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AZ ORSZÁQ
ÉRDEKEBEN

Vitatkozni csak jóhiszemű 
partnerekkel lehet! —- olyan 
igazság ez, amelyet a belpoliti
kai válság napról-napra hul
lámzó fejleményeinek elbírálá
sánál újból és újból el kell mon
dani. Ha a Baloldali Blokk poli
tikusai és lapjai állandóan és lé- 
pésről-lépésre tovább menve azt 
sürgetik, hogy a Kisgazdapárt
nak egyre újabb kötelezettsége
ket keLl vállalnia a kibontakozás» 
utjának keresésével kapcsolatban, 
kisgazdapárti oldalon viszont rá
mutatnak, hogy a párt igen eré
lyesen, lelkiismeretesen és min
den melléktekintet nélkül le
vonta az összeesküvés tanulsá
gait. Senkisem vonhatja kétség
be, hogy igen komoly intézkedé
sek történtek, ország és világ 
nyilvánossága előtt már eddig is, 
de az sem titok, hogy további 
rendelkezések végrehajtása még 
folyamatban van. Ki hiszi ei, 
hogy a Kisgazdapárt megmere
vedett, amikor köztudomású do
log — hisz errenézve hivatalos 
nyilatkozatok hangzottak el és 
jelentek meg a sajtóban — f hogy 
a tóvárosi tes vidéki szervezetek 
at fésülése még csak most kezdő- 
óik. De ugyanakkor emlékezetbe 
keli idéznünk a Kisgazdapárt 
felfogását és szellemét jólismerő 
tényezőknek azt a nyilatkozatát, 
hogy a túlzók vágyainak kielé
gülésére meg nem indokolható 
hckatombákat odadobni nem 
lehet! A Kisgazdapárt szerveze
teinek megtisztítása, a saját por
ta jan való söprés a Kisgazdapárt 
belső ügye.

Nagy Ferenc munszterelnök 
es minden mértékadó tényezője 
a pártnak rámutatott, hogy a 
Kisgazdapárt nem külső nyo
másra, hanem az ország nyu
galma és fejlődése érdekében 
vonja le a tanulságokat a tör
téntekből a teszi meg az ennek 
megfelelő intézkedéseket, ám 
ugyanakkor ugyanezt elvárja 
koalíciós partnereitől, a többi 
pártoktól is. Amíg a Kisgazda- 
párt minden kritikát kibíró mó
don rendet nem csinál a maga 
házatáján, addig nem sürgeti ezt, 
a folyamat azonban rövidesen 
befejeződik és itt lesz az ideje, 
hogy hasonló ereilyel és lelki
ismeretességgel tisztázzák a 
helyzetet a koalíció minden ol
dalán s tegyek lehetővé a köl
csönös lojális és bizalomteljes 
együttműködést Ha ma a bal
oldali sajtó „mosolyog" a Kis
gazdapárt intézkedésein, úgy ez 
a mosoly csak a baloldal egyes
tényezőinek egyoldalú és el
f ú l t  ítéletét bizonyítja. Amit 
a Kisgazdapárt eddig tett, azt 
komolyan kell venni, mert ko
molyan veszi a párt és az ország 
túlnyomó többsége is. A Kis
gazdapárt valóban képes igen 

áldozatokra is, amint ezt 
eddigi elhatározásai la tanúsít-

99Özek után nem láttam értelm ét 
a további tárgyalásnak* • • •

G yöngyösi hüliigy m iniszter nyilatkozik A Reggelnek
a prágai tanácskozások megszakításáról

t; ■
Gyöngyösi János külügyminiszter az este Ö órakor érkezett meg Prágából a magyar delegáció tagjaival.

A Reggel elsőnek beszélt Gyöngyösi külügyminiszterrel, aki a prágai tárgyalások félbeszakadásáról a következőket mondotta:
— Sajnos, a tárgyalások igen biztató részleteredményak után megszakadtak, miután csehszlovák részről nem voltak hajlan

dók tárgyalni a kény szer kitel építés és az ezzel összefüggő vagyonjogi sérelmek orvoslásáról, bár az egy évvel ezelőtt létrejött lakon- 
«ágcser«egyezmény jegyzőkönyvében kifejezetten leszögezték, hogy sem szét nem telepítenek, sem vagyont el nem koboznak. Csehszlo
vák részről ecet a magatartást azzal indokolták, hogy a széttelepítési és a vagyonjogi kérdéseket Csehszlovákia belügyének tekintik. 
Szék után nem láttam értelmét a további tárgyalásnak — fejezte be A Reggel nek adott nyilatkozatát Gyöngyösi János k öl ügy- 
mintatér.

A Prágából hazatért külügyminiszter a Keleti -pályaudvarrő) egyenesen a nániszteralnökségre hajtatott, ahol ho&szu meg- 
boáéiért folytatott Nagy Ferenc miniszterelnökkel.

I rő*  Gy u l a

Nemcsak Németország,
hanem a világ sorsáról döntenek Moszkvában

mami itóvctkeaft n yolcvan *  
nap dönti el «  világ sorsát", írta 
a ..Times" a charkowi csata után, 
amikor a német hadsereg betört a

kubání «tepp:» njélyôbe. A nyolc
van napból százhúsz lett, amíg 
Sztálingrád alatt a Vörös Hadsereg 
az első megsemmisítő csapást 
merte Hitler hordáira, de

r\ gorög kérdés. Eg} bköonyov.; Sem Molotov »
bar nem váratlanul, a legutóbbi í maga rtndldvüli tapasztalaimra],

U tó  noliin,,, se"1 Marshall a maga nyers egye-

talán nem kerül nyolcvan napba, amíg a világ sonna 
• a moszkvai tanácskozáson eldől.

A mai vasárnapon érkezik meg 
Marshall tábornok és Bidault kül- 
ügyministxer Moszkvába és nyil
ván ugyanolyan szívélyes fogadta
tásban lesz része, amellyel nem
csak a szovjet, kormány képviselői, 
hanem Moszkva lakossága fi évin 
angol külügymiiüsztert szombaton 
üdvözölt#.

A nyitány biztatón hangzik, de 
kétségtelen, hogy a küzdelem

kemény' len.

napokban a nemzetközi politika 
előterébe nyomult, a az amerikai 
szenátus e héten dönti el, hogy 300 
millió dollár kölcsönnel hosszú 
időre bekapcsolj a-e az USA-t a 
föld közi tengeri politikába. A Kö
zel-Kelet. India, Kína — csupa 
olyan nyilt kérdés, amely árnyékba 
boríthatja a nemzetközi politikát.

nagyjában készen van, de
NeaucaaJK a nagy alapvető kérdé
sekben van éles ellentét az angol
szász hatalmak és a Szovjetunió
kormánya között, a megegyezés j Ausztria bűnösségé s ezzel ősz-
l««íSbb atodalya egy ue[aKgSn M ausztriai német
angol megfigyelő, Harold Nichol
son «zerixit, „a gazdasági és szo- 
ciális teóriák eltérése és az ellen
tét a hatalom latba vetésének kü
lön Ixiző felfogásai között". Ezt van 
hivatva áthidalni a moszkvai kon
ferencia, ezúttal csupán Német
ország jövő alkotmányának felépí
tése és az osztrák békeszerződés 
egyetlen döntő szakaszának meg- 
fogalmazása kérdésében. E két

többi. A német alkotmány köz
ponti legyen-e, egységes vagy szö
vetségi forma, megőrzi k-e az 
egyes államok belső függeHensé 
güket? Ebben a kérdésben

a Szovjetunió az egységes, köz
ponti vezetés mellett foglalt

állást.
de ebben Franciaország is támo
gatja, amely viszont a szovjet kor
mány segítségével reméli két cél 
megvalósítását: a Saar-vulék be
kebelezését Franciaországba és a 
Ruhr-vidék nemzetközi ellenőrző-1 közvetlenül futott az orosz hatá
sét. Az osztrák békeszerződés rig, s az angol külügyminiszter üt

nességében, sem Bevin. közismert 
becsületességével, de a nagy né
pek sem, amelyeket képviselnek, 
nem vállalják a felelősséget azért 
a leírhatatlan szerencsétlenségén, 
amely az egész világra szakadna, 
ha Moszkvában nem jön létre a 
■megegyezés a három, vüácjhatalom 
között. (KD.)

Marshal! négyhatalmi terve
Bevin angol külügyminiszter 

már szombatim a kora délutáni 
órákban megérkezett a Bjeiorussz- 
pw lya udvaron Moszkvába. A vonat, 
amellyel érkezeti azért nevezetes, 
mert ez az első, amely Calaisból

vagyon körül még erős harc
lew,.

Újabb német, támadás megelőzése 
előreláthatólag nem okoz nagyobb 
nehézséget. Ebben a kérdésben a 
négy hatalom elvben megegyezik, 
csak a gyakorlati kivitel körül 
vannak véleménykülönbségek. Az 
angol-banda szerződés úttörőnek 
bizonyulhat és a legutóbbi jelenté-

sz áll ott át a szélesvágányú orosz 
különvonatra. A pályaudvart an
gol és orosz zászlók díszítették és 
Bevint a szovjet kormány kép

viselőméit élén Visiiiszkij külügy- 
m i niszter-hel vet tes fogad ta.

A pályaudvar előtt, az erős 
hófúvás és a kemény hideg el 
lenére, nagy tömeg várta 
angol külügyminiszter érkezé
sét 9 mikor megjelent a pálya
udvar előtt, lelkesen üdvözölte.

Az angol rádió tudósítójának, je
lentése szerint

alapvető problémából folyik a sek szerint

Marshall tábornok tarsolyában viszi a négyhatalmi »/.erzóde«
tervezetét, Byme» páriái Javaslatának javított kiadását, amely
Marshall berlini kijelentése szerint, „sok nehézséget van hivatva

kiküszöbölni**

A muszkvai konlerenciu hírgyso
rozata mögött azonban a megoldat 
lan é» vitás kérdések egész sora

több-kevesbbé befolyásolja diplo
máciái vita menetet

Visinszkij a következő szavakkal üdvözölte Bevint: „Arra 
igyekszünk, hogy egészséges békét alkossunk, amely elébevág 
az agressziónak és lehetővé teszi a világnak, hogy biztonságban

éljen".
Marshall amerikai külügyminiszter vasárnap érkezik meg Ber
linből Moszkvába. Kiutazása előtt a sajtó képviselőinek kijelen
tette, hogy a Moszkvába utazó amerikai küldöttség legfőbb célja 
olyan négyhaalmj egyezmény megvalósítása, amilyent Byrnes 
Párisban javasolt. Hozzátette még, hogy véleménye szerint ez 
a megegyezés, amennyiben megvalósul, sok olyan nehézséget 
áthidal, amely Ausztriával és Németországgal kapcsolatban ma

még fennáll

Egyébként — tette hozzá Marshall 
— az. Egyesült Államolt állandóan 
érdeklődnek Európa ügye iráni és 
vállalják a rajuk háruló felelős
séget.

Bidault francia külügyminiszter 
vasárnap reggel indul Varsóból 
ahol úgy a kormány, mint a lakos
ság részéről

igen lelke» fogad tatásban

ják. Az áldozat nem abban van, I zeti problémákat es vállalta az' Mindezeket átgondolva és sen csak egyet
hogy Salátát, vagy Vértessyt ódiumot azért, amit ezeknek a számbavéve, a kedden újra 
kizárta, hanem például abban, nehéz és kényes kérdéseknek a meginduló koalíciós pártközi 
hogy fel merte vetni a világ né* | felvetése jelent. i tárgyalások előtt lel kiismer ete-

lyozni: vitázni és 
csak jóhiszemű 
lehet

íhet hangsa- 
megállapodni 
partnerekkel

Ara forint

1
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volt resoe. Bidault hosszú és be
ható tárgyalásokat folytatott a 
lengyel kormánnyal, amelyeknek 
tárgyát a megkötendö német béke- 
szerződéi képezte. Varsói Jelentés 
szerint

a francia kormány támogatni 
fogja a len gye* területi igénye
ket Németországgal szemben.
A moszkvai rádió szombat éj

szaka a hétfőn megnyíló moszkvai 
tanácskozásról szólva megállapí
totta, hogy

bár aa értekezleten kétségtele-
niU felmerülnek véleménykü
lönbségek, de meg *van a le
hetőleg messzemenő megálla

podásra.
M int a m egelőzés es béke a á Idáit, n ! 
‘“loszkvai rádió kommentátora a 
•már aláírt öt békeszerződés ered

ményes előkészítéséi, a külügy
miniszter-helyettesek londoni mun
káját és a németországi ellenőrző 
tanács jelentését említette. A lon- 
clani vasárnapi lapok szerint

a moszkvai tanácskozás for
dulópont az emberiség történe

tében,
amelynek számára valóságos jó
tétemény volna, ha a néyy nan'” - 
hatnlom a német békeszerződés 
kérdésében megegyezne. „Moszkva 
remény és veszedelem”, az a címe 
az Observer diplomáciai munka
társa c-kkének, amely szerint

nem a német kérdés a meg
egyezés legfőbb akadálya,

hanem a kihatás, amelyet ez a 
kérdés Kelet és Nyugat harmónikus 
viszonyának kialakulására gyako
rolhat.

A görög kérdi8 fejleményei miaSí 
Truman lemondta tengeri utazásé

A görög polgárháború nemzet- 1  
közi politikai jelentősége a leg
utóbbi napokban igen éles formá
ban domborodott ki. Az Egyesült 
Államok felhívta Angliát, hegy 
csapa tilt, amelyeknek visszavoná
sát Bevin már bejelentette, egye
lőre tartsa görög földön s ugyan
akkor vállalta a megszállási költ
ségek egyrészének viselését. Már
cius 6-án a görög ormány na
gyobb dollárhitelt kért az Egye
sült Államoktól, hír szerint három
száz millió dollárt. A döntés elő
készítésével kapcsolatos intézke
dések miatt

Truman elnök lemondott arról, 
hogy az amerikai flotta gya
korlatain a caraibi vizeken

résztvegyen.
Hétfőre várják az elnök üzenetét 
a kongresszushoz a görög kölcsön 
ügyében, s

* nemzetközi vizsgálóbizottság 
a jövő héten utazik a helyszíni 
szemle megejlése végett az 

északi görög határokra*
Ugyanakkor Jugoszlávia felmen

tette állásától athéni követét, s az 
angolellenes newyorki sajtó éles 
támadást intéz a kísérlet ellen, 
hogy Amerikát hosszú időre a déli 
Balkán zavaros politikájához kösse.

Semleges dip’omáciai megfigye
lők véleménye szerint

az Egyesült Államok azzal, 
hegy Görögországnak nagyobb 
kölcsönt szavaznak meg, le
kötnek magukat az angol föld
közitengeri politika mellett,

már csak azért is, mert az ame
rikai olajtöke uralkodó szerepe a 
Közel-Keleten bizonyos azonosságot 
teremtett az angol és amerikai ér
dekek között.

Miért kérte azonnali nyugdíjazását
dr. Kardos János, 

Pesivátmegye tiszti főügyésze?
Pestvármegye kisgyülésén Ká

rolyi József főjegyző bejelentette, 
hogy

dr. Kardos János, a megye 
tiszti főügyésze azonnali nyug

díjaztatását kérte.
amihez & kisközgyűlés hozzá is já
rult. Dr. Kardos nyugdíj bavonu- 
lásána-k érdekes előzményei van
nak. Az összeesküvés! per első 
napján bejelentették, hogy az 
egyik fővádlottat, dálnoki Veress 
Lajost dr. Kardos János védi, 
mire

a kommunista párt megyei 
frakciója elhatározta, hogy a 
kisgyülésén éles támadást indít 
a tiszti főügyész ellen, mert 
összeférhetetlennek tartja, hogy

az ország legnagyobb várme
gyéjének főügyésze a demokrá
cia megdöntésére szövetkezett 
összeesküvés fő bűn ősének vé

delmére vállalkozott.
A támadásra nem került sor; dr.
Kardos János — értesülve a kom
munista párt szándékáról — be
nyújtotta a vármegye vezetőségé
hez azonnali nyugdíjaztatását kérő 
beadványát. A kisgvülés kimon
dotta, hogy

dr. Kardos János számára 
nyugdíjat egyelőre nem enge

délyez.
mert h tiszti főügyész ügyvédi te
vékenységet folytat s jólmenő iro
dája van.

Jó üzlet Amerikában a pszihoanalizis
Newyork City, febr. végén

(Légipostán érkezett)
Tetszik tudni, mivel lehet Ame

rikában sok pénzt keresni? 
Pszihoanalizissel! A pszihoanali- 
fcikai vizsgálat itt sok év óta 
nagy divatban van, az amerikaiak 
hisznek benne és a — túlnyomó- 
részben — európaiak gyógyitgat- 
ják őket. Miután a statisztika itt 
«ok tekintetben döntö, vagy leg
alább ia számottevő:

187 millió amerikaira 300 
pszihoanalitikus esik,

— tehát természetes, hogy a 
ptóhoanalizUi tudománya jó üz
let. A bécsi pszihoanalitikusok itt 
nagy emberek, mert Freud bécsi 
>olt

De igazi nagy sikere van né
hány magyar pszihoanalitikusnak ka, akik között megemlítjük első
sorban Kendéné-Hann Fannyt,

Roheim Gézát, Radó Sándort, 
Back Róbertét és mindenekelőtt: 
dr. Lóránd Sándort, akinek 
egyre-másra jelennek meg lélek- 
elemzö müvei: „A pszichoanalízis 
évkönyve, két kötetben** (ára 15 
dollár, csekélység!), vagy legutóbb: 
„The Technique of Psychoanalytic 
Therapy**, amelyet az idevedd 
szakértők diadalordítással fogad
ták. . . .  Talán nem követek el in- 
diszkréciót, ha megírom, hogy 
egy-egy pszihoanalitikal „vizsgá
lat" vagy „megbeszélés** díja New- 
Yorkban

óránként húsz dollár.
Tehát egy-egy pszihoanalitikus, 
nem állítom, hogy minden fárad
ság nélkül, de nyugodtan keres 
140—180 dollárt naponként. Az Is 
érdekes, hogy a pszihoanaliiiku- 
sok összetartanak, semmi vetélke
dés nincs közöltük. . .Ruttkay György

BARÁTAIM
Elmenekültem az emberek kö

zül. Bizonyosan én vagyok a hi
bás, hiszen ezren meg ezren meg
férnek. egy városban, családok 
laknak együtt hatalmas bérhá- 
zazban. Kiverekedtem valamin, 
amit társadalomnak neveznek. Én 
csak az állatokban bízom már, 
őket szeretem, róluk beszélek, 
néha ve ük, ami bizonyára szé
gyenletes volna, ha az assisibe!! 
ugyanezt nem cselekszi. . .

Kezembe veszem a szakajtót, 
viszem a morzsolt, kukoricát a ba
romfiudvarba, szólongatom a kis 
fekete tyúkot, a hibásszemű, vörös 
kakast, a jótojó kendermagost, 
a kopasznyakú jércét, a három 
kacsát és ők megértik szavamul 
Körülfognak, va’amlt válaszolnak 
saját nyelvükön, de főként sürget
nek, hogy szórjam már az ©!ősé
gét, A vörös kakas és a kopasz
nyakú a télen megbetegedett, a 
konyhában ápoltuk, feleségem asz
pirinnel kúrálta őket us a szoro
sabb együttlét alatt sok minden 
újat tapasztaltam. Például azt is, 
hogy a csirke tüsszög és álmában 
horkol, mint. az ember.

Hamuszürke macskánk pár hete 
még spárgára kötött tollal ját
szott, pedig akkor már látszott 
rajta, hogy nom sokára szoptatni 
fog. ö  mindenki között a legfur
csább. Néha úgy néz reám nagy, 
zöld szemével, hogy félrefordítom 
a fejemet, mint, oki valamiért 
szégyell! magát.  ̂Valamiért min
dig sajnálom őt, de az okot nem 
tudnám szavakba foglalni, néha 
viszont irigylem, mert nem ember
nek született Tíz napja megtör
tént a nagy esemény: megszületett 
• két kicsinye. Sokat szenvedett, 
ott álltunk mellette, nézett a nagy, 
zöld szemével, akkor láttam elő
ször, hogy a fájdalmak milyen egy
formák, szemében emberi fájda
lom tükröződött és szégyenkezve 
elódalogtam onnan. Feleségem szo
morúan újságolta, hogy a két Ida- 
cica élettelenül jött világra. Czul- 
kát — így hívjuk őt — nem tud
tuk kicsalni az istállóból, a tejet 
•e fogadta el, szomorú volt, ha 
megsimítottuk, elhúzódott, mint, 
aki valamiért okol bennünket.

Két napja eltűnt
Nem beszéltünk róla, de tud

tuk, őreá gondolunk szünettel©- 
nüL Haragot tartottam a baromfi
val, a vörös kakasnak nem szór
tam külön kenyérmorzsát, a vere- 
kedőa hímkacsát hanttal megdo
báltam; elment a kedvem minden
től.

Ma reggel az istállóban, a jászol 
alatt szürkéit Czulka. Felkiáltot
tam örömömben, símogatásra nyúj
tottam kezemet, de ijedten kap
tam vissza: furcsa kis állat tapadt 
a macskánk emlőjére.

— Mezei nyúl — mondta felesé
gem tárgyilagosan ée délután már 
mindenki tudta a faluban, hogy 
milyen csoda esett meg nálunk.

— Aki egy szer anya lett, az nem 
élhet a kicainyje nélkül — véle
ményezi első szomszédunk és még 
hozzáteszi: — Szoptatni akart a 
Czulka, mosdatni, tisztogatni a 
kicsinyjét.. . .  A tej, n meggyűlt 
tej nem hagyta nyugton, elment 
a mezőre, talált egy kisnyulat. . .  
így van ez, szomszéd . . .

— így, szomszéd — válaszolom 
és etetésnél főtt krumplibéjat do
bok a hímkacsának, a vörös kakas 
és a kopasznyakú számára kenyér- 
belet lopok a konyhából, a mara
dék napraforgómagot odaszórom a 
párkányra a három kis cinkének. 
Róluk majdnem megfeledkeztem, 
pedig ok is a mi világunkba tar
toznak.

Sásdi Sándor

Éisel még fagg fasz, 
de nappal erősen © Évadni fog

Az elmúlt hét folyamán kiadott
jelentéseinkben — mondották a 
Meteoixúógiai Intézetben — már 
jeleztük, hogy

újabb hideggel és havazással 
kell rövidesen számolnunk.

Ez a jós'atunk be is következett, 
az elmúlt éjszaka erős havazás in
dult meg, amely országos volt.. Ami 
az európai helyzetet illeti, a eg
ri agy óbb h'deg Oroszország északi 
rászán van, ahol

még mindig —30 fokot mérnek,
a legmelegebb Szicília, ahol vihar - 
ciklon tombol, amely az afrikai 
meleget hajtja fel a Ba kánra, úgy 
hegy Medinában ma i'15 fokot 
mértek. Európa középső részén is 
hideg van így Angliában is. Lon
donban +1 fok a hőmérséklet, n 
Skóciában levő Wick községben 
—8 fokot. Abeerdenben —5 fokot 
mértek. H dog van Franeianrszág-

üazunkban a havazás — mint 
említettük — néhány határ 
széli sávot kivéve, országos *

volt,
csak a pécs—debreceni vonalon 
esett az eső. A  legnagyobb volt a 
hóesés Székesfehérvár környékén, 
ahol 15 mm volt a hóréteg. Ami a 
további kilátásokat illeti — foly
tatta a Meteorológiai Intézet — r -

a hó nem lesz tartós, hamar 
elmegy, máris «Jvad Budapea 
ten, ahol delelő't 10 órakor az 
éjjeli fagykörüii hőmérsékletté] 
tizemben már plusz 2 őt mutál

a hőmérő.
Az újabb hideg az árvíz szempont
jából jól jött, mert csökkentette a? 
ohmdúst és ezzel az árvízveszedel
met. A havazás megszűnése vár
ható, a felhőzet felszakad,

éjjel még fagy lesz, de nappal
ban is, Páriában —3 fok, azonkívül j erősen olvadni fog,
az A ’ pok környéke <ís a c me- j hogy a hét közepére már visz- 
dence is hideg, Prágában •> L k a J rátérnek a tavaszi napok.
hőmérsék et.

Szombaton szünetelt a vasúti forgalom
Miskolc és Budapest között

(A Reggel miskolci tudósítójától.) 
A budape.it—miskolci gyors-moto
ros személyvonat szombaton reg
gel, az emődi állomás jelentése 
szerint, a Füzesabony és Miskolc 
közötti szakaszon elakadt,

a vasúti összeköttetés ezzel 
Budapest és Miskolc között

megszűnt.
Emőd kornyékén az országutat és 
vasutat 7—800 méteres szakaszon 
magas víz borította, amely nagy
területű szántóföldet is elöntött. 
Emőd községbe is behatolt az ára
dat és több ház víz alá került. 
Szombattól vasárnapig a közúti 
összeköttetést is csak nagy kerü
lővel tudták fenntartani. A leg
újabb jelentések szerint a MÁV 
Emőd környékére 50 főnyi rend
kívüli munkaerőt küldött ki, A

töltést átvágták, hogy így a víz 
nagyobb területen helyczkedhes- 
sék eL

Vasárnapra virradóra Ismét 
helyreállt a budapest—mis
kolci vasúti vonalon a vasúti

forgalom.
Egyébként az Eger patak is ki* 

lépett medréből és Egerlövő kör
nyékén 800 holdat elöntött. Attól 
tartanak, hogy ha a víz gyors le
folyását nem tudják biztosítani, 
nagy mezőgazdasági károk kelet
keznek. A megáradt patakok miatt 
az abaujmegyei

Halmaj környékén is komoly
• helyzet.

Szikszóról robbantó különítmény 
kirendelését kérték a vasúttól.

jtótékonycéiű roflvéizmatlnét rendít 
a „Szivárvány" e hó lfl-án, vasárnap 
délelőtt • vígszínházban. Az előadás 
szereplői: Ascher Oszkár, Bajor Gizi. 
Bulla Elma, Csikós Rózsi, Day ka Mar
git, Déry Sári, Gábor Miklós, Gombfi- 

A boulevard legújabb ftlmkedvence ! szögi Ella, Conbi Hilda, ilerezeg Jenó,

Ahogyan a boulevardox 
képzelik . 0 0

pária, március 8.

-  A budapesti lorntaoK válofaló- , t M r M l  „adoptáU" .tavakkal
versenyét vasárnap délelőtt tartották vv"* , , \  ' . . „„„aioiu.
Postások tornatermiben. Eredmé- 1 "b a lo k a t intkal, m.r. mepnulchk

• „Szerelmi álmok" című roman
tikus motie, amelyet. Liszt Ferenc és 
D’Apoult grófnő szerelmi regényéből 
„szerkesztett össze" o Pdrisban is
ismeretlen M. Fauchois. A birá’ók 
csipkedve, gúnyolódva „üdvüzlik a 
nagy alkotást., de megjegyzik, hogy 
kár volt mellőzni Guy de Pourtrulés 
remekművét, emely hiteles életrajza 
Lisztnek és mégis — költemény! Az 
egésznek valami zongorareklámize 
van, az eflöállítáai költségeket 
ia Stinpl zongorugyároa viselte. 
D'Agoult grófnő, a regónyhősnö a 
páriái Patou dlvatremekeiben paj- 
zánkodik és Liszt Ferenc sem éppen
• lángész szerepét játssza, míg 
George Sand szivarozva szemléli a 
regényes idillt. . .  Nem lehet meg
vádolni M. Fau chois t, nem feledke
zik meg rólunk, magyarokról sem. 
Hazánk nagy szülötte rangrejtve bér, 
de mégis négyesfogaton utazik az 
Alföldön, dm a pászturtüz elölt me
legedő juhászok — e müveit juhá
szok nyilván a párisi képeslapokat 
forgatják! — felismerik, térdrerogy- 
nak előtte  és a kezét csókolgatják. 
Sőt! Előkerül néhány hamisííaf/an 
etikát is az slmarodhatatlon fokos
sal, majd egy gazdagon gyöngyözött 
jelmezbe bujt alföldi „pacsirta“ hi
bátlan francia kiejtéssel, de a ma-

Honthy Honná, KarAdy Katalin, Kom
ló:. Vilmos, Lntabár Kálmán, Lázár 
Mária, Lehotay Árpád, Major Tamás, 
Makay Margit, Mozey Mária, Nagy
kovácsi Ilona, Nagypál László, Orosz 
Júlia, SArdy János, SomUty Artúr. 
Somló látván, Tímár József, Tolnoy 
Klári és Vadas Zsuzsa. Konferál: Kel
lér Dc7.sC és Kellér Andor. A maünf 
bevezetőjét Kéthly Anna és Szirmai 
Rezső mondják. A műsort Gain A** 
Halmy Sári állította össze.

FUrst Istvanné úgy a maga, 
mint gyermekei János, Ferenc 
és felesége Éva, valamint unoka- 
huga Grauberd Mendelsohn 
Zsuzsi, unokaöccse George és a 
kiterjedt rokonság nevében fáj
dalomtól megtört szívvel tudatja, 
hogy hönsz-ereteü férje, éduö- 
ipánk, nagybátyánk és rokonunk

Fíirst isirá

nyék: Korlát: 1. Pataki (MTE) 9.8 
pont, 2. Baranyai (Postás) 9.4, 3—4. 
Fekete (Postás) é* Mogyorósi (TFSE) 
0.2. Nyújtó: 1. Kemény (MTE) 9-3, 
2. Mogyorósi 9.2, 3. Sárkány (e. k.) 
9.1. Patafel sem nyújtó, sem lőgya
korlatát nem tudta befejezni.

— a magyar rapszódia . . .
Ahogyan a bulváron képzelik!...

(Km)

fakereskedő

életének (13-lk évében f. ho tt-án 
reggel hosszú kínos szenvedés 
után elhunyt.

Drága halottunkat f. hó 10-én, 
hétfőn VjS órakor temetjük a 
ierepesl-temetfl halottashAzébói 
az ag hlt.v. egyház szertartása 
szerint.

awma&'1
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kormány-rekonsínikdé
a keddi pártkö21 ásokon

Á  pártvezetők derűlátón ítélik m i’ g a kínálásokat
A belpolitikai helyzet tisztázá- 

É.ára irányuló tárgyalások a párto
kon bel ül a legutóbbi pártközi ér
tekezlet óta i« folynak és

a pártok vezetőinek körében 
most mar olyan hangulat nyil
vánul meg, amely derűlátásra 

enged következtetni,
A kedden összeülő pártközi érte
kezlet valószínűleg megtalálja azt 
az alaphangot, amely a tárgyalá
suk folytatására és egyben a vál
ságból való kivezető út megtalá
lására is alkalmas lesz. A munkás

párti sajtó
diktatórikus tormákat

kíván polgári jellegű Kisgazda
párttól. A Független Kisgazdapárt 
vezetősége ezt a módszert sohasem 
fogja átvenni és alkalmazni. Ez 
megnyugtatás lehet a Blalodali 
B lukiénak, mert

ba a Kisgazdapárt vezetősége j 
é» a párt egyeteme egyetértés

ben határoz, azt állja is.
I

A keddi pártközi tárgyaláson ismét 
előtérbe kerül

a kormány rekonstrukció egyes
kérdéseinek elintézése. A Kis
gazdapárt előreláthatólag telje
síti a ParaszIparinak azt a tö
rekvését, hogy a kultusztárca 
helyett tie a honvédelmi, ha
nem az építésügyi tárcát vegye

át.

Ezt a személyi kérdést előrelátha
tólag már ezen a héten elintézik. 
Ugyancsak elintézést nyer a kul
tusztárca betöltése is, amelynek je
löltje változatlanul: Orintay Gyula.

Több déism&rikai állam 
hallandó zsidó men

IDEOLÓGIA ÉS KÉJGÁZ

befogadására
Újabb m erényiek és összeül öxéseíc

Palesztinában
Jeruzsálemben szombaton este gépkocsiról kézigránátokat dobtak 

egy angol katonai járműre. Két brit katona megsebesült. Hajfában eg' 
katonai tábort kézigránátokkal megtámadtak. Egy támadó megsebesül, 
s el is fogták. A Szentföld különböző részéből újabb támadásokat jelen
tőnek. A Palesztinái kérdés tárgyalása az Egyesült Nemzetek szerveze
tében rncg hosszabb ideig várathat magára. A londoni rádió értesülése 
szerint az Egyesüli Államok kormánya pontos adatokat és állásfoglalást 
kért Londontól arra vonatkozólag, hogyan és mely formában óhajtja c 
Palesztinái kérdést az UNO elé vinni. Viszont, angol vélemény szerint 
további előkészületre nincs szükség, elegendő, ha az UNO vizsgáló
bizottságot küld ki Palesztinába a helyzet megállapítására. Egyébként 
az angol rádió értesülése szerint több délamerikai kormány hajlandó
nak nuitatkozott menekültek befogadására. Chile kétezer, Peru ezer, 
Argentina harmincezer családot hajlandó befogadni, de Argentina 
külön bizottságot küld ki Európába, hogy a betelepítésre alkalmas csa
ládokat kiválogassa.

Tel Avivban, meg nem erősített hírek szerint, heves harcok foly 
nak és ezeknek során több házat felgyújtottak. A hírszerzés Tel Aviv- 
ból. egyre nehezebbé válik, mivel a. sajtótudósítók kizárólag annak n 
hat telefonvonalnak segítségével adhatták le híreiket, amely szombaton 
este megtámadott Citrus Housen megy át. (MTI)

Az összeesküvők percnek tárgya
lás;a eddig két főszereplő volt: 
Donáti i György es Szentmiklósy 
István. Ez a két figura mindig pre
mier plánban jelenik meg a közön- 
bog előtt. Ügyelnek is arra, hogy a 
\ o/.oLÖszerepet ne vehesse el tőlük 
Hon ki! Igaz, nem is törekszik a 
Uboi közül egyik sem erre a kétes 
0 c.-.őségre, meghagyják az 5 ke
zekben a primhegedüt. kiadd játsz
mák: ok a szólókat.

Jellegzetes két alak: az elmúlt 
evek aljassággal és hazugsággal 
trágyázott földjéből ki tenyésztett 
málevirágok. Az egyik politikai, a 
másik katonai vonalon mutatja be 
mindazt, amitől minden józan gon
dolkodású, tisztességes ember min
őiig irtózott. Két igazi stréber! 
Hullákon és romokon átgázoló tör
tető. De komoly stílus nélkül. Az 
elemi iskolákban voltak ilyen gye
rek 'k, akik a tan teremben értel
met ’énül szajkózták azt, amit a na
gyoktól hallottak. Donáth politikai 
.fejtegetése olyannak tűnik fel, 
mintha Beaumarchais vígjátékából, 
e Figaro házasságából az Inasnak 
a politikáról mondott okoskodását 
akarná szemléltetni. Az inas töb
bek közt ezt mondja: „Színleld,

kebbnek tűnik a következő vád
lott: András Sándor nyv.g. vezér
őrnagy. Katonás szárazsággal és 
rövidséggel, szegényes szókinccsel 
számolt be utolsó néhány eszten
dejéről: tanár volt, a hadiiskolá- 
foan, aztán az egyik hadosztály 
gyalogsági parancsnoka, később át
vette a hadosztályparancsnoki tisz
tet, amikor pedig Budapest védel
ménél harapófogóba került, átment 
az oroszokhoz. Németellenes be
állítottságú volt, így került az el
lenállási mozgalomba s ezért lé
pett be a Magyar Közösségbe is. 
András valóságos ellentéte Szont- 
miklósynak, ő nem csinált semmit 
magánszorgalomból.. Sőt! Vallo
mása szerint úgy viselkedett, mint 
aki azt sem tudta, mit csinált. Be- l 
va !.. : tudta, hogy katonai szer
vezkedést akarnak, de nem tudta, 
tulajdonkénen mi a céljuk? Nem 
is érdeklődött erről. Nem tartotta 
helyesnek, de azért csinálta. Arról 
is tudott, hogy állítólag volt. egy 1 
irányító politikai cél, de erről sem 
tájékozódott. Amikor az elnök sa
rokba szorítja é.s ráolvassa: ért
hetetlen és valószínűtlen, hogy úgy 
történt volna minden, amint

tel

hogy nem érted, amit tudsz és hogyí mondja, nem tud mást válaszolni.
tudod, amit nem értesz; hallgatod, 
emit fel nem foghatsz és nem hal
lod, amit hallgatsz; főkép, hogy 
többet bírsz, mini amennyi erőd 
van; mutass mély elmerültséget, 
mikor elméd üres . . Ha igaz í z 
a régi mondás, hogy a politikus 
olyan, amilyen a stílusa, akkor ez 
egyúttal lesujó Ítélet Donáth 
Györgyről is.

Szentmiklósyt, a volt vezérkart 
őrirgyot; a tárgyaláson először 
akkor fogta el látható izgalom, 
amikor Jankó tanácselnök meg
kérdezte tőle: mit szól ahhoz, hogy 
a védője elmeállapotának meg 
vizsgálatát kérte? Szentmiklósy 
m g jobban elsápadt, a szeme kö
rül ülő vörös karikák elsötétültek 
h érezni lehetett a hangján, hogy 
egész bensője remeg, amikor kitör 
Vkőle a tiltakozás:

— Norn vagyok elmebeteg.
Két délelőtt állott a bírói emel- 

í'ény előtt, összesen tíz óra hosz- 
y-at vallott és beszélt és ha nem 
jettenetes bűnnel terhelt vádlott 
enne, szinte azt hihette volna a 
hallgató, hogy dicsekszik ez a 
ö'zskari törtető amikor újra meg 

njra arra hivatkozott, hogy utasítás 
nélkül, saját elhatározásából tár- 
‘diait ezzel meg azzal, kidolgozott 
dven meg olyan terveket. Minden 
‘ elmerült, kérdésre volt egy-egy 
tülön elgondolása, úgy, hogy a 
fcok felsorolás közben egyszer csak 
Ácsattant az elnök megjegyzése:

— Üzt i.s csak úgy magánszor
galomból csinálta?

Üs Szentem kJ ósy nyugodtan, 
Minden szégyenkezés nélkül vála
szolta: igen!

Kihallgatása után még azür-

esak annyit: a világtm nemcsak 
logikus dolgok vannak. . .

Ez az ember volt az összeeskü
vők „vezérkari fonálce“ J

Rá is erősen illik az a régi mon
dás : a csizmadia maradjon a kap
tafánál. De Ö csizmadiának is kon
tár vo lt. . .

Ha egyenként meiT g re tesszük 
a vádlottakat, szombaton már 
színre lépett a bűnper harmadik 
legszámottevőbb szereplője is- 
Szent Iváuyi Domokos rendkívüli 
kővel és meghatalmazott, minisz- 
. .  Szent-Iványi külügyi ember, 
de közben miniszterelnökségi be
osztást is kapott s ott került köz
vetlen kapcsolatba a napi politi
kával. Ez az érintkezés a légresz- 
szabb időben történt, amikor a né
met „beütés" már erősen mutat
kozott s ezt a ragályos vérfertő
zést egyik miniszterelnök sem

igyekezett gyógykezeltetni. Tehát 
— anélkül, hogy tudta volna, hi
szen alapjában németellenes be- i A  
allitottságu volt — a betegseg reá t 
is átragadt s roncsoló hatása az 
amúgy is gyenge ellenállóképes- 
ségü és ködös elméletekkel telí
tett szervezeten most mutatkozik 
meg a maga teljességében. Szent- 
Iványi iskolapéldája Taine milieu- 
elméletének. Nem a merev elmé
letnek, hanem annak, amelyik el
ismeri, hogy az ember azt látja a 
milieubcn, amire szellemi alkata 
hajlamosítja: maga alakítja át 
belsőleg, a saját lelki képe sze
rint, a környezetet.

Elnöki engedéllyel ülve vall a 
bírói pulpitus előtt és sokszor 
szinte mosoly játszik sápadt, rán
cos arcán, amint komoly megfon
tolással, néha percekig tartó töp
rengés után tanárosan ma gyár áz- 
gatja ideológiai elgondolásait. 
Ahogy hallgatom gyakran nyaka
tokéi t okoskodását, égj're erőseb
ben fekszik a mellemre a múlt ré
mes árnyéka. Hát már megint itt 
tartanánk? Már megint különbsé
gét akarnak tenni ember és ember 
közöli aszerint, hogy ki honnan 
származott? Es mit akartak tulaj
donképen? Amikor mellüknek sze
gezik a kérdést, ott állnak báván, 
ki meredt szemekkel s nem tudnak 
válaszolni, mert maguk sem tud
ják, hogy mit akarnak. Volt aki 
királyságot akart király nélkül, 
kormányzóságot kormányzó nél
kül, jogfolytonosságot jogalap nél
kül és olyan is akadt, aki demo
kratikus köztársaságot akart de
mokrácia nélkül. Szent-Iványi a 
maga részéről ezt mind érthetőnek

Csordás tisztifőorvos : 
penicillin erősen, csökken
tette a tüdőgyulladásos 

halálesetek számát
Napok óta aggasztó hírek terjed- f tud a beteg úszni
k ei a fővárosban . , ,, . . . . . . . .Természetesen kellene minél tooo

penicillin, mert a rendkívüli idő
járás s a napfoltos tava sz nagy meg- 
hiilési járványt von m.agu után. 
amiből  a beteg nem tud küábolni, 
hiszen nem kap napot és

• tiidőgyuHiadasok számának 
ijesztő növekedéséről.

Megkérdeztük
Csordás Elemér dr. tisztitöorvost,

mi igaz az elterjedt hírekből:
—  A  tömérdek tüdőgyulladásos 

betegségről elterjedt hírek túlzot
tak, — mondotta a tiszti főorvos. 
— A főváros hétfőn megtartandó 
közigazgatási ülésén részletesen 
beszámolok a kérdésről. Kétségte
len, hogy

a szokatlan időjárási viszonyok, 
valamint a fűtetlen szobák és 
a rossz cipót a! p miatt a huru- 
t os megbetegedések a leg
utóbbi napokba,n erősen emel

kedtek
és ezek közt sok a tüdögyu lladásos 
beteg, örömmel kell azonban meg
állapítani, hogy ezzel szemben

a tüdőgyulladás okozna halál 
esetek száma erősen csökkent, 
emit a penicillinnek köszön

hetünk.
Kívánnatos tehát, hogy minél több 
penicillin álljon rendelkezésre és 
ugyancsak örömmel közlöm, hogy

a meghűlésből gyakran tüdő
gyulladás lesz.

a legközelebbi napokban már
találja, még azt is, hogy a döntő j minden igényt ki tudunk majd
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lépések elötl sem határozták mag: 
mi legyen a végcél. Ez nem volt 
fontos, csak a ködös, zavaros ideo
lógia. Vallomásában az exlex álla
potától a penetráción és a jog
folytonosságon át az ideológiai 
síkig és a „közösségi káderig" min
den zagyva szólam benne van s 
amíg ezeket hallgatom, egyre erő
sebben zúg felém a múltból egy 
ugató hang, amint belebömböli a 
világba ideológiai célkitűzéseit: 
„Nordisch-völkisch Zielstreckung", 
„Elüt, und Bódén" s a „vérrög
valóság". ..

Csak n kéjgáz hiányzik!
T. Bo r o s  Lász l ó

elégíteni.
A tüdőgyulladásos megbetegedé

sekről kérdést intéztünk egy ma
gánorvoshoz is,

dr. Nemes .Teuő György tüdő
szakorvoshoz,

a budai Tüdőbeteggondozó Intézet 
főorvosához ,aki a következőket 
mondotta:

— A  mostani influenzás szövőd
ményele jóindulatúak. Ezek a meg
betegedések az úgynevezett

hörg-köriili tüdőgyulladások, 
amelyek a szövődményes tüdő 
gyulladásnak enyhébb formái, 
amit penicillin nélkül is meg

N Y Í L T -  T É K* 
NYILATKOZAT.

Utóbbi hónapokban feltűnhetett a 
t. újságolvasó közönségnek, hogy több 
napilap hirdetési rovatában ,,Mayer" 
kelmefestő és vegytisztító néven sok 
reklámhirdetés jelent meg.

Tekintettel arra, hogy Mayer László 
kelmefestőmester — aki vállalatai 
1945-ben létesítette —, a 20 év óta 
működő cégem által használt üzlet
jelzővel a „Mayer" .névvel hirdette 
saját vállalatát, a tisztességtelen ver
senyről szóló 1923. évi V. tc.-ben biz
tosított. jogomnál fogva ellene perrel 
és feljelentéssel fordultam, melynek 
eredményeképen Mayer Lászlót az il
letékes I. fokú bíróság cégünk nevel
nek használatától eltiltotta

Miután azonban nevezett úgylátszik 
ezután sem hajlandó üzleti érdekei
met veszélyeztető és az 1923. évi V. 
te.-be ütköző jogtalan cselekményeit 
abbahagyni, ezúton is közölni vagyok 
kénytelen hogy az V. kér., Deák 
Fercnc-utca. l(i. sz. alatt levő, évtize
dek óta ismert „Mayer1* kelmefestő- 
és vegy tiszti tógyár alatt hirdeteh 
üzemem — nem azonos a Mayer 
László kelmefestő- és vegytiszt.ho
mester állal az ostrom után létesített 
MAYER névvel hirdető céggel — an
nál inkább sem, mert az én tulajdo
nomat. képező és évtizedek óta 
„MAYER" névvel hirdető kelmefestő-' 
és vegytisztítóüzemem csalt az V. ke
rületben. a Deák Fcrenc-uica l'G. s?. 
alatt működik és fióküzleteim nin
csenek.

Müller Edcné, ezelőtt, férjezett 
özv. Mayer Jánosné

♦ Ebben a rovatban küzöltekért nem 
vállal felelősséget sem a szerkesztőség, 
sem a kiadóhivatal.
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Láttam a Villanyszerelőt, aki ön- 
fflói kos lett

Feszesen ült a széken, melyet 
erre az alkalomra vülanyszékké 
alakított át. a feje kissé félreelölt, 
a szemét lehunyta is mosolygóit.. 
A'ig látható mosoly volt ez, de aki 
alkotott valaha valamit, nyomban 
ra smert errs a kicsit gőgös, kicsit 
eleji•dcit mosolyra, Így nézi a festő 
befejezett müvétt a költő költemé
nyét, az anya gyermeket és a viz- 
vezeiékszerelö a csapot, amelyet 
megjavított. Megértettem a mo
solyt. a halott villanyszerelő arcán: 
a mű a maga nemében tökéletes 
volt. Villanydrótok, transzformátor, 
föld vezeték, mint egy hatalmas 
rádiónál. 8 a sűrű drótok közt, mint 
pókhálóban a légy, ült a szerelő, 
Holtan, de elégedetten* Meztelen 
lábait dróttal pályázta, a szék lábá
hoz, homlokán, mini egy szerény 
korona, drótabroncs fénylett, mely 
a világítóhálózat tál volt összekötve. 
Egy transzformátort is beiktatott, 
mikor élt még, hogy a száztíz Vol
tot ötszáz Volt feszültségre emelje 
fel. Pontosan tudta, hogy ennyi 
kell egy embernek ahhoz, hogy 
'meghaljon, A szék hibát földveze
ték kötötte össze a konyhában a 
vízvezetékkel. A szerelő feje felett 
kis bádoglemez volt, s erről egy
méteres zsinóron egy fogantyú 
csüngött le, éppen a. szerelő keze- 
ügyébe. Csak meg kellett húzni a 
fogantyút, mint egy Izapucsengőt a

—  Ünnepi ini«e a pii pu koron ázás
évfordulóján. XJf. Pivs pápa koro
názási évfordulója «'kaiméból va
sárun p délelőtt tíz órakor Mind- 
seznty József bíboros hercegprímás 
a Bazilikában főpapi misít pontd- 
íikalt. Az ünnepi szent beszédet 
Pctpp Kálmán győri püspök móri 
dot ta. Az ünnepi al k aloo ima Tűd y 
Zoltán köztársasági elnököt és 
Nu-iy Ferenc miniszterelnököt Ba
logh István min,HZ Lei-elnökségi ál
lamtitkár képviselte.

—• Meg akartok lincseltél » Bástya- 
ntti&ban egy prksc.zcd-jJzatű l. Köszojp 
József pókse.KÓd, aki a Bástya-utca 
28. alatt, lakik, nyolc-kilencéves kis
lányokat csalogatott, be n közeli pék- 
mflhelybe, ahol erőszakoskodott ve
lük. Egyik „trükkje" pedig az volt- 
ha megtudta, hogy a kislányok szülei 
nincsenek otthon a lakásban, oda 
csalta a gyermekeket „Aszpirint ké
rek az anyukádból" — mondotta 
Ilyenkor. Miko ra nyomozók vasár
nap reggel eivillók Bástya-utcai la
kásáról Kőszegit, az érdekelt szülők 
meg akarták lincselni. Alig tudták 
megmenteni a detektívek.

— Még ebben ar évben 1110 ia- 
noncolthout akarnak létesíteni. A
Szaksezrvezcti Tanács Tanone cs
.Ifjúmunkás Otthont Építő Moz
galma saitóankétot tartott, ame
lyen a lunonckérdévt vitatták meg.
Még ebben az évben 130 i.ananc- 
otthont létesítenek. Minthogy az 
államkincstár erre a célra nem ké
pes pénzt folyósítani, az ifjúságnak 
magának kelleti lu.zéhe vennie 
jobb sorsa kialakításának intézésé' 
A cél érdekében a moegaiom or
szágos ifjúsági vásárt rendez áp
rilis 27-én az Álhit kertben, arnely- 
lyel kaptro atban az ipa a is  keres
kedelem körében máris bíztató ér
deklődés nyilvánul, meg. A kiállí
tással egybekötött vásáron az or 
szag egész ifjú-távr> érztvesz.

E u róp áb an

A háböír.6  íe23düsffies,©t 
j u t t a t t a  r e n d & r k é s r ©  

a g yü ko sf
Vasárnapra virradó éjszaka a 

Verseny-utca 10. alatti kocsmában 
iddogált Gyuricza János. Szóvál
tásba keveredett aszta i szomszé
daival, verekedés támadt, majd 
Gyuricza a késő éjjeli órákban el
távozott. Kevéssel utóbb holtan ta
lálták az utcán: valaki leszúrta! 
Az R-csoport nyomozói azonnal 
megjelentek a helyszínen és iga
zoltatták az arra haladó embere
ket. Feltűnt nekik egy izgatottan 
viselkedő fiatalember, aki nem

fêadag&osCiâ'v " ö .O ö O ,
v id é te e M i 1 S aru **  

8röSsi&& btefosl&ésca
Vasárnap kormányrendelet jelent 

meg az áruhitelközvetítő irodák te
vékenységének szabályozásáról. Áru
hitelt közvetítő iroda fenntartója a 
rendelet szerint az. aid a vételár 
meghatározott százalékában kifeje
zett jutalékért kereskedő, mek és ipa
rosoknak vevőket, a vevőknek pedig 
áruhitelt közvetít és a vevőktől az 
esedékesség szerint a hitelezett- ösz- 
szegeket beszedi és o.zt a hitelező ke
reskedőnek beszolgáltatja. Áruhitelt 
közvetítő iroda létesítéséhez iparen
gedély kell. Iparengedélyt csak az 
kaphat, aki Budapesten 20.000 forint, 
vidéken 10.000 forint biztosítékot 
tesz le az illetékes adóhivatalnál, 

Budapesten a postatakarékpénztár
nál.

régimemi házak kapuján, n az áram- moccan a holttetem mel'ől, merően 
kör bezárult. Az áram végigfutott nézi azt. Mikor megmotozták — 
o dróton, a transzformátoron, a véres bicskát találtak a zsebében. 
bádoglemezen., u szerelőn, a föld- ; Be is vitték a főkapitányságra,
vezetéken és a vízvezetékcsövön le 
a földbe. Nem látszott semmi, nem 
hallatszott semmi és nem változott 
semmi, kivéve a szerelői, aki meg
halt.

Néztem ezt az öregembert, amint 
csendesen üldögélt elmés találmá
nyában.

ahol most vallatják. A tettesen, 
úgy látszik, beigazolódott a lélek
búvárok régi megállapítása.: erő
szakos bűncselekmények, a gyll- 
kossságok elkövetőit vlssza-vissza 
hajtja a tett helyére a belső kény
szer.

Talán negyven évig volt villany
szerélő, negyven évig élt fénylő 
huzalok, sistergő szikrák, kéken 
derengő kisülések, hideg fények és 
láthatatlan liizek közt az elektro
mosság csodálatos birodalmában. 
Ismerte a bestiát és megszelídí
tette, hangulatlámpákat világított 
vele, vagy termo fórokat melegített, 
melyeket betegek hasára tettek. S 
most felingerelte és magúra uszí
totta. Pontosan tudom, hogy mit 
érzett, mikor felszerelte a villany - 
széket. Nem volt benne halálféle
lem, talán szomorú sem volt már. 
Jó izgalom lehetett benne, amit 
munka közben érzünk, mikor va
lami alakul és sikerül. Itt bizton
ságban volt, otthon volt, ezt t 1 >. d t o. 
és értette, nem úgy, mint az életet. 
Talán fütyörészett is, mikor a 
földvezetéket kivezette a kony
hába és a transzformátort beiktatta 
az áramkörbe.

Szakember volt, 8 ennél több 
alig lehet az ember!

Senkit nem tisztetek úgy, mint a 
szakembert, aki azt a „keveset", 
amit elvállalt a világból, hibátla
nul tud.ja, biztosan tudja, ha kell: 
halálosan biztosan. Tudom, hogy 
örült, mikor ilyen szépen elkészült 
a villanyszék. Azután beleült, oda- 
drótozta a lábat és a balkezét, 
jobbjával pedig megfogta a fogan
tyút. Most biztosan félt egy kicsit 
es izgatott, is volt, de nem jobban, 
Inínt a feltaláló, aki először ül be 
k gépébe, hogy imeretlcn magassá
gokat és messzeségeket kísértsen 
meg. Azután megrántotta a zsinórt: 
az áram végigrohant a dróton, az 
abroncson, az idegeken és a szívén. 
S ebben a pillanatban biztosan 
arra gondolt a szerelő: na, ez sike
rüli.

Már nem. tudta kimondani, de a 
Mosoly ottmaradt az arcán.

Hómos  G y ö r g y

— A kereskedők igazolása. Mind
azok a kereskedők és a kereskedelm-
és szövetkezetügyi miniszter fel
ügyelete alá tartozó iparosok, akik 
igazoló jelentésüket még nem nyúj
tották be, egy vasárnap megjelent 
kormányrendelet szerint kötelesek 

30 napon belül igazoló jelentést be
nyújtani az elsőfokú iparhatóságnál. 
Azok a kereskedők, akiket a nyilat
kozat benyújtásában valamely kény
szerítő ok (elhurcolás, hadifogság, 
stb.) gátolt, igazoló jelentésüket a 
kényszerítő ok megszöníetésétől szá
mított hatvan nap piait nyújthat
ják be.

• Dobó férfiingek hozott anyagból

Háború: A  nt*m akkor ven vége, amikor a fegyverszünetei 
magkö ekkor som, amikor a békeszerződést a lá írják , csak
ekkor, amikor a bűnözés szökőárja elapad, amely minden nagy 
háború után elönti a világot. Nemcsak nálunk van ez így, akár
melyik európai ország lapjait üli fel az ember, mindenütt ugyanaz 
a komor kép túrul e lébe , sőt Amerikában is óva intették még 
röviddel ezelőtt is az újságok az autósokat, ne vegyenek fel 
ismeretien fiatal embereket a kocsijukra. A híres Scotland Yard 
hónapokon, közel másfél éven át, nem tudott megbirkózni a 
tömeges betörésekkel, lopásokkal, s a walesi herceg fe leségé
nek elrabolt ékszerei máig sem kerültek elő. A földalatti bűn- 
b.tgvou .c nem ismernek országhatárt, a csempészet soha
olyan 3zétes körökben nem terjedt el, mint napjainkban, ez 
országúti gyilkosságok, ez é jje li levetkőztetések napirenden 
vannök minden közép- és keleieurópai országban s nincs nap, 
hogy a berlini rendőrségen ne je lentenének romházak falei 
mögött talált Ismeretlen hullát. Európa tele van fegyverekkel és 
lő szerrel s az emberi léleknek a háború alatt felszabadított ősi, 
a kereszténység és a civilizáció  ói tál alig fékezett ösztönei szinte 
ellenéiihaiatlan erővel törnek a felszínre. Ez azonban az éremnek 
az egyik fele. Gyilkosokkal és rablókkal elóbb-utóbb leszámