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Magyarok', emberek! Mit tánto 
rogtok, mint az ittastik az áj sza 
bad ságtól!

A szabadság nem manna, ami ég
ből hall a földre, nem narkotikum, 
amelytől zágó fejjel elbódu lünk, 
nem is osztályok kiváltsága, leg
kevésbé arisztokratikus fogalom. 
A  szabadságba beleszületni nem le
het! A  szabadságot ki kell égrde 
met ni, a szolidságért birkózni, ve
rejtékezni kell, mint Isién áldd 
sóért, a kenyérért, amely minden 

-nap elfogy és újra és újra meg kell 
szerezni. Magyarok, emberek, ért 
sebek szót: népünk túlnyomó több
sége leszokott a szabadságról, le
szoktatták róla! Nemzedékek tö
rődtek bilincsbe és szolgaságba. Az 
egyéni függetlenség önérzete elsor
vadt a magyar lel kékből. Hot nyílt, 
hol álcázott önkényuralom, hami
sított népképviselőt tízezer főnyi 
érdekszövetkezel nck bérendezke 
dett állam és államhatalom törte a 
magyar gerincet, úgyhogy közhitté 
vált: hazánkban, mint a rókalyuk
ban. csak görnyedve lehet élűi. 
megélni, előrejutni, emelkedni.

Hányszor éreztük borzongva: ho
mályos, nyirkos légkör vesz körül, 
mint egy halál mari ár. Nem volt eu 
nők foga és mégis össze morzsol la a 
köze.rkölesüket, nem volt gyomra és 
mégis felemésztette a nemzeti köz 
munkásság kincsét, vagyonát. Hz 
a fojtogató légkör abból a mocsár 
hói párolgóit, amely közpénzen fi 
zetctl léhütők komiszsagából, a ti 
vornyák csatornáinak levéből, ar 
tat lanok véréből és részeg válasz 
lók nyálából gyűlt össze.

Ez a mocsár volt a magyar tör 
Tény hozás!

Váltakozó kormányzataink leg
többje alig érzett együtt a nemzet
tel, tehát nem organikus, csak 
mechanikus alkatrészei voltak: nem 
vezéreltek, csak kormányoztak; nem 
volt tekintélyük, csak többségük: 
nem a nép millióival, velünk éltek, 
hanem a nép millióin, rajtunk. Fiz 
h közel félszázados állapot a valódi 
felelős kormányzatunk és a valódi 
nép kép viseletnek, egyszóval a de 
makrát'iénwk réti és cinikus mr.rp 
tagadása ro l l .  A százezernyi tiszt 
viselői státus műn a dolgozó tár 
sa dalomnak, hanem a mindenkori 
kormánynak és pretoriánnsainak 
volt lefelé pökhendi, felfelé haj 
hőkölő Inkája. A tisztviselő uruk 
mindig bilincset zörgettek: vagy 
azért, hogy másokra rakják, vagy 
azért, hogy magok viseljék. I

M pénzügyminiszter*
M Reggel útján bejelenti 

a bankjegyek kicserélését és 
a belső államadósság növelését

Nem tesz sem defláció, sem infláció
— A pénzügyi kormányzat nem jár 

az abszolút defláció veszedelmes út
ján; tudatában van a fizetőeszközök
ben való szükségnek és megvannak,a 
maga elgondolásai a bajok kiküszö
bölésére

mondotta dr. Vásárt/ István pénz. 
ügy miniszter A Heggel munkatársá
nak, aki azzal a kéréssel fordult hoz
zá, hogy tájékoztassa a közvéleményt 
az ország legégetőbb pénzügyi pro
blémáiról. M i lesz a pénzzel? infláció 
vagy »z egekre törő árak lemorzsoló
dása lesz-e nz át. amelyen a kiegyen
súlyozott pénzügyi helyzet ígéret föld
jére eljutunk? Mikor és hogyan szű
nik meg a nyomasztó pénzhiány, 
amely valamikor mngá.nbaj volt, de 
most egyforma súllyal nehezedik 
ország majdnem valamennyi polgá
ré ra ?

- A közönség azt mondja: nincs 
pénz jegyzi meg mosolyogva. --- 
Ez tévedés. Hogyne lenne pénz ott, 
ahol meg tudják Fizetni a fekete; 
piac félelmetes árait: és ahol annyi 
embernek akad ISO pengője egy kiló 
húsra. Pénz van, de elbújt. Nem a 
pénz hiányzik, hanem a bizalom. 
Senki nem viszi a pénzét a bankok 
üresen álló pénztáraiba, mert nem 
bízik a betétek zavartalan vissza
fizetésében. így  jelentkezik

a fizetési eszközökben való hiány, 
amelyen segíteni kell, de nem 
bankjegy inflációval, hanem a

belső államadósság növelésével.
A  kormány a kén yszerkötesön 
eszközéhez fog nyúlni és lehet, 
hogy ezt a tervet összekapcsolja 
a bankjegyek küszöbönálló ki

cserélésével.

Fiz utóbbira azért is feltétlenül sziik 
ség van, mert, ez az egyetlen módja 
annak, hogy ne engedjük visszaszi
várogni azokat a milliárd okát, ame
lyeket a németek és nyilasok a ban
kok és intézmények pénztáraiból el
vettek. A bankjegyek kicserélését 
azért is tartom célravezetőbbnek, 
mint a pénz lebélyegzését, mert így 
nem forog fenn az a veszély, hogy 
az emberek — otthon, házilag inté
zik ci a pénz lebélyegzését.

— Milyen lesz az új pénz és mi 
kor ke Hit kibocsátásra?

A miniszter előveszi íróasztala 
fiókjából az új pen góbénk jegye.k 
millióit. Pontosan azokról a klisék 
ről készültek, amelyekről az 1926-os 
pengőbankjegyeket állították elő.

; Amint látja, tulajdonképpen nem 
új pénzről van sző, hanem régiről;

a bankjegyek, amelyek most, meg 
jelennek majd a piacon, már for
galomban voltak közel húsz évvel

ezelőtt.
A régi kliséink megvannak és nyomá
súik meg fog kezdődni abbtut a pil
lanatban, amikor elegendő anyag «-

papiros, festék - ált rendelkezé
sünkre. A munka sürgős és hamaro
san megindul. Ezerpengös címleteket 
nem fogunk kibocsátani, ellenben 
megjelennek a forgalom ban az új 
500 pengős bankjegyek. A 100 pengős 
címleteknél a most forgalomban lévő 
típus is megmarad egyelőre a forga
lomban, mindaddig, amíg ezeket fo
kozatosan nem tudjuk bevonni. A 
bankjegyek kicserélése annál sürgő
sebb. mert

m«g kell akadályoznunk, hogy a
nyilasok az ellopott klisékkel kül
földön tovább gyártsák a pénzt.

Lehetséges, hogy a bankjegyek ki
cserélésével egyidőben megtörténik 
a kicserélésre bemutatott cimletérték 
leszállítása is. A kormány azonban 
sem i»ij eset re sem «akar semmiféle or
todox értelemben sett devalvációt 
keresztülvinni és a cserénél előálló 
külön Kőzetet kötvény vagy takarék- 
betét formájában javára Írja a be
in ulti tónak.

“  [Mennyire becsüli a miniszter úr 
a jelenlegi' bankjegyforgalmat és no-
vélni vagy csökkenteni óhajtja c a 
szabadon úszó pénz mennyiségéi?

N alóban csak becslésről lehet szó, 
mert pontos adataink nem állhatnak 
rendelkezésre. Szeptember végén a 
bankjegyforgalom közel 10 milliárd 
Tolt azóta a nyilas rezsim körülbelül 
5 mi i 11 iá rdda I növelhette a bankjegy-

Mi következeit ebből? Ingoing 
kezelése az ingadozó i ni élmények
nek: bizonytalanság n jogéletUcn : 
tueghasoiilós a: állam célja es a: 
till a tn pttlgá rok törekvése kiköt t. 
Ig.á lóri kellé o neinzvt egysege, 
így hasadt kél résire a társadalom, 
ly/yik oldalon a fizető, másik olda
lon a fi:e{etf emberei,'. A hiralalns 
Magyarország ölvén érig farkas
szemel nézett a * nem hivatalos* 
M  agya r or szaggal.

Mi volt a magyar honpolgár 
életrajza? Az államért születtünk, 
az a 11ameri éltünk, az államnak 
haltunk meg. Vért. vagyont, mun
kát adtunk az államnak, amelynek 
százezer édes es millió meg millió  
éhes moslohagyermeh'P ro//. Az íij 
szabadság véget vetett a bitorlás 
korszakának.

- Mit hirdet az új szabadság? Az  ál
lam érdeke nem lehet más. mint 
a./, összességé. Az állam független -
sége: mindnyájunk szabadsaga. Az 
állam gazdagsága: mindnyájunk 
jóléte. Az állam hatalma: mind
nyájnak ereje. Még a szabadsá
gunkért is áldozatot hozunk a de 
mokr&riáitiik; ha kell. fegyverrel

védelmezve meg szabadságunkat. 
Hirdetjük, hogy az állam, mely fii 
tálunk van, — érettünk legyen! 
Nincs jussa senkinek, sem á l
lamnak. sem kormánynak, hogy 
elorozza isten jogát és különbséget
tegyen ember és ember között.

#

Szabadság, rend. munka, becsü
let: ez a jelszavunk. A város és a 
falu dolgozó milliói már régen tud
jak. hogy szabadság nélkül nines 
rend, de azt. is megértik, hogy rend 
nélkül nines szabadság! A zuhatag 
önmagam hagyva rombol; fékezve 
gépeket, hajt. Az elfojtott gőz min
dent szétszakít; a fékezett gőz az 
emberi haladás jótéteménye. A sza 
badság és a rend tehát szervi a! 
kát részei a demokrácia szervezete 
nek. éppen mint az emberi test bár
melyik szerve alkatrésze magának 
a testnek. A szerveket a testtől 
különválasztani nem lehet: sem 
értelemben, sem érdekekben, som 
érzelmekben.

Minden korszakalkotó változás 
gyökerek ig hat o meg rázkód t a t,á 
sokkal jár. Ebbe hala kell nyu
godm azoknak a polgártársaink

nak. akiknek a mai közélet szab a 
mozgása, hangja nyers, mert mes 
szokták a szélára inuktól védet 
előszobák fülledt levegőjét. Igei 
uraim, a >beati possident.es: ici ej 
1 eja rí, órá ju k hajsza 1 r úgoja el fia \ 
tant! A magyar népuralom útja 
fel nem tartóztatja többé semm 
földi hatalom. Mi, a magyar de 
mokrá e i a vet e rá n ha rcosa i , po I i t i
kai meggyőződésünket az örö
igazságból, igazságainkat pedig 
magyar lörlénclembőt merítjük 
Századok tapasztaiala minket iga 
zol; az elmúlt évtizedek, évek, brí 
napok és napok irtózatos tanulsá 
gai nekünk adnak elégtételt.

A magyar jövendő pionírjai rn 
voltunk és mi vagyunk!

A történelem ítélőszéke virággá 
hinti be azok emlékét, akik ve fii ni 
küzdöttek, szenvedtek, biföfnj 
vagy poroszlók sort tizében haltai 
vértanú halált. Azoknak emléké 
pedig, akik a riéparuio zsarnokság 
nak csaptak fel és tört döftek r 
nemzet szívébe, a magyar liislórií 
le fogja köpni . . .

Mmi kára' Ho • m k k !
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mennyiséget. Hogy ebből mennyi 
ment ki n külföldre és mennyi ma
radt az országban.* nem tudja senki. 
Bizonyos az, hogy

annyi bankjegynek kell rendel
kezésre állni, amennyi a forga
lom lebonyolításához szükséges.

A  jelenlegi bajok igazi forrása az, 
hogy a bankok penzióra! üresek és a 
pénzintézetek pem tudják finanszí
rozni a termelést. Az aranyfedezet e 
pillanatban éppoly kevéssé aktuális 
kérdés, mint a pengő nemzetközi ér 
tételese. A mi pénzünk értéke ne in 
az aranyfedezettől függ, hanem attól, 
hogy mennyit termelünk; aranyra 
csak kiegyenlítésül lesz szükség a 
nemzetközi forgalomban.

— Miképpen képzeli el a miniszter 
úr az ország belső pénzügyi egyen
súlyának helyreállítását?

— A bankjegyek kicserélésével elő 
kell bújnia az elrejtett inilliárdok- 
nnk; a belső államadósság növelésé
vel a kormánynak módja lesz a 
hitelélet megindítására és abban a 
pillanatban, amikor a bankok fizető- 
képessége helyreáll, amikor nemcsak 
a betéteket tudják azonnal vissza
fizetni, liánom hiteleket is tudnak 
folyósítani, helyreáll a közönség bi
zalma: a pénz előbujik rejtekhelyei
ről és egészséges vérkeringése ismét 
megindul. Itt áll előttünk a debre
ceni példa, Debrecenben máris jelent
keztek betevők a bankoknál, mert 
látták a fizetési készséget; a városi 
pénzintézet már hiteleket is folyósít 
és a pénz forgalmának normalizáló
dása megkezdődött. A pénzszükséglet 
csökkenéséhez hozzá fog járulni az 
árak további lemorzsolódása is.

A  mai árak indokolatlanok,

magyarázatukat elzártságunkban kell 
keresni. A főváros azonban fokoza
tosan he fog kapcsolódni az ország 
normális forgalmába és az áruesere 
megindulhat a ma még elzárt Tiszán
túllal éppúgy, mint a Dunántúllal. 
A belső forgalom fokozatos helyre- 
állásával és a hitelélet és pénz- 
forgalom egészséges megindulásával 
helyrebillen majd az árnívó, kereset 
és pénzforgalom természetes egyen
súlya is. Meg fog szűnni hamarosan 
az a helyzet, hogy a vállalatok nem 
tudják fizetni a munkásaikat, mert a 
bankokban nincs pénz.

— Az államháztartás kiegyensúlyo
zására mik a miniszter úr tervei?

— Az adózási készség kikényszerí
tése. Nálunk könnyen vették az adó
zást, különösen Budapesten; hatalmas 
adóhátralékok vannak, amelyeket a 
kormánynak he kell hajtania. Nem 
azt akarom ezzel mondani, hogy ke
resni fogunk ott is, ahol valóban 
nincs, de ahol fizetési lehetőség van, 
ott meg fogjuk találni a módját a 
fizet ősi készség I. ierőv/a k olá sá na k 
is. T*> nom adómorál kérdése, hanem 
— ismétlem — fizetési készségé. A 
normális gazdasági élet megindítá
sához a kormánynak pénzre van szük
sége es ezt a pénzt a pénzügyi kor
mányzat legjobb tudása szerint elő 
is fogja teremteni.

Déri Tmre

Kevés a rórgáMc, 
veszélyben a szőlő!

