. 19.
Athéni hivatalos körök erőteljesen 

megcáfolják a külföldi sajtóban nap
világot látott híreszteléseket, amelyek 
szerint a görög kormány elhaározta 
volna Thessaloniki (Szaloniki) kiürí
tését.

a
Hazahívják 
kanadaiakat 
Japánból

Tokio, febr. 19.
A tokiói kanadai követség kedden 

felszólította a Japánban élő kanadai 
állampolgárokat a hazatérésre. A kö
vetség felhívása japáni körökben 
nagy izgalmat keltett.

Uj cím:
„a fegyverkezés 

siettetője**
Washington, febr. 19.

(NST) Roosevelt elnök közölte a Fe
hér Ház keddi eajtóértekzletén, hogy 
három-négy hónapra Angliába küldi 
Averill Harriman newyorki bankárt. 
Harriman „a fegyverkezés siettetőjé- 
nek“ hivatalát kapta Roosevelttől. 
Angliában a bankár megállapítja, mire 
van valóban sürgős szüksége Angliá
nak. Ezután Harriman röyid tartózko
dásra visszatér az Egyesült Államok
ba, hogy az Angliában szerzett tapasz
talatok alapján felülbírálja a fegyver
kezési terv megvalósításának előreha
ladását. Politikai körökben Roosevelt 
közléséhez hozzáfűzik, hogy Harriman 
két hét múlva utazik el Angliába. Va-

, Változékony,
elég enyhe idő

Az enyhe, koratavaszi időjárás hazánk
ban már tíznapos. Tegnap különösen a kö
zépső részekein volt igen szép és meleg idő; 
nyugaton a köd, keleten az eső akadályozta 
a felmelegedést. A fővárosban 11 fokos me
leg volt, tavaly ugyanezen a napon a déli 
órákban —10 fokos hideg uralkodott és 
több, mint félméteres hó borította az utcá
kat.

Időjárásunk változékonyabb jelleget ölt, 
mert a déli légáramlást nyugati váltja fel. 
Néhányfokos •hőméreékletesökkenés lép fel, 
de azért még mindig enyhe jellege marad

L A P Z A R T A

lószínűnek tartják, hogy 
mindenekelőtt a gazdasági 
szerepét játssza majd.

Hegycsúcs-harcok
Albániában

Belgrád, febr. 19. 
északalbán frontszakaszon a 

sár és a gyakori lavinák rend
megnehezítik gépesített oszta-

Az 
nagy 
kívül 
gok alkalmazását. A mostani csatá
rozásokra jellegzetes, hogy a szem
benálló felek kis csoportjai a völgyek 
felett uralkodó csúcsokat foglalják el 
és ezeket védelmezik. Amíg az idő
járás jobbra nem fordul, komolyabb 
változás nem várható. Az olaszok ke
mény ellenállást tanúsítanak.

Leszállásra kényszerí
tettek Belgiumban 

egy angol harcigépet
Berlin, febr. 19.

ÍNémet Távirati Iroda)
Kedden, kora reggel Belgiumban le

szállásra kényszerítettek egy angol 
harci repülőgépet. Egy tisztet s a 
legénység három tagját foglyulejtet
ték. (MTI)

egy

Kínai komitácsik 
elfostak 

expresszvonatot
Sanghaj, febr. 19. 

szabadcsapat kedden megállí- 
elfogta a nanking—sangháji

Kínai 
tóttá és 
vonal egyik expresszvonatát- További 
értesülés még nincs a vonat és az 
utasok sorsáról.

időjárásunknak. Sokfelé lesz köd és az át
vonuló felhőkből záporeső. Z. I. A.

A Meteorológiai Intézet hivatalos jelen
tése: Mérsékelt szél, változó felhőzet, több 
helyen köd, helyenként, elsősorban keleten, 
északkeleten eső. Az éjszakai lehűlés erősö
dik, a nappali hőmérséklet alig változik.

Felelős szerkesztő és Hadé;
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

Kiadja . 8 órai üjság , Lapkiadó Et. Szer 
kesztfaség: Honvédő. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andrássy-át 47. Telefon: 22 42 32. 29-42-33. 22-42-34.

