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KATONAPOLITIKA
Irta: LÁZÁR MIKLÓS

Nem verjük félre a harangot: 
Magyarország soha többé nem 
edik hanyatt a talpa alá guruló 
borsószemen! A  belügyminiszté
rium hivatalos közleménye után 
most már a bíróság feladata, 
hogy mérlegeljen és ítéljen. A  
bűnös bűnhődjék; az ártatlan 
szabaduljon. Ez a józan közfel
fogás és ez az igazság rendje.

\ ma még vizsgálati szakaszá- 
btnlévő bűnüggyel nem ,is fog
lalkoznánk e helyen, ha némely 
tanulságok ős jelenségek nem 
tennék kötelességünkké. Bár
mily tényállás kerüljön ia a bí
róság elé, bármily megállapítá
sokra vezessen is a nyilvános 
i'őtárgyalás, alig fér hozzá két
ség. hogy a vadregényea kon
spirációban Gömbös Gyula tiszt
jeié, levitézlett vitézeké a ve- 
zéri szerep. Az általánosítás 
lelkiismeretlen és felelőtlen de
magógok kény era. Serami arncs 
távolabb tőlünk, mint pellen
gérre állítani a honvédség égés® 
tisztikarát, amelynek soraiban 
szép számmal akadtak talpig 
magyar ét talpig derék férfiak, 
a katonai arányok mintaképei,
akik kiállották a hsmiieáz lato- 
próbáját. Arról a katonai klikk
ről szólunk, amelyet Gömbös 
szervezett a maga képére, pato
lógiád becsvágyának ét mámo
ros hóbortjainak hatalmi eszkö
zéül. Ez a tiszti junta Szegedről 
indult el és az ország romjain 
keresztül jutott ki Németország
ba. E két álloméi között, az el
múlt negyedszázad alatt, kerék
kötője volt az ország haladásá
nak, ádáz ellensége a szabadság
nak, az emberi jogoknak, a 
dolgozó nép boldogulásának. 
Horthy Miklós báb és fonográf 
volt a kezükben: a Gömbös-tisz
tek és az 6 titkos társaságaik 
uralkodtak és kormányoztak 
Magyarországon. Ha a mainál 
37Á \$zot nagyobb eredményeket 
is mulathatna fel a demokrácia, 
ha olyan boldog, gazdagét meg
elégedett volna a magyar, mint 
legszebb álmaiban, a népmesék- 
b n, ha a mai Magyarország 
ÍJnye és dicsősége az igazságos 
Mátyás birodalmát idézné, a 
szakadékba zuhant múltnak po
litizáló tisztjei akkor sem nyu
godnának bele, akkor is l«z*- 
doznának ellene, a régi jó idő
ket emlegetnék, amikor úgy 
táncolt Magyarország, ahogy ok 
fütyültek, amikor nemcsak a ka- 
w Írnyákban, de a miniszté
riumokban is ők parancsoltok, 
amikor a paraszt kussolt, a 
munkás pusztult, a «abad « m -  
lemü embert pedig bikacsökksí 
tanították móresre. Ezekből let
tek a Ruszkay-Ranzenbergerek, 
a Sztó j ay-Sztoj akovicsok, a Be
regi fy-Bergevek, a honvéd név 
megcaúfolói, a különítményen 
brávók, a voronyezsi HŐoök . . .

Hát ezért nem akar a » * GT*r 
a politikai életben, « közügyek

Mindent elkövetek
minél kitűzzék

ities István igazságügyminiszter nyilatkozik
a leleplezett összeesküvésről

OMeáoaoarte nagy felfeftnéat kel
tett *k a hivatalos közlés, hogy a 
nyomozó hatóságok a köztársasági 
Okmrtmáamr megdöntőién Irá
nyuló összeesküvést lepleitek le. 
Ae slsá hivatalos jelenté® óta 
újebh-it o nyomozó hatásig ' «%*.•» 
adtak ki. Beavatott körökben 
«■ónban úgy tudják, hogy a nyo
másáé munkája befejeeóa félé kő- 
seM tk. 4  Begged esést felkereste 
ár. Mim Iséoén igewwjsügymmiso* 
teáé. aM az összeesküvéssel kap* 
csőiéiben a következő nritetkoea- 
tot tette:

— A hivatalos tájékoniatáson fö
lül , amelyet a sajtónak te kiadtak, 
• pillanatig újabb jelentést nem 
kaptam, arait tertaészetesifek te 
tartok, mert a nyomozó# érdeke a 
legnagyobb titoktartást kívánja 
mag. Ilyen Ügyekben esak befeje
zőét tényállást lehet közölni, hiszen 
egyébként a bűnösök egy része idő 
előtt értesülne a nyomoré* állásá
ról s alkalma lenne a szökésre vagy 
a btoonyitékok és egyéb bűnjelek 
eltüntetésére. Amint a népügyész
ség megkapja az aktákat, terraé- 
sseteoen . nyomban összeülök a 
népttgyóeeaeg vezetőjével és a 
népfCbgyéescel, akikkel együtt át- 
tennlsnányocvuk az ügyet. Mindent 
elkövetek, hegy mielőbb kitűzzék 
e fftárgyaláat és a bűnösök, akik- 
aok Égylátszik, nera volt elég, amit
ae arwág szenvedett, elvegyék 
méltó bűntett rtiket.

— Milyen cselekménynek mvnö- 
am a most felfedezett öswe.eskü-
véef

— a  demokrácia éc köztársaság 
védelméről szóló törvény 1, 9 óba 
IttköoA binseelekmény, melynek 
büntetése halál te leket.

A Raggal «sután több, ae igaz
ságügy i tárca körébe eső kérdést 
tett fel Ries Istvánnak, így meg
kérdeztük, milyen stádiumban van 
a háborús fSbffnösik megbüntetésé
nek ügye?

— Azok közül, akiket s« ameri
kai és angol zónából visszakap
tunk, kilencven százalék ügyét már 
letárgyaltuk. Most újabb transzpor
tot várunk az amerikaiaktól, & 
franciáktól azonban, sajnos, kiké
rés! megkeresésünkre még mindig 
nem kaptunk választ. Amikor má
jusban Svájcban jártam, személye
sen érdeklődtem az oda menekült 
háborús bűnösök hazahozatalának 
lehetőségeiről. A válasz nem volt 
nagyon biztató. Most, hogy a diplo
máciai viszonyt újból felvettük, 
újabb kísérletet teszünk. A  rendes 
megkeresés azért nehézkes, mert

előbb le keU folytatni a nyomozást, 
ami a vádlott távollétiben nem 
könnyű, el kell kérni tani a vádira
tét ós esak annak megküldésével 
egyidejűleg lehet kárai a kteda-

— Mi «  hdyae. a NOT megsaim- 
tetétoe körül?

— Ha a NOT-ot esetleg átszer
vezzük éa újra «zab ál y eer.uk nép- 
bíródág) ügyekben a féllebbvitelt, 
per orvoslatnak esak olyan keretek 
között lesz helye, mint annakide
jén esküdtszék; ügyekben volt.

— Miniszter Űr mennyi időre 
terve» a népbíróságok működé
sét?

— A népbíróeágok valószínűleg 
még ez óv folyamán befejezik mun
kájukat, nem hinném azonban, 
hogy ez a körülmény a népbírósá-

gok megeeüntatéeáee veeeóna, moot
a demokrácia védelméről szóló 
törvény ugyancsak népbíróság elé 
utalja a törvénybe ütköző cselek
ményeket. Az ccküdfbíráakodásnak 
olyan formáját keressük, amely 
biztosítékot nyújt arra. hogy abban 
csak a demokratikus elemek vehet
nek részt, hiszen — úgy gondolom 
— senkisom kívánhatja, hçgy a 
bíráskodást antidemokratikus ele
mekre tefrzuk. Se a mostani össze
esküvő te bteonytöfe milyen sokan 
vannak, még jóhiszemű emberek te, 
akik nem veszik észre milyen 
messze állunk még attól, hegy 
olyan intézkedéseket vezethessünk 
be, amelyek eaak akkor lennének 
veszélytelenek, ha az egész nép 
lelki beállítottsága és magatartása 
demokratikus volna.

Gross Gyula
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Szélcsend mellett mínusz ti fok
m a

*  ■

eggel Budapesten
Ausztria tartiaa rekordot: mínusz 3 6  fokkal!

Héttőn reggel szélceend mellett 
__U fok volt a hőmérséklet Buda
pesten — jelentette a Meteoro'lógisi 
Intézel. Az időjárási helyzetről 
közli, hogy

az oroszországi hideg levegő 
már teljesen elárasztotta Euró
pát é« kijutott az Atlanti- 
óoeánra. A hideg középpontja 
a Kárpát- és cseh - medencében

van.

A Balkánén ellenben már sok- 
helyen havasik. Hazánkban vasár
nap erősödött már meg a hideg. 
Budapesten —lő, Magyaróváron, 
Győrben, Szolnokon és Békéscsa
bán —26, Pécsett és Nyíregyházán 
—21, Bánhidán és Debrecenben 
—22 fokot mértek.

A Kőréteg vastagsága az ország 
keleti felébon változatlanul 
lg—IS, a Dunántúlon 2—5 cen

timéter.

A hóréteg vaaUgüá^. u budai 
hegyekben J# aentiméter körül 
von. A Balaton jegének vastag
sága 15-—2§ centiméter.

A jégallisrél a földművelésügyi 
minisztérium vízrajzi intézete je
lenti, hogy

a Dunán a jég Oroaeváp— 
Qünyfi, Váe—Budapest között, 
valamint Mohádnál áll, másutt

terpAm katonát látni! Es ezen 
nines épelméjű magyar ebben a 
fájdalmas hazában, aki vissza
kívánná a Dísz-tér uralmát!

Igen, a magyar népet, ezt a 
remek emberfajtát a nagy világ 
szemében falurosszává sOHyeíZ- 
t«ttg az elmúlt me^edsrazafl 
katonapolitikája. Ez a katona

koldusbotra,, politika juttatta 
kergette hrlálba. parancsolta 
jsíeni és emberi törvények meg
tagadására. Ez a katonapolitika 
sodorta végzetes háborúba az 
országot, ez a katonapolitika 
korbácsolta fel a saját céljai ér
dekében a tömegek nemtelen 

rb.íl*1 rv. a katenapelttúca

Ara 1 forint

tapoffca sárba jóhirünket, tiszta 
nevünket az újvidéki tömeg
vérengzéssel, ez a katonapolika 
nyitotta meg ae ország kapuit a 
német megszállóknak, ee a ka
tonapolitika akadályozta meg 
október 15-én a fegyverszünet 
m gkötését, ez a katonapolitika 
állott Szálasiék betyéruralma

mögött, se a katonapolitika rob
bantotta fel a hidakat, döntötte 
romba az oraaágot és a fővárost. 
Ennek a katonapolitikának égbe
kiáltó bűneit szenvedjük éa ve
zekeljük mi, a két háború bol
dogtalan nemzedéke.

Új wodagzarvaaok lettpumtá-
sei, vigyázhatok!

m ű . t f tw tu tn ö K w íi
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A  Titta mellékfolyóin és a Bala
tonon a jég dll.

Berlinben -20 fok a hőmér* 
■éklet.

A  hidegben a rekordot kétség
telenül Ausztria visai el, amelyet 
olyan erő9 íagyhullám áraeztott 
eh hogy az ország egyes részeiben 
—36 foki m.értdk.

A kettős ünnep elírnaiával minden
háztartás besz réz éti laszti ség’etét

— mondják a lakét esk dők
Szombaton délután a hirtelen ! hó folyamán a telepes kereskedők 

beállott nagy hideg következéé- révén már szétosztásra is kerül. A 
ben j főváros részéről Fazekas tanácsnok

I még ősszel tartalékolt fát. a leg
nehezebb időkre.

— A közönségnek is meg kell 
értenie, hogy

A  nyugatafrikai néger kakaófarmerek 
magasabb szín onaton étnek, 

mint Ke eieurópanépei!
Kompromisszummal snlázték el a BiSbo-botrányt

az amerikai szenátusban

a tfizifakereakedőkttcl nehézsé
gek álltak elő és sokan nem 
tudták kielégíteni a közönség

igényeit.
Ugyanakkor sok panasz merült fel 
arranézve is, hogy a kereskedők 
nedves fát szállítanak

Megkérdeztük erre vonatkozólag
Paies Ödönt, a Tüzifakereske- 
dők Országos Egyesületének

igazgatóját,
aki a következőket mondotta:

— Megnyugtathatom a közön
séget, hogy aggodalomra nincsen 
ok,

esupán az elosztásban mutat
kozhatnak kisebb nehézségek.

A  legfőbb haj. hogy a háztartások 
számára nem kapunk szenet, mi
vel szénkészletünket az ipar hasz
nálja fel és december hónapban 
mindössze egy-két vagon háztartási 
szén került kiosztása. A  fsterme- 
lők erősen hozzáláttak a munká
hoz és

ebben ae esztendőben mintegy 
3 millió köbmétert termel

tek ki.
Persze a fa termel ők munkáját is 

megnehezítik az anyagi gondok. A  
Gazdasági Főtanács visszavonta a 
termelési hitelt és az állami szén
bányák a leszállított bányafa árát 
nem tudják kifizetni. Ennek elle
nére

a tüzifafelhozatal a közlekedési 
miniszter támogatásával erőtel

jesen folyik.
Budapest egyévi tüzelő szükség
lete békeidőben 85.000 vágón volt. 
Ha ezt a számot nem is tudjuk el
érni a mai szükebb viszonyok kö
zött, a főváros ellátását mégis biz
tosítani lehet. Nagyban előmozdí
totta ezt a hivatalos szervek támo 
gatása. A  kormány engedélyt adott

8000 vágón tűzifának Romániá
ból való behozatalára és ebből 
az első tétel már megérkezett 

a Tiszántúlra.
Ez a fa 20%-kai drágább a magyar 
fa megszabott áránál és január

a száraz fa mind kifogyott és 
most csak friss kitermelésű 

nyers fa áll rendelkezésre.
De azért mindenki megnyugodt i- 
tik. Szó sem lehet arról, hogy Bu
dapest megfagyjon. A tüzifakeres- 
kedők mindent megtesznek az át
meneti nehézségek kiküszöbölésé
re. A nagy fatelepeken a mostani 
kettős ünnepen is .teljes üzemmel 
folyt a munka és a fuvarosok a 
hajnali sötétségtől kezdve a késő 
délutánig dolgoztak.

A hideg idő a szállításra igen
alkalmas

és a két ünnep elmúltával a pesti 
háztartások mindenütt biztosan
beszerezhetik tüzifakészletüket.

10 órakor jelenít 
a Meteorológiai Intézett
újabb havavás várhatói

Vasárnap a késő délutáni órák
ban — mint 10 órakor a Meteoro
lógiai Intézőt Jelenti — minden
felől erős borúlást jelentettek ás 
sokhelyen havazott.

A  legmagasabb hőmérséklet 
tegnap az esti órákban —12 
fok volt és az erős borulás 
miatt nem is süllyedt tovább, 
kivéve Sopront, ahol —18 

fokot mértek.
Az országban az elmúlt éjjel csak
nem mindenütt volt havazás, na
gyobb mennyiségű hó esett Szege
den, Kalocsán és Baján. A nyugati 
határszélek mentesek maradtak az 
erősebb hóesést ői, Szmbathelyen 
még ma sincs összefüggő hótakaró.

A  budai hegyekben 10 centi
méter magas a hó.

Ami a jövő kilátásait illeti, az ed
dig beérkezett jelentések szerint 
újabb havazás várható, élénk szél
lel. A hőmérséklet alig változik.

lói uoU a fUo&CHnás uűetnóei 

foot* Bennett UáAáwofájáboH?

Joan Bennot — George Brent — Mischa Auer
franciásan pikáns, amerikai filmjei 
(United—Artista—Mopex-fllm)

Hétfőtől: C O R V I N
I

Fázva t-ú u-utne^ve fogadta az 
ovi»építi világ az új esztendőt. Ne- 
.uaekuim&iOiui, még a Ruhr meHetti 
ziamburgban is, megállották a gyá
rak a a megszálló csapatok csalad
jai se kaptak szenet, ha nem Iák
nak velük a gyermekeik. Angliá
ban egymásután csökkentik a fon
tos kulcsiparok termelését, mert az 
Angliában szokatlan hideg és köd 
megakasztotta ae egyébként is fo 
gyatékos seénellátást. Mégis nö
vekvő bizakodással halad a világ 
az új esztendő első napjaiban. A 
négy nagyhatalom átadta az Egye
sült Nemzetek Biztonsági Tanácsá
nak az olasz békeszerződés terve
zetét s néhány napon belül átadja 
a többit is. A Tanú snak január 
18-ig kell állást foglalnia, mert 
február 10-én a szerződéseket, egy 
hónappal a moszkvai tanácskozás 
megnyílta előtt, minden körülmé
nyek között alá kell írni Moszkvá
ban igen nehéz feladat vár a nagy
hatalmak minisztereire, a német 
békeszerződés előkészítése, amely
nek nehézségei egyre szaporodnak. 
A legnagyobb nehézség az a kérdés, 
ki írja alá német részről ezt a 
szerződést, ki függeszti nevét * né
met nép nevében a békeszerződés 
alá? Mindegy, írja az Economist, a 
mélyponton már túl vagyunk. 
Hogy igaz-e a nagy angol hetilap 
véleménye, az csali ebben az évben 
fog kiderülni, csak ennek az év
nek »  vége felé látjuk as utat, 
amely à felemelkedésbe* vezet ab
ból a szakadékból, amelybe zuhan
tunk. hiszen a nyugatafrikai néger 
kakaofarmerek ma sokkal maga
sabb színvonalon élnek, állapította 
meg vasárnap este az oxfordi egye
tem egyik professzora, mint Kelet- 
Európa népei

Amerikában derűsebb a helyzet. 
Az Egyesült Államok az elmúlt ev 
utolsó hónapjaiban rekordmennyi
ségű élelmiszert szállítottak a vi
lágnak, több mint egy millió ton
nát a ez a mennyiség jannarban

TRUE GLORY
Minden idők legnagyobb 
háborús filmjei

í g y  t ö r t é n t
A partraszállástól 
Berlin elfoglaláséig!

TRUE GLORY
A haláltéborok kapui 
kinyílnak!

VÉGIG MAGYARUL BESZÉLI

é l i  r
N Y ILA T K O ZA T .

A Szabadság c. politikai nupüap ja
nuár elsejei keltezéssel megjelent szá
mában teljesen valótlan adatokat tar
talmazó cikk jelent meg az AKRON 
örökiró toliról.

Miután a tollat készítő munkások 
és mérnökök meggyőzték a lap fele
lős szerkesztőjét a támadás alaptalan
ságáról — e' a január 5_i keltezéssel 
megjelent szambán elismerték —, de 
ugyanakkor az AKRON gyártóit és 
terjesztőjét Illették ugyancsak telje
sen alaptalan vádakkal.

Ezekután kénytelenek vagyunk a 
nevezett napilap és mindazok ellen, 
akik a magyar iparnak ezt az új pro
dukcióját önős érdekből diszkredi- 
tálnl akarták, többrendbeli becsület
sértés, rágalmazás és hitelrontás 
miatt, a törvényes eljárást folyamatba 
tenni.

Budapest, 1947 január 5.
Pharmacia Gyógyszervegyészeti

Gyár Rt.
György Imre pabírnagykeresltedö 
Az AKRON örökíró gyártói:

Len r .1 Endre sk.
flciilnledit Endre eV

Pharmacia Rt.: Srudy Imre sk

György Imre sk., papímagykereak .1
aasgyarorczisi vezérkópviselő. ]

még emelkedni fog. A sxénbá-
nytórsztrájk felhője egyelőre elvo
nult Amerika egéről, de a nagy 
harc még csak ezután fog kitömi, 
hiszen Taft szenátor, a republiká
nusok munkabizottságának elnöke 
kijelentette, hogy az új kongresz- 
szusra három feladat vár: a költ
ségvetés egyensúlyának helyreállí
tása s a nagy adóreform, a szabad 
magángazdaság minden gátjának 
lebontása s vétüî a szakszervezetek 
hatalmának korlátozása. Mind a 
három feladat kemény harcokat 
fog felidézni az amerikai közélet
ben, de magúban a törvényhozás
ban is, mert a republikánus több
ség ugyan leszavazhatja az elnök 
minden javaslatát, de az elnök 
vétójogával megakadályozhatja a 
republikánusok javaslatainak tör
vényerőre emelkedését, annál in
kább, mert a republikánusoknak 
nincsen meg a szenátusban az a 
kétharmad többségük, amellyel a 
vétójog ellenére saját javaslataikat 
törvényerőre emelhetnék. Január 
3-án tartotta a szenátus első ülé
sét, de minden további munkát két 
napon át megakadályozott Bflbo 
szenátor ügye, aki ellen a szenátus 
vizsgálóbizottsága előtt alkotmány- 
sértés és megveszt esetés miatt fo
lyik az eljárás. Bilbo megakadá
lyozta a négereket a szavazásban,’ 
pedig Missisippi államban ck al
kotják a lakosság töhb'-óvét, a há
ború alatt súlyoi összegeket « • -  
dett a* állami szállítmányok után, 
másfé’ ezerholdas birtokot, villákat 
s egyebeket szerzett s azzal véde
kezett, hogy ez „régi déli szokás". 
Huszonnégy óra után azonban a 
déli demokrata szenátorok obstruk- 
ciója összeomlott, Bilho megkapja 
ugyan a szenátorok évi 15.0?0 dol
lár fizetését, de esküt nem tehet s 
szavazati joga ninos. Csak a kom
promisszum révén vált lehetsé
gessé, a 35 újonnan megválasztott 
s/.cnitor eskütétele, a szenátus 
hétfőn áóhjrit irer?Ja’ :uU s dél- 
uán Truman elnök elmondhatta 
mevnylóbmzcdét.

Olaszországban igen súlyossá vált 
az élelmezési helyzet. Számos vá
rosban zavargások törtek ki. fegy
veres összecsapás vo1* a tömeg és 
a csapatok között hatottakkal és 
sebesültekkel, viszont az és^*k- 
olaszországl ipar rendkívül mérték
ben fellendült és ©l^an nagy ren

deléseket kapott, főleg külföldről,
hogy termelő-képességének nyolc- 
van-küencvcn százalékát is fel tud
ná használni. Csak egy a baj: az 
olasz iparnak nincs nyersanyaga és 
Gasperi miniszterelnök amerikai 
útjának tő célja éppen az, hogy 
nyersanyag-hitelt szerezzen az Egye
sült Államoktól. Gasperit Ameriká
ban nagy tisztelettel fogadták, ka
tonai repülőgép hozta a Bermu
dákról és Washingtonban a kor
mány vendége.

Kínában újból teljes erővel fel
lángoltak a belső harcok, a kínai 
kommunisták általános támadásra 
készülnek a központi kormány el
len, míg Palesztinában súlyosabb 
a helyzet mint valaha, a zsidó tá
borban is komoly véleménykülőnb 
ségek támadtak, Stephen Wise, a 
magyar származású newyorki fő 
rabbi, aki a cionista kongresszus
ban az amerikai zsidóságot képvi
selte, a bázeli kongresszus határo
zatai miatt lemondott tisztéről, a 
legnagyobb palesztin»! szervezel, a 
Haganah, éles kiáltványban fordult 
a terroristák ellen s az angol kabi
net e hét végén most már határo
zott állást foglal ebben a kínos kér
désben és pedig valószínűleg Pa
lesztina kettéosztását egyidejű la
kosságcserével fogja megoldásnak 
választani.

így ..forog a világ keserű levé
ben", abban a kavarodásban és za
varban, amely minden nagy hábo
rú után bekövetkezett; de a törté
nelem furcsa és torz dialektikája 
talán ezúttal Is, mint a mnltbaá 
mindig, a fájdalmas és szenvedé
sekkel teli átmenet után Jobb jövő 
elé vezeti az emberiséget!

K. D.

— Magyar győzelem született ■
hétfői 2/ Yiizetközi gyorskorcsolyázó 
versen en. 1500 m. 1. Pajor 2.37.4 
mp; 2. Hídvégi 2.37.8 mp; 3. La
dányi 2.38.2 mp.

ÖTVENÖTEZERRŐL 90.009-re 
•mell Anglia fiatal tudósainak 
számát. A kiképzés kereken
100,000.000 fontsterlingbe kerül, tíz 
évre elosztva, de az angol kor
mány jól tudja, ha egy nemzet a 
tudományos fejlődésben nem tart 
lépést, akkor szellemi és anyagi 
színvonala elveszett. Ezt, sajnos, 
mi is tudjuk!

kis szalonjában
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A Magyar Filmalknlmar.ot- 

tak Szabad Szakr/.crveisete, a 
Metro Goldwyn Maytr film, 
továbbá barátai és ismerősei 
fájdalmas meghatottsággal Je- 
lentik, hogy

H
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#0 éves korában tragikus h.r-
telenséggel elhunyt.

Temetése Január T-én dél
előtt fél 12 órakor lesz a Rá
koskeresztúri új köztemetőben 
a róm. kát szertartás szerint 

A irányár filmszakma ká
rom évtiz*d<m át volt szorgal
mas munkásának, a lelkilsme- 

tnwBtvh îksck ón a hő 
barátnak megérdemelt nyu
godt n itenéít klví-nurit.

Bosch An Miksán# szül Du- 
kíist Magda, dr. Dukást Jó
zsef gyermeket, dr. Dukán 
Józsefné szül. Bebnnr Éva 
meny#, aromorú szívvel Jelen
tik, hogy drága Édesanyjuk, 
Illetve Anyósa

özv. Dukász Gyuládé
szül. Kaufmann Relia

fáradt Bztve hosszú szenvedés 
után megpihent.

Temetése a rákoskeresztúri 
Izraelita temetőben kedden, 
T-én. A temetés Időpontja 
megtudható 1 SS—124 telefon- 
szám alatt.
Yíésrv̂ fl̂ t - y.V ások

kér,tök.
wsw,-
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„A közigazgatás minden szerve 
felelős a nemzetgyűlésnek

A Kiskartlapúrt ttorrupció-ettenes javaslata

Mára vis'radés'a 
kttosgtották a  Réz® Serén

p lé b á n ia  Sem p le in s  ® i

A Független Kisgazdapárt meg
alakulása óta kíméletlen harcot 
folytat a korrupció ellen. A Kis
gazdapárt tudatában van annak, 
hogy

a felszabadulás utáni ‘/avaron 
időkben Igen sok meg nem fe
leld tisztviselő került az állami 
élet lefrUttkVíbftxöbb helyeire 
és a közélet Igen sok perició-

jába.
Ezért h párt a közel lövőben tör-
vény Javaslatot jog benyújtani a 
közéleti tisztaság biztosításának 
érdekében.

A törvényjavaslatnak a közéleti 
tisztaság biztosításán kívül igen 
fontos másik része is van. A be
nyújtásra készen álló javaslat

a köryumti hatalom megerősí
tésé t

is célozza. Biztosítani kell, bogy 
az alárendelt hatóságok a kor-
■mánynak' törvényes hatáskörébe* 
kiadott rendeletéit pontosan végre
hajtsák. A törvényjavaslat hang
súlyoz;;, ho."y a központi hatalom 
meg ö.-itéso közigazgatási ás po
étikai kérdés.

K iV Î r í z; atási szempontból a vég
re; > ajtó he falum ííz'okszerűségét 
ke!l biztosítani, politikai vonat
kozz' zzn pedig ki kell küszö
böl r? azokat a tényezőket, ame
lyek- a végrehajtó hatalom tár
gyilagos és pártpolitika mentes 
végrehajtását akadályozzák és 
ar á fiam polgárok tömegeiben 
tilr.almr ti nmagot srÖInek a
dei«i*kralikris űnmoreiiiszer-

rcl szemben.
A tör /on y javaslat hangsúlyozza, 

hogy n néprótegek blzaimalin?á- 
g jt  fokozza korrupció, amely ha 
ci ha rapt)'é k, a végrehajtó hatalom 
működéséi teljesen megbénítja, A 
javadat a korrupció elleni küzde
lem irányítására

kilenctagú bizottság
felállítását javasolja, amelynek el
nöké a ne'.nzfítgyűlés elnöke, négy 
tagját a nemzetgyűlés, kél-két tag
ját a közigazgatási bíróság és a 
Kurta küldi ki. Alkotmányjogilag 
ez u megoldás megfelelő, mert

a parlamentáris demokráciá
ban a törvénvhoró hatalmat 
megilletl az a .jog, hogy a vég
rehajtó hatalom működését el
lenőriére, hlwren errrt íflflő - 
.sck a vnínbrr.tereh Is a törvény

hozó hatalomnak.
Közjogiba csupán annyi újítás 
\ n !i a törvényjavaslatban, hogy e 
la lene taeú bizottság működése ré- 
vén a nenv••••;•'* ülés .nemcsak a ini- 
ni?,.'.terekkel szemben, hanem

.» végrehaiió hatalom alsóbb
ik ;n h ei\eiv el is közvetlenül 
« i \ ényenitnetné a felelősségre-

vonást.
A ja ve. soi ti bizottság ügyvitelének 

" ‘ ■■Kairól a minis. tcrcinÖk, mim 
az ( "ksz végrehajtó hatalom feje 
gór, ioskodik. Ebből a célból

;v ininivzícn'lnöltség kebelében 
külön ügy asztál ' t vagy híva 

tali keit felállítani.

!

Ezenfelül a bizottságnak joga. van 
helyi nyomozóhatóságokat igénybe 
venni, őket eljárásra utasítani, de

jogában van a helyi hatosa 
goktól függetlenül a saját 
ügy ébreivel, számvevőivel, szak
értőivel, nyomozóival, sib. nyo

mozást folytatni.
Amennyiben a bizottság a vád
emelést indokoltnak találja, uta
sítja a. bűncselekményre egyébként 
is illetékes államügyészséget a vád
emelésre.

De utasíthatja saját ügyészsé
gét is,

hogy emeljen az ügyben vádat. 
Ha a bizottság mellett szervezett 
hivatal ügyésze képviseli a vádat, 
kkor

az eljárást közhivatali bűncse
lekmény ügyében a budapesti

bimtefötörvénysfcék előtt keli
lefolytatni.

Az ilyen közhivatali bűncselekmé
nyek elbírálására a budapesti 
büntető törvényszéken — amely 
kizárólagos illetékességgel bír 
külön tanácsot kell szervezni.

A közhivatali bűncselekmény 
ügyeit

gyorsítva tárgyalják és csupán 
egyfokú fellebbviíelnek lenne 
helye a kúriához. A bizottság 
hatásköre és ellenőrzési jog
köre minden közhivatalra és 
minden közhivatali bűncselek

ményre kiterjedne
és enyhébb esetekben a bűnvádi 
eljárás helyett a fegyelmi eljárást 
is elrendelheti.

Dömötör László

A> a? *
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Vízkereszt hajnalán izgatott 
hang jelentette távbeszélőn a fő
kapitányság központi ügyeletének, 
hogy

a Rózsák-terén, a plébánia
templomban betörök jártak.

Meg sem virradt még', mikor a 
detektívek beléptek a gótikus 
templomba, s nyomban megáll a1» 
pílottók, hogy ami aranyártól» volt 
a sekrestyében, azt elrabolták, kö
zöttük a helyiteket, a monstranciá- 
Jcat. a paténálcat, az összes nagy- 
értékű kegytárgyat, míg az ezüst 
gyertyatartókat szanaszét dolbál- 
ták. A rendőrség szerint nem szór
ványos eset ez, ami a Rózsák-terén 
történt, hanem egy

országszerte szervezett temp
lomrablóbanda garázdái kodott 
az unnnep hajnalán is a Ró

zsák-terén!
A budapesti főkapitányságra 

már hónapok óta jelentések ér
keztek uz ország különböző tájai
ról, templomfosztogatások miatt 
A pécsi püspök nemrégiben úgy 
intézkedett, hogy

a templomok őrzésére őrsége
ket alakítsanak,

városokon és falvakon, a buda
pesti főkapitányság pedig éberen 
figyeli a nyilvántartott orgazdákat 
és mindama helyeket, ahol arany
értéktárgy; kút adnak, vesznek. 
Ezt a különös körültekintést köve
telő munkát a legügyesebb detek- 
tivek végzik. A  rendőrség vezetői 
remélik, hogy a hetek óta dúló 
templomrablási járványt kímélet
len szigorral sikerül majd megfé
kezni.

Pályaudvari riporf
a mezehegyesi politikus-vonat Indulásáról

Egyenes úton
Nem vagyok és nem voltam soha 

elfogult pártpolitikus, aki mint a 
veréb nem repüli túl a saját háza- 
táját. Konok párteember Ítélete 
nem megbízható, kijelentéseit és el
határozásait, véleményót és tevé
kenységét gyakran nem a közérdek 
irányítja, hanem pártérdek, párt
jának nyílt, vagy még inkább tit
kos hatalmi céljai. Természetesen 
más a becsületes meggyőződés és, 
mets ti vak, konok, tzenveáélycs és 
gyógyíthatatlan elfogultság! Aki nem 
meggyőződésből áll a párthoz, aki 
nem hisz n pártba programmjában 
cs hivatásában, nem politikus, ha
nem hitvány karrier-vadász, 

Magyarország felszabadulása után 
bt párt bontott zászlót ém ai első 
hónapok zűr-zavarában ©dasódród- 
tak a magyarok, ahová hitük, haj
landóságok, múltjuk, érdekeik, re
ményeik, indulataik, emlékeik vit
ték őket. Régit kipróbált, harcok fü
zében inejedzett országos szervezete 
kút tábornak volt: a. Független Kis
gazdapártnak és a Szociáldemokrata 
Pártnak. A három új párt, amelyik 
országos szervezkedésre indult, vezér
karán kívül káderekkel rendelkezett, 
az elmúlt évtizedek szervezési la— 
puozlaluUj, személyi és helyismere
tei, artteahtái nélkül. Valljuk be 
őszintén: az akkori körülmények 
között egyik pártnál: sem volt 'mód
jában az özönlő újdonsült hívek élu
cidât, politikai, múltját alaposan 
mérlegelni cs lelkiismeretesen ellen
őrizni.']p,y történt aztán, hogy min
den pártban elhelyezkedtek neofi
ták szép számmal, akiknek pgyré- 
szét 'nem a pártprogramra vonzotta 
és a meggyőződés melege hevítette, 
kanom a konjunktúra, az egyéni ér
vé nyes ül én, a zsíros elhelyezkedés 
■most megnyílt lehetősége. így sur
rantuk be, vagy mondjuk vissza a 
politikai és gazdusági életbe, nem
ritkán fok'iöszégleijes pozíciókba 
olyan elemek, akik a most úiiáéoüiö 
dánokra1 !:un Magyarom:ággal lelki

közösséget sohasem éreztek: MSP- 
Isták, Turul vezérek, egykori poli
tikai hatalmasságok botosispánjai,
Imrédy uszálya, a germán imperia
lizmus szálláscslnátói, fajvédő Mo
háiig Bercik, sut nyilasok, is, akiket 
új patróuusaík megtért bárányok
ként fogadnak és becenéven „ kis- 
nyilasoknak“ nyilvánítottak. Ezek a 
legnagyobb jelvényt viselő párt em
berek manapság, ukik persze a leg
ádázabb gyűlölettel azokat a politi
kusokat kívánják pokolba, akiknek 
a múltja tiszta, az útjuk egyenes, a 
levesükben nincs hajszál!

Százegy okból elítélek tehát min
den olyan jelenséget, amikor régi, 
derek, a múltban is tántoríthatatlan 
kisgazdákat háttérbeszorííani igye
keznek MÉP-istákból áivedlett új 
hívek, do eppen ilyen veszedelmes
nek és károsnak tartom, ha évtize
dek óla az első fronton küzdő 
Marxisták hátrataszigálú^ával üt
őit volt nyilasokból álló cirnboruság 
akarja magához kaparítani a mun
káspártok helyi irányítását. Vidéken 
lépten-nyomon találkozunk ilyen el
kedvetlenítő, gusztustalan tünetek
kel . . .

Hogy ezeknek már 1947 januárjá
ban tanúi lehetünk, föoka az, hogy 
h koalícióban egyesült pártok szün
telenül versenytársaik szemében ke
resik a szálkát és így nem jut ide
jük arra, hogy a saját udvarukon 
seperjenek... Kezdjük el a í isztoga- 
gatást! Mindegyik párt a viaga por- 
fáján! a demokrácia nem zártkörű 
társaság, szükségünk van minden j
munkás kézre, minden magyar i Megígérik neki, hogy majd a hely- 
együitérzésóre és jóindulat óira. Előbb j színen kerítenek •számúra valami 
azonban igyekezzünk a meggyőződés 
erejével, jó példával, az új rendszer 
eredményeivel hűséges és önzetlen 
elvbarátainkká nevelni. Es végül hit, 
haza, szabadság cs becsület nélkül 
nincs nemzet, tie nines demokrácia 
sem!

Pártay Tivadar

Szombaton este kilenc órakor in
dult el a Keleti-pályaudvarról az 
a különvonat, amely a kormány 
tagjait vitte a mezőhegyesi poli
tikai vadászatra.

A azociá 1 demokrata, mink?, te
rek egyéb elfoglaltságuk miatt 
előre jelezték, hogy nem vehet
nek részt az utazáson k az utol
só percben Rákosi Mátyás is 
Rudwpesten maradt, de hír 
szerint, vasárnap autón indult 

Mezőhegyesre.
Elsőnek félki lene után pár perccel 
Bartha. Albert honvédelmi minisz
ter érkezett meg teljes vadászfel
szereléssel, ami természetes, hiszen 
mint volt Szudánt hadnagy kétség
telenül a legszebb vaclászbab ér ok
kal dicsekedhetik orz összes mi
niszterek közül. Fiatal korában 
ugyani* eredményesen vadászott 
az Összes afrikai nagyvadakra, 
még vízilovat is lőtt. Mikor eze
ket a szép emlékeket hozzuk lel, 
sóhajtva legyint*.

— Birony, regen bolt már ez. 
Most már vsak úgy vadászhatok...

Másodiknak Bárányos Károly 
földművelésügyi miniszter < rke- 
zik, majd Antal József volt újjá
építési miniszter, Korács Béla. a 
kisgazdapárt főtitkára és Bojtba 
Béla miniszterelnökségi államtit
kár, alá mosolyogva magyarázza, 
hogy

kucsmája Ls van, bundája is, 
puskát is hozott, de bakancsot, 
vagy csizmát nem tudott kerí
teni cs így sárga félcipőben

jött el.

' partiak is: Sz. Szabó Pál földmű
velésügyi államtitkár és Farkas 
Ferenc az OFI elnöke. Most már

csak a miniszterelnök hiányzik, 
de pár perc múlva ő is befut.

Vidáman dörzsöli a kezűt és für
gén száll fel a vonatba. Majdnem 
elkésve jön meg Rácz Jenő pénz
ügyminiszter, akit a kommunista- 
párt részéről Dcmáth Ferenc föld
művelésügyi állam tii kár, Pernecz- 
ky miniszteri ostzáiyfőnök és ' 
Hajdú osztály tanácsos, mint házi
gazdák siettetnek, hiszen már jelt 
ad a vasúti tiszt és a vonat ki
gördül a pályaudvarról. . .

A  vadászat résztvevői hétfőn 
este érkeznek vissza Budapestre.

Balogh István államtitkár
derülátó beszéde

C;; *  *a riansia-tea megnyílásán
1047 első bálja a Piarista-tea 

volt, amelyet nagy érdeklődés mel
lett tartottak meg a Gellert-száiló 
márványterméé; ij; va * aznap este. 
Tóth Tamás üdvözöl a Balogh 
István 
rend
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FÜGEFALEVÉL
HALAS/. RUDOLF revü,je 
Történik a Paradicsomban

BE IT  SÁRI
SZABÓ SÁNDOR 
BA!ÍDY GYÖRGY 
ORIENTAL BROTHERS 
ANITA cs BILL

téli alkalmatosságot, nehogy le
fagyjon a lába. Gyöngyösi János 
külügyminiszter kucsmában és be
kecsben érkezik felesége társasá
gában, velük jön Keresztár y De
zső kultuszminiszter ugyancsak a 
feleségével. A miniszterek kapaci
tálják & kél. hölgyet, tartsanak 
velük, de Kerosztury úgy dönt, 
hogy jobb a meleg Budapesten 
maradni, mint húszfoltos hideg
ben vadászni.

Közben megjelennek a paraszt-

állam it á t ‘ éo a Piarista* 
képviselőit.

— Ha igaz, hogy a lábbadozó 
beteg gyorsabban kapja vissza 
egészségéi, — valu-:• oda Balogh 
államtitkár — ha maga is vágya
kozik utána, akkor igaz az is. 
hogy egy nemzet is hamarabb áll 
talpra, ha telve van derűlátással, 
reménykedéssel, bizalommal. Ez a 
tisztei*, szórakozás ilyen remény és 
bizakodás kifej ője! Szükséges, 
hogy muvi'a urán v. 'ha felüdülést 
és szór (ékozást -is keressünk.

Ezután az ifjúság feladatairól 
beszélt, cs kij>úeutrtte, hogy csak 
úgy tudja majd az if júság átvenni 
az idősebb nemzedék helyét, ha 
megmarad rnainiarsánában, szent 
hagyományai V sztélét ében. Mi öre
gek is telve lehetünk optimizmus
sal és reménysé" yl, ha vissza
nézünk a magyar demokrácia két
éves útjára ...

!í ATÛ-M ARTiNYJ AZZ
Vasárnap délután  5 —8 -ig  T Á N C
IV., Bemmtlwel*4itea 2. AMtalrendelé*» 1I1-MS
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—■ Január 19-én kezdődik a nem- 
ctgyütés költség vetési vitája. AH í r e k

T É L I  U T A 2 A S
Hullott, folyton hullott a hó 
S csengőn kedvvel siklott a

szán.
Mikor Gyergyóha igyekeztünk 
Egy régi téli éjszakán,

Apámmal mentem. Nem
beszéltünk.

Zúgott a vihar orgonája 
Jó ilyenkor gondolni arra,
Hogy az embert valaki várja

Sok fenyőszál földig hajolt>
Lefogta a fergeteg karja, 
ügy Krisztus már alig látszott ,
A hóhullás úgy eltakarta.

i — Lévai Jen rí Lúinvadó, künyyc, 
Ostor, kocsis nem számított 'a PesH ghetto töíténcie. mesdöb-
Egy reményünk: két jó lovirrJ ben több és msgrázóbb, mint a 
De felettünk a Végzet ck7c megelőző kettő. Tatán azért, men
Fenyegetett, hogy meghalunk. ' cni : ‘‘c : - bt./t-'./c . ulcáitró».

eseményekről számol be, ama yek

—  A 75 eves Népszavát, meg
ható és gondola wkcíio jur>.-

nemzetgyülés ünnepi szünete után. 1 leumáa a közös hárem; unió
vá lószinüleg január 19-én kezdőd-1 Kein merengve, őszinte ratgbe- 
nek az első forint költségvetési CSuiéj5ei es együttérzéssel kö-

.«fc. Ezzel kapcsolatban iük, A  jJJ nsllv .,
intéztünk dr. Pongrác* ^ ju ju k .  A  Népszava pólya-
ó™„-cMav.r* * Kisgazda- l «tása összeforrott a magyar

szabadságért, a magyar demo
kráciáén, a magyar nép politi
kai es gazdasági íelszaoaciitásá- 
ért vivőét háromnegyed száza
dos Küzdelem történetével; szer
kesztődnek es munkatársainak 
neve pedig, — a jubileumon, az í

árnyalások. 
kérdést
Aladár képviselőhöz, a Kisgazda 
oárt parlamenti fövitarcndezöjé- 
bez, aki ezeket mondotta:

A Független Kisgazdapárt a 
köbrk'gvetés parlamenti vitájára 
teljesen felkészült és a január 7-i 
képvi-elöi értekedet határoz vég
zésén az általános és egyes tár- clkölt«;;ötUi:re és hősi halottak-

Kara

szül fal és mindent meglesz ennek 
sikere érdekében.

Apám a gyelőt kézbe kapta. 
Hegy mentünk tovább, nem

tudom,
De mégis a Grécesre ériünk 
A halá'tkisértő úton.

nmen Vasláb hóölébe 
r \j vihar sodort le minket 

egy csárda piros ablaka # 
'egváltó szemmel odaintett.

A halál most már csak tréfa
volt

*'lőttünk étel és ital 
A vén cigány már pengetett 
H'q künn tombolt a havikra.

előttünk, szemünk láttára zajlót
ok L, Lévai j. e :o . ez . »ec- 
szigorúbb történeti pragmatizmus 
minden erényével dx.-eked hetik; 
száraz, tömör, az események tra
gikus rendjét követő beszámoló, 
arról, hogy Budapest lakosságának 
egy harmadát mint zárták dűlőit 
hú-akba, mint kobozták el elemi jo
gaikat, mint hajtották ki a leg- 
gyöirőbb télviz idején a» ország
úira. mint hajszolt»k ha’álra, s

««y  győzőre, r eny 
gondouuikl — a magyar saj.ó 
iegtisztább, legszebb, fcglelkesí- 
íőbb emlékeit idézi. Az civhú. 
soha meg nem alkuvó, rettent
hetetlen, igazságos, lelkiismere
tes, legjobb értelemben európai 
szellemű sajtóorgánum példája 
voit a Népszava, amely becsüle
tet és tiszteletet szerzett pártjá
nak, de egyben Kossuth Lajos 
politikájának is, iiihori és kül
földön, azoknak a soraiban is, 
akik nem tartoztak a*szociái- 
dernokraták táborába. A Nép
szava nyerte meg a demokrácia 
polgári zászlóvivőinek és az ak
kor még a parlamentből kikö
zösített szocialisták fegyvertár-

c sár dús.lévai én beszéltem, 
'ám a lányát kérdezgette 

Hí 'másnap 
A hó miau

végül mint. gyilkolták halomra, j Gyulát, Károlyi
esztelenül, rides közönnyel és bar-, Mihályt, Hook Jánost, Lovász y 
bár kegyetlenséggtíl. Ez a könyv ; Mártont és a radikális polgári 
történelmi kútíorrár. a magyar: politika sok derék harcosát. A 
történelem kgÉzé^yentelejisebb ' Népszava, egy-két polgári újság 
Korszakának a kútfon-apa. jós maroknyi hah. dószttiiemű pol*

— Boldizsár Iván hazaérkezett hi- j gári szerkesztő és közíró teljes 
vAiaios áljáról. Boldizsár Iván, i szolidaritásával, áll la a harcol

Kora Tou, magyasul Feke’.e Hegy, e középáraiéi kirgiz st^np* 
kellős közepén fekszik, a Szír Darjától északnyugatra, az c* 
hegység az Urai s a Tiensón legnyugatibb nyúlványai között. 
Rideg, kopár, széltől, fagytól szaggatott kőrengeteg, ehol rr ép 
ü madár se jár, mert még a pusztai sas sem talál csupasz sziklái 
között zsákmányt. Itt, ahol ember a világ teremtése óta nem 
lakott, ahol kirgiz pásztor sem legeltette nyájét, két héttel ezelőtt 
üzembe helyezték a SzovJetCinló legújabb 3 legnagyobbnak 
Induló szuperfoszfát gyárét. A szovjet geológusok a Kara Taubön 
piritet találtak, o piiitból műtrágya készül, 1950-ben, e negyedik 
ötéves terv befejeztével évi 30.000 vagon, ezzel a műtrágyával 
felfokozzák Közép-Azsla gyapottermelését három millió tonné <2, 
a hektáronkénti termé3t 18.4 mázsára, a így keíló mennyiségű 
nyersanyaggal látják el az orosz gyapotipart, amely ez ötéves- 
terv befejezte után 2,860.000 orsóval nagyobbodik, és négy K. 
félrnilliárd rnóieirel több gyspotszövelet kell hogy gyártson 
éventa. Az üj ötéves tervet a Szovjetúnló Legfelsőbb Tanár:a 
1946 március 18-án fogadta el s december 12-én a Kara Tou 
üzemei már munkába Is állottak.