'A szőlősgazdák sokszázozms 1 ar.sadn 1 mn 
írt hold izgalommal néz az e/jdd gazda 
sági év elé. Ennek egyik oka, hogy cd 
clic* nem tudták, hogy mi lösz a legfon 
fosa bb védekozősZfM'ii k ke], a rozgál ioenl, 
amellyel szólói kot a legveszedelmesebb 
kártovdtdl. a poronoszpóriUrtl meg tudják 
vádoni. Holdanként legalább 20 ke réz* 
pátiéra volna szükség:, do 07. a háborús 
viszonyok miatt termeszeteken ne«m All 
11 n l r p n d 01 k 0 z é s r 0. Hiteles é r l es i i I é s ( kap
tunk arról, hogy a hol fiánkén* kinsr.lhafn 
TC<!/c.'Hr: mennyisé fje csal; ,?.T k<j lehel, 
moly bizony kávés. Ezt úgy koll fölhasz
nál ni. hogy esni; a lep veszedelmesebb 
idol; In1 tv felszn"aÍvkos o 'dathan f kell ki- 
pennáié vu?. Bízzunk a jószeren ('Seben, 
hogy az idei Ti’yár száraz lösz, akkor ta
lán mormonoküI 0 félmilliónyi kis sző- 
Jös n7.? 1 a a veszeti elemtől.

jjxv Hal&nl OsxUÁrné fai!. Sttí- 
riitac Oltja upy a mar:», mint távollevő Ha iánOS^f; F$.y nflv̂ b'-n fáidMomn 1
tudatja, hoffv imádott férjo

H a l á p i  © s z i k á r
földbirtokos

élet n̂Vr 7A-ik véb*ti nihúnyt. Drí£< halottun- 
árrili:, 13-án. hjlyszttík erők nyuplomra i 

cr.illeii sírboltban.
Hnl b H l -X i y e s ,  if«*. O fn e r  Osr.Hnrr»é  ̂

- v t i t f e r »  un k .1 .

A nácik felgyújtották Bécset
London, április 15.

Becsből érkező hírek szerint 
A németok több középületet aláaknáz 
ég. A  Szent I si vén katedrái is tornya 
omlottak és éfjnck. A  csapatok bevo 
Operaház homlokzatú épségben ma 
lőtt. Elpusztult a Burg-színház is. 
németek kirabolták. Súlyos kár érte

Becsben még nagy tüzek égnek. 
lak és felrobbantottak. A parlament 
még áll, de a templom falni össze- 

oldásakor égett még a Burp is. A t  
vadt, «le az épület hátsó része beom- 
fíées két nanp ált ami múzeumát, «  
az August iner Kircket is.

Őrizet bevették Szeleczkv Zita
a hitlerista 11 altén berger Gvula mérnököt

D y
A budai rendőrség politikai osztá

lya lelaidóztatla J/alienbcrgcr Gyula 
mérnököt, a Sopronhatt. halálba szö
kött Szeleczky Zita férjét. A nyurga 
fiatalember közismert, volt erősen 
szélsőjobboldali 1‘el fogásé ról. Let ke
sédéit »H illet zsenialitásáért* és 
náci-rendszeréért, szoros kapcsolatot 
tartott fenn n hazai náci zsoldosok
kal. Ö maga mindenesetre úgy illesz. 
kodétt be az általa hangosan dicsőí
tett »T j  Európába«, hogy mérhet el
len eaf/j/oul sut hutáit össze. Egyik 
főjövcdclmi forrása az a vegyiipari 
vállalat volt, amely »Gro« elnevezés- 
síd az arckrémtől a bőrőlvaszappanig 
különféle mutatós, de silány pipere
cikkeket hozott forgalomba, nemet 
receptre való hivatkozással. Decem
berben már mnn volt oly biztos Hit
ler zsenijében. Az osiroingyürií bezá
rása előtt azt a. sürgős ajánlatot, tette

| rendelkező Hun védnek, hopp félmillió

az egyik svájci összeköttetésekkel

penpöt lefizet Aapoleon aranyakban, 
ha kieszköz ti számára a svájci beuta
zási. engedélyt. Közben Budapest, kö
rül az őstronígyüríí bezárult é ez ke
resztülhúzta a svájci menekülés ter
vét. Szerette volt abban, hopp felesé
pe, Szelrczkp Zita beledobta niapát a 
nyilas-mozgalmakba és éppik vezér- 
szere]) lő je telt Szó la si ék rádiópropa
gandájának.

Amikor a detektívek kihallgatták 
l/aUenbcrger Gyulát, meglepő véde
kezéssel állt elő.

— Bcsrncrcm, — vallotta — hopp 
igenis lelkesedtem a németekért. most 
azonban revideálom álláspontomat !

Szeleczky Zitával kapcsolatban 
Ha lton berger ezt a meglepő nyilat
kozatot tette:

— Megérdemelte a sorsát. Ügy kell 
neki. miért roll a nyilasoknak any- 
nyira lelkes proponál ója!

Sigray Antal Dél-Franciaországban?
A  tonloni rádió e héten kétszer is jelentette, hogy S i g r a y  Antal 

grófot, akit a Gestapo Budapestről, Uri-utca 60. számú lakásáról még 
a múlt év március 1 0-én erőszak kai elhurcolt, az angolszász csapa
tok Köln felszabadításakor a Neu- Köln internálótáborból kiszabadí
tották. A z  »antigermán ellenzék tiszteletreméltó vezéregyéniségét* 
Dél-Franciaországba vitték, hogy az átélt megpróbáltatásokat és fá- 
radalinakat kipihenje, örömmel, de fentartással közöljük ezt az egész 
magyar társadalomnak oly jóleső hírt, mert Sigray családja a sze
rencsés megmenekülésről eddig még nem kapott hírt.

Ú J  s a j t ó p o l i t i k a
Az újjáéledő demokratikus Ma-

g.v-arországon természetesen új sajtó- 
politikára van szükség. Ezzel a kor
mány az első perctől kezdve tisztá
ban volt és a sajtóval szemben kö
vetett magatartása feltétlen szakí
tást jelent a múlttal szemben: a kor
mány a teljes sajtószabadság állás
pontjára helyezkedett.' Nincs többé 
úgynevezett sajtófőnök, és a minisz
terelnökség sajtóosztálya nyilvántar
tási szervvé zsugorodott. A sajtónak 
a, kormány, vagy bármilyen más ha
lósáp által való irányításáról tehát 
többé szó sem lehet. Előfordul néha, 
hogy a miniszterelnökség, a minisz
terelnök vagy a kormány valamelyik 
tagja nyilatkozatának közlésére kéri 
fel a lapokat — itt is csak kérésről, 
nem pedig utasításról van szó —, ez 
azonban csak olyankor történik, ami
kor a nyilatkozat nyilvánosságra ho
zatala fontos külpolitikai érdekeket 
szolgál. A  Szovjetunió sajtója, az 
amerikai, angol, francia lapok is ren
delkezésre állnak ilyen ügyekben 
kormányuknak, anélkül, hogy ezt 
sajtó irányításnak tekintenék.

Mindenkinek tisztában kell lennie 
azzal, hogy tel jesjogúságun k be
következtéig bizonyos szempontokat 
feltétlenül figyelembe kell venni. Így 
teljes erővel szolgálnunk kell a re
akció elleni legorelycsebh küzdelmet 
nemcsak azért, mert ezt vállaltuk a 
fogy vesszőnél i szerződésben, de meri 
az új Mapyarorszáp alapjait cnélkiil

le sr'-m lehel rakni. Ennek a küzde
lemnek pétiig elöl «!Íti*t«i(*. llog> e* 
gyen ogy bizonyos előzetes cenzúra, 
amely természetesen elveti a régi 
cenzúra szempontjait és egész más 
jelleggel bír. Erre vonatkozólag hó
napokkal ezelőtt rendelet jelent inog, 
amelyből megállapítható, hogy a 
kormány ezt a cenzúrát nem a demo
kratikus pártok ellen használja, leg
kevésbé sem akarja vele megesorbí- 
tani a sajtószabadságot, de minthogy 
felelős a.z ellenőrző bizottsággal szem
ben, az esel lépesén jelentkező reak
ciós kísérletei már csirájában el 
akarja fojtani. Éppen azért, hogy 
mindenki lássa, hogy néni a sajtó
szabadság. hanem a reakciós kísérle
tek ellen irányul, a kormány a eon 
zurát nem is az ügyészségre, hanem 
a polgármesterekre bízta, Budapesten 
ez természetesen csak addig állott 
fenn, amíg a kormány műn érkezett 
meg a fővárosba, mert most már a 
miniszterelnökségen végzik ezt n 
munkát. Ebben az ügyben megkér 
deztiik \Batoph Elvén miniszterelnök 
ségi államtitkárt, aki a következőket 
rnondot ta :

Nincs egyéb mondanivalóm, 
mint idézem a fegyverszüneti egyez 
inóriv Ifi. $-ál, ametv ígv szól: Adó
száléi és nais sajtótermékek kiadása, 
behozatala és Ierjesztése Áfapyaror- 
szápnn, színház napú nwzpókrprlő- 
adások tartása, rádióállomások, 7fos
ta, táviró, távbeszélő működése a 
Sző cet séges (Szóvje.t ) Főparancsnok 
sáppal való megegye vés alapján tör
ténik. (L d. Fii (/(felék 10. fiotd.*

V  ö  n t  ö  s l  ft e n !

W A T E R L O O  B R ID G E
V iv ia n  T ó i g  H 
R ö l te n i  Ta y io n U R Á N I A

• \

j  ö n r f  a n i

BROADWAY MELODY
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B udapest c so d á ja »I

J’nr hót előtt még szorongó szív 
vol szonihütük TSu(lapost — helye
sebben Iluda és Pest —  gyöl rol
ni es agóniáját. Vérerei, i<l<»n».

szá I n i Hzctszn bel f\ I vn, m eggyötö rt. 
tcwtén borzai inns úgúsi ki-
lilközo hűl In foltok, őrvcrAsr1 kót- 
s^ffhoojtőoii mo# lassú lihoúot t, lú* 
lehető zihálva akadozott . .. min- 
don kórtiinot visy nagyvaros szá
nni m;i s Imi ál 1 u sáj ára u I o 11. fts
irno, most rnúpris nyugodt lólokknl 
k i n d li a < .i il k n z ö r ve n (I o I os o r vos i 
hüllőt int: n nntfybolo^r túl jutóit a 
k i’ízisou. í'A. Mrtrtisz! n It test tol, 
! i i k í ot d \ ó r kor i n ̂ ráwo], ú j j n ó t rd ő
idcKokkel, a lába dózók mo»rkony- 
11 yol)bii 11 közúrzet o vol süt k o rozi k 
az úldot t tavaszi napsütésben, 
Mófr messze van n lel jós p:yÓFryu- 
lást ál, do máris niog’áI lapít ha tó, 
hoir y fin t al os, ru^n lions szerve
ző to kiheverte n szörnyű bctoírsé- 
£et. fil. És minden romóny inog
ván arra, hogy hamarosan föl 
fog épülni, meg fog szépiilili »;s 
újra az lösz, ami volt: a Unna 
királynője*

A nyilasok e lh u rc o ltá k  
a m in isztere lnök f iv é re i

A napokban érkezett a hír Buda
pestre l)álnol(í Miklós Béla csaladja- 
hoz, hogy a nyilasok a Vörös Had 
sereg megérkezése előtt

letartóztatták révfülöpi villája- I 
ban a miniszterelnök fivérét, 
Dalnoki .Miklós Aladár nyugal
mazott pénzügyigazgetót és sző

lőbirtokost. i

A szomszédos szőlőidrfokosok előadj*.- 
sa szerint Ibiin oki Miklós Aladár 
nyíltan hangoztatta demokratikus el 
\eit. Ismeretes volt az a közeli ha 
rútság is, amely Bajcsy-Zsilinszky; 
Endréhez fűzte őt. De h legfőbb bű 
néül azt rótták fel, hogy a miniszter 
elnök fivére volt. Néhány nappalba 
Vörös Hadsereg megérkezése előtt 
csendőrök és fogy veres nyilasok ro
hanták meg a Miklós-villút, a mitdsz- 
terelnök fivérét megbilincsel!éh és 
ismerői len helyre elhurcolták. Ez 
egyébként már második eset, bogy a 
nyilasok a. miniszterelnökön így 
akarnak bosszút állni. Még a imi l̂ év 
őszén el f opt ók a miniszterelnök fiát 
is. Dálnoki Miklós Lajos hi(szárfő
hadnagyot és azóta az ö sorsa is is
meretlen ...

Beszámo ló
két  f i l m r ő l

I. A p á r t t i tk á r
A zagyva és brutális német propagan-  

dafilmck után milyen jól esik látni 
orosz filmművészei pompás alkolásuit.vy 
Itt nom nyomja rá a képre sötét bélye
gét h hírverés, nem halványítja el a  
szépséget és filmszerűséget az DOfizmo*.
I van l 'rizjcv Sztálin d í j ja l  jutalmazott 
filmje, »st pfir/fitkfíra, a partizáumoz- 
galmak hősi eposzát viszi a néző eh. Ki
tágult szemmel, ököl beszorult kézzel bá
muljuk ezt a lenyűgöző képet, amel nak 
kísérőzenéjo az orosz nemzőt »szíveflobo- 
gása.

II. W a t e n o o  Bridne
Már a Motro oroszlánjának is óriási

sikere volt, Azután egymásul ám. a többi,
öl éve nem látott ismerősnek: Kőbőrt 
Taylurnak, a csillogó lmjával, xillogö 
fogsorával. Aubrey S))tillnn k, aki most 
is zord, de »-i rideg k ii lsem alatt nemes 
szívet takar, Dana Stefinél;, akinek böl
csőjét Hudapcs'ton ringatták és n bájos 
öreg Uuspe)isl;njfí)iak. ]’•)< njegh morkod- 
tifuk \ivian Lei fi h inftvésznö\ad, akinek 
j óh író a háborúi vilin rábau is ál repült n7 
(öeeánon. Minden eddigi nagy amerikai 
I ilms/ífiésznő erétiyeiliől fénylik be» se 
valami.

ü z l e t é t  i 8 rn é. I in e 7 n y i I < / l
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Moszkva, î'i ijri 1 is 15.
A S/ovjot Tájékoztató Iroda közli:
ApriliK 15-őn a IL bjHoru.ssziai arc* 

Aonal rsa pal ai Könijtrshrrclöl rs/ak-
i» i ^ i « nyugatra támadásukat 
I oly tat va, harcok kozopet te cl fojrla I-
í,T.,v..ííí)‘ ni^ helységet, amelyek
kozott van: Ralmnicken, Klein-Kuh- 
rrn, G ruas-K uhren, Wn r nie ken. Will  
kan es Sorgenau. A harcok sörön esa- 
Itálaink ebben a körzetben több mini 
:?»0() ellenséges katonái és tisztet el
letlek fog 1 y ni.
 ̂ A 2. ukrajnai nrevona! csapatai a 

•k ukrajnai arcvonal egységeivel 
együttműködve, körülzárták és szét
zúzták azt a német harcesoportot, 
amel.\ Loc*shol északi irányban igye
kezeti \ issza\ onu!ni. A karcok során 
csapataink elfoglalták' Ivorncubnrg  
és I’Ioridsdorf városokat. fontos né
met védelmi támaszpontokat a Duna 
balpartján, továbbá a következő 
helységeket: Flagenl runn. Bisam-
berg, kangeuzensdorf, Stammers- 
<>orr, Leopold.au, Ragran és Stadlau. 
Csapataink ebben a körzetben több

mint 3000 ellenséges katonát és tisz
tet ejtettek foglyul és a következő 
zsákmányra tettek szert: 32 repülő
gép. lí) harckocsi és robamlöveg, 170 
tábori ágyú. 220 aknavető, 215 gép
puska, 750 gépkocsi, 175 mozdony, 
1500 vasúti kocsi és 30 raktár.

A 3. ukrajnai arcvonal csapatai tá
madásukat folytatva április 15-én el
foglalták Sankt Rölteu ausztriai vá
rost, fontos közlekedési csomópont at 
és a németek erős védelmi támasz
pontját a Traisen folyó partján, to
vábbá több más helységet, amelyek 
között van: Pottenbrunn, Ratzers- 
dorf, tttallersdorf és A It nmmisdorf. 
Csapataink a harcok során foglyul 
ejtették az ellenség 1110 katonáját és 
tisztjét.