Harriman 
összekötő

iraQíkus órái

összezsúfolódott, többi

most

egy

AMI ■

„OUA"
Gummlclkkea kiválóak I

—*

Szemalatti ránctalanítás 
VERA kozmetika

Solton
és a főjegyző vezetcsé- 
a gátak megerősítésén

Remek gyapjú 
kelmékből 1041-es 
tavaszi collectió 
Ferda Manyinál

csak 
lak-

Elegánsan bútorozott "utcai szoba 
magányos úr részére kiadó. V.. Rudolf 

Trónbrbkös-tér S. II 8.

Használt férfiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fiastsk Spiegel, Teréz-körút 2. 8. 9.

Telefon: 224—842.

BRILLIÁNST, 
aranyat, fogaranyat legdrágábban 
vess Baross Ékszerház, Baross* 

u. 83. T,; 134-770.

jelenti, 
veszély, 
község 
tartják

Briliáns i ékszert 
smaragd 
rubin I wBSX

Kleinberger Vád-utcalO.

RPILLIANSÍRT,
■ ■ aranyért, o .üstért:, fogaranyért 

legtöbbet fizet 'Tft 
SINGER, BAROSS-tJ. IS.

. 60 éve fennálló cég.

A f. hó 8-án kiadott kormányrendelet 
értelmében eaúton is felhívom ügy- 
feleim sz. figyel inét. hogy az elhasznált? 

kerékpárköpenye* 
két és tömlőket 
részemre összegyűjteni szíveskedje
nek, hogy as új Rumlit leszállítás 
sát zavartalanul eszközölhessük. Dr« 
Tarcsay Istvúnné gumi-ár a 
nagykereskedő, Wesselényi-utca 64»

Ónrkflnyvelést villái parfék* 
könyvelönő. „Oskeresztény‘• jeligére 

. á kiadóba.

Jó téli alma 20 kg-os ládában 
Jonathán és bőralma 18 P. Törökbá
lint és Balul 18 P. Vegyes fajtákból 
14 P. II. osztályú 10 p. 5 kg. dió 8 
P. 5 kg. mogyoró 5 P. Utánvéttel ab 
feladó. Postai szállítás. Rermann

. Jakab Irhoc. Kárpátalja.

Kárpitos házakhoz legolcsóbban 
ajánlkozik. Szabó. Viola-utca 88. ss. 

Házfel ügyé lőnélKeresztény lényképészmester 
erdélyi menekült, sürgősen keres vi
déki műtermet, bérbe vagy száza
lékra. Papp H. Okány 7ő8. Bihar m.

Tehetséges kezdő író, I ónő kézira
taival jelentkezhet szerkesztőségben 

Dessewffy-utca SŐ. Hatkor.

Népszinháa-n. 28. T.: 137-801.

I*  t?
UuU" ragián 
lódén- és viharkabát 

Márton és Szász 
Bálvány-Utca 3. Címre agyéiul.

ÜZLET-, NAGYLAKÁS- és 

üzemhelyisés. 
KIADÓ bérlemények 
bejelentését lói díjazom. 
FELLNEK 120—124

Még vehet régi árban 

remek pézsmahát- 
hasbundákat 
Dán Tülöknél 
Bécsi-utca 5. (Ezelőtt Kristóf-tér)

VESZEK
Pesti Hírlap regényeket és egyéb 
tiszta könyveket. Lerélhivásra 
házhoz megyek

VÖRÖS PÁL 
újságárus
Ká vin-tér köxepén.

N31 r aha szabászatra 6 hét alatt 
tökéletesen megtanítom. Telefon: 

3S-7O-43.

ARANYAT, ÉKSZERT
VESZEK. Taub, Thököly,út 18

ROSENSTINGL 
régiségkereskedő, Deák* 
tér 4. Vételi és ©‘adási megbízd 
sait lelkiismeretesen teljesíti.

Ez üst rókák,
bundák olcsón Szem ere szűcsnél, 
firzsébet-körút 26. Második emeleten’ 

BRILLIÁNST, 
ékszert, fogaranvat legdrágábban ve
szek. NAGY IMRE ékszerész Baross 
utca 69. Mária Terézia-iér sarok.

Jegyzetmás lés 12 illlértdi 
100 aolrs :orofííás 1.50 Taxigép rás 
fordítások N agy Ibolyánál. Térés-

. irrt 20. 326-519.

Ma a kora déli órákban beszéltünk 
Kalocsával, ahonnan dr. Farkas Géza 
polgármester jelentkezett. Egymaga 
van a hivatalban, mert úgy a város 
katonai parancsnoka, mint a főjegyző 
és a munkálatokat irányító főmérnök 
a gátakon tartózkodnak.

—• A kalocsa—dunapataji ország
úton át már 2i órája ömlik a víz és 
egyre inkább közeledik a város felé, — 
mondja- — Ma hajnalban már

» vasúti töltésen is átcsaptak a 
hullámok, elképzelhető, hogyha a. 
magas és erős vasúti töltés nem 
állhatott ellent az árnak, milyen 
szorongatott helyzetben vagyunk- 
A víz óráról-őrára nő és már 
percek kérdése és elönti a 

tanyát is.

— A legnagyobb veszedelem ...__
mégsem ezen a két helyen fenyeget 
bennünket, hanem a Duna felől, a 
harmadik oldalon, amelyre nem is szá
mítottunk. Két nap óta erősítjük az 
összes gátakat, de 

aligha kerüljük ki a katasztrófát, 
mert a Duma bugjiszlói szakaszán 
az éjszaka keletkezett jégdugó el

zárta a víz útját,
amely most rettenetes nyomással visz- 
szafele tart. A vízmagasság a gátak
nál többhelyen 8 méteres és majdnem 
mindenütt csak néhány centiméterrel 
marad a gátok pereme alatt.

— Senki sem gondolt arra, hogy 
még a Duna felől is áttörhet a víz és 
most éppen itt a legborzalmasabb a 
veszély. Szörnyű viznyomással állunk 
szemközt és ebben a pillanatban még 

■el sem tudjuk képzelni, hogy mi kö
vetkezik. Kalocsára...

A polgármester ezután elmondta né
hány szóval, hogy minden ember a gá
takon szorgoskodik, már napok óta 
alig alszanak, kimerültek, mégis meg
feszített erővel dolgoznak a mentési 
munkálatokon.

Apostag
környékén az árvízfronton enyhülés 
következett be. A gátszakadásoknál a 
vízátömlés már megszűnt és a faluból 

is húzódik vissza a víz. Kürtössy Vil
mos főjegyző nyilatkozata szerint 
azonban a veszély még korántsem múlt 
el, mert az átázott, átnedvesedett há
zak további összedülésétől lehet twe*  
tani.

Eddig 120 ház dőlt össze a fal nhan 
és sok megrongálódott.

Megnehezíti a helyzetet, hogy az el
múlt napokban tömeges kanyarómeg
betegedés fordult elő a faluban, úgy, 
hogy 20—25 kanyarósbeteg gyermeket 
egészen el kellett különíteni a falu 
száraz részein 
menekültektől.

a főszolgabíró
vei mindenki _ __ __________
dolgozik. A tegnapelőtti apadást hir
telen áradás követte. A község egy 
része víz alatt áll, a lakosságot a köz
ségben lévő dombokra szállították. A 
mentési munkálatok egész éjjel foly
tak.

Fiilöpszállásról

Hlácsik János főjegyző azt 
hogy pillanatnyilag nincs 
Délről emelkedik az ár és a 
szélét elérte. A nyúl gát akkal __ __ _
a vizet, de ha ezek átáznak, vagy ha 
ár következik, akkor Fülöpszállás is 
szorult helyzetbe kerül.

Halálragázolt 
rendőrt a tűzoltó*  

autó
Ma hajnalban a IX. helyőrségi kór- 

hazban meghalt Német Lajos próba- 
r«ndor akit az Erzsébet királyné-útón 
elgazolt egy tűzoltóautomobil. A rá
kospataki áradás alkalmával történt 
ez a baleset. Német Lajos egy társá
val együtt álldogált a Kolumbus-utoa 
sarkán, amidőn a tűzoltóautó elütötte, 
A rendőrség a maga halottjának te
kinti Nemet Lajost és rendőri pompa- 
val temetteti el.

Nyomatott a Pailas Irodalmi és Nyomdai r.4. körforgőffépein. (Felelős: Győr? Aladár tsazsató-l