Sajnos, erről a magyar nép, de a müveit mogyer olvasó sem 
tud semmit. Mintahogy nem tudja, mit jelent M a g n i t o g o r s k ,  
az ázsiai puszta szívében felépült nagy nehézipari centrum, nem 
tudja, mit jelent Vorkuta,  a sarköv rideg ege alatt keleti esett 
hatalmas szénvidék, nem tudja, emit ez angol szakszervezetr 
küldöttség olyan erőteljesen hangsúlyozott jelentésében, milyen 
mogíepő gyorsasággal épül újra a tökéletesen elpusztított ukián 
iparterület, nem tudja, milyen emberfölötti nélkülözések, milyen 
szinte hihetetlen munkateljesítménynek köszönheti a szovjet nép 
a maga világ,-aszóló iparát. Kara Teu nem egy van a Szovjet
unióban, de erről se könyv, se újság, se füzet nem tájékoztatja 
világos, egyszerű és minden propaganda-túlzástól mer.:cs fon-nó- 
ban a magyar népet. Már pedig mindaddig, amíg a magyar nép 
nem érti fel, milyen nagy eltolódások következtek be a világban 
milyen világhatalom közvetlen szomszédságában élünk s milyen 
életbevágó érdekünk fűződik ahhoz, hogy ezzel e néppel jó 
szomszecságbén és barátságban éljünk, addig nem is remélhetjük, 
hogy a megvár politikai élet megtisztul a romantika gőzétől

Kiss ŐexsÖ
■ tMu

~ »

— Auer Pál
Olevelandban Csütörtökön kezdődő

•ne. r rétéi Am or lkától és mit telje-* 
.*• :f ' zt Amerika a v c ró kozó sokból**, 
u m gyár problémáról Aver Pál 
í>' ’! magyar követ, beszél.

— 2ír. Kecsé látván — mimsiteri 
ti»?1. ' ffinCk. Az építős- és közmunka.. 
ú.“yi miniszter eltöterjesztéséíe dr. 
Kc~ 0 István miniszteri tanácsost, a
IV. öntés! orztá’yha miniszteri esz* 
1 : ' 1 lökké nevezték ki. Kecnö

(Jöléptetésével a közigazgatási 
i: •sőg'rás értékes tagia részesült 
m *. - Irdcmelt kitüntetésben. Dr. Ke* 
i ■ több éi'.ékes szakmunkát is irt, 

y ok közül a nyr:rsanyagsa::-.iA!- 
ImrUaról írt könyve széles körökben 
uo':k : feltűnést. A közelmúltban az 
u.K'jîtrô társadalom esf.v másik ki-

Wien Józsii. ; ki 'a ? -jé- 
. . t.'.-a-yi r.Uni.-t!árluitttján do - 
; 5... , mankéssága elismeréséül 
t o v'i'. -»k Vvfönöki előléptető.?-
*1 C*'“ •/• Sv,**ror‘i* 1 )

téfMyaiósolcat folytatott a szervezet
ulturn-nernzatközi ankéten, amely meg- 1 “

vitatja a „Time- amerikai hetilap ^«tőségével Magyatország k
kérdését: ..Mit várnai:, a világ 18 helyezéséről.

— Haiáiozi*. VfeUner Mór Györmj, 
a Metro—Göldwyn—Mayev fiim civa- 
m&turgja «s a Loe*v Inc. művészeti 
megbízottja, árt éves kúrában el
huny I. Az elhunyt a magyar film
és mozi szakinegyik legiő^fbb koz- 
szereístben álló szakembere volt, nkí 
már harminc évvel ezelőtt, n mogyar 
iilmgyártáa egyik élőhareoaaként ríoi- 
gezott, később pedis czávnos magyar

S z ib é r ia
s Fahé» kereszt gyermakkórházában
Szegény asszony sir n «zerkesztő-jogok téliességéért és a szódul-( . , ,  ̂ i* u,>' a.ii»»,v*ity oí* r; o6cí tvuor.vu'

deniö.tí uia pult p i anvujunâk J sogbsn. Kisfia a PehérkerCszt Tűz* 
megvalósításáért. Mindig a j oltó-utcai oyermikkánlkáján felt* 
gyengék oldalán, 
igazságért, mindig
ségért! A Népszava

í ember
töretlen

múltja biztosítéka a jövőjének.
— A l.illom-uírs J3, ’’Írni ; ok r,t- 

mcnhcly katonáin:k f.iíd: tólyer 
mennyiségű élelmiszert küldött » 
tahitól falu si füfjfíp.flc.n kisgazdapárt.

• « tin műig a/ ! ez IU: „Se fülelő, ; akaró, se orvos-
síp: — mondja, fi .ügyünk vftlc.

Ax rpülrl oagyróffre romokba*.
*v5 ablakok is vsak az rgyik 
szár nvépUIrthen vanoak liff.v- 
ahopy. jí ipirral, Irmcnerl kitoldvt.

A várószobában (csaknem nyitott

film ífyvrtár-i mu-.UóUvcrir vezet le. j eyülési trépvts'lő ér felfxvao, dr. 
íeinetcao holnap, <:diádon déli ici i2- Mesterházit Róla és ffiúsőgo. J*-. 
kor Jcáz n rákoslvorceziúri rk. teme- Ecsedi Átadómé, Liptay Lajos és
tőben.

— G.or% Frigyes amerikai tár*
STAÍá;ai. Görög Frigyes dr., a 
JOINT magyarországi elnöke az 
Aílanlic Cityben megtartott 
JOINT-’mnfevencián a magyar-
o rs 'ági kvsipé a ''dotáció Un y ege y

Az adományt ((ront* József nemző:- fo r ’osó i-'zolgáijfl ezt n célt) hiányo
san anyrlf:, fí'ükben csecse*
mlj!:kf:e! tipegnek jel-le ti szörnyű 
hidegben. Órákon át várnai'., fűtés

Uccuéit János osztották szét a S7 
rol.kant magyar között. Az élelmi- 
szevádolnány CSŐ kiló burgonyábóí.

•duc.v, ablcil it: c-nh elvétve, a gyer
mekek itt b e ' c k meg. Az ~n- 
bu'.stúrrín ecy v.;-. nvk.'.l-liu dvőr

ez al-217 kiló bábból; 9 kiló szalonnából, . „vfláffossógánáV* viz •áííák
f

felemelését kérte. Ezzel ka peso» 1 to;n̂  ^ö^nithybőt állott, 
ki tbán hitek jefentek meg arról, * Öröklési sorrend a küuis vtszély- 
hogy az amerikai JOINT milyen elhaltak iö.;n c. iyv me giclent, 
összecöt. szavazott m«r Maoirar.  ̂ írták: Dr. Fényen Fitdre •'}gyved és

11 kiló hagymából, (S kiló sertés-' kékült cseclemSket. Kórterein: 
aprólékból, cukorból, zsírból, étolaj- j
hói. tür<!ábó:, tójáéból ős húzlkészí- ! három zsúfolt, áporudott levogüjfi

*-'*b*. r o « í  va«t:dlyhákkal.
A gyerek ott fekszik z ablak m il
lett. ít falon odafagyod yc-nnszvirág: 
a papírral beragasztott ablakon be*

legjobban a hideg, a gyógyazedelcn- 
?ég és tisztátalansóg. Mi lehet azok •, 
hogy énp.n ennek a kórháznak k i 
megküzdeni» e legmor-tohéhb sur.-
sad.1 IJetékfcs bolyén óg.v tájékoz
tatták A Regnált, hogy

»r intérmóuy gyó^ysEerellátá*'. 
ha» mcranÚRy rf-szcsül töhhl k«- 
zött a Neinictküzí Vöröskereszt 
iLtizőrfil la, mint más kórházak.

Néhány bála pelenka is moípnamcU 
;.z ostrom után.

De akkor a Fehcrkeresztcí gyér* 
mák klinikává akarták átminősíteni. 
lefoglalták az intézmény rilapitviny- 
v&gíyonát, hcrhii'át és svábhn .7,
gyermcknyaralóját. Kormőnybi/roisá 
petényi professzort, u kórház jc-lc-n - 
leg! igazgatóját nevezték ki

Hogy h 1'eÍH'i k< re. zí Uczeléstbi n 
murad-e az Intézet tovább 
'agy Minik jvd «Jakul át <*hhcii 
at kérdi- >FiPn (iűnféít mér Bem 
hoztak. iipP'*n ezért a vagyon 
jövede.mrí  ̂ kő ; b :uc célja '■'!) nem

• ’hét trliu • m.

Kérném* 'strán fzerkoaztéaó- jositheto. Addig tehsd tèryepcs j  ̂ . u . . .  . .
: c: mrj.gjftbn í „Fáklya" máris eg.dk t-tíKöi-ds nem várható. j „ ü» J. S O D h J T I  1J !l 3 u
. 'épc-aerübb hetilapunk1

Töltőtollat Barvtktóf, H>sj»ífőnyi- 
utca 1t. Javítások.

■Z'wrwíVu'«MM»» iV.SA .

\
* l£n tudom, ön itt tudja, mindnyá

jan tudjuk: Meteor-csillár vezet 
Pudmunicsky-utca 27.

j*’ V. rjr+t a

<y'g?vaMiKW92t's P/SBílT T R O P O L i H A L L
ttrVDfiK ESTE tn ÖÚATOL;

Felies 1947.
. îc / ik îLVUjo 'Xi ki.;.3b::.i -- Th r <i V h \ /  * - tíxw.p) : :
• r:NA A-VCf. BAj:TOK AKNt KlJïl IHMA, HAH'XO OYÜUOY, 3 KÜTj 
•t’T>VlN, :l » «BAN. ILONA I IMÁN A FRED 1 AIUtY. ANNABEL! A, 
'•> Sisters, Irene Gray. TOntrttello. Major Arany, Gizella Brnyerra fib.

Zen*.: MKTROFOL 1IAU, SWING EGYÜTTES
Ettek! radvanyi r.avzn/K p.s danry  lili

T á n c  r a % & et ! i gf!
Itíkóczf-Ot s* WBPöULTîÍWKCTO5P tym iïw rm m

F e r  d a M a n y .1 1 ô;i

KALÖPJA
**«?»; LA M PC.: StSSWt I

Hym Teirtinfritlz» állapotok *gy 
főni rosi kôrbi-<b;fn zltusmek.

Thlàn etv  : inagyrc-ózhoió, amit iw- 
pasztaltunk? Ellenben gyógyszer t. 
pelenka vsn. kell lennie. Gyors in-
ifvke-dérre v..n eizűk---/ \i •

! i ( l\ ol; Ff: hvrkcTvt.
, új kezeiéi be feeriil r

A Fóhérkercszt az ország első gyér- inobmón./? 
mekklinikája és éppen ift pufztít !

Vú, re
rtrad»i\ r « 
<i na u y inul

W .  K .

PÍRT.»

iMzikccsin^?
i. ajhK I* - ihcc> 34

ha Ül

b á l i o n - ,  E s ő - ,  V ih a rk a b á t
« ■ a m o n o v i t s  íV la n ó V., Sit>;-u. J ) i£„m

, vagv

íih z e b  hal-
K O m i'O ^aos LAKÁhl

k e r e s e k
villamos- va<?y autobusrjne , ló-
yó), A ' ‘ rjotcinl. ..Rrtelml$égL‘ jel* ;

ïi

épitészmérnöU
ín. cüntévőhen. bolder há^af l̂etünfe. kô ebgy n
'I . folyó ívj 7-»n. keddrn hót ómkor k 
temetőben.

Öevegy Mészáron Laenr.kmé Őri Rozmi.

hlrlokn dhun 
/ a 1 .'. vt í n; ii

t f i i  w -m .
t\. :Z udólliVAlalodloi '

kérek. i

Gyászoljak: édesaByJs, Pál fim Mergit, húga, rokoiin és bxniUL
Hésn-óflátogatámc)lőz/«eii bériül:

w»h»‘

Ikhtltő;:
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Hogyan ün
N a g y o »

K é m l e l é s  b e s z á m o l ó  S ' £ T A H N 9 

T M V M A N 9 CMVBICIULL, DU HAVLtÆ
k a r á c H o n y á n ö t

A világ négy tájáról most érkéz-, leányánk, aki Rómában filmezik,
nek a beszámolók arról, hogyan 
töltöttek az ünnepi hetet n — 
Nagyok? Kit nem érdekelne, ho
gyan ünnepelt —• a mnga módja 
szerint — Sztálin, Truman, Chur
ch ll, vagy De Gaulle?

Sztálin, az orosz nép nagy ve
xé . :

december 24-én ünnepelte fe 
leségének születésnapját,

A marsall gyöngéd férj és boldog, 
hí jele séffé brill az ajándékoknak. 
Tavaly csodaszép georgiai szek
rén yei lepte meg. Az ékszereket 
nem szei cd, ilyet nem is ajándé
koz, mert az a nézete, hogy fölös
leges cifraságok. Do Sztálin gon- 
do, apa is, s december 24-én, ami
kor feleségét megajándékozta,

leányáról, Natasáról is meg- 
emlékezik, akinek néhány hó
napja született gyermeke, Sztá

lin első unokája.
A  család az elmúlt heteket a 
osuc&i-t kin házban töltötte a Fé
kére-tenger partján, ahol meg eb
ben az évszakban is melegen süt 
a nap.

Harry S. Truman, akinek a kö
zelmúltban az nuerlkai sajtó több
ször szemére hányta, azokat a jé . 
nyes fogadásokat, amelyeket a 
filmsztárok tiszteletére rendezett a 
Fehér Házban, most behívatta tit
kárát é.í azt mondta neki:

Act szeretném, ho ezt a ka- 
tácr.onyt zavartalanul ünnepein ők 
meg semmi olyat vem álcátok, 
ami alkalmat adna a sajtónk, hogy 
újhól megtámadjon.

A karácsony mégsem a leg
szűkebb családi körben zailoft le, 
mot.

12 (j személyt hívtak me#
s .._i hóiig tartott, míg ósozealli- 
l.oi ták azoknak a névsorát, akik 
T un imákkal ünnepeltek. Némi 
. .diszkrécióval hozzájutottunk az 
ö v e n i ételsorhoz is:

szardellák, vajastészta kanapén, 
szlirkr sterlet kaviár, 
Libamájpástétom, Perlgourdfnc
módra
í.a/aclorella Portugál módra.
•‘öltött pulyka és liba,
Vegyes saláták,
( bister és Gorgonzola, 
GyümíHcssallta,
Fagy iáitok.
Franci.* borok c« IllsÖrük.
Skót whisky és irlaudi gin.
ha Truman figyelmes ha/i- 

. • j/.y, aki tudta, hogy férjének 
uh rí: aki orosz szármázd-ú
\vc álcát szereti s >i hites 

m'Jóí Smith el Sons-női
két láda valódi vodkát
!t tingle 'v /?<»{*.mgc), vájjon 

ö eyjy éjszf !. a a Mi a vég
(>!;:>» SZZSZ?

inti '.u.iúc.vonyra egtvz csu- 
*; maga köré akarta gyűjteni

alá1’. kü1önccnek“ , Sarah

a következő táviratot küldte:
„Marni, Mary. Randolph és jó 

magam számítunk rád karácsonyra. 
Stop. Türelmetlenül várunk. Stop. 
Ölel atyád, Winston."

Churchill most ünnepelte 72-ik 
születésnapját és ragaszkodott 
hozzá, hogy gyermekei mind mel
lette legyenek. Ennek ezúttal uem 
volt semmi akadálya, bár

a gyermekek sokszor akarato*»- 
kocinak s Churchill el is Szokta 
mondani: „Könnyebb voit Ang
liát kormányozni, mint saját 

gyermekeimet".v- *■
Legtöbb gondot fiatalabbik leánya 
okozza, akinek nincsenek társa
dalmi becsvágyaiteljesen a szín
háznak és a filmnek szenteli ma
gul. Második leányával sincs pil- 
lanavnyilag megelégedve, mert 
amióta Mary egy párisi angol kö
vetség: attasé menyasszonya,

gyakran eltűnik Londonból,
Croydonban felpattan a repülő
gépre s csak Parisból sürgönyöz 
atyjának: „Itt maradok néhány 
hétig slop! Élvezést kér Mary!"

Church illek vidéki udvarházukban, 
Charting Howtebnn töltötték az 
ünnepeket s minthogy a nagy 
Winston xi festészeten és építésze
ten kívül főzni is nagyon szeret, 
közölte szakácsnőjével, az öreg 
Momyval — ez az ii hindi nő már 
több, mint 25 éve szolgálja a csa
ládot, hogy

az ünnepi vacsorát maga akarja
elkészíteni.

De Gaulle tábornok három hó
nap óta teljesen visszavonult 
életet él. Az ünnepeket, családjá
val Colomban les deux Êglises-i 
birtokán töltötte. Ott volt leánya, 
Elisabeth, férjével M. de Boissieti- 
val, az ünnepekre pontosan meg
érkezett fia, Philippe is. aki

pilótanüvendék Amerikában * 
ín dia napol tabun most tette le 

sikeresen első vizsgáját.

De Gaulle házában katonai rend 
és pontosság uralkodik. A szent
esién 9 órakor kezdődött az ünnepi 
vacsora, amelyen csak a legszűkebb 
család tagjai, vettek részt, utána 
meghallgat iák az éjféli misét, rnajd 
mindnyájan nyugovóra tértek. 
25-ére megérkezett a tábornok 
fivére, aki Géniben konzul, vala
mint sógora. Ventraux képviselő, 
s rajtuk kívül még néhány távo
labbi roken.

1940 óta francia földön először 
volt együtt az De Gaalle-

esaíátí

s ez alkalomból a tábornok rövid 
beszédben üdvözölte az egybe
gyűlteket. Éber Vilma

Szöllőssi-Naszluhá€z 
„szépreményíí1' ékesét

újra elfogták
Egy hévízi szállóban feltűnően 

költekező életmódot folytatott „Ja
kab János és felesége", egy fiatal
ember és „neje". Arannyal és ék
szerrel fizettek, mire figyelni kez
dett. rájuk a keszthelyi rendőrség s 
kiderült, hogy Jakab Jánost Szöl- 
lösi-Naszluhácz Gézának hívják, 
öccse a kivégzett nyilas miniszter- 
elnökhelyettesnek és

nemrég szökött meg a Markó- 
utcai fogházból,

ahol a 21 éves ifjú azért „ü li1, 
mert okirathami&ltaxért, sikkasztá
sért, csalásért, fosztogatásért más- 
félévi börtönre ítélték.

A sokatigérfi aranyifjú megtud
ta, hogy Tardai Emil magántiszt
viselő el akarja, adni brilliáus ék
szereit, aranyóráit, és egyéb érté
keit.

Mint IJNRRA-titizt mutatkozott
be

& magántisztviselőnek és így szó/.
— Van vevőm az ékszerük 

d e . . .  szeretném azokat előbb n 
mutatni!

Taxiba ültek £ a. Bajcsy-Z^tin ■ 
szky-út 10. sz. elé hajtottak. Itt 
Szöllösi-Naszluhácz, kezében az ék
szereket rejtő tokkal, kiszállt.

— Tessék várakozni, m ind jH  
visszajövök, csak fel kell mennem 
a második emeletre, a vevötUrz! 
Akkor aztán bement a házba, ahol 
megtudta, hogy az állítólagos < uö 
nem lakik ott, de —

a háznak van még k i
járata . . .

Szöllösi-Naszluháczot. aki ezek ti* án 
barátnőjével együtt vidéken élte 
világát, most ezért az újabb csa
lásért vonják felelősségre.

Szép, if jú
a detektím xoint..

A vád: tömeges „szerelmi lopás!4*

asárnap nyitotta meg a köztársasági elnök 
az új budapest-belgrádi műutat

Kecskemet, január d. . gépkocsi rtCzöti megszűnjék im dl- 
Vasúrnap adta át a forgalomnak átnlau h a rc .,. Ez az út

Magyarország egyik legionte 
sabb út vonala.

v •

bennünket nagy déli szomszédunk
kal, a demokratikus Jugoszláviá
val." A nagy tapssal fogadott be
széd után a köztársasági elnök a 
transzkontinentális útra ment és 
egy nemzetiszinü szalag átvágá-

a budapest—belgrádi müúr, ma
gyarországi szakaszát Tlldy Zol
tán, a köztársaság elnöke. A hú-1 
boni tette tönlcre a hatalmas mfi- j Noéskernéten keresztül Szegeddel 
utat, amely Nyugat-Európát ősz- ’ ^őti össze a fővárost és összeköt
szeköti a Közel-Kelettel. Kemény , 'v"  ‘ *
munkával, nagy áldozatok árán 
építettük újra most a magyar út
szakaszt. „Országos téli csilla g - 
tára" keretében történt az ünne
pélyes megnyitás; a túrói* a Teréz- 
városi Torna Club automobil- é*. 
kerékpárszakosztálya rendezte.
Délben az ország minden részéből 
mintegy

ezer Répjáróinü futott bt a
r ásv lód it ebe öltözött „hírős vá 

rosw főterére.
A köziéi.-óság elnöke Kecskemét 
polgárságának lelkes ünneplése 
közben ment az öregtemplom 
előtti főtérre, ahol a Himnusz 
hangjai után Seres Tibor, a köz- j 
le kedésügyi minisztérium gépkocsi 
főosztályának vezetője mondott 
köszöntöbeszédet, Lautai Ede, a 
TTC szakosztályi elnöke a téli 
Cíillaytúrát ismertette Dolhay 
Imre, a minisztérium úto. ztályának 
vezetője pedig jelentést lett Gcrő 
Enxö miniszternek,majdu miniszter 
mondott beszédet. „A magyar gép- 
kocsi/ás. fö feladatait — mondotta 
.— két szóban foglalhatjuk össze: 
út és motor! Ezekre van szüksé
günk. A minisztérium a felszaba
dulás után új utakra lépett: úgy 
vette az irány* hogy a vasúit és a

Vasárnap eate feltűnően elegáns 
leány felelhetett a főkapitányság 
egyik detektívszobájában a szigo
rú kérdésekre. A  „legutolsó divat 

_ szerint4 volt öltözve, mintha a ví- 
I lághirü divatlapból, a „Vogue"- 
! bol lépett volna be a puritán egy- 
i azerüaégü rendőrségi helyiségbe, 
j A finom arcélü Leányt nem. éppen 

finom bűnaitilehménnyel vádol
ják. úgynevezett ,,szerelmi lopás
sal.4' Sok jelentés érkezett az 
utóbbi időben a főkapitányságra 
arról, hogy az Andrássy-uton és 
u Váci-utcában, különböző mula
tókban óé eepiessókban

fiaté! leÁM-nyaf lsnici-U«*<itek
meg

». károsult férfial<, majd néhány 
órai ismeretiiég után azL vettek 
őszre, hogy — eltűnt, az órájuk, 
Icám forró, váltak az értéktárgyaik 
s a pénztárcájukból sok bankjegy

a vallató

' hiányzik.
Kilenc feljelentés és tizenliat

bejelentés
orke/.ett «  bűnügyi osztxilyra, 
mire a ^detektívek figyelni kezd- 

! ték a minden egyes jelentésben 1 
szereplő truluics Zsuzsát és sike- i te 
rült itf „téttenémi“ . Feltűnés nél
kül „kapcsolták !e!: és kísérték a 
rendőrségre s ezalatt ellátogattak 
abba a lipótvdro* panzióba, ahol 
lakott. A házkutatás eredménye:
40 aranygyűrű, 12 arany óralánc,
Î0 pénztárca, fi értékes bunda, 2t> 
öltözet ruha ás 14 pár c ip ő ... A 
v'nsárníii>ertT kihallgatás során re- 

i tjönye* étt megdöbbentő történet

részleteit ismerte meg 
rendőrtiszt.

Lukács Zsuzsa 1G eves korúhan 
szökött el a szülői házból.

apja magasállásu tisztviselő. Az 
alig serdült leány telje?en lejtőre 
került. Azt már otthon észrevet
ték, bőgj’ kleptomanias, eaért. kel
lete elhagynia a jóhíiái foónyne ve
lőintézetet. is. ahol tenulmán. ait 
folytette. Av. ostrom után vértkép 
arra a sikamlós útra tért, am ’y 
most a deíektívszobáig csűsztatla.

Nemcsak meglopta J -rfiistuera 
seit, lianem ha megtuota, . 
házaséin berek — még zsarolta

is őket!
A  pénzt ruhákba „fektette" vayy 
eldorbézolta. A vosárnapesü drá
ma izgalmasan szomorú jele acte 
voit, mikor a késői órákban, idé
zésre

megjeleni Lukács Zsuzsa édes 
anyja.

Zokogva, kezét tördelve állt a 
rendőr tiszt viselő előtt az -anya, aki 
már kéts:<r k -  éréit inog öngg l- 
kosséigot. leánya ■■ Hé. c mtuíl.

-  Nem tehet róla, kérem, uem 
hét róla — bizonyítgatta - -  

Zsuzsika nem épelm éjű..
A folyosón, mikor a lányt' v i s 

szavezették a cellába, ott állt ki
lenc feljelentő, sorjában és mel
lettük a zokogó édesanya. Lukács 
Zsuzsa 'íúryosan szólt, oda te je 
sen megtört .anyjának:

— Na, mit szólsz hozzá, anyvs? 
Mennyi udrnrlóm van!

íi j. L. M.

a
'fskdoim
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B E I R A T K O Z Á S :
hétköznap: IV., Petőfi Sóndor-u. ü. 
Telefon: 189—701. Délután 4-—7-ig. 
V., Fürst Sándor (Hollán)-utca 9.

egcaz nap.
Vasár- cs ünnepnap: u helyszínen,
XII.. Ordas-út '9. A Méchenyihcgyi 

fogasvégállomásnál.

Egyiptom
részére képviseleteket, áru
ajánlatokat átvesz kairói Im
port export cég néhány 
napig Budapesten turtozko- 
do igazgatója. Telefonhívást 
3 napon ót 11—2 óra között 
szívességből továbbit Fórba
Manyi cég, Vócbutco 11*b. 
laleionszóm: 180—227.

I,íőfo aapA U
1

O R O K I R
e l ő j e g y z é s r e

m

A r a  8  8 . " ”  F  R T
A vezérkéjíviselel fogyasztókat 
január hó IS-ig non; szolgál ki.
G Y Ö R G Y  I M R E
Budapest» IV.» Oeák P őreftc titca  15,

Toteton i 3S0-81Ó Tetetor* ; b4-S04
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U Az egész vonalon
minőségi termelésre kell áttérnünk! / /

Uf rendelet 
az elhagyott javait

Az igazságügyrmniszlériumban | alapos tárgyalások után foglaltak
megbeszélések folynak az Elba- ............ ' '  ' ’ ..... ..

| gyott. Javak kezelésének új siabd-
t Némely beszéd olyan, mint * 

harmat, felüelíti az elméket és 
megtermékenyíti a gondolatokat. 
Ilyen Bárányos Karoly földmű
velésügyi miniszteré, amely mezö- 
gazdaságunk átszervezésének és a 
minőségre való áttérésnek munka- 
tervét tárta az crr&zifl elé és ezt 
megelőzőleg az a közérdeklődést 
keltő nyilatkozata, amely éppen 
A, Reggel hasábjain jelent meg. 
"3izvást elmondhatjuk: korszakal
kotó munka vár a földművelés
ügyi kormányra, amikor a forra
dalmi tehát gyökeres földbirtok* 
reform után a kisbirtnk termelését ;

Földrajzi
•lhaîyazfcadwsünk

hogy Európa legszárazföldibb
nagytája vagyunk és így a nap- 
f any tartam és sugárzás is nagyobb pességei, földimádata, hősi eröfe- sást a felmerült gyakorlati tapasz- 
n/ihivtJt mint máé tr/mai nrsr.é. 'zítései csudálatos módon bon ta- tálatok alapján kívánják megöl -

j lyozására.
Az elhagyott javak gondozási
nak, bérbeadásának mai módja 

nem kieléritő

lésnak, általános elszegényedésünk
nek és egyéb kedvezőtlen, körül
ményeknek, mégis bktöfó előjelek 
között indulhat meg. A magyar j
öldmüves önálló termelési ké- és ezért az új rendeleti szabályé- a perbeli képviselet kémeset s uz

elhagyott, javak kezelését és to
vábbi sorát. Ezzel a rendelettel

t

állást ebben az ügyben, hiszen
óriási vagyontömegről van «zó.

Értesülésünk szerint a rövidéitn 
elkészülő rendelet szabályozni 
fogja az Elhagyott Javak Kor-
rnány biztosságé vak jogi h elyzetét,

nálunk, mint más európai orsz: 
gokban, a nyári érés idején t a - | koztak ki az elmúlt két esztendő- dani. Tárcaközi ás pártközi bízott- c 
pr.szí adható erős napfényhatások, { ben. Emberanyagunk tehát kiöl- 'rágok készítik a tervezete'. Az ér- j â
az üdítő c-s tisztító meleg jutó- 
esők, a növények élettevékenysé
gét serkentő höingadozások, egyéb 

■ sajátosan magyar talajtulajdonsá
gok, továbbá a sokszor egyéni rnü. 

; vetési módok következtében a ma

lotru a f út próbát, magára hagyva, de
számot tevő segítség, központi irá* ? 
nyitás ás agrárpolitika nélkül. A 
minőségi termelésre átszervezett 
kisbirtokos Magyarország jövőjét « 
világjelenségek is támogatják. A

ez a hosszú idő óta vajúdó és 
annyi jogos bírálatra okot adó kér- 

kelt minisztériumok kiküldöttől1 dés végre nyugvópontra jut.

BGQ1B1L
dezkedesünket a minőségi tenne- 
és, a mezőgazdasági kivitel irá- 
y álban. Mezőgazdaságunk virág-

repet játszó minőséggel rendelkez
nek. Igv, ha megvalósulna ■ >- I

és baromfitermékek, a piiii- 
ès a főzelékek. A C-vita-< r

minbe-n dús tápszerek kiszorítják
'sök

Z\
AtSéiámk nehéz feladatiból beszóltok 
az 58 éves MASx bajnoki vacsoráján

gazdagodásának legfőbb biztosí
téka.

S z o m s z é d a i n k

kemény és hozzáértő irányítással, 
a minőségi termelés céltudatos 
megszervezésével „Enr&pa cserne- 
gásbottja" lehetne. Bölcsen álla-

fi magyar föld termékei iránt szá- P1 ‘ 1 a. . ^ ür-^n v 'T̂ n^ : .
zadok óta érdeklődnek: Magyar- ! mezogaaiasagunfc f»l«m«,yen«K 
ország már háromszáz évvel e z - ; î<Si,':zery es ^ëmedmeipe.ebhn .k 
előtt egészen nagystílű külkeres* ; 1S<?r̂ 20 magyar útja ru., 
kedést folytatott tenyésztett álla- nk.kor megnyer pák anyagi po b i 
tóival, tokaihegyaljai boraival, lo- ^  faxtól fúgg nagyreszben po-
'jminni ar.ftMû.âm/irhAluni hi/? rí iri. líttKOi JOVOTIK 2S .

Az indítás
vaival, szarvasmxirhalval, búzaja 
•■:al és lisztjével. A monarchia kö
zös vámterületén a kivitel kér
dése nem okozott fejtörést. Az dacára a hálíörúnak, Szálast be- 
■‘lso világháborúban és az utána ty árura Imának, az országpusztu 
övetkezö években mennyiségileg ;

: elentékenyen megnövekedett a 
‘kivitelünk, de minőségileg, főleg 

z óriási kereslet és az irányítás 
: .lánya miatt, már hanyatlás mu- 
• átkozik. Most húsz éve, 1027-ben, 
mezőgazdasági kivitelünk az ös&z- 
kivitel értékének 78 százalékát,
.ipari kivitelünk 31.2 százalékát 
;dta; 1035-ben pedig, az utolsó sá”  előtt tartotta meg Fodor László, 
esztendőben, amelyben mező,gaz- az áliamj szénbányák vezérigazga- 
ckiságl kivitelünket a nemet piac : t(ija ^  Nehézipari Központ (MIK)
•nyomásától függetlenül bonjRjli. ; megszervezője

Az ötvenéves magyar atlétika
irinrten Mrk,'* vnntíV ár-

szenvedett vere^fgórt.) Az egyes íu- 
tí mok erodmenvei: 503 m. I. La-

tudományos vizsgálatok eredménye , . . .. no„,, « , . ,
számunkra rendkívül örvendetes. I^ntek a két világháború közötti 9.22.1 rnp; 3. Ladány 9.i>.4 mp; 4.
A magyar földön tei-melt főzelék- ! időszak sportemberei közül is. akiki Wdvégt 9-26.3 mp.
félék közül a káposzták, a. k‘-.Ia- 
rá’ryá a karfiol, a zöldborsó, a 
spárga, a hagyma. a torma, a 
zöldbab, a paprikák, a gyümöl
csök közül az őszibarack, a földi 
eper. 8 ribizli, az. egres, a málna, 
a téli alma, C-vitnminban gazda
gabb, mint a világpiacokon velük 
versenyző külföldi országokból 
származó főzelék- és gyümölcs
félék. Európai élelmezési jelentő
ségük tehát, vitathatatlan!

„Államosítás és kereskedelem"
Fodor László érdekes előadása a KOKSz-ban

A KOKSz ülésén népes hallgató- f aéval é* felrukázáeAv»! k*P*»*-
latban a magánk'’rrsíc ertemet

tottuk le, 66.6 a mezőgazdasági és 
21.4 a2 ipari kivitelünk.

M e z ő g a z d a s á g u n k
válsága

„Alumosítá* M kereekedelewi"

dmü előadását. A vendégeket ftrády 
Sándor dr.. 8 KOKSz ügyvezető- 
társelnöke üdvözölte. Fodor László 
köszönetét mondott., hogy e kereske
dők szervezetében alkalmat adtak 
neki eloszlatni olyan félreértéseket, 
amelyekkel az államosítással kap
csolatban tele van -a közvélemény. A

igéuybeveíték.

A kormánynak ezzel az igénybevé
tellel kapcsolatban fizetési köielc- 
zettségei vannak e kereskedelemmel 
szemben, amelyeket 7!J százalékig 
teljesítettek. Határozottan állítja, 
hogy

a magyar atlétika aitrnpaí hírne
vét megszerezték.

Az ünnepi beszédet Szerből: Elek 
dr. mondotta. ,.A magyar atlétika 
jövendő útját a tisztultabb sportzzcl- 
lem viheti felfelé — mondotta a 
rég', távfutóbajnok — ez a szellemi
ség háromezer esztendős, de ez idők 
viharában mindig jó útnvut >tónaí: 
bizonyult. Atlétáinkra ez évben ne
héz feladatok várnak! Február vé
gén

Parisba utazik a vá!oir»t«tt mun
kái» i'atúcsapat. felkezessük nyr.ron
Jugoszláviát, meghívtak bennün
ket a dánok, ősszel RukarestbcB

« bzlkávi Játékokon mérkőzünk, a 
svájd atlétákul Budapesten látjuk 
vendégül. Augusztusban főiskolás 
atlétáin!, a párisi főiskolai világi Uj- 
nokségokon képviselik n magyar szí
neké:. a  régi atléták nevében

S-.tbo Miklós SvcdorS7,if;ban! A
többszörös magyar távfűtő vö ág- 
rekordert Svédországba hívták edző
nek. „Helsingborgban kapok állást 
— mondotta —.e z  edzői tisztet ama
tőr alcyon vállalom s ha sikerült 
újra formába jönnöm, versenyezni is 
fogok. Egyelőre egy érre utazom ki!"

Vasárnapi ügetőeredmények
Dermesztő Iií<3< ,-7ben xolylak 1r* a va

sári. api üy- tóvenienyek, pjely»üc ■ 
Jában « pepízforinának me.jíelelóen 
végződtek. Súlyos panasza az üzt net 
tenntanó közórtscgAek, bogy t j  
gaw,ág nem gortdoskooik meglett 0
melecedökröí és így a látogatói; koV z- 
kályhák helyett forralt borral kényte
lenek l i :.i, sm'.b'n r. nay forge lm at 
bonyolít le a iilánycr;;n ; u'.Oit venüe0iö 
bűU’fóJe.

T. Csibész (Hóra) á'JO reá. 2. Ottawa
Szemere János* volt rúdugró, ' Í^'Ú,SC{!*. f j- . r° r L l-i- Hely: ~ . itof.:

«aol Boazkart.T ezériBajg^to mara ipa ilich) L-*. z. Zöarnolc T. (Hé

di amerikai búzának a nyufjcit- 
európai piacokon való megjelené
sével éleződött ki. A tengerentúli 
rninöségbúzának az oIcfó tengeri
út áltíii létesített előnyösebb hely- ____
rétével „  iM jío r  U a  « fácotabbt | d lM n o«tt«k  ots 1 m,l-
piacoTíon a yer,6 'iiyt m ar vem  - lo : ■1 n bonyolítottak le.
tvdta felvenni. Nem azért, mintha 1 
minősé,síben romlott volna, hanem 
mert az amerikaiak a kvalitást 
még fokozva, a termelésük gépe
sítésével óriás tömegű, egyöntetű 
minőségeket, állítottak elő és dob- 
••ak a világpiacokra. Az agrárválság 
készületlenül érte el hazánkat: a 
mezőgazdaság csődbe, n földmű
velő nép koldusbotra került. A 
íongerentúli búzaverseny volt az 
«első lökés a magyar mezőgazdaság 
termelési és értékesítési irányának 
megváltoztatására. A kényszerítő 
> '! ülmcnyek következtében mul- 

íatlanul szükséges volt hozzá-

A háború befejezé«« után 72 g«r.. 
dátUn vállalat roll az orcság te
rületén, amelyeket az állam vett

kézbe.

• viszunyok oly mértékben fog
nak javulni, hogy ez ulhm köte
lezettségeinek ezentúl a legpon

tosabban eleget tesz.
Bródy Sándor köszönte meg Fodor 
Lászlónak, hogy « mai kereskede
lemellenes hangulatban aliő't n ke
reskedők közé és ilyen baráti gesz
tust mutatott feléjük.

üdvözölte a mai fiatalságai. Szépén 
Béla gerelyveiö bajnokunk után it 
elmúlt esztendő bamokni nevében 
Csapiár András válaszolt. „Első kö
telességem. - -  mondotta — hogy 
meghajtsam ne elismerés zászlaját a

vízi) s/io red. Fruik-. (Mars. üli)
2 -j. Tót.- 14. He:y.: 10, 10. lo. li>;f ; 15.
vz. F ru.: Carosse, Márta, IC>írtra, 
Merészke. — írI. 1. ( inka P.—Féktelen 
(DeutV-ch) pari. j. Pacos—See rété ín- 

! rcher) 2. Tót.: zz. Hely.: io, 10. Del.: 
53. F- m : Gyuri W.—Zsákmány T. 

I Avanti—ütemer, Kiczi—Sárika. — ív.
! 1magyar atlétika európai hífncoéí I Konvágy

megalapozó öreg atléták., Q Mudinok, ! 35. ifely.:' '̂ti. ló*. Fu Bc£Vál!‘ h 'i.V * j'.i!: 
a Somfán Elemérek, Balogh Lain- Szirén, Mr r véntos, .rtinik--. — v.
sok, Óarsi Lászlók, Szabó Miklósai:, Íb-,\ k-nV J£nfb J ) 4 ',w icá- -• ^
Kovád! Józsefek, Kelen Jánosok és ' r C Champion. zïibó t’.,^ obe~  
Szilágyik előtt. Az ö dicső ha*», mmá- i '*!• L tr<*s (tfar:v:-..iii) 2 ír.-. 2. Mii ni

Ma már eredményeiéi tudnak fel- j 
mutatni és ha még vannak nehézsé- í 
pck, ezek csak átmenetiek. Az áUa-j 
mosítást meg kellett csinálni, — 
folytattc-L Fodor — mert a bányák j 
mind veszteséggel dolgoztai:, adós [ 
ságuk egyre nőtt és már

közel százmillió forintra

V E R O N I K A  L A K E  

F R E D R I C  M A R C H
érdekes különleges filmje

ny
V

yaikai mi maiak — szégyenkezve ‘ S’Í ÍlinÍt,cl'> -  *■ Tofú. i0; l:Cly,: y- Á9- 
iijuK o ; nom -udjuk me* owe- l.iavo:. — vu. l. Karér (Hévi/ry) 51 

megőrizni. Do a csüs^ocíésro (Raduly) 4. n. por. o à ^nipcit)
ik*♦ nin/.e r-.h- í 4. Tót.: 40. Hftlv • in in • -.wüzért nincs ok.
Mínnkdul, hHtrl vi^'/aszerfnük 

tég i hirn^viinkrtí
Az tidvÓzíc£cro riKíi^ient

Frankó Mihály, az NSL elnöke Is.

1 2 n,i.
Tnt.: 40. Helv.: lo, IC. 10 Kei.: K, 
F. m.: Bokros. CJj inv, nc.vi i, 

v lirai.rtaló n — vm. i. hrUv aói-u)
, 2. I'cnrzoi (Máté) -j’ .-. 3. «•.</ .  n. •_ 
; viz:A 5. Tót.: 38. Hely.: ló, je v j ;

72, Oil V. in.: T!a nn:k 
I Uránia, Badalto, .

, r: Műi. 
Ilonpoi i

Baross László, MarschaV Fc- 
reme. Ban:io. Ernő. Adorján János, 
F çaer Ferenc, Mannínger Adolf 

a világlátott, külföldön tanult
•dák egyrrsze felismerte,

i -ey a?, úi piacok megszerzéséért 
íolyó küzdelemben akkor fogja 
t' : mékeiiiek elhelyezését biztosí
tani, ho azok minőségben kiemel
kednek és ezáltal az igényesebb 
é. ü nagy kínálattól olkényezte- 
u tt külföldi fogyaszt éjközönség
kövében a jobb minőség következ
tében érdeklődésre, majd kedvelt- 
i-crr'e tesznek «?çrt Természetesen 
>i, fölény F'-stí nv  <tr ve*
•m-ihrt r.roú.iíénv h;> v.u m

.cnoiiu^ VW1V - ! rúgott, úgyhogy elöbb-utóbb az ál-
; n| ihezogazdasagi termelésünk ; jamnak kellett volna a bányákat
t  -, értékes,lésünk a ^ n rv ^ seh e* . 6bbí, 8 âtJapotbôI kiemelni.
Néhány Intuno agrárpolitikusunk 1

' - !

A bányák napi J7fW—18HH vasún 
lerinelrse ma már eléri a HM)

vagont.
Nyomatékoson hangsúlyozni kíadriiü. 
-• mondotta, — hogy oz államosítás- 
■;al nem akarja a kormány a keres
kedelmet kikapcsolni, sőt a nehéz
iparnak állami kezelésbevételével u 
tisztességes kereskedelemmel együtt, 
akar dolgozni, amit azzal i bizonyít, 
hogy

az eddig elmúlt öt hjúntp alatt 
úery az ipari anyagok beszerzésé
nél, w*..nít:l HZ rtidávnH. fo. 
Vabb'á a moakásSjg elfk-*.etl.,,A-

r*vle]fí Mil poli Lkai és kirfkercske-j 
ifi?mi előkészítés és szervezettséÿj 
tiHsae^dtja. .  ■_________________________ l

RÎiÂPCK ^  "  * M 0 0 ‘- T» ***p

guw9. u i e . i g  H A R X - T Ê R

OiOFFROY
9.

G yorskdretolyd îôînk  
szép  győző im é

A városligeti műjégpályán tartot
ták az ez évi műkorcsolyázó bojn-.k- 
ság versenyeit. férfiak csoportjá- 
bem Király Ede győzött nagy tőlónv- 
nyel Kálmán Fen ne óv dr. LTepein 
rfJ nla előtt. A hölgyek között özáry 
Marika diád ' ImaskodoU nő' cr

A ,.s‘a,it.,-:zoí-.( : !.< t 1 u m .gyar-gaz- 
das.ági c« ivzclícnii é’ctnek kitűnő n 
nv .j'zcrvezctt információs szerve, .- 
mét megkezdte működését. A „Sajto- 
szolgalat" a belföldi híranyagén kí
vül ez Egyesült Államok, a S;;ov. t. 
birodalom, Anglia, Svájc, r i .r c  
ország és az északi államok : 
orgnnumaiból közli, illetve < op--

tavalyi bajnok. Saáry ira  előtt, 81 eIö^ZGt6i fámára azt a g ■ .- 
Harmadik Kékese y Andrea ktt.' \ «ági vumökozású hiranvuijot, amcly-t 
Páros versenyen u Kékcssy—Király *z. orw;i? újjáépítésében n.-v.‘ \c ő 
pár szerezte meg n bajnoki címet a R ’nrr>' la^’ vállalkozónak, hue !v d -
Nugy-: ealvérpár lett a második.

\<tsárQ<ip és héttőn rendezték 
gyorskorcsolyázóink nemzetközi 
versenyüket, amelyen az osztrá

kok is rnér köziek.
Fiaink iólényv
Nemi k :» rp. as

dióda’me <k mit alt. 
jéghackeyben ci

nek, pév.zin*úze*éltnek é közület 
nek nélkülözni nem lehet.

Tengeren túlra hajó-
és rs

Isyon
teíta ji f a j i ju k a t

a term^tőt^U
Literenként kimérve é« hűé*,esen pa

lackozva á’.laadóan kapható:
R.-M K»i87 rioQA toku.lt uölóHrToko* 

öudapcetJl J«uk.uUMÍ
Vtll. SsentklrályMttca 4.

& § & £ '-:í-'í r  y á tó

u t a z á & f  . r o d a
V ., H arm incad neon 1. 
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K é p é k  a z  I g a z i  A m e r i k á r ó l
Ir ta  i R u ttk a y  Gyttrtfy

N ew -York, január 1.
Magyarországról mostanában 

tokán jönnek Amerikába. Akár 
mint magyar tzármazásű ame
rikai katonák szülei, vagy kö
zeli hozzátartozói (akik az ame
rikai bevándorlási törvény sza
bályai szerint előnyben része
sülnek), akár mint látogatók. 
Akár tetszik nekik Amerika, 
akár nem: legnagyobb részü
ket nem lepi meg semmi, már 
mmdent ismernek, már man
dant tudnak, még a belső tit
kokat is, amelyeket itt senki 

ismer és amelyekkel 
sanki nem törődik. Hírlapírói 
Ulkiiemeretem diktálja, hogy 
megállapítsam, hogy mindezek 
az ismeretek túlnyomórészben 
hamisak. De ez adta az ötletet, 
hmgy néhány, egyáltalában nem 
jelentékeny, de jellemző ame
rikai különlegességre hívjam 
fal A Reggel elvasóinak a 
jtgyelmét:

Amerikában az a szokás, 
hogy a lehúzható, többnyire 
tojáshéj-sárga ablakfüggönyt 
az ablak feléig egész nap le
húzzák. (A szállodaszemélyzet 
is igy van oktatva.) Nagyvá
rosra ez nem kötelező, de a 
vidéken igen. A közeli New-
Jersey illem egyik városkájá
ban, Patersonban, ahol bará
taim laknak, egy háromtagú 
küldöttség jelent meg u házuk
ban és arra kérte őket, hogy 
ezentúl napközben is eresszék 
le félig a függönyeiket az abla
kaikon, mert a függönytelen 
ablakok elrontják az utca ké
pét, miután az utcán mindenütt 
le vannak félig eresztve a füg
gönyök.

#
Newyorkban egész sereg

olyan férfi-fodrászmühely van, 
ahol néni borotválnak, csak 
hajatvágnak. Ez feltűnő betűk
kel ki is van írva a kirakato
kon. A titka ennek az, hogy a

borotváld* majdnem annyi időt 
vesz igénybe, mint a hajvágás, 
de a hajvágás kétszer annyiba 
kerül. A fodrászok pedig úgy 
vannak szerződtetve, hogy va
lami csekély fizetést kapnak, 
de a jövedelem , amit a mun
kájuk hajt, felerészben az 
övék. (Ezért kenik rá a ,,ven
dégre0 azt a sok hajvizet, ola
jat, kenőcsöt, amit sikerül rá- 
kenniök.) A borravaló tisztára 
az övék Ilyen számítás mellett 
érthető, hogy a fodrász inkább 
nyír hajat, mint borotvál. A 
hajnyirás dija Newu^^k váro
sában kilencven c c  brn
az üzletekben, aho or át
válnak, csak hajat vádnak: 
hatvan cent. (Még egy héttel
ezelőtt: negyven cent.)

*
Newyork legnagyobb és leg

előkelőbb üzleti és irodai épü
letének, a Rockefeller Center- 
nek egyik vendéglőjében (a 
sokszáz közül), kizárólag vö
röshajú pincérnők szolgálnak 
ki. Festett vörös haj nem érvé
nyes, csak a veleszületett, az 
igazi. Még a ruhatároslánynak 
is vörös c haja.

A tőzsde és a bankok vidé
kén, tehát abban a városrész
ben, melyet a világ általában 
„Wall Street"  néven ismer, a 
felhőkarcolóktól szegélyezett 
végtelenül keskeny utcákban, 
majdnem mindegyikében, van 
egy-egy étterem, ugyanannak « 
vállalatnak a helyiségei (me
lyeket itt „láncüzletek"-nek 
neveznek, mert összevéve őket:
„láncot“ alkotnak), amelyek
ben inkább a szerény jöve
delmű, vagy takarékosabb hi
vatalnokok fogyasztják el dél
ebédjüket. (Alkohol nincs, még 
sör sem.) „Express-Buffet" a 
neve. Kiszolgálás nincs, számla 
nincs, a vendég a végen, a ki
járat mellett ülő pé.íztáros- 
kisasszonynak megmondja, 
hogy mit fogyasztott és kifizeti 
az árát. Vendéglő a bizalomhoz. 
Na, már most: előfordul és 
még csak nem is rtkán, hogy 
a vendég visszaél ezzel a biza
lommal és kevesebbet vall be, 
mint amennyit fogyasztott —  
tehát kevesebbet is fizet, mint 
amennyit fizetnie kellene. Ez 
megy, minden héten, péntekig. 
Amerikában hetenkint fizetik 
az alkalmazottakat és péntek a 
fizetési nap. Aki egész héten 
megcsalta a vendéglőt, pénte
ken, bűnbánóan odaáll a pénz
tár elé és megfizeti a különb
séget, amit egész héten „blic
celt

*
A törvény arra kötelezi az 

amerikai napilapokat, hogy 
minden évben, november első 
hetében, tenyék közzé, hogy 
kinek a tulajdona, kik a fő
részvényesek és hogy az elmúlt 
évben (tehát nemcsak a nyilat
kozat hetében), hány példány
ban jelentek meg átlagban.

A hetilapokra és a folyóira
tokra ez a törvény csak annyi
ban vonatkozik, hogy ezek csak 
a tulajdonjogi érdekeltségeket 
kötelesek bevallani, a példány- 
számot nem. Mióta Amerikában 
vagyok, az ország egyik leg
tekintélyesebb lapja, a „Nem 
York Times“ 600.000 példányt, 
vallott bè. a másik évben le
esett 300.000 példányra, megint 
felment 450.000 példányra és 
vár héttel ezelőtt ismét 635.000 
példányt mutatott fel. A nagy 
folyóiratok ezt a szabályt nem 
szeretik, mert ők is dicsekedni

POKOL A SZÍNPADON 
Latebár Kálmán a Moulin Rougebon

Amióta megnyitották a Nagymező- 
utcai Vörös Malom orfeumot 'Moulin 
Rouge), a közönség minden este 
megtölti a helyiséget. A ’ egózebb 
szórakozóhely czitíöszerint Budapes
ten a Moulin Rouge, amelynek 
revűje az „Orfeum, a poko hon" 
Latabár Kálmánnal a főszerepben 
kerül színre. Látványos, érdekes 
revü. * I

akarnak a példány számukkal, 
tehát drága, ah! de milyen 
drága pénzen hirdetik, hogy 
hány példányban jelennek meg: 
a „L ife" hetilap egy novemberi 
kimutatás szerint 22,550.000 
példányban kerül a piacra; a 
,J5cturday F venin g Post" he
tenkint 12,700.000 példányban 
îelenik meg; a „Look" folyó
iratot hetenkint 12.650.000 pél- 
' í.nyban nyomtatják. A ,.La 
’ tes Home Journal" című havi- 
' oly óivet, amely a ház, a kert, 
a gazdarán, a divat kérdéseivel 
,f~gl lkoziu. az elmúlt október
ben 2G4 oldalon je 1 ént meg és 
ennek a vastag, díszes kötet
nek a. túlnyomó r»*ze hirdetés 
volt: a kiad ■óvá'1.'!1 at ebben az 
'‘qyetlen számban 2,110.706 dol
lár értékű hirdetést hozott nyil
vánosságra.

*
A költözködés olyan költse- 

ess, hogv ha eay színdarab be- 
'e*r*i ná1 yefutasát és a szín- 

há?épület ét. át kell adni egy  
marik, t/vzbb darabnak, a leját
szott színdarab váll a1 koz ója a 
sz:npadon szerep h bútorokat 
egyszerűen kivétette az utcára: 
onnan mindenki etvihette, aki 
akarta. Ez a háború alatt, 
arr.'kor mir.den semmiségnek 
roH valami her.se, megváltozott, 
mert az emberek sokat keres
tek és mindenre volt vevő. 
Most. azonban megint kezdenek 
visszatérni hozzá .. .

MADÁCH SZÍNHÁZ: Egerek és emberek
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ADY ENDftE ismeretlen sanzón- 
ját fogjuk hallani. Sehol, semmi
féle Ady-kötetben nem találjuk a 
„Lányos anya üzenelét", amelyet 
a költő Medgyaszay Vilma számára 
írt, mórt — a vers elveszett, ép
pen ágy, mint r.einiU Méla muzsi- 
kája, nmelyet hozzá szerzett. De 
Medgyaszay Vi’ma pontosan em
lékszik a versre, Fa.lós Tivadar 
pedig úi dallamot írt hozzá. Ez 
egyébként • második >dy-vcrs 
volt, amelyet a poéta Medgyaszay 
Vilmának írt. Az első a. jólismert 
„Kató a misén . . . "  Ady e szavak
kal adta át, évtizedekkel ezelőtt: 
„írtam magának egy p'káns kup
iét . “

«
SEHGIO FAILONI Amerikába

érkezeit — jelenti Ruttkay György 
a Notcsz-nek — feleségével és 
néhónyhónapos kisbabájával.

MICÎ.EY
R O O N E Y

JUDY
O Â R I A M O

KÁPRÁZATOS
TÁNCOS, ZENÉS VIG3ÁTÉKA

Egy percig, egyetlenegy percig
akadékoskouunk még, fellobban 
bennünk a dacos ellenkezés, a 
„kétkedésnek àtkœ szelleme",, 
aztán e.porlik mindez a tragikus 
élmény máglyát özeiben, hamvába 
hull a gáncs, lehajtjuk a fejünket 
és boldog mosollyal vesszük 1udo- 
másul, hogy a színpadon meg
jelent. va’óban megjelent — az 
iró! Sötét borúlátást ársszt ez a 
költő, aki a msgrétó ellentét ked
véért idilli szépségű, békés bol
dogságot sugárzó tájképben helyezi 
cl a maga nehózsorsú, kavargó in
dulatéi, sötét ösztönökkel viaskodó, 
elátkozott embereit, akik démo
nokkal birkóznak s a boldogság 
útin vágyódnak, mint mi mind
annyian, emberek: vágyaktól, ösz
tönöktől, szerencsétlen körűimé, 
nyéktől űzött, balsorsú utazók ezen 
a szép földön . . .  A. boldogabb élet 
után való örök emberi vágy meg
rázó költeményét hallgatjuk s az 
örök emberi bukás fájdalma ráz 
meg bennünket. Olykor, ha egy- 
egy pillanatra kitépjük magunkat 
Karl Steinbeck, a költő karjaiból, 
íölrémlik bennünk a sejtelem, 
hogy ez a regényszerű terjengős

sé? és ez a töredezett cseíekmény- 
vonal öreg hiba. De alig jut léleg
zetünk a kifogásokra, mert min
den formán és hibán, törésen éa 
terjengősségen keresztülárad a 
költt'A varázs és az a drámai fe 
szültség, amely az epikus formá
ból is kisugárzik. A költő árasztja 
és sueároztatja felénk mindezt és
— a rendező. A rendező, akinek a 
nevét jól megjegyezzük: Bálint 
Györgynek hívják! A szavak gye- 
mántköszörűse, a gondolatok daj
káiéi a. a hangsúlyok muzsikusa, 
a tí ológus karmestere ő! Gregvss 
az ős!íny egyszerűségét döbbene
tes erővel varázsolja elénk: az 
őszinteség pátosza és a valóság 
monumentalitása árad belőle. 
Alszcghy Lajosról csak annyit 
mondhatunk: ez a tegnap rovó 
névtelen színész ma a legnagyob
bak közé tartozik! Ladányi ama 
ritka színjátszók egyike, akik nem 
szavakat mondanak, hanem be
világítanak a szavak mögött rej
tőző gondolatok rejtelmeibe. Baló 
tragikumot és távlatokat éreztet, 
Keményt, Szilágyi Bea — az 
egyetlen nőalak ezen a színpadon!
— Rozsos és Jákó kitűnőek. E. T.

Fent ím a színházban
Beszámoló a Rayai Varietéről

Szilveszter éjszakáján a rádió az 
ó-esztendőt helyszíni közvetítéssel 
búcsúztatta: A Royal Színház elő
adását hallotta a közönség. Salamon 
Béla bohózatát. Fültanuja lehetett sz 
egész ország, hogy milyen kacagás, 
vidámság és mulatság van a Royal 
Varietében. Salamon 3éla uz új mű
sorban két bohózatot játszik. Az 
egyik Nóti Károly, a másik Hrjíő 
Jenő darabja. Tombol a közönség.

Honthy Hanna eyy kis operettben 
lép fel. Arról szó., hogy Honthy 
Hanna lakásába betörnek. F?y aii- 
nan a betöri. Seitny György jáwsza

a színész szerepét. A primadonna 
Fényes SzabNcs számait énekli.

A Royal Varieté műsorának közép
pontjában egy mulatságos paródia 
áll. „A Royal Sz.nhàz fantóm;,a“ a 
címe. Halmap Imre a fantóm. MtL- 
leite Darvas Mar ka. Tihanyi Magda, 
Szánthó Klári, Körössy és mások

A sok 
nagy

játsszák a többi szerepet, 
kabarétréfa és b.üett mellett 
sikere van Rácz Valinak új mogón- 
számaivaí. Az artisták közül két nói 
akrobata viszi el a pálmát. I é;/.- 
tornéczok. A műsornak nagy .‘•ikeré 
van. • *

„ A  tragédia p ól áj a " és 
„ A z  arhatnnin kovács"

Vasárnap délelőtt kezdte el az iro
dalmi ínyenceknek való studióe.'ö- 
adásokat a Nemzeti Kamara Szín- | 
ház. Két tgyfelvonásost mutatott 
be: mind a kettő irod'imi ritkevá.;! 
és csemege! XVIII. századbeli ango; j 
író R. B. Sheridar. komédiája, „A ! 
tragédia próbája'1 volt az első. A 
tragédia komor koturnusaró! leszál
lón Sheridan és felvette a komédia 
vidám maszkját. Káprázatos és zse
niális, ahogyan ebbe a kurta egyíel- 
vonésosba belesflríti az ötletek pa
zarsását, a helyzetkomikum ellen
állhatatlanságát és a jellemábrázolás 
gazdagságát. A második egyíelvoná- 
so! az. előbbinek kortársa, de ma- 
gyar születésű. Szentes Reg-?.ad íe- 
rencrendi tanár írta 17SC-ban. A 
cime: „Az úrhatnám kovács". Míg 
az előbbit Benedek András fordí
totta igen jól, a magyar komédiát 
Nagypál István alkalmazta modern 
színpadra, tehetségesen. A népi hu
mor egészséges levegőjét árasztja, a 
néplélek és képzelőerő üde színeit 
csillogtatja ez a játékosan gazdag 
bohóság. „A tragédia próbája" fő
szerepeiben Bgri, Tassy, Bozóky, a 
kisebb szerepekben Peti, Tompa, 
Major és Gobbt Hilda tehetsége ra
gyog, „Az úrhatnám kovács" vezető 
szerepeit Rajczy, Garai és Bózöky 
alakítják, eli3merésreméltó tehetség
gel* De az is bizonyos, hogy mind
két komédia kisebb szereplői is rá
szolgálnak a tapskor». u. gy.

* A színház és a háború. A Magyar 
—Szovjet Művel Idési Va,c. rág e hó 8- 
án d. u. «-kor (Szer.!!.i.ó.yi-wica S2 a) 
előadást tart: I l l é s  Lein: a  színház 
és a háború. A magyar színház felada
tai a háború Útin. Hozzászólnak: Lsoít 
Béla, Márkus Liíszió, Raday Imre, liery 
István, Bárdos Artur.

• A „CLATIDTA" ntoisó előadásai 
a Vígszínházt an Gj.ál Franciskával 
és a prenúer többi szereplőivel.

Hangulatos téii esték a 

IIIO M  étterembon újból

Z  L  Ó  I M  P  r
SALLAY MISI c

A  B Í.O A D W A Y N  
F Ó R U M  t t é  S l

ÓRI ÁS I  SIKER!
3-IK, 4 IK HÉT .
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A szívbe, bárminő kicsi, 
Óriási vágyak férnek,
S minden tücsök magát hiszi 
A világ közepének.

Greguss Ágost

A VÉN veterán sírját, melyet a
gyászolók jelenlétében vágott a 
csákány a fagyos földbe, kevesen 
állották körül. A sírban egy ne- 
meslelkű vén katona fáradt teste 
tűnt el örökre. Szlaünay Sándor 
nyugalmazott vezérőrnagy, az egy
kori nevezetes budapesti népfel
kelő ezred hajdani parancsnoka 
halt meg, 88 éves korában, tíz nap 
után követve a sírba elv ál hatatl an 
bajtársát, Bartha Lajos nyugalma
zott altábornagyot, a testvér buda
pesti honvédezred egykori pa
rancsnokát. A bét ezred emlékét 
közös szobor hirdeti a Fővám- 
téren. A két öreg parancsnok pe
dig együtt masírozott el a menny
báli seresno . , .

*
KODÁLY ZOLTÁN továbbfoly

tatja diadalmas körútját Ameriká
ban — írja Rutikay György a 
Notesz-vek Newyorkból. Meg kell 
állapítanom, hogy nemcsak nem 
láttam, de még nem is hallottam 
művészről — (nemcsak magyarról, 
de semmiféle nemzetbeliröl sem.) 
—, akit az egész országban eny- 
nyire ünnepeltek volna, mint öt. 
A zenekari hangversenyek müso-ai 
tele vannak az ó műveivel: a rá
diót nem lehet kinyitni, hogy ne 
az ő zenéjét játssza. Washington 
D. C.-ben,' az ország fővárosában. 
Szegedy-Maszák Aladár, magyar 
követ fogadást adott a tiszteletére, 
amelyen nemcsak a művészet és 
társadalom ilyenkor szokásos elő
kelőségei vettek részt. Mert vfl- 
dául ott volt a Suprême Court- 
nak, a Legfelsőbb Bíróságnak 
(amely ar amerikai alkotmány ér
telmében a törvények magyaráza
tára hivatott és sok tekintelben 
még az Elnök fölött is áll) egyik 
tagja is: Felix Frankfurter, aki 
az Egyesült Államok egyik legna
gyobb jogi és erkölcsi tekintélye. 
Az Ohio állambeli Clevelandban 
pedig Kodály tiszteletére rende
zett ünnepségen az állam kor
mányzója, Lausche, köszöntötte 
fel a magyar zeneszerzőt. Kodály 
amerikai tartózkodásának a pro
pagandaértéke Magyarország szá
mára igen nagy! Ezt semmi sem 
igazolja jobban, minthogy Lausche, 
Ohio kormányzója, a Kodály-ünne- 
peltetés után két nappal m.eg'áio- 
gatta Truman elnököt és szót 
emelt nála Magyarország tovább- 
ravaló megsegítése mellett.

A MINISZTERELNÖK újévi üd
vözlése után a kisgazda képviselők 
sserencsekivánataikkal halmozták 
el Korányi János dr. képviselőt. 
Korányiéknak kislányuk azületett.

BATHORY-HÜTTNER JÁNOS,
a Stádium-nyomdák volt vezér- 
igazgatója és főrészvényese, az 
„Uj Magyarország", „Függetlenség4*, 
„Esti Újság*4, „Magyar Futón” egy
kori kiadója, aki az ostrom előtt 
lépett meg családjával és főszer
kesztőjével, Milotay Istvánnal 
együtt Németországba — amint a 
Notesz egyik olvasója Mcránbó' 
írja —, a szilvesztert Meránban
ünnepelte, egyik 
éttermében.

•V-

előkelő szálló

V»
A FRANCI A Akadémia leg-

gánnester, Franciaország többszöri 
miniszterelnöke és számos irodal
mi és filozófiai könyv tudós szer
zője. Az új akadémikus megvá
lasztása mellett szavazott az Insti
tut minden tagja, fö kivételé
vel. Herriot-val a pipa is bevonul 
a Quai Voltaire kupolája alá . . .

#
Legfrissebb amerikai „Voucje-'-t 

láthatja „Smart perfumery'4 Váci- 
utcei új helyiségében.

•5?
NAGY LAJOS professzor halálá

val megüresedett a fővárosi mú
zeumok főigazgatói állása. A 
Notesz értesülése szerint a főigaz
gatói hely legesélyesebb jelöltje 
Kopp Jenő, a Fővárosi Képtár 
igazgatója.

*
Mr. JOHN HAIRE, az angol 

alsóhúz tagja, Magyarország ba
rátja, aki többször megfordult 
Magyarországon, játssza a főszere
pet abban a filmben, amelynek 
„A nép szolgája“ a címe s az an
gol alsóházat mutatja be. Mr. 
Kaire a főszerephez úgy jutott, 
hogy az eredeti szereplő megbete
gedett s így Haire „ugrott be” 
helyett©.
4 *
Paris Budapesten ^  „Somló" éksze

rész. Kifinomult nyugati ízlés.
■Á-

MEGYERI SÁRI első francia re
génye, a „ Voyage d'amour, a „Sze
relmi utazás'1 a kitűnő írónő egyik 
legjobb alkotása. Egy magyar uri- 
ssszony története, aki elhagyja fér
jét és a háború előtti kellemes, 
szép, de üres pesti életet és egy 
nagy francia író szerelmese lesz. 
A háborús Páris, a menekülés a 
németek tílGl és a visszatérés Bu
dapestre a legkitűnőbb lelki, és 
helyzetrajzok közé tartozik, ame
lyek a legutóbbi években megje
lentek.

*
Derűlátó lesz, ha ebédre. vacsorára 

egy-két pohár MEGA bort iszik!
IC

AZ IDEI Nemzetközi Vásárról » 
kereskedelmi minisztériumban az 
érdekeltek bevonásával értekezle
tet tartottak szombaton. A Vásár 
komoly akadálya, hogy a város
ligeti Iparcsarnokon kívül más al
kalmas helyet nem találnak, az 
Iparcsarnok pedig a bombázások 
alatt olyan súlyos károkat szén
iedéit, hogy helyrehozatala hóna
pokig tart. Míg nálunk még csak 
az ankétnél tartanak, addig a 
Bécsi Vásár a tavőlyi őszi vásár 
után már meghirdette idei tavaszi 
vásárát.

AZ AMERIKAI zenekedvelők
legnagyobb ünnepe: a National 
Broadcasting System zenekari 
hangversenye, minden vasárnap 
délután öttől hatig! — írja Ruttkay 
György a Noíesz-nek. — Az NBC 
zenekara, a szakértők szerint, 
Amerika legjobb együttese. (Ez is 
fele van magyarral! Az első 
brácsaDultnál ül Baehmann Ödön, 
a Rombach-utcai templom egy
kori főkántorának a fia.) Ennek a 
..rádió-órának" a főékessége az a 
tíz hangverseny, amelyet Toscanini 
vezényel. (Idevaló szokások szerint 
megírom, hogy hangversenyenkint 
négyezer dollá ; tiszteletdíj jár 
neki.) Toscanini most befejezte a 
téli sorozatot és csak tavasszal jön 
megint. Toscanini-t négy vasár
napon át Reiner Frigyes követi, 
aki mindjárt Bartók „Csodálatéi) 
Mane1ari.n“-jával kezdte szereplé
sét. Utána Szénkor Jenő kivetke
zik. aki Rio de Janeiro-ból fog 
ideutazni, hogy négy héten át meg
ismertesse magát az amerikai zenei 
közvéleménnyel. (Ennek az igen 
drága órának a költségeit 19-í§ 
elejéig a General Motors fedezte, 
most a rádióvállalat maga fizeti, 
mert Toscanini tiltakozott a szüne
tekben elhangzó reklámelöadások 
ellen.)

*
ROSE ALFRED, a híres Rosé-

quartett vezetője és a bécsi Opera- 
ház hangversenymestere emlékére, 
aki Angliában halt meg, a lendoni 
Chelsea városházának nagytermé
ben emlékünnepet rendertek szom
baton délután, amelyen Rosé ba
rátja, Bruno Walter, a nagy kar
mester mondotta az emlékbeszédet.

*
GANGSTERVTLÁG tört ki Holly

woodban: betömések, szökteíések 
vannak napirenden, úgyhogy a 
sztárok revolverei testőrökkel és 
villanyos drótkerítései védik ott
honukat. #

A BÔLCSÉSZZTHALLGÀTÔ*. 
felsegélyezésére vasárnap este jól 
sikerült „szigorúan zártkörű" tánc
inul atságot rendeztek a Fórum 
Klubban Haynal dékán és a böl- 
esószprofesszorok védnöksége alatt. 
Késő éjszakáig táncolt a fiatalság 
és szép summa is gyűlt egybe « 
nemes célra. A házikisasszonyok 
Bartha Ágnes, ' Bdnlaky Fditk, 
Boér lAicia, Davidtí Kaialiá. 
Hajdú Sári, Hampel Judit. Karok- 
nay Éva, Leskó Klára, Mureközy 
Nóra, Noseda Denise. Sieletsényi 
Mária és Vájná Éva bölcséízcttan- 
ha.Igatok voltak, a rendezők gár
dájából pedig buzgalmukkal Bella 
Éva és Sebestyén Zsuzsa tűntek ki.

*
A SZOVJETUNIÓ könyvtárait

már teljesen újjáépítették és át
rendezték. összesen 240.00» köz
könyvtár van a Szovjetunióban 
K a bennük Őrzött könyvek száma 
megközelíti a félmillíérdot.

*
BALKÁNYI Kálmán, a KOKSe 

ügyvezető elnöke többheti tartóz
kodásra Londonba utazott. hogy 
a magyar és angol kereskedők kö
zötti kapcsolatokat újra kiépítse. 
Balkányí eddig végzett eredmé
nyes munkájáról már értesítést 
küldött.

ZTLAHY LAJOS eddig kétszer 
jelent meg az amerikai nyilvá
nossá g elölt: New-Yorkban ér 
CHicaco-ban. Mind • kétszer m«- 
•rjar jótékony célra, í> magú nem 
fogadott el egyszer sem egyetlen 
centet sem. A közönség mindkét 
városban zsúfolásig megtöltötte a 
felolvasótermet és Eilahyt, mikor 
a pódiumra lépett, feláMássnl ün
nepelte és az előadás befejezése 
után olyan lelkesedéssel tapsolta, 
nmi már tüntetésszámba ment

*

I

A FINALY-CSALÁD villájában, 
Firenzében volt a világ egyik leg
szebb magánkönyvtára, amely kü
lönösen gíizdag volt ritka s érté
kes kéziratokban.’ Az öreg papíro
kat a megszálló csapatok csoma
golásra használták fel s nagy ne
hezen, egy évig tartó keresés után 
lehetett az elveszett kincsek egy 
részét Amerikából visszaszerezni. 
A villa elhalt tulajdonosa, Ma
dame Finily a Mauthaunenben 
elpusztult magyar nagyiparos, 
Hirsch Albert nagynénje volt.

*
Asszonyom! Sürgősen válogasson 

Tekla modern kincseiből, Kristóf-tér 7

TIZENHÉT éves mindössze Jean 
Simmons, az angol filmművészet 
új csillaga, aki a „Great Expedn- 
tions" (Feszült várakozás) című 
angol filmben óriási sikert aratott, 
úgyhogy nyomban öt újabb film
szerepre szerződtették.

**•
A SZÉKESFŐVÁROS s zaeiilis 

ügyosztályának kitűnő vezetője. 
Stern Szeréna a Rókusbán .fekszik 
középfülgyulladással. A Notesz te
lefonon kereste meg kórhá/i szo
bájában: „Az volt a baj, hogy vé
gig ki akartam tartani a karácso
nyi szeretetoszlásban — mondja 
—, 39 fokos lázzal mentem ha hi
vatalomba . . . “ Kétszer szúrták föl 
a fülét, súlyos influenzája is volt. 
Mast már jól érzi magát s reméli, 
hogy vövideaen ismét dolgozhat. 
Mielőbbi teljes gyógyulást kívá
nunk!

#
Tartós fiatalaág? Homoeith B. kréaa

<5*
PABLO CASALS 78-ik születés

napját vasárnap a londoni mu
zsikusok a hires „Sardana" elő
adásával ünnepelték meg. A csel
lóra írt hét részből álló zenemű
vet a londoni zeneiskolák 79 csel
listája játszotta.

*
SZATMAR megyéből, fflkép Má

tészalkáról vándorolt ki Ameriká
ba. már az első világháború előtt 
« legtöbb magyar. Érzel magya
rázható az a rengeteg esomag. ame
lyet a kivándoroltak mátészalkai 
rokonaiknak küldenek a tenge
rentúlról. Mátészalkán alig látni 
rongyos ruhát és minden harma
dik emberen amerikai ruha 7'an.

•*
HENRY TORRES, a háborúelőtti 

Párizs leghíresebb és legkereset
tebb ügyvédje végleg lemendelt a 
jogászi pályájáról és áttért az új
ságírásra. Torrés, a „France- 
Amerique" nevű új folyóirat fő
szerkesztője.

JÁVOR PÁL valóban nagy aike- 
reket arat az amerikai magyarság 
körében — írja Ruttkay György 
New-Yorkból. Tisztelői jó néhány 
órát utaznak, hogy a színpadon 
lássák. A New-York körül! m<- 
gyarlaktu vidékeken lép fel, a 
New Jersey állambeli Hew-Bruns- 
wickban, Trentonban, Newark<m 
és sok helyen egyebütt. Januárban 
egy teljes héten át New-Yorkban 
fog játszani «  Broadway egyik 
színházában.

#
HATSE AZNEGYVENÖTEZER fon

értékű bútort rendelt az angol 
kormány Olaszországban. Miután 
Olaszországnak se fája, se szene 
nincs, a rendelés igen tekintélyes. 
Magyarországnak van fája, van 
szene és van híres asztalosiparn, 
viszont mi nem adtunk el egy 
darab bútort sem Angliának...

•*
Kifújt érdes kézre. Hendwc késápoló

/ *
AKTDAHÁZY-KASNYA Bélát, 

Magyarerszág ankarai követét 
meghitt hangulatú vacsorán bú
csúztatták az este a Gellért-szálló 
éttermében. Az estebéden török 
részről Zedgyi Karabuda, magyar- 
országi lörök ügyvivő és titkáré, 
Nihat Tine, magyar részről Nagy 
Ferenc miniszterelnök éé felesége, 
Gyöngyösi János külügyminiszter 
és felesége, Vargha Béla. a Ház 
elnöke jelentek meg A Noter 
értesülése szerint Andaházy-Ka.- 
nya szerdán indul állomáshelyért 

* #
A PÁRISI zeneverseny magyar 

győzteseiről. Lengyel Gabrielláról, 
Virovay Róbertról, Garami Artúr
ról, Gerle Róbertról méltóan <?m- 
téan emlékezett meg a sajtó, da 
eaak a nevét említette a 22 éves 
Veres Antalnak, aki a hegedű vi
lágverseny ötödik helyezettje volt. 
A ma érkezett svájci lapok zene- 
kritikusai pedig a jövő évi genfi 
nemzetközi verseny hegedűfavorit- 
ját Veres Antalban látják. A kis 
Veres a budapesti Akadémián ta
nul, Gabriel Ferenc a tanára. Je
gyezzük meg a nevét!

*
Riporterbál 18-én a New-Yorkban!

*
LLOYD GEORGE életét viszi 

filmre egy angol vállalat, amelynek 
a nagy államférfi fia, Lord Lloyii 
George az elnöke. A főszereplő 
megszemélyesítőjében már meg
egyeztek, most Mrs. Lloyd George 
szerepére keresnek megfelelő an
gol színésznőt. Lloyd George nory 
barátja volt a walesi muzsikának 
a ezért a filmben walesi bárdok 
és k*rónék is szerepel.
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