A hadszíntér többi szakaszán nem 
történt említésreméltó \áltozás. A**- 
rilis 14-én az egész hadszíntéren 
megrongáltunk, illetőleg megsemmi
sítettünk 07 német harckocsit és ro- 
bamlöveget. Lcgiharrokhan és lég
védelmi ágyúink tiizével lelőttük az 
az ellenség 57 repülőgépét. (MTI)

A döntő roham seriül elicit
* Meg fogjuk semmisíteni és ki 

fogjuk irtani minden időknek leg
gonoszabb és Icgalávalóhh bűnszö
vetkezetet, amely Hitler nevében 
uralkodik Németország fele(t«, — 
írja Hja Ehrenhurg, a nagy orosz 
író. Ennek a megállapításnak végre
hajtása közvetlenül befejezés előtt 
áll. A szövetségesek és a Vörös Had
sereg döntő rohama Herlin és a 
náciellenállás utolsó fészkei ellen 
megindult. «Minden német tudja, 
hogy elvesztettük a háborút, már 
csak a nácik védekeznek*, — jelen
tőt te ki von Rnpen, a németeknek 
ankarai követe, aki a Ruhr-vidó- 
kr>u angolszász csapatok fogságába 
került és aki — a hírek szerint — 
repülőgépen már útban van az 
Egyesült Államok felé. De úgylát
szik, már a legmegbízhatóbb SS 
csapatok is csak ingadozva védekez
nek. Erre mutat a szövetségesek és a 
Vörös Hadsereg előrenyomulásának 
egyre fokozódó tempója. A nácik 
megkísérelték. hogy Berlint az 
ICI bánni védjék. He

gols/ászok két helyen átlépték a 
föl jót és a sik vidéken rohamo

san törnek Berlin felé.

már a* ETba-vonal is összemn 
lnflnak lek inthető, miután az an-

Már a magdeburg berlini biro
dalmi autóúton robognak előre a szö
vetséges tankok. I ’gyárinkkor a Vö
rös Hadsereg odera menti arevona- 
láról ugyancsak nagy csapat össze vo 
másokat jelentenek, ami arra vall, 
bogy a nemzeti szocializmus véres 
tragédiájának utolsó felvonása is a 
befejező jelenethez közeledik. A Vö
rös Hadsereg Becstől nyugatra és 
északra gyors iramban nyomul előre.
Az előrenyomulás egyik célja Linz, 
a Boring Müvek ausztriai centru
ma. Megközelítették már a zitters- 
dorfi petróleum vidéket is. Német
ország egyetlen még megmaradt 
olaj vidék ét. K őzbe u Szá szországha n 
az amerikai haderő elérte Chemnitz 
városát, tíz kilométernyire közelí
tette meg a cseh határi és elfoglal
ták Ham be rget. I)e minden irányból 
beteljesedik a német hadsereg 
sorsa: a jugoszláv haderők elfoglal
ták Eszéket és Vu kővárt- az nlas«- 

I országi brit hadsereg pedig Imolát.

Vilmos császár fia
a szövetségesek fogságában

laindon. április 15.

Megbízható forrásból származó ér 
lesiilés szeri ná a Nyugat-Német 
országban előrenyomuló szövetsé

ge  ̂ csapatok foglyul ejtették August 
Wilhelm herceget. II. Vilmos csá
szár fiát. aki, mint Hitler lelke* híve 
es SA főcsoport vezető tagja volt a 
náci birodalmi gyűlésnek is. (MTI)

A z  U S A  i í f  e ln ö k é n e k
e ls ő  n y i la t k o z a t a

W i m l c n b e n  R o o s e v e l t  p r o g r a m j á t  k ö v e t iI

Trn.nain, az HSA új elnöke eskütétele alkalmával kijelentene, hogy

1. minden eszközzel és a szövetségesekkel teljesen együtt ni üködre be 
akarja fejezni a harcot, Németország ellen és meg akarja semmisíteni a
hitleri* must. '

2. Kívánja Amerika részvételét a világbéke egyetlen biztosítékában, a
nemzetközi világbizlonsági szervezet ben.

3. Nem akarja visszaállítani a se inlegességi törvényt és semmiképpen 
sem kíván visszatérni az elszigeteld desi politikához.

/looser ri I hmnija Irhái lorábhra is I jetunió Mobilon külügyi nrpbiMnsI 
egész Amerika hantija marad. Hivn* I küblié ki a anfi*am-iskoi értekezletre, 
lalo-an közük továbbá, hogy a S/.ov
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a gettó mártírjainak emlékére
A szomorú emlékezetű gettóban el 

temetett; és a dohányuteni Hősök 
Gmléktemploma előtii téren elhantolt

22DX izraelita mártír emlékezetére 
vasárnap délelőtt gynszünnopséget

tartottak.

Zokszó/,an vették körül a huszonnégy 
töuiegsírl, sokszáz könnyező szemű, 
gyászbnhoriilt rokon és barát. Meg
jelent a szonmrú ünnepségen gróf  
Teleki Géza vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, Balogh István miniszter
elnökségi államtitkára miniszterelnök 
képviseletében, úr. .Csorba. -Iános pol
gármester. Beeldlér Péter és Jámbor  
Alajos alpolgármesterek a székesfő* 
város képviseletében, dr. Sólyom 
László főkapitány év több más ma- 
gasrangií állami és városi főtisztei 
velő. De e|küldöttek a gyászba nep- 
y gi'” képviselőiket a p o ki I i k*i i pari oh 
is. Az izraelita hitközség elöljárósá
ga Slöckler Lajos elnökkel, a buda
pesti Szén légy lo| Steiner Marcell el
nökkel j!r élen tisztelgett a mártírok 
emléke előtt Dr. Fîmes! Ferenc fő
rabbi mélyen megrázó' emlékheszédé- 
ben többek között a következőket 
mondotta :

— IJ ősei u k kertjében 2.'í(M) zsidó halott. 
Tömegsírokban fekszenek, e «írókat a 
kegyelet őrzi. fájdalom és szeretet ápolja. 
Irzt a (emelői avatjuk n jövendőnek örök
emlékezetül arra, hogy egy borzalma*

korszak pusztító viharán keresztül meg
oltalmazott bennünket az örökkévaló Is
tennek kegyelme, örök emlékezetül, Hogy 
generáeiók telkébe vésődjék. A magyar 
zsidóság szenvedett, vérzett és á.ldoantt, 
de hilrbe m, h ilsryrben lánloril hn/nlln*
maradi, beeső lel éforn marj nem rendüli és 
hűséggel akarja. I őrei hh leljrsileni pol ■ 
fftiri kötelességeit a társad(dóm bon és a 
ha'óban. M érhet et len sok veszteségűn 
kért fi: erkölcsi világrend leljen helyre- 
allilansl követeljük, a bihiösök bi’inhö- 
dès ét, N <̂ri i a k a r j u k mi á rí a 11 a nők vérét 
ontani, még a közömbösek bfíiihödesét 
sem kívánjuk, mert keressük a kienyesz- 
lelöelést.

Fizu Iá ti d r. Csorba .Iáim 
mester mondott beszédei:

polgár*

— Mély megdöbbenéssel állok e tömeg
sírok előtt, amelyek ben egy kegyetlen vi- 
bar áldozatai ahisszák örök álmukat. 
Biztos vagyok abban, hogy eljflll az igaz- 
sag korszaka, amely a pusztítás és pusz
tulás ideje után fel fogja szárítani a 
könnyeket. Budapest székesfőváros kö
zönsége nevében kívánok a halni laknak 
ily a goda I ma I, az r’lakne!,- padi y megbékc- 
lést.

A k eg y e ld o p  g r  á «ZP n népség <1/. 
árvák fohászával ért véget.

» • \
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A kultuszminiszter nem protezsálta Koréh
operaénekest

Az állami intézmények né! és a mn- 
gán vállal hozásoknál folynak az iga 
zoltatások. í g y  tudjuk,

a kormány ezekel m. ignzoltatá- 
sokul egyelőre tűri, véglegesek

nek azonban nem fogadja el.
rs esők ódáin tűri, aniitj a ? i pakol la- 
lási eljárásról skoló rendelet el nem 
hrskiil. Illetékes helyen máris készí
tik nz új rendeletéi, amely az, eddigi
nél lényeposen szigorúbb eljárást kö- 
vclel meg <• íz igazoltatások terén, hogy 
senki ki ne bújhasson az igazolás és 
a Iliin ef és alól. akinek akárcsak a 
legkisebb része volt az ország tragé
diájában. Krto-iil ’-si'mk szerint a ren
delet tervete! rövidesen elkészül és a * 
egyik legközelebbi rn in is: téri an ács
elé kerül. A miniszlertauáe? döntése 
után n rendelet napvilágot lát és

megkezdődtek az igazoltatások, még
pedig először a minisztériumokban, 
a.zulán az égés: országban Itt írjuk 
meg, hogy Korch  F>ndre operaházi 
tag igazoitafási eljárása ügyében té
ves hírek jelentek meg. Ezek a hírek 
arról szóltak, hogy a kultuszminisz
ter protozoái t-a az igazolóbizottság 
előtt Kor éh Endrét. Ez vem tör! érd. 
meg! A valódi tényállás az, hogy Te
leki Géza gróf kultuszminiszter leve
let írt Stand Gézának, az ignzolóbi* 
zottsag elnökének, akit csupán arra  
kért, hogy döntés elöli hallgassa 
meg n bizottság Koréh Endréi is. 
Stand Géza azt válaszolta a kultusz
miniszternek, hogy* ennek a kíván
ságnak eleget lesz és Koréh kihall
gatása megtörténik. Döntést a bizott
ság majd az operaénekes kihallgatá
sa után hoz.

A REG3EL SPORTJA
VASA RN AI» D ft LEI A)TT V  LTtt- 

ROLTftK A MAGYARORSZÁGI 
1 ÚTBA LL l ’BOFESSZIONIZM 1ST 
és visszaállították az amatőr labda
rúgást. A játékosokai négy héten be
lül bármelyik egyesület leigazol
hatja. Ezzel a határozattal a kö
zépe u ró |ut i f u I ha 11 pro f essz! on i zni us
utolsó rmibikánja is megszűnt.'

.17. M T K  EJ Ft A P Á L Y Á R A  LÉ PUTT  
V A S A U \  AP. A kék fehéreket halálra
ítéllek n fasiszták é« a nagyinull ú MTK  
dr. Fodor Henrik és mások njjászervezé 
se\el újra feltámad. Az \1 T h az. Elek- 
tminnsok -portIelppén töt (2:1) nrúnyhnn 
verte a házigazda ftlrklromos csapatát. 
Az, MTK  ban játszott a többi között 
Hívó, Polgár. Dudás, Sebes és Tilkos is.

NAGY SÁNDOR LETT AZ 
MLSZ CG Y VEZETŐ ALELNÖKIT 
Az elnöki tisztséget Beeskő ,/ózsef 
tölti be.

Sopronhohtdán

Teleki Géza gróf <
Polgár* Demokrata Párt elnöke

A Polgári Hein ok. r ai h Párt orszá
gos vezetősége április Óén felkereste, 
Debrcvcnben Teleki Géza gróf kul
tuszminisztert. akit a párt elnökségé
nek elfogadására kérték fel. 'Teleki 
elfogadta a párt olnöskégét. átvette 
a párt vezetését és máris hozzálátott 
a magyar demokrácia szellemében, a 
többi párt lat szoros e g y u Hm n hóid r s - 
ben, a párt erőtoljcsoob szervezésé
hez. A kultusz-miniszter egyébkén! el* 
határozását bejelentette. Miklós Béla 
miniszterelnöknek, aki ezt tudomásul, 
re! le.

A volt S Z Á S Z  KAROLA  div«f**nl«Sn v«x«t(6l

I R É N  és  E fik Y
„ Apponyi-tér 5  . I n t i  mcgnyitOítáKIV

Iffipcriá: szá 1.6
volt aO.Mapo 'o lya Sz^mis I nván rep. f,rnaey. 
Buday Lajos rrp, al ? r:d^ ér, való z nül*  ̂ :d* 
hu ícolt «ák dr* Dűl no' « M“ lós Aladár révfdlöpi 
Fzőióbii't-oko.nt is. Aki tud róltilc, adjon ^rtisitort

l>MK #MML Vili.. SíndOMjtca 26

Itákórxi-úi 80ineanuiH
á llan dó  tartózkodásra  
is bére lhetők

.Æ
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A KAMERÁD
— Miért? A főváros utcáin falra-

Saszok jelentek meg:, amelyek szerint 
Budapest derék, rokonszenves és buzr 

í?ó polgármestere megállapította a 
kereseti adó új kulcsát. Természetes
nek találjuk,  ̂ hogy á kereseti adót 
újonnan állapítják meg, de meg kell 
cérdeznunk, miért a pol#ur mester 
hozta meg ezt az intézkedést,? Az adó- 
megállapítáe nem a polgármester 
dolga, Budapesten van már a kori 
mány. van pénzügyminiszterünk, a 
kormány tagjai minisztertanácsot 
tartanak, mi szükség tehát arra, hogy 
à városházán '..lapítsák meg az adó
kulcsokat? Il.szon ez a pénzügymi
niszter és a kormány hatásköre, hi
vatása és feladata!

— Feleségével együtt öngyilkos lett 
Panlini Béla. A  Komárom melletti Baj 
községből érkezett a szűkszavú hír, hogy 
Panlini Béla ottani kis villájában, ahol 
már hónapok óta visszavonultan élt, fe
leségével egy ült öngyilkosságot követelt 
el. Paulini, a Gyöngyösbokréta megalapí
tója és vezetője, a hazai svábság disszi- 
milációs folyamatának megindulásával 
és a tavaly márciusban bekövetkezett né
met megszállással megsemmisítettnek 
látta élete egész munkáját. Főként attól 
rettegett, hogy sváb daloknak, táncok
nak és népi játékoknak bemutatására 
fogják kényszeríteni — magyar szín
padon. Valószínűleg ez volt oka öngyil
kosságának. Felesége, aki egyúttal leg
képzettebb munkatársa volt, a halálba is 
követte őt.

Maga a testté vált erény: 
udvarias, finom, szerény; 
úgy érkezilc, mint jóbarát 
a kamerád.

De hogyha kissé felmelegszik, 
sáros csizmával ágyba fekszik, 
s vigan'hever fütyülve rád 
a kamerád.

ö  a sorvasztó mételyed: 
felzabálja az ételed, 
megissza pincéd ó-borát... 
a kamerád.

Elhajtja minden barmodat, 
marhádat, ökrödéi, lovad, 
mert rossz, hitvány, {Jonosz, gálád 
a kamerád.

- Meghalt Mikes János gróf érsek.
A' magyár katolikus püspöki kar 
egyik kimagasló egyénisége, Mikes 
János gróf, volt szombathelyi püspök, 
érsek, nagyhét szerdáján este répce- 
szentgyörgyi birtokán hosszas beteg
ség után elhúnyt. A  falu temetőjében 
helyezték örök nyugalomra. Mikes 
János gróf erdélyi volt, 1876-ban szü
letett és eleinte szűkebb hazájában 
yolt plébános, illetve esperes, mjijd 
1911-ben nevezték ki szombathelyi 
püspökké. Több mint két ’ évtizedig 
állt a szombathelyi egyházmegye 
élén. Nagyim ííveltségű, erősakaratú 
férfi, lelkes hive és támogatója min
den művészetnek. A  szombathelyi 
székesegyházat és a püspöki palotát 
restau ráitatta és uaíbrértókíí kép-, 
gyűjteménye volt. Több mint tíz év
vel ezelőtt súlyos betegsége miatt lo
mon dott egyházmegyéje vezetéséről, 
érseki címet kapott, teljesen vissza
vonult a magánéletbe.

%

— Ki tud dr. Lengyel Ernőről? Dr.
Lengyol Ernőt, a kiváló írót, bírálót és 
drámaírót, a régi Pesti Napló fényes
tollú közíróját a nyilas-gyilkosok no
vember. 28-án elhurcolták a Nyár-utcában 
lévő lakásáról a Telekiitér 10. nyilas- 
bünbarlangba. Azóta nincs róla hír. Aki 
bármit tud sorsáról, értesítse A Reggel 
szerkesztőségét.

— Letartóztatták Várarl y László 
volt MÉP-képviselőt. A  MÉP szélső
jobboldali csoportjának hangos tagja 
volt vitéz Várady László képviselő. 
A  gyógyszerészi pályáról lendült vas
kos termetével a '  politikai életbe, 
amikor Szentesen 1935-ben mandá
tumhoz jutott. Állandóan a legszél
sőbb jobboldali frázisokat harsogta, 
közben Kölcsey Istvánnal, líu- 
szovszky Lajossal a legszennyesebb 
kijárásokat, vállalta. 1939-ben két 
mandátumot .is szerzett, egyet a MÉP 
csongrádmegyei listáján, a másikat 
a tiszamarosi kerületben, ahol Eck- 
hardt Tiborral állt szemben. Kok-, 
hardték megpetieionálták a válasz
tást, amikor a közigazgatási bíróság 
előtt a terrorral szerzett mandátum 
inogni kezdett, Várady megfutott az 
ítélet elöl és leköszöni. Letartóztatása 
összefüggésben áll a Nemzeti Szövet
ség hazaá ruló-1 i «tájával.

— Ellopott 2 millió pengő ékszert, me. 
lyet megőrzésre vett át. Még a múlt esz
tendőben JJart marin József szabadkai 
gyáros 2 millió pengő értékű briliáns 
ékszert adott megőrzésre Ribó Rigó Kor
nél banktisztviselőnek. Bibó Bige a fel
szabadítás után kijelentette Hartmannak, 
hogy az ékszert tôle ellopták. Lukács dr. 
rendőrségi főcsoportvezet.ő Hartmann fel
jelentésére mepállapíto'tta, hogy a bank
tisztviselő az ékszereket, a kéménybe rej
tette c.L így tehát, a kár megtérült. Ribó 
Bigét letartóztatták.

— Felhívás a deportáéióből hazaérkezők 
érdekében. Lengj elorszdgból, Ausztriából 
és Nyugat-Magyarországról ezrével ér- 
keznok vissza a mindenükből kifosztott 
elhurcoltak. A  Magyarországi Deportál
tak Országos Szövetsége most fölhívással 
fordul tu ország közönségéhez, hogy a 
halál torkából visszatérő embereket tá
mogassa és a házbizalmiak gondoskodja
nak ideiglenes elhelyezésükről..

Megfertőzi a lelkedet,
elkonfis.kálja telkedet, 
kifosztja házad, kamarád 
a kamerád.

Megbénítja a gyáradat,
fölégeti a. váradat,
lerontja hazád védfalát 
a kamerád.

llidha van Goethéje, Kantja, 
a hutáidat felrobbantja, 
s rabol, amit csak szeme lát 
a kamerád.

é

Pokolba vigyen a fene, 
s a magyarok ős Istene 
minden vad átkát küldje rád, 
te kamerád!

K U N S Z E B Y  G Y U L A

— Cukorkrach a feketepiacon. Las
san, túlságosan lassan morzsolódnak 
lo a pesti feketepiac fantasztikus árai. 
Kivétel a liszt, amely 280 pengő 
rekordárfolyamáról már 34—36 pen
gőre zuhant. A  liszt példáját most 
követi egy másik fontos élelmezési 
cikk: a cukor. Tíz napja még 400 pen
gőért mérték kilóját, de szombaton 
beütött a krach a cukorpiacon: 
230 pengőre zuhant le a. kristálycu
kor ára. Jgy a szombat a fekete cu
korpiac fekete napja volt. Megjósol
hatjuk: jön a további áresés mert 
újabb cukorszállítmányok érkeznek 
Romániából.

Á llá wft t *jovoiiei!
minisztertanács elé kerül 
az új népbírósági rendelet

Vasárnap pártkozí érfel ez!et 
foglalkozott a rendelettervezettel
A népbíróságok feláll {fásáról és 

működéséről szóló rendeletét annak
idején a közvélemény általános he. 
lyesléssel fogadta, a gyakorlat so
rán azonban kiderült, hogy a rende
let módosításra szorul. Valentiny 
Ágoston igazságfigyminiszter éppen 
ezért újabb rendelettervezetet dolgo
zott ki. amelyet a pártok elé terjesz
tett. Vasárnap ebben az ügyben 
pártközi értekezlet volt, ahol számos 
felszólalás hangzott cl. A miniszter 
kijelentette, hogy az e lhangzó ik  
figyelembevételével a rendeletterve
zetet átdolgozza és a jövőbeli mi
nisztertanács rié terjeszti. A minisz
tertanács döntése után, remélhető
leg a jövő hét végén — a nepbírósá- 
gok működéséről szóló új rendelet 
már meg is jelenik.

— A toloncházba internálták a 
Rókus, kórház nyilas orvosait. A
Rokus-kórház egyike volt a főváros 
legismertebb nyilas központjainak. 
Az orvosok egy része segített a né
meteknek a Rókus-kórház értékes 
felszerelését elrabolni. A  politikai 
rendőrség most toloncbázi interná
lásra ítélte Erdélyi Márta, Csiszár 
Fodor, Ei.ser Pongrác és Budai Fe
renc orvosokat. A  vezető pozíciókban 
n.v i I n sk odó o rvost >k kézrekerí lésére. 
megindították a nyomozást.

I

H

A n y ila s  h ö lg y e k  
v e r s e n y t  re n d e z te k  

B regenzbén
Viszontlátásra 

az Andrássy-út 60 alatt!
Az osztrák szabad rádió, amely 

már Becsből adja híreit, ma hajnali 
leadásában kö/fi, hogy Brcgcnzben, 
Vorarlberg szép fővárosában, tehát 
közel a svájci határhoz, a magyar 
náci-nyilas hölgyvilág egész koló
niája élje eddig világát. Itt voltak 
Remény i-Schnel!orné, Jaross An- 
dqrné, Rainiss Ferencné, Kolosváry^ 
Borosa Mihálync, báró Vay László- 
né, Tas nádi Nagy András leánya, 
Tors Ti,borné, Széchenyi Lajos 
grófné, Serényi Miklós grófné, 
virtsologi Rupreebtnc, '  Vajta ' Fe
rencné, Oláh ííyürgync, hogy csak a 
legismertebbeket emliísjük. A télen 
ínég sí versenyeket is rendeztek. ITgv 
hisszük, hamarosan az Andrássy-úl 
íiO üdvözli majd a — «nyilas arisz
tokráciát»!

— Az egyel emu Icai nyilnsboH vezetője 
a Népbirósj'ig előtt. Gölz János könyvke
reskedőt letartóztatta a IV. kor. kn- 
pü ínyság, Götz az önállósítási alap 
pénzéből náci könyvkereskedést nyitott, 
s csakis nyilas írók műveit árusította és 
adta ki. A lefoglalt náci sajtóterméke
ket elkobozták és Gölz Jánost a Népbíró
ságra kísérték,

— Orvosi hírek. Dr. Bársony Jenő szü-
lészfnőorvos, kórházi főorvos új címe: V., 
Phönix-u. 5. Rendel d. u. 8—5. — Dr.
Háruik Helena bőrgyógyász kozmetikus 
rendelését a régi helyén folytatja, IV., 
Petőfi Sándor u. ÍR., f. cm. — Dr. Osvát 
Hona (dr. Nagyné) szülész nőgyógyász új
ból rendel V., Szent István-körút 5. — 
l)r. Nagy József sebész, kórházi főorvos 
újból rendel. V., Szent István körűt 5. — 
Dr. Weisz Márton szem ész-főorvos újból 
rendel VL, Teréz-körút 30. (Bejárat Jó- 
kai-u. 7.) I). u. 3—5-ig. — Dr. Takách 
István v. egyet, első tanársegéd, fogorvos 
LV., Váci utca 3fi. rendelését újból meg- 
kezdíc. Dr. '/.ágon András nőbetegek
nek rendel d. u. 3—5-ig. Uj ríme: V., Ju
hász Andor utca 7.

M E G N Y ÍLT az

E M K E
K A V É H Á
Barátainkat, vendégeinket szeretettel várjuk !
Ftaschner Ernő Hermann József

Mushát László

Délután Farkas Béla muzsikál
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Steudáen van ez?
Igen tisztelt A  Reggel! Rendben 

vanre, hogy dr. Pelres József ma is 
OTI-alelnök. a hírhedt Orsós, Cml- 
léry,Csik triász csatlósa és csahosa, 
a Mone szélsőjobboldali szárnyának 
szóvivője, Sztójay (Sztojakovics) 
Döme (D im itri) Gaulcitérségé ide
jén osztályfőnöki rangban az orvosi 
és gyógyszerészeti ügyek vezetője, 
200 ZBidó gyógyszertár elkobzója 
mpg április elsején \p tényleges 
fizptóst kapott a népjóléti minisz
térium budapesti kirendeltségénél? 
Nem áprilisi tréfa ez csupán? (Tel
jes cím és névaláírás.)

Igen tisztelt A  Reggel! Rendben van-e, 
hogy Nemes Tibor belügyminiszteri mi
niszteri tanácsos, aki egész a felszabadu
lásig minden bitorló rezsimet lelkesen 
végigszolgált és a szégyenteljes zsidótör
vénynek kórházi és szanatóriumi ügyek
ben nem volt nála készségesebb és ke
gyetlenebb végrehajtója (így a Siesta 
szanatóriumban búsás díjazás mellett!), 
még ura is tényleges szolgálatot teljesít 
a minisztériumban. (Teljes cím és név
aláírás.)

— Poríyázó orosz repülőgép men
tett meg egy budapesti orvost a nyi- 
las gyilkosok golyóitól. Byakran ol
vashatunk arról, hogy elfogták a Du
na parton el követett tömeggyilkossá
gok valamelyik tettesét. Hogy hogyan 
zajlottak lo ezek a dunaparti mészár
lások, azt elmondta most A Reggel
nek a véletlenül megmenokült dr. 
Bánki Mór, budapesti fogorvos. Az 
orvost feleségével együtt január de
rekán az egyik nyilas házból, számos 
szerencsétlennel együtt, a Du na part
ra "hurcoltak. Itt levetkőztették, a 
part szélére állították va 1 amennyiö- 
kot és sor tüzet adtak rájuk. Az 'or
vosnak sikerült lebukni egy kőrakás 
mögé, a többiek halálra sebzetten 
bukjak a Dunába. A  vérben vergődő 
áldozatok közé a gyilkos suhancok 
kézigránátokat vágtak. Közben egy 
poríyázó orosz repülőgép tűnt fel a 
Duna felett és géppuskázni kezdte 
a gyilkosokat, A testvérek kereket 
oldottak, — így menekült meg a ha
lálból az orvos.

— A Színészek Szahadszervezoto fel
hívja a színészek. nyugdíjintézet ének. tag
jait, hogy tfí án fél 4-knr jelentkezzenek 
a Szabadszervezet Bajza-u. 18. helyiségé
ben.

— Halálozás. Waldbolt Kelemen báró 
volt felsőházi tag, a Tokajhogy.Hja mész 
azé földön ismert szőlőbirtokosa, n Sző
lősgazdák és Hegyközségek Országos 
Egyesülőiének 15 éven át. volt elnöke, a

' Borgazdasági Tanács és nz Országos Er
dészeti Egyesület elnöke bombagzil'ínk- 
sérülcsek okozta vérmérgezésben hosszas 
szenvedés ntán elhunyt. — Berner Sán
dor dr. ismert kolozsvári ügyvédet és 
közgazdasági írót, leányával, Lorner 
Magdával, az OKU titkárnőjével együtt 

,n felszabadulás előtti napokban a nyila
sok Budám a Naphegy alján kivégez!ék.
— Tolnai Ödönt, a Globus Nyomdai Mű- 
intézet leányvállalatának, a Hamburger 
és Birkholz dobozgyárnak igazgatóját 
január 13. és M o közt nővérével egyült 
kivégezték, a nyilasok az Erzsébet téren
— ffcltmbaeh Gottfried, a konderosi vá
lasztókerület volt országgyűlési képvise
lőjének felesége január 27-cn a Serleg 
utca 7. házában akna becsapódás következ
tében ételét reszt et te. — Dr Bánit Béla 
építész, míitörféneti író oz év január 
20-án Budán, X1L Ilojnrich Tslván út 4- 
alatti lakásán meghalt. Barát Béla 
egyike legtehetségesebb építészeinknek, ő 
építette: a Georgia házát, a Rákóczi
idon, a Liszt. Ferenc-téri Wodianer palota 
helyén lévő palotát, és számos középüle
tet. — Hosszas betegeskedőn után R3 
éves korában meghalt Petry Pál, n kul
tuszminisztérium n.v. államtitkára. Petry 
nyugdíjazása óta az Országos Gyermek
védő Ligát vezette.

— Ggyvédi bír. Dr. Kelemen Pál ügy
véd irodája V., Aulich u. 8., TIT. ern. 8. 
Fogad (1. íj. 3—R ig. — Dr. Vadász Mik
lós ügyvéd irodáját V., Doro1tyn-il. 1. 
(Gerbeaud palota) újból megnyitotta. Fo
gad 9—11 ig.

V f l l la m y  re«3SE
A R D Ó

1e acidic is 
világítson

O lcsó
a ívfényt 
lámpával

árak, i/rrn- 
anvap biztosítva

ARDÓ v ilág ítás i sxakQxtete
Budapest, Vilmos c A zár út 43, lerakat József
körút 52-56, Budin C' omn, III,, Deipglye-u. le
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Magyaróvárott elfogták
Csehi Ferencet

4

Nagybaczoni Nagy Vilmos él
Hazavárják Sopronkőhidáról

az összetartás szerkesztőiét, aki lapjában
pogromra uszított—a Pannonia-szálióban

heti ötezerért zsidókat bujtatott
A’ nyilas vozotők legtöbbjét nom az

•WiKiiioc hevítette, hanem a vagyon- 
szerzés, dúskáló élet, a rablás vágya. 
JellermKŐ példája a nyilarok erköl
csi züllöttflégéiiek Csehi Ferenc, a 
Szálast-f éle h i vatalos »ö*sz(d artás« 
napilap felelős szerkesztője, aki

a* este került rendőrkézre Ma-
prya róvárott.

Csehi testvér, amípr szennyes hasáb
jain pogromra uszított és a szocik 
kiirtását követelte, Pari nőni a-szálló
ban lévő tálcásán a három.h/mapos 
betyárvilág alatt.

szobájában. E »kapesolat« mogterem-

Híro t<$jedt. hogy Nagybaczoni 
Fagy Vilmos vezérezredes, volt hon
védelmi miniszter, a sopronkőhidai 
i’egyház kórházában meghalt. Ez a 
hír szerencsémé alaptalannak bizo
nyult. A vezérezredes családja ma 
kapott értesítést, hogy

tóse után a bujkálok elhatározták, 
hogy

Csehi testvér védelme alá he
lyezkednek. Heti ötezer pengőben 

állapodtak meg vele.

Nagy Vilmos életben maradt és 
fivérével, Nagy Béla vezérőr
naggyal együtt előreláthatóan 
rövidesen Budapestre érkezik.

parlamentben, hogy a honvédségbeit 
ismer fajokat, felek özeteket.nem

csak jó és rossz katonát. Törvény
javaslatot készített a munkaszolga- 
latos rendszer reformjáról, de ezt 
már n,em terjeszthette he: a németek 
megbuktatták. Nagy Vilmos ugyanis 
nyíltan megmondta a kormányzónak, 
sőt németországi látogatása alkalmá
val Hitlernek is, hogy Németország 
nem nyerheti meg a háborút. A  Sza-

hetl ötezerért zsidókat rejtegetett.

rA Pannónia-szálló svájci védettség 
és rendőri őrizet alatt állott, mert 
ott lakott a román diplomáciai tes
tület és a követségnek százfőnyi

A fenyegető razziát Csehi elhárítot
ta oly kél) pen, hogy a Hűség Házában 
vállalta a Pannónia szállóVieli razzia 
vezetését. Délután két teherautóval, 
géppisztolyon nyilasokkal, rendőri 
karhatalommal jelent meg a szállo
dában. Persze senkit sem talált ott a 
bujkálok közül. Hogy a heti ötezer 
pengőt zavartalanul megkeresse,

Nagybaczoni Nagy Vilmos, a Kállnv- 
knmiány honvédelmi minisztere volt 
1942 szeptemberétől 1943 májusáig. 
Az egyetlen volt, aki a sötét korszak
ban nyit fan s'krnszállt a zsidó mun
kaszolgálat ősökért. K i jelentette a

hm-uralom alatt a Gestapo állandó 
felügyelete alatt tartotta, fía.jniss tá
madása után pedig KlotildligcVn
letartóztat fák. A svábhegyi Lom n le
szállóból Sopronkőhidára vitték, 
ahonnan most tér majd haza családja 
körébe. Isten hozta ezt a talpig be
csületes, derék embert!

«összetartás nyilas menekült-
ügyi irodát«

rendezett be a Pannóniában és nyilas 
karhatalmat vezényelt etet t a ház ele. 
Persze a. bét sás költségeket a bujkál ókszemélyzete. Petényi Béla rendorfo- , nétezekért

gallrnazó, aki most a hatodik keni- ! Szettel*. Igen nagy pénzekéit
Jeti kapitányságon teljesít szolgála
tot, »nern vette észre«, hogy a Pan
nónia tele van hujkálókkal. A szoba
főnökök: Feuchtinger József és
Kaufmann Sándor egyre másra fo
gadták h.e az irat. nélkül, vagy a ha
mis néven szereplő menekülteket, 
baloldali bujbiilókat, szökött katond- 
knt, zsidókat. Mintegy nyolcvanon 
bujkáltak a szállodában. Egyik 
szállodai szolga a bujkálok közt fel
ismerte a Rákóczi úti lm. por iái-szálló 
tulajdonosait. Keleti Andort és Ke
leti Oszkárt. El rohan t, a ! I űcég 11 á- 
zába és feljelentette őkel. A nyolc
van hujkálónak ny óimban menekülni 
kellett. Keleti végső kétségbeesésé
ben a szállóban lakó Csehi Ferenc
hez, az »()sszet.arlás« felelős szer-

, , s v é d “  c s e l é d s z o b a  á g y á n  ,

s z e m e n  m o n o k l i v a l  h a l t  m e g  S z o m o r y  D e z s ő

ez a nyilas iroda látta el a Pan
nónia bujkálóinak egy részét ha

mis iratokkal.

Két dráma, egy kötetre való lírai költemény, 
egy 4000 kötetes könyvtár, két monokli, egy egyiptomi faszobor,

két pár cipőfűző és egy tollszár maradt utána

? Tizenhat rendőr védte itt a románo-

Szomory I Wső a nyilasuralom leg
vadabb to. állásának napjaiban halt 
meg. Haláláról a nyilas sajtó termoszo

kat, kilenc nyilas nemzetőr pedig a J lesen nem vett tudomást. Ezért a sok 
zsidókat. Minden további razziát a 5 kósza bír. amely az ostrom után a nagy

kc.szlőjéhez fordult, aki húszezer pen
gőért menedéket adott neki a fúrdo~

bujkálok most már nyilas őrség se
gédletéiül úsztak meg. Egy Gestapo- 
razzia alkalmával harminc német ka
tona hatolt be a szállodába, órákig 
kutattak a pincében, a padláson, a 
mellékhelyiségekben, nem is gondol
tak arra, hogy az étteremben és a 
szállodai szobákban tartózkodnak n 
bujkálok. Karácsonykor Csehi testvér 
búcsú nélkül továbbá lit; Nyugat-Ma
gyar országra szökött, Magyaróvárott 
szerkesztette tovább - az összetartást, 
ahol is az este a politikai rendőrki- 
rondeltség kezére került.

író haláláról elterjedt.

Az igazság ez:

Szomorú Dezsőt november közepén

Az orvos megállapítása szerint szív* 
roham ölte meg őt,. Hetvenhat éves volt. 
Nem maradt utána más földi jószág, 
mint óbudai lakásán egy zongora, és né
hány festmény, a Szent István-körúton 
1000 kötetes könyvtár, amelyre ráomlolt 
a mennyezet és amelynek könyveit a ro
mok alól is lopkodják (itt nz ideje, hogy 
a Nemzeti Bizottság védelmébe vegye!)

öccse, Szomorú Emil Szent István köriiti * n pozsonyiúti cselédszobában két mo-

utolsó rendeleíe:
eltörölték a ve g ye sh á za ssá g o ka t

Pánik az oszírak határon — Kolosváry-Borcsa
levágatta a szakailat

Az osztrák határról érkező, meg
bízható hírek szerint Szálasiék ma
gyare rszági t a rtó/kodá sá nak u tol só 
napjaiban Szöjlősi Jenő »miniszter- 
eliiökhelyeítescc gyakorolta a «hatal
ma. t« és ő beszélt az azó,la elhallga
tott magyaré vári rádióban.

Rád i ó -szó m o kl a tá I ) a n lián g(»zta 1 ( a,
hogy Hitler eniberbarátj okokból 
nem nyúlt az új pusztító fegyverek
hez, do csalódik az, aki azt hiszi, 
hogy a háborút a németek elvesztet
ték, mert néhány nap múlva fordu
lat várható. A »kormány« egy ró
ni ásra hozta az új rendelet,eket.

Azonnali hatállyal felbontotta a
vegyesházasságokat

és ezen a címen még néhány szeren
csétlen embert elhurcollak. Elkoboz
ták a »hazaárulók« vagyonát, meg- 
szá11 ták és k i főszle It á ic a zokat a 
nyaralókat, arnel y e k n e k túl aj (Ionosai 
az oroszok által felszabadított terü
leten laktak. Es egymásután jelen
tek meg a sorozási és kiürítési ren
delet ck# A végén már a Ifi eves
fiúkat is alakulatokba osztották.

Tragikus jelenetek .játszódtak le» a 
határon, E,ry menekülő magyar ezre
des, akinek nem engedték meg, hogy 
a családját magával vigye, rálőtt a

németekre, majd kiirtotta feleségét 
és gyermekét és végül öngyilkos 
lett. A nyilasok egyébként berendez
kedtek a menekülésre és a bujká
lásra. Sokan megváltoztatták a kül
sejüket, hogy majd ha Németorszá
got, is elfoglalják az oroszok és szö
vetségeseik — könnyebben elrejtőz
hessenek.

lakásáról, ahol a német megszállás óta 
; megbújt, a nyilasok egy pozsonyiúti svéd 

védett há ha hurcolták. Üj hajlékában 
azonban meginti ha rá ok várták. Fii si 
tanár és Valér Sándor. Már tizenöten 
laktak itt. az író mégis .kii'ön lakosz
tályt kapott: egy cselédszobát. Poggyá
sza: néhány ruhadarab, nyaláb kézirat 
As egyetlen könyv, Sainte Heure: Cause
ries du Lundi-je volt... Daló társai is- 
tápolták, segítették. Különösen Schubert 
Ernő festőművész vigyázott rá. Szomorú 
a kis cselédszobában is megőrizte jel
lemző szokásait: délután 3 kor kelt és 
hajnalban tért nyugovóra. Utoljára 
Schubert Ernő beszélt vele november 
30 útiak hajnalán. Füsi József naplójá
ból tudjuk meg az ágyúdörgés közben 
folytatott

utolsó beszélgetésnek

Kolosváry-Borcsa, a könyvégető 
sajtófőnök levágatta hírhedt sza

kái lát

A németek őt is kidobták nz autójá
ból és gyalog lépte át a határt.

Jellemző a náci-uralom utolsó nap
jaira, hogy a vezetők nem mertek 
testőrség nélkül az utcára menni, 
mert a lakosság minduntalan fenye
getően lépett fel ellenük.

részleteit;
— Vége nemsokára nz 

mondta Szomory Dezső -
t

érzem azt is,

egésznek, —  
én érzem és

r- —
nokli, három borotva, egy miniatűr 
egyiptomi. fas:obor, két pár barna cipő
fűző, egy vékony tollszár néhány tollal 
és kéziratok. Feltűnően sok a. hátra,- 
■tnaradl magyar- és francianyelvű vers. 
Egy finom kötetre, való. KibetűSTii csak 
nr a szerlő tudná, aki évtizedeken át 
szinte »mönopolisztilcusanszedte Szo- 
mory kéziratait. Mindenesetre váratlan: 
Szomory Dezső mint Urai költő! Két 
színdarab is maradt kéziratban: Magdus, 
pesti társadalmi dráma, amilyent Szo
mory oly sokat írt és a Sába királynője, 
az oly régen ígért bibliai legenda.

Mennyire szomorys a darab ti raid ás 
hangja, amikor Belkisz. Sába királynője 
megjelenik Salamon előtt. íme ogy rész
let:

milyen tehetségtelen dolog volna 
meghalni az utolsó negyedórában...

Nyári idöszá vitást kérünk!
Sok levél érkezett szerkesztősé

günkbe: a nyári időszámítás beve
zetését indítványozzák. Az ötlet 
életrevaló. A világítás-gondokat 
ezzel napi egy órával könnyíteni 
lehetne és egyben egy órával kö
zelebb Jutnánk az orosz időszámí
táshoz. Tessék megvalósítani!

Fél öt tájban megszólaltak n kakasok 
és megszólalt, nz író is:

— Subi, hallod, ^zólnak a kakasok! 
Ugyan nem igazi kaka.sok ezek sem, mert 
itt éltnek a szűk udvarokon, de mégis a 
hangjuk olyan, mint u szabad kaka- 
soké... Ilyenkor én már el szoktam 
aludni...

Azután bevette az altatót, és elaludt. 
De délelőtt 11 óra tájban még egyszer 
felkelt. Kicsit dudoll, majd kinyitotta a 
konyhaajtót, de menten he is csukta, 
mert ott uiár javában folyt, %a lakodal
mas főzés, rezesbanda módjára" — ahogy 
annyiszor gúnyolta az üres fazekak kon- 
gásAt.

Salamon: így egyedül, liliom?
Belkisz: így alázat Int. . .  nem

több ez, mini mind? Egész virág- 
űzőn nem több?... Ha azt mondod, 
liliom... így magányosan, egy 
szál, nem szebb? Ment több? Ne es
sünk Ivritedre itt. v>ott óhajom, kis'! 
Sok színes, zengő népem, mező és 
nyáj. ami köret, a kapuknál épfii 
sátrait ,.. Elküldtem minden höl
gyemet, hogy igy tűnjek fel elölted, 
védtelen —  eg y  fénylő porszem csal:, 
nniif. a szél hozzád sodor boldog 
Arábiából, — Uf vágyói! Judca ki
rálya, aki szól.

Érdekes még az iratesomóban a Sába
Szintén

Délután halva találták, ágyán ülve, 
narancssárga pizsamájában, monokli

val «  szemén.
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10.000 pcjf^o jutalom annak, akf fiam, 
Fisohcr István l a más 19 eve n mu^ba*
szolgál.alosrál ttuí. l/vnc/m volt, iákor 
rz.ima l \ 975. L/rutó b • ;f pb mbor ! ó 30-án 
"Titeliól írt, 13 vonult 19 *4 )ún us l ó 4 én. 

Fischer, VII., W  sstl nyi*utca 75.
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királynője nemet fordítása is.
Szomory müve.

A temetés dolgában Füsi József pro
fesszor. a kiváló író járt el. Amikor az 
V. kér. elöljáróság tisztiorvosi hivatalá
ban jelentette, hogy Szomory Dezső íré 
meghalt, az egyik ott dolgozó hölgy ki 
javította:

— Nemde IVetsz Dávid?
— Lehet kérem, — válaszolta Fiisí —  

én azonban Szomory Dezsőnek ismertein.
így távozott a földi terekről eg\ láng- 

eszii magyar író, annyi megejtő mennyei 
íwngzot pbétá ja . . .

(»i. gy.J

Mo-f nié? n m

dúskált? t az áruban
d* már rok mindent talál, amire rzüksépe van

a Magyar Divatcsarnok -tan
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Csak teljes névvel!
A r*ml<irség politikai osztályá

nak vezotíijft legutóbbi -nyilatko
zatában elmondotta, hoary .sok név
telen feljelentés érkezik a rendfir- 
nègre, ami csak akadályozza a 
munkát. Valóban i*ry van, a név
telen feljelentés nemcsak mairyar 
emberhez méltatlan eljárás, de a 
mai időkben egyenesen s/abotázs. 
mert elvonja a rendőrség munká
ját a>. igazi bűnösök felkutatása és 
elfngalása elöl. Aki tud valamit, 
aki adatot szolgáltathat bárkinek 
sötét és gonosz munkájáról, az 
álljon elő teljes nevével, az ősz- 
szes rendelkezésére álló adatok
kal, nemcsak azért, mert ezzel 
elősegíti a tisztogatást, de azért 
i«. mert ez ma minden becsületes 
magyar embernek hazafias köte
lessége.

Vigyázzunk az „áldozatok" névsorával
Több lapban kiilönlrtlzö névsoro

kat olvasunk azokról, akik a né
met és nyilas gaztettek áldoza-

* tául estek. Sanálattal látjuk, hogy 
egyik-másik né vso r ha n { jn I y a no k i s 
szerepelnek, akikről ma még nem 
lehet bizonyossággal azt állítani, 
bogy immár nincsenek az élők so
rában. Egyelőre csak nem tu
dunk további sorsukról, de még él 
a remény, hogy egyik-másik még 
előkerülhet, lappon ezért arra ké
rünk mindenkit, aki ilyerf névsort 
állít össze, hogy gondoljon arra: 
idehaza anyák, gyermekek, fele-

• .ségek szive remeg a reménységtől
és amíg a viszont látás boldogsá
gának csak egy szikrája is él, 
nem szabad ezeket a szerencsét le
neket remény ségii k I öl megfosz
tani.

A voit parlament
e l s ő r e n d ű  h a z a á r u i é i n a k

névsora

V o ltak  jó  e m b e r e k  i s . . .

Borsos Étidre, 
a Közigazgatási Bíróság 

elmondja Bajcsy-Zsilinszky Éneire
rejtegetésének történetét

TÖogene* égő lámpással járt Athén ut
cáin ás embert koro.sett. Mi is keressük — 
annyi állati kegyetlenség, embertelen go
noszság után — a jó embereket, akik 
szembeszállt»ik az Istentől, embertől, ha- 
zát<>l és beesiilpttői elrugaszkodott van
dalizmussal. Kék madárként hajszolja 
ma mindenki az enil>eri jóságba, a tiszta 
lelekbo vetett hitet!. Ezért támadt orszá
gi.s visszhangja á Hellyel múltbeli meg
állapításának, amely szerint igeu, méy a 
irrlje /nihull náci-nyilas téboly idején is 
akadlak jó emberek.

Lámpásunk fényo e héten Borsos End re
lier. a Közigazgatási Bíróság elnök éthez, 
vezetett, aki Hunyadi János át 8. lakásán 
Ba jegy-Zsilinszky Endrét rejtegette . „

Kollárba juszos, halkszavú mokány ma
gyar ember a magas bíróság vezetője.
I-;h-*t bölcsesség, leszűrődött tapasztalat: 
ítélet sugárzik minden szavából. Először

I  *

a Közigazgatási Bíróságról beszél:
- -  A Közigazgatási Bíróság elnöke,

Kakovszky Iván a Lakatos-kormány
ban vállalta a kultuszminiszteri tár
cát. I * lódít a Szálasi-vkorniány« alatt 
.Balázs Kornél, addigi alel nők letL 
aki vállalta az úgynevezett ország- 
tanácsi tagságot, részt vett a »nem- 
zel vezető« megválasztásában, de az- 
ntnn beteget jelentett. Mint legidő
sebb tanácselnöknek, nekem szakadt 
nyakamba a Közigazgatási Bíróság  
vezetése. Kirendeltek, hogy a bíró 
ság t<*gve át székhelyei Szombat
helyre. Kgy tanáesjegyzöt küldtem le 
Szombathelyre, hogy akassza ki a 
táblánkat, de ,

mind egy szálig Ht maradtunk.
Igaz, a nyaknnkkal játszottunk!

Épületünket, a nemetek földnitak, ki
rabolták. most igyekszünk rendbe - 
szedni. A törvény értelmében mint 
rangidős tanácselnök, vezetem a bí
róságot.

M ns| elmondja, hogyan rejtegette a rém
uralom alatt Bajcsy Zsilinszky Endrét:

—  Bandi régi jó barátom volt.
Amikor a nénietek bejöltek, aznap 
sebesül len lakat alá leltek. A J laka
tos kormány október 15-en, a pnees 
napján szabadon engedte. Bereezky 
Albert és Jjnypál Béla református 
lelkészek irányították hozzám, szíve
sen vállallnni bújtatás;!t. Még a 
pnees napján érkezeti, mini Kovács 
j ",11<11• • '■'/.< gedi fülilbi i tokos felesegevei 
e —v ült. Később menekül nie kelleti a 
Hnnvadi dá 'os-Vj(ió1, , zábi >s más 
budai helyen bujkál, míg el nem 
fogiák a Fii vész keidben Kiss ,J,i 
nos pl.Jbornngy és Kársai ügyében el 
nem vitték Sopronkőhidára. Meg kell 
311 említenem, hogy a nemetek a 
[egyházban alig bántották, de

ezek a gyalázatos n\ ilasok gyű-

KöídíüHeí acélárukat......... ..
létolken veszek. KOVÁCS körút io I viraguz et

-törték, verték, nyelvébe villany
áramot bocsátottak, ig> akarlak  
kivenni belőle, hol bujkál Sznka- 
srls és Ti 1 cly. De nem tudták

szólásra bírni.

—  Az ellenállási mozgalom szálai 
az én lakásomba is elvezettek.

hat fiammal együtt dolgoztunk a 
belső ellenállási mozgalom sike

rén.
A vezérkarral volt /isszeköl tetősünk 
és az erődítési parancsnoksággal, eze
ket az értesüléseket, továbbadtam Szn- 
kasifsnnk. aki Kenessey barátomnál 
bujkált. Meglettem, amit tudtam ...

Borsos Endre elhallgat, csend támad.
— A  közigazgatás lúltengése és 

korrupciója - -  tőreim meg kérdésem- | 
mol a esendőt — nagyban elősegítet
te az elfajulást., az országunk örvény
be zuhanását.

E kérdésről tiizos lelkesedéssel beszél 
Homos Envlro:

—  A  hivatalnoki garda gerinc
telen része és a polgári önérzet 
sorvadása tette lehetővé, ami

megtörtént.

Az embernek szinte szégyelnie kell 
magát a polgári osztályhoz való tar
tozása m iatt.. .  Pedig, ha egészséges 
életet akarunk ebben az országban, 
egészséges, derék önérzetes polgáro
kat is kell nevelni.

Ki kell irtani a szervilizmust, a 
hivatalnoki ön Lényt és az ebből 
fakadó minden erkölcstelenséget.

Ennek az át nevelésnek i g e n  fontos 
eszköze lehet a Közigazgatási B író 
ság hatáskörének kiterjeszlese. lia  
ezt elérjük, más lesz a polgárság ma
gatartás;, a hivatalnokokkal szemben, 
de más lesz a hivatalnokoké is a pol
gársággal szemben. Mindenki tudni 
fogja: van hova dördüln i igazságba 
la nság, orosza kosinál ás. nem t ü rődöm- 
ség, erkölcsi kisiklás esetén, A liszt- 
viselő is ember lesz és nem a min
denkori ko ríná n y za 1 k i szolga lója.
Mindig szívügyem volt a képviselő- 
választási potieiós ügyek intézése:

alaposan beleláttam a változó kor
mányok politikai erkölcseibe.

Kiég. ha megemlílem a hírhedt (Jöm- 
büs választást. Akkor egymásután  
megsemmisítettük a meghamisított 
választásokat, néni egyszer a meg
bukni) képviselőkéi kellett megvá
laszd ol I képviselőknek kinyilvánítani.

Persze (íümhös szívesen belefoj
tott volna engem a Dunába.

hintene*. cm In i iverései !;i 1111>ús;i follol)- 
l*n titf ; isméi lolóM jó oniher l . . .
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Szálnsiék uralom rajutása után a 
nyilas lapokban közlemények jelen
tek meg. hogy mryalokull

az országgyűlési képviselők, ké
sőbb a felsőházi tagok Nemzeti 

v Szövetsége.

Ez rí eimboraság a parlament náci- 
nyilas tagjait sorozta <* bűnszövet
kezetbe. Innen indult, ki a haza el
árulásának egész sl ra tegema ja. itt 
agyalták ki a becsületes magyarok  
i rga hua 11 an e I ti p rá sá n a k módsze rei K 
itt határozták el a m agyar alkot 
máuv eltörlését, az ország és a fővá
ros teljes kiszolgáltfilását a néme
teknek. Kz a Nemzeti Szövetség sajat 
közleménye szeriül magában Foglalta 
n Mill*, az Erdélyi J*árl, a Magyar 

May újul ás Barija, a X étnél Aemzeli- 
szoeialisla Törvényhozók Blokkja, a 
A yilnsli.rres'.l'ts Eárt Hurt yarisl a Moz
dulom és a Párlonki r üli Képeiselök 
Xrmzcli Alápon álló tayjaiv. I. A szö
vetség október lí)-én tartotta alakuló 
ülését, amelyen »Szála.si Ferencnek 
és mozyalmánah• az elmúlt súlyos és 
vdlsáyos napokban tanúst!oil nem 
zetmenlö tnu nhdjáérl hálás köszöne- 
let mond s a nemzeti helytállás yj/ors 
mey szer rézé sél történelmi cselehe<lel 
ismeri el.« I jjonyra köszöntötte u 
Szálast féle hat (dombi! or lökül és
munkájúiéra »/sten áldását<r l.érle...

A />'ép viselői csoport megalakítása  
után József kir. herceg, az Akadémia  
elnöke Iobprozla' össze azokat a felső
házi la y okai, akik részt vettek a he- 
roszl rá t őszi munkában. .József fő
herceggel az élén november 2-an mar 
u felsőházi tagok csoportja is felvo
nult a szövetség közgyűlésén.

A «Nemzeti Szövetsége elnöke Szász 
Lajos volt közellátási, majd ixHrz- 
iigy miniszter lett, az cl/mult évek 
egyik legsölefebb nácija- Az alelnöki 
állast Uzdóczy Zadrarriz István püs
pök, a propagandaosztály » vezér sé- 
gél« Ja.ross Andor. Sztójay belűgy- 
miuisztere. ez a züllött svihák kapta. 
A Ncmz/Oti Szövetség, a

a legnagyobb titokban

fejtette ki honáruló tevékenységét. 
üléseikre méy a képvischfházi tiszt
viselőkéi sem en y ejt  ék br es csak 
néha adtak ki egyes szűkszavú kom
münikét. A  tagok névsorát is hétpe
csétes titok fedte, csak Szász Lajos, 
Huszovszky Izajos és Jaross Andor  
tudta, kik az em herei k. M i kor az ide
gen kalandorok és elfajzott m agya
rok megszöktek a fővárosból,

nz összes iratokat magokkal vit
ték. úgy hogy máig a legszoro
sabb kutatás sem tud ta a tör
vényhozás elsőrendű haznárulói* 

nak teljes névsorát felfedni.

A fíeyyel-nők most módjában van a 
tagok olyan névsorát közölnie, amely 
lm nem is teljes, de magában fog 
lal.ia p törvény ti prók és árulok  
túlnyomó többségét, A hírhedt Nem 
zeti Szövetség lúgjai voltak a képvi
selők közül: Abonyi Ferenc, Alföldi 
Béla, Anyyal László, Halni László, 
Hálás Karoly. Harsány Kálmán, Ho- 
ezónádi Szabó Imre, Bodor Márton, 
Brandi .Jakab, Bvdin.\zky László, 
Bárdossy László, Botár István, ( 'se
tényi Pál, ('sin Sándor, Dónál h
(íyörgy, E ’dner Ákos, Edner Sándor, 
F c nézik István, gróf Festetics Do
mokos, Friche Valér, Füssy Kálmán, 
(!aál Csalin, Eoszlonyi Sándor, Ifal- 
may dános, l lorváih  Ferenc, Hómon 
Bálint, Huszovszky Lajos. Ilovszky 
dános, Imréd y Béla, I náncsy Papp 
Kloimér. Ineze Antal, Jnndl La>os. 
Jaross Andor. Jüresek ÍBéla. gróf  
Károlyi Viktor. Keel: Antal, Kolos 
ráry Barcsa Mihály, Kováeh (ívnia., 
Kölcsey István, Krantz Raymond,

A R A N Y A T ,
S Z Ő N Y E G E T
I e g tu a g a s a b h á r o n  v e s z e k  
L u x u s  I ) e 1 - K a ü z l e t b e n  
P e t ő f i  S à n (I o r • n I r. a I . s z

K under Antal. LUI dános. Marôthy 
íMeisler) Károly, vitéz Marton Béla, 
vitéz Marlsekényi Imre, Malolrsy 
Mátyás, Malolesy Tanins. Meyay- 
Meixner Károly. Mester Miklós, Ali- 
tolmj István, Mocsáry Ödön. Mosonyi 
Kálmán, Miihl Henrik. Müller Antal, 
Xayy László, Xyiry István. A j/irö 
•József. Oláh (íyörgy. EaeZolay 
(íyörgy. Bajor (íyőzü, Palló înrn», 
Hopp dó/sef, /hindi (Ibiit/,) Antal, 
Pápai István, PiukovHs dózsef, Baj- 
niss Ferenc, Hapesányi László, Be- 
ményi-Schm 11er Lajos. Ilicsz Adam, 
gróf Serényi Miklós, Slilz dános, vi- 
léz Szalay László. S.ász Lajos, Szeder 
dános, Szöfji tíéza. Szállási denő, vi
téz Tahi Árpád. Tasnádi Sayy \mi
nis, ifi. Ttdör Imre. gróf Teleki dá 
nos, gróf Teleki Mihály, vite/ / < <t- 
lássy Béla, 7 huránszky Fái. I'ólh dá
nos, Tóth .József, TóIh Balázs. 7 om
boly Dénes, Társ 'Tibor. I ajna (iá- 
bor, Vasvári Lajos, báró Vay Miklós, 
vitéz Vác-y (ívíirgy, l ’ályi Lajos, vi
téz Várady László. Zcöld Imre Pe
ler. vitéz Zerinváry Szilárd. ZieA 
Károly. Zimmer Ferenc. A felsőházi 
tagok közül József. Albrecht é-s Jó
zsef Ferenc főhercegek, eljyponyi Ka 
roly gróf. Biró Zoltán. FeiLilzsch. 
Be re lit old báró, II erlh llen-rik. Bod
rán szk y Albert báró, Soós Károly, 
Meskó Zoltán orvos tábornok, BácZ 
denő, l ’zdórzy Zadrarriz István, 
Szív ha Aladár, bán! I ay László és 
még húszonnéfjycn, akiknek pontos 
listájával később szolgaiunk. Mind
addig. amíg meg nem szöktek a fő
városból, naponta összejött ez a Hír- 
sas ág, ahol

Szász Lajos, Tusnádi Nagy 'A n d 
rás. Baj ni ss Ferenc. \ a y László, 
daross Andor. Huszovszky l^ijos, 
Káez denő, Oláh ( íyörgy  volt a

szóvivő.

A Körös TI ad sere y közeledi curl; hí
rére autókon év repiilőgépeken mene
kültek Nyugat Magyarországra. Be 
csaptálr a - orszáyol és ti közvélemény! 
és úyy iünlcllék fa! hitvány óryánu 
maikban, mintha változatlanul a fő
városban lennének és az álparlamcnl- 
j  íi k ! or óbbra is Budapest en tartaná 
üléseit. I'/z/.el a népesalás- 11 <zeniben 
A Br y y cl hitelesen megállapította, 
hogy

a képviselöliáz utolsó budapesti 
ülése november 8-án folyt le, ez 
is már csak formális ülés volt és 
Tasnáili Nagy András elnök in
dítványára a Máz bizonytalan 

időre elnapolta üléseit.

November 12-én ''parlamenti külön * 
vonatot állítottak össze. *une|\ Sop
ronion szállította a meg itt rekedt kép
viselőket éss felsőházi tagokat. Sop 
ronban tartották ezután kupak taná
csaikat. de ezekről nyilas lapjaikban  

■— miditek meg a tudósítások, iágy j<

mintha az ülést még mindig a 
lóvároshnn tartanák.

Sopixmban folyt le doeeinherlien a 
képviselőháznak az az üb’-sí» is, ame
lyen Káczy Oyöryy  előadása után 
nyom!mn, vita nélkül, elnöki cnuncui 
dóval frlfüyyrszlellék Bnjrsy-Zsi 
linszky Endre mentelmi jor/ál K a 
mayyar szabndsáy>nn:ynlnm e hőset 
hi lányul ki szol yál/(diáik a hóhénud: 
és a hit ónak.

Halász Ernő

Takavékfüvfteiy
('■Pfitanpú pyártm.íny) csöve’.kel n í d l l i i *  
Ladányi, Kazinczy-utcn 14., I . ----------------

Rlpaítka eüőesẑ ífíeí
r vondóflói, kávéházi rf
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miniszter fiának 
ét kis unokáiána

Vörös János honvédelmi miniszter fia, 
Vörös Tibor vezérkari százados izgalmas 
kalandok és viszontagságok után most 
találkozott össze a sopronkőhidai fegy- 
házból megmenekült családjával Buda- 
p os ton. Amikor a moszkvai rádió jelen
tette; hogy Vöriis .János Moszkvába me
nekült, Hereoffy-Berner Károly nyilas- 
miniszter rendelkezésére Z/iffaly ezredes 
és Nyit ray vezérkari őrnagy bosszúból 
letartóztatlak Vörös Tibort és a Hadi
akadémia budapesti épületében vetették 
fogságba. Amikor Erdélyi vezérkari őr
nagy egy napon figyelmeztette a fogság
ban sínylődő Vörös Tibort, hogy Német
országba akarják hurcolni, a Halálon 
irányában elmenekült. Itt jelentkezett az 
oroszoknál, kik rögtön telefonállak 
Moszkvába, az akkor már ott tartózkodó 
Vörös János vezérezredesnek. Vörös Já
nos ma oá hoz rendelte fiát, afrt rcpülögé- 
yen az orosz fővárosba repült.

A nyilas vezérkar erre hosszúból le
tartóztatta Vörös Tibor ifjú feleségét. 
Két kisgyermekével együtt Sopronkő
hidáira szállít oltók őket, ahol Vörösné 
gróf Kendef f y Évával került közös cel
lába. Keserves sors szakadt rájuk. Kínoz
ták, éhozletfék őket. Amikor panaszkod
tak, hogy rossz az ellátás és a tifuszos 
rabok veszélyeztetik egészségüket, a né
met származású nyilas orvos kijelentette:

is-g alább hamarabb n\e g döglenek!
A Budapestre most visszaérkezett 

fiatalasszony elmondotta, hogy egy 
emeleten volt Kállai/ miniszterelnökkel 
és Jávor Pállal. Itt volt letartóztatásban

Mindszenthy veszprémi püspök Is és 
Shvoy Lajos székesfehérvári püspök, ki
nek az volt a bűne, hogy ebéden látta 
vendégül a. Fehérvárt először megszálló 
orosz parancsnokot. A fegí'házban volt 
azonkívül Esterházy Móric volt minisz
terelnök. Hat fai/ Antal vezérezredes, Ka- 
ezián Ervin, Paris László, Sebes Jenő 
miniszteri tanácsosok, báró Inkey István, 
Veress Lajos vezérezredes. Hardy Kálmán, 
Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök, Ve
ress Géza altábornagy, Lázár Károly al
tábornagy, Kemény Gábor rendőrfőtaná- 
cKOs, Kára// Antal vezérőrnagy, a rádió 
volt elnöke. Arnóthy-J nngerth Mihály 
volt moszkvai követ, Töreky Géza, a Kú
ria volt elnöke, Jeszenszky Sándor mi
niszteri tanácsos, Nagy Vilmos volt hon
védelmi miniszter, Erődi-H arrach Béla 
és Tihamér, Kardos Ferenc volt képvi
selő, Abrnhám Dezső volt miniszterelnök, 
Egyed Zoltán, Ilenycy Gusztáv altábor
nagy, Montenuovo Nándor herceg, Ba- 
kovszky Tibor. Nap-nap után zsúfolt te
herautókkal szállították ide a letartózta
tottakat, s akiket nem akartak Német
országba 1ovál)b vinni, azokat az udva
ron agyonlőttél;. Amikor a nyilasoknak 
menekülniük kellett, Sopron közelében az 
oroszok elfogták a nyilasbérencek haddt 
és kiszabadít of ták a foglyok egy részét. 
Az orosz parancsnokság ruhát, élelmi
szeri boe-átott a kiszabadítottak rendel
kezésére és lehetővé tette Budapestre 
való visszatérésüket. így került végre 
haza a sopronkőhidai fegyházból — fim- 
herrteb'n szenvedések után - -  Vörös Tibor 
százados felesége és két kisgyermeke.

Int lan, fésületlen se volt. féri lem Tőle, 
sokszor végigmustrált. milyen nyak
kendő, cipő, harisnya van rajiam. 
Avval f/yanusiloflak, hogy szabónál:, 
suszternak rendesen fizet. Ezt még ő 

I se merte meg vallani, vedig milyen 
8 szókimondó egyenesség volt. De mi- 
I lyen! soha kegyctlrnebbül ki nem 
I tessékeltek taplói rossz poétákat, poé- 
\ tanokét, akik verseikkel, megjelent 
| könyveikkel ruaccrállál:. Egyszer na- 
í gyón elsajnáliam egy ilyen kilökött 
! vershamisítót, akkor azt; mondta Si- 
J man: öregem, felköllctném ezt az ala- 
j kot. a tehetségtclcnség nagyobb hun, 

mint a gyilkosság. (Már t. i. ha az il
lető nem tesz le az írásról, vagy fes-

Óh. sose hittem volna, sose álmod 
lám volna, ho g nékem kell majd fit 
elparentálni.

fi volt az erősebb, a tartósabb. Húsz- 
fszlendős koromban ismertem meg, 
akkor rágódtam be A  Nap szerkesz
tőségébe: ott írta drl/lötfönkint azt a 
tökéletes Krónikát (két-három köz
életi témát); öreg zsurnaliszták tanul
hatlak abból rövidséget, egyszerűsé
get, yiyrlvi tisztaságot, fi maga is 
testi valójában kicsi volt, kiesi mint 
Gyulai Pál. Oly nagyon imponált ne
kem Kérném/ Simon,, az volt a benyo
másom felőle, hogy maga kötötte ki, 
hogy csak ennyi legyen; a fizikum
ból is éppen elég ennyi, akár a K ró 
nikáitól. Azt tapasztaltam már az 
első héten, hogy Kemény éjfél után 
rögtön hazamegy a N cwyorkból; 6
volt az egyetlenegy, aki ezt meg 
merte cselekedni olyan világban, 
amelyikben azt az igazságot kaptuk, 
hogy nem lehet tehetséges ember, aki 
reggel 7 óra előtt megy haza. Nagy 
sérelme volt n telkemnél;. hogy nem 
tegnzhctlom. Tegezödtem már Ady- 
val, Krúdyval, A  Napnál Gergely 
Pista bácsival, aki harmincötéves 
volt, sőt Cholnoky Viktorral is, fi 
pedig már öreg ember volt, negyven 
w elmúlt. Csak Kemény úr nem akar 
velem pertu lenni. Nahát úgy eszten
dőre egy este a Newyorhbnn én is 
kértem egy kis skatulya Gianaklis- 
ciga reliât a főártól. Mikor osztón el
jött az éjfél, Kem> ny Simon pedig 
elment, avval nyújtott kezel: szer
vusz. fi t. i. esők egyiptomit szívott, 
mint a felnőttebb írók meg az ural;. 
Tanította, milyennek kell lenni, ha a 
beosztását megbecsüli az ember. Egy 
se volt a zöld szerkesztő urak közt, 
aki olyan szépen gondosan öltözött 
volna, mint fi. Persze soha bcrelvá-

— Költözködik a főkapitányság. 'E
főkapitányság jelenlegi Wurm-utcai 
helyiségéből új székhelyére, a nádor- 
utcai Magyar-Olasz Bank helyisé■ 
gébé, költözik, mintán jelenlegi helyi
ségében nem tudja hivatalait elhe
lyezni. Amíg a szétrombolt rendőr
ségi épület fel nem épül, a rendőrség 
a Nádor-utcában marad.

— Színházat kap Föld Aurél. A  Buda
pesti Nemzeti Bizottság nemrégiben úgy 
határozott, hogy Föld Aurélt be kell 
kapcsolni valamelyik fővárosi színház 
vezetésébe. Ezzel régi újságíró, színházi 
szakember és az elmúlt bün<k3 rezsim 
egyik üldözöttje veheti majd részt Buda
pest színházi életének irányításában.

Az első állandó Dunahíd 
az óbudai híd lesz

A kormányzat sürgősebb feladatai közé 

tartozik Duna-hídjaink felépítése. Leg
súlyosabb föladat a vízhe omlott alkat
részek eltávolítása, ami hajózási és ár
vízvédelmi szempontból is nagyjelentő
ségű. Értesülésünk szerint

a Ganz hajógyár már meg is kezdte 
öt úszó darunak az építését,

melyeknek segítségével néhány hónapon 

belül megtörténik a hidak vízbe zuhant 
részeinek kiemelése. Az óbudai híd vas- 
arkatréezeinek nagy része már az elmúlt 
évek folyamán elkészült. így a legelső 

é/Tlandó Dvnahid az óbudai lesz.

never complain. (>ose magyaráz
kodjál, sose panaszkodjál.)

Nem. nem panaszkodom én se, te 
kedves Simon. Meri nem hiszem, 
mert nem akarom elhinni, mert az is 
bűn, ha a bűnt elhiszem. Én azt hi
szem, azért nem látunk, mert most ts 
csak Budán szerelsz lenni, gyomlálsz 
és o jt ugatsz a krrtecskédben, mi g a 
vers kirügyezik az ujjad hegyem.

Les ressortissants suisses désirant se rapartier 
sínt priés óz se présenter lundi, le 16 OMr. 
entre 11 —12 heur a Pest: aux bureaux 
Mérleg-utca 6, Vie étage, á Buda : aux 
bureaux Werbőczy-utca 7. Le départ aura 
lieu entre le 17 et le 19 avril. Vous recevrez 
des renseigne mentes détaillés aux bureaux 
susmentionnés.

Lem ond oit az Ope rafiái: 
két ipazpatója

A felszabadulás után hármas-bizott
ság vette* át az operai ügyek intézé
sei: Komáromi Pál, Nádasdi Kál
mán, Székely Mihály. Ma már csak 
Komáromi Pál intézkedik. A Heggel 
tudósítója arról értesül, hogy

Nádasdi Kálmán és Székely 
Mihály benyújtotta lemondását.

A miniszter még nem foglalt állást 
a kérdésben.

A  n e m z e t i  k o r m á n y
» Ma az Ideiglenes kormány, ame
lyet a nemzetgyűlés állított törté
nelmi felelősséget viselő posztjára, 
a nemzeti akarat tolmácsoló, elhatá
roz/» én végrehajtó szerve. Amíg ez 
a kormány irányítja az ország újjá- 
épilésének és átszervező munkájúi, 
addig nincs itjellékknrmányukiKik 
tere és lehetősége. A kormány ren
deletéire, intézkedéseire «rálicitálnia 
se pártnak, se politikusoknak, sem 
jussa, sem ereje. Ez a kormány meg
mutatta elszántságát és elhatározott
ságát. amikor villámgyorsan szakí
tott a néniét szövetségével és meg
kötötte a fegyvorsziineti szerződést 
Oroszországgal. Radikalizmusból pe
dig kiállotta a próbát, amikor a konti
nens legdemokratikusabb földbir-
tokreformját törvénybe iktatta és 
azon minutiimhan már hozzá is fo
gott annak végrehajtásához ország
szer te.

Felhívjuk azon svájci állampolgárokat, akik 
Svájcba visszatérni óhajtanak, hogy hétfőn, 
f. hó 16-án, 11 — 12 óra között jelentkez
zenek, a pesti oldalon: Mérleg.utca 6, VI. 
em., a budai oldalon : Werfcóczy-utca 7. sz. 
alatti iiodában. Indulás április 17 és 19-e 
között. Közelebbi felvilágosításokat fent- 

* nevezett iiodák adnak.

k, üveg  p o rco l  
vat.iszlóliban
Rt KlruUy«  2 5

Diejenigen schweizerif.ohen Staatsbürgev, 
die náci. d" Schweiz zurückzukehren wük- 
;chen, colién c > Montap, den 16. Ds., 
zwhchrn 11 12 Uhi, iü d  ̂ Pestéi S'úte :
Métjeg-uíca 6. VI. Sioc . íür die Budáéi 
vite: Werlóczy utca 7, m ld°n. Die Ab- 
■ ■" wird indnZfir zw seben dem 17. und 
19 April stattfinden. Nahere Angaben ér
áit' n :;it bei obgenannten Auskunítstellon.

3— 5 tonnásat ke re ünk Orosz engedély 
Nagymező-utca 20. :z<‘.m. Gondnoki iroda — A belügyminisztériumban működő 

Igazoló!) iznttság működését megkezdte!
A bizottság fölhívja az érdekelteket*hogy 
lejelentéseikéi Írásban jelentsék bo dr. 
Kőfalusi T-ivíin igazoló bizottsági tagnál. 
Markó-u. 2">. (lgazságügymlnisztériuTu) 
II. «mólét 63. m.

ezüstöt a legmagasabb Atban
f  vesxck , e ladok.

VII., Síp utca 6, üzlet
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1.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy «ok 

közéleti helyen még mindig olyan em
bereket látunk szerepelni, akik. nevéhez 
a letűnt korszak legrosszabb emlékei 
fűződnek. Ezeknek egyetlen érdeme, 
hogy az ál kos emlékezetű október 1.5. 
után már alig vagy semmit sem sze
repeltek. Nem szabad «ónban elfelejte
nünk, hogy október 15. egy sokkal előbb 
meginduló rothadási folyamatnak már 
eaak végső bomlási terméke volt, mely 
folyamat erjesztőgombáj éppen a fenti
urak voltak. Ha jól emlékszünk, a 8zá

^ * % • •
.lasi-kormányt. megelőzte egy Sztójay- 
kormány is, s a közelmúltban Bár- 
dosy-, Irarédy-korraányokhoz is volt 
szerencsétlenségünk. Mit keresnek váj
jon ezeknek a rejtett diktatúráknak 
gyászA'itézei a demokratikus Magyar- 
ország irányításában ? Nemrégen még 
a Führer-prinzip hívei voltak, dölyfös 
diktátori pózban tetszelegtek a maguk 
kisebb-nagyobb szemétdombján, fenye
getéssel, hatalmi túlkapásokkal el főj tói 
voltak minden jogos bírálatnak, szabad 
szónak, szabad írásnak, tér-nyitói a 
náci és fasiszta propagandának, üldö
zői a. magyar szellem szabadságáért ví
vott harc hőseinek, s most — úgy lát 
szik — megint ők akarnak nem is ve
zetni, irányítani — diktálni. Jó lenne, 
ha alapos lel kiism ere tvizsgál at. után 
kellő jó ízléssel önként távoznának, még 
mielőtt egyenként kifricskáznánk őket.

•) A napokban megnyílik a gyermekek 
paradicsoma : a Mártónbogyi Gyermek
üdülő. Kitűnő ellátás, állandó orvosi és 
nevelői felügyelet, a kertben melegvizes 
úszómedence várja a kis vendégeket. 
Hely! ílás a helyszínen: XII., Bőrök 
utca (Németvölgyi-útnál) és Báthory- 
utca 7., I. em. (d. u. 3—6).

•) Békebeli ételek, békebeli választék, 
békebeli tisztaság, békebeli Ínyenc fala 
toki békebeli babkávé, sütemények, ita
lok, békebeli figyelmes kiszolgálás a 
Kossuth Lajos-utcai Prcstóban.

a.
Kovács Kárt „d., a Nemzeti f  Hház 

volt tagját, nem igazolta a színészek 
igazoló bizottsága. Feleségét. Simor 
Erzsit ugyancsak nem igazolták.
•) »Snsanne« bár és espressó, And 

rássy-út 2$. Ezen a héten nyílik. Urbach 
Pál zongorázik.

S.
Bonyhádi Perczel Béla, Tolna egy

kori alispánja, főispánja, a bonyhádi 
kerület volt ellenzéki képviselője, a 
leggerincesebb ellenzéki politikusok 
egyike, hitében és hőségében rendíthe
tetlen magyar, háromhónapi testot- 
Jelket őrlő német interoáltság után 
Győrben befejezte nemes, makulátlan 

. életét.. A náci-nyilas árulás előtt an
nak a Magyar Társaskörnek élén 

• állott, amelyik a német ellenes, demo- 
kretikus közéleti egyéniségeket hívta 
meg tagjainak.
•jlndnl az élet a Dtmakorzón. Egy-két 

nap óta a járókelők elégedetten látják 
az induló élet színeit, és fényeit a Duna- 
korzó fái alatt. Megnyitotta kapuit Pan
tin népszerű én kedvelt Du na korzó-kávé- 
háza és étterme, amelynek forraszán már 
a tavaszi napfény aranyában élvezheti a 
közönség a* Ambassadeur és a Panlin- 
félé különlegességeket. Kitűnő reggelik, 
cVédek, uzsonnák várják a közönséget.

4.
Csütörtökön, meghalt báró Urbán Pé 

törné. Csendben, a gyászoló család né
hány tagja jelenlétében temették e l . . .
•j Nagetné közkedveltségnek örvendő 
ői szalonja (Váci-utca 7,> újra meg 

dte működését. Bemutatásra kerül
nek ú;i modelljei, előnyösen vállal fazon- 
munkát is.

5.

Dr. Ortutay Gyula. »  Rádió vezetője 
ezt, mondja:

•— Szpíkereket körösünk az új buda
pesti rád ió Hoz. Több mint h ötszáz an
jelentkeztek. Kisleányoktól kezdve da
dogó örog urakig, mindenki eljött, aki 

< bemondó szeretne lenni. Oly izgatottak 
voltok a jelentkezők, hogy beszédet 
kellett intézni hozzájuk, csillapodjanak.
A bemondók kipróbálása még folyik. 
Két-három hét, is eltelik, amíg a próba 
befejeződik. Az alkalmasnak bizonyul

takat tovább osztályozzuk, különösen 
azoknak hangját vizsgáljuk meg gon
dosan. akik jól beszélnek oroszul, an
golul, franciául.

•) t Willy. Szalon megnyílt. P,j címe 
Juhász Andor u. 2S. Munkásait kéri: je
lentkezzenek.

6.
Gó/h Sándor, a kitűnő színművész 

megházasodott..

Folo Várkonyi Stúdió megnyílt Deák- 
tér 3.

m7.
A nagyváradi politikai rendőrség 

letartóztat ta Deity Ferencet, az ismert 
bonviván színészt, akit. több feljelentés 
nyilas üzelrnekkel vádolt meg. Az is
meri színészt nemrégiben a színészek 
sem igazollak, noha Drily erősen vé
dekezel, t az őt. ért vádak ellen. Ugyan
csak tel art őzt nil ók- Pulink Báliril volt 
nagyvárain színigazgatót is, oki an
nakidején előad la színházában a 
r> Iiu karesti kalandv című román és 
zsidóellenes teremő vet. Letartóztatta n 
politikai rendőrség Festetics Ernő gró
fot, n nyilaskeresztes párt megalapító-* 
jának, Festetics Sándor grófnak a fiát 
is, aki »Kék Dunán címen éttermet, 
tnajd cukrászdát, nyitott.

*1 Az íiO éves Lantos antiquarium (ÍV., 
Múzeum krt. 3., félem.) Kemény Béla üz
letvezetésével újból megnyílt. Könyvtára
kat, egyes könyveket, könyvritkaságokat, 
rn et szét c k e t v ásá r o !.

8.
Még mindig vannak, akik nem akar

ják vagy nem tudják? — megérteni, 
hogy a törvények és rendeletek mara
déktalan tiszteletben tartása mindenki

nek kötelessége. Azt halljuk, hogy a 
Pénzintézeti Közporil egyik pénztára 
nem akarja elfogadni az ezer pengős 
bankjegyet és többeknek, akik. a. P. A\ 
házában laknak, házbér fejében fizetett 
ezresüket visszaadták. A tisztviselő, aki 
erre a törvényellenes lépésre szánta el 
magát, az „ötös tanácsra** hivatkozva 
szállt szembe a pénzügyminiszterrel. 
Kétségtelen, hogy az ezerpongős bank- 
jegyei mindenki knleltu, törvényes fi/.e 
lesi eszközként elfogadni és aki pzt 
megtagadja, annak nem a P. K. lián. 
hanem a vádlói ta k padján a helye!
*) Vermsemé Roháes Ilona kozmetika* 

Err,* Abet krt.. 56. várja a hölgy közönségei.
9.

Amerikába emigrált annakidején 
Huttkay György, az ismeri kiváló hír
lapíró. Édesanyja. Rvftkay fláfhauser 
Miksáim, az egykor népszerű kritikus 
özvegye, az ostrom idején a szó szo
ros értelmében — éhen holt a. budapesti 
gettóban.

4
Sokan ismerték gróf Hatter Alfrédéi, 

a fiatal és haIkszávú lírikust, akinek 
versei sűrűn .jelentek meg a hetilapok
ban. Szegény Haller is a nyilas terro
risták áldozata lett: a hírhedt Nillossy- 
csoport végezte ki Apponyi-lér t. alatti 
lakáson január első napjaiban és vele 
együtt agyonlőtték a nála bujdosó Ke
mény Oszkárt, is, a. Sajóbábon yi Kő
szénbánya iga igát óját.

•) Berkovitfi E.-né szalon Szervita-tér 
5. Ismét üzemben van.

11.
Súlyos kár érle Füst Milánt, a ki

váló költőt. Az ostrom idején elkalló
dott negyvenes/,Iemlős írói munkássá

A Gyáripari Képviselők 
Országos Testületé

(Gyikot) elnöksége» felkéri fngJuJi.
hogy fonton ügyok raegbeajtéléftőre — 
aaját érdekükben — Apr Ilié lft-to, 
cafltórfőkőn d, u. 4 ómkor a VTT., 
Erwébot-körtU 32 I. cm. OJll-Jrodá- 

. ban jelenjenek mea;.

A r a n y ,  é k s z e r
vétet, v  E  R  Ő  eladás ■  "  ”  “

Westelcnyí-utcs 9, II. cnv 1. 9—2 6rAté

t O  raktárban 
100 készítő 

1000bútora
U J V I V B n S I Z  Te iroda- mû- 
bútorgyár, VII , Wesselényi utca 8. s? 
P o r t a 1 o k a t a 7 on na 1 készítünk, 

helyreállítunk

November Sándor s " Æ ‘ «!
ü/!rvi órák d. a 8—1 -ig

BorofviUAoxdsf cfAAoA 
4* t***M*QÍii éanufk gyári raktára

Bútor kapható
kercökcdónefe Ib. Ttum'uty, Ujpoftt, 

Illek YVn. IS.

Lázmérő stopper
eredeti „Gary" svájci gyártmány

Vadász Miklós
Vilmos császár-út 21

Sándor Lászlón» mA Laufer
I aró*

felkért a hazatért bajtáraakat, ,*k!h fér
jéről é# János fiáról tudnak. jíI
nak értesítést IV., Magyar-utca 27 «  V

Vértes Albertné
te 1 kéri a ha *at é ti baj t ár sa k ». 1, a k i k 
fém fém öí f t n f n a A «  adjan *k 
értedtést VI., Jókai*utca Î. assám

Kézikocsit
veszek-eladok 817* :M 

GCtiftőgéptii-gyár
alapításához

szakembert
kerekünk Alant ,,Préseli th stapeojt" 
lellgérr Blocknor J hirdetófrodíjába 

Városház-utca 10

(bizományba íf)

IX.p Horthy István-kőrAt 11
(volt Vám ház-körút)

Perzsaszőnyeget
veszünk hibásat ic 

UNIVERSAL VIL, Wesselényi-utca 8.

Szemüveget,
igazolványképet

készít

T«ró*> 
körét 48

450 szék, kávéházi,
rendelői üzletberendezések. mérlegek, 
k«.wa k v é t e l e  és e l e d  és a
Rosenfeld, Nopszinház-utc* 3t. fizám.

Z á ra k , lak a to k
eladását igazolt vaskcrcskedők részére korláto
zott mértékben megkezdtük. Szállítóeszközünk 
nincs, k é r j ü k  vevőinket az árut gyárunkból 
készpénzfizetés ellenében elvitetni.

Árusítás hétfőtől péntekig, 8 —14 óráig

XIII., Bence-utca l

: í: : s ü z l e t e k
íor§. útvonalakon, felosztva is

20 szobás
iro d a h e ly isé g  *«.■». 10

Nofy Üzlet, lakással 1? átidó 
Kávézók, vendéglők

ttze m h e ly isé g e k
Közvetítése. FELLNEK. István* 
kónit üO.. I. eino et t.

Hertzes Ödönné, Winner Tac»
fflkéri azokat, kik férjéről bármit 
tudunk' kit a rvcpoli t. táborból 
Bókáamcgyftrre vítt-ok í? onnan múlt. 
év 7-én dr*portáltak, adjanak
érteaitóHt IV.,  Mrmytir-ufou 27, II. t .

Ö r ö k l a k á s
kétszobás hallói*j VómtPzdro n iló 

Bilryóarn, o/csdrt t fadd
Ewtgfif, 5. jtjc«

N Á D A S  ÁRPÁD
fogászati laboratóriuma

VH., Aísó̂ rdóror J2 szám hInti 
(ÜZLETHELYISÉG) ójn. működik

F;,ô orjt'j.vft4r, főt Pótlás, koronák, hidak.
F a l a d o n  fo*«or,

P ® l f l p O l l t  koronák h. hid̂ í

MindnQálnnk filmjét
Aíőuészl amerikai /ihn

JÉrik a gyümölcs
Főszerepben Henry Fonda

Csaba filmszíobáz
A film eredeti hossza miatt élőiül, 

kezd. fői 11. »/it. VaO

Lémé; ii Mértfikipar 
lübovituft Testvérek
III.. Árpád t«iedeEm-útjk 35. szám.
Raktárról ej&éMftje: mérnöki mérő* 
tzalag. fdldmóröazalaa, kirö/ő'z*ttg, 
acéltekercemérce, zoíletock v*r
gyártmányait A t. üzlelfrlókkal tar- 
ty* Lrbovirauh a Váron’ Iro

dában. V., C*ákyutca 40

EzHstttt,
régiséget

árnnyal. 
díszt rtrt(> «kai, 
rn u u a y* fi r n n 
\Pf»z privát.

Krzsébel-kör(il 0. IV. I. d n */? 1—

FONALAK
r jfy vé»:.; :.;t#ô n Ozrend, Àriú- 

j-uícfi 1 iO órától 2 w,

Rövid C h rbah r- ion go ra ,  
Lakos-fé le  tilz

hely , k ö n y v tá r  eladó
Aradj-uf ca 59 h à /.i ? ‘ « g y o-ô.

Csómthrnoforf
92 cnt, J í ;  it- H  ̂ »Á’ ice.ón
yjl. Boroe birdetőbí Andi Ecy-ót .?4

magányos szobái
üiMtAmmüíi A*r»e* f ő-, kuítui j 
ftöl&y* S:?onrly-ute* 90 !

14lutáeon1rént

tfÁnn k teljes kézi ra M « iiti t óvt izeiteken 
át vezetett irodai mi napló,ki. A z író 
barátai «'»*« tisztelni most ÁO.noo jicngh 
jutalmat .cryiijtnllek nssze ;« kéziratok 
s ze r r n e s és m ok I n I á I ó j a 11 a k h \\ «
moöfór/dijéiiok. A szorzó jelenlejri lak- 
ríme; \ II., Thuknly út S. \r. e. fi.

12.

A Nern/eti Színház ijrazK̂ ^ósfrrra kózM,
li 1"̂ á 1 ■ v ■ p|| c ln u k  h a lö lf i ni is  H 9
Kamaraszínház hétfőre. 10 ára hirrjn 
lett Tartuffe előadnia elmarad.

IX.

Divatuk, h o g y  Bartha Alherl pgr nem- 
/el közi antigermnn liga megala.lv il AMI 
tervezi. Az ötletet óletrevalónak a így 
megvalósításai aznkségeAnek tartjuk, m  
elnevezés azonban — úgy gondoljuk — 
nem egészen szerencsés. A liga .műkö
dése a világul felforgató németség al
lén irányulna, már pedig a germán 
szó ennél lágaldikörű. A germánság fo
galmába beletartoznak olyan szabad- 
sásszerelő és szabadsági isztelő d«vrék 
népek is, mint a hollandok, flamandok, 
dánok, svédek, norvégek, amely népek 
maguk is áldozatai a kielógíthetetlor 
nőmet falánkságnak ón fékezhetett**! 
sváb izgágaságnak. Sőt beletartOTmak 
ebbe a fogalomba a németség legádá
zabb ellenségei is. a r angolszászok. S 
így a fogalomzavar és a fAlreórtősek 
elkerülése végett ezt ajánlanók, ha m 
a feltét lenül megvalósitnn'dó íroerrerot 
anti-teuton liga néven alaknlnn meff.

w.
Kél szegedi Kötess: April la 3fíig 

minden budapestinek el hall hagynia
Szegedek akinek nincs közérdekű fog- 
InlVozasa. - - Szentem bértől fyehotny 
Árpád * «Szegedi Nemzeti Színház* 
igazgatnia.

Eltemették Rooseveltet
Washington, áprflia IS. RooacTelt

gyászszertartá.síit szomhaton tartották 
a Fehér Ház keleti termében, ahol az 
elhunyt elnök tizenkét éren át dolgo
zott. A íryáBzszertartíifl igen efryazerű 
volt, csak hozzátartozói, a kormány 
tagjai-ca a sző vet.Bégé* államok kéf»- 
viselői vehettek részt, bár -Waehinjr- 
ton utcáin óriási tömegek gyűltek 
íVtsze, hogy rész tv ehessenek a gyás»' 
szertartáson. Az elhunyt elnök tete
mét vasárnap a Hyde-Parkban temet
ték el. Tmman elnök és a kormány 
szombat este. enrópai időszámítás 
szerint 10 órakor, egyperces néma 
csend rl el adózott Roosevelt emléké
nek. Fisén honor tábornok és katonái 
ötperces kegyeleti csenddel emlékez
tek meg az elhunyt elnökről.

Színházalapftcisi iAz
a fővárosban

%

SzinhaMilapítáM láz vnn Budapesten. 
Az illetékes hatóságok előszobái lele van
nak kérvényezőkkel, akik szín háznyitási 
engedélyt szeretnének kapni. A je
lek P/.erinl -t> színház játszik majd 
Tiuda.pe.sien. Ez. örvendetes jelenség
nek latszik kulturális téren, csak 
kérdés, hang elbírja.e a város ezt a 
sok s'inhá:i < állatkoiást. N 2Î1 színház:
Oprniltáz, Xcmzéfi Színház, Kamara’ 
színház, Vifmzlnh.ás (a Itadius épule- 
lében), Ptsf i Színház, Fővárosi Opf" 
ret-tszínház. Magyar Szintűi.., Mtivffiz 
Színház, fiofh Hála munkás szín háza, 
Medfjyuszay Szívnád, Moulin Ftoufie• 
oppre'U színház. Kabaré a Parisian 
Grill ben. Pódium kabaré. Operett- 
színpad a Dózsa ideában, Kr zsebel Pá
rost, József városi, Kisfaludy Szín
ház, Doyal Orfeum, Kamara rarielé, 
Fővárosi cirkusz. Xépnariclé. l rárof>i 
Színház, Nyill színpad fa Zeneakadé
mia kistér méhen), Del rá rosi Színház, 
Magyar Színház. Viieruli Színház (a. 
A’gugatinál), Dudái Színház (n Sz^nf. 
Imre herceg-útón). Dudái kabaré,szín
pad, Angol Pari: nyári si inház ég 
K ár oly î Parkszi nhá v.
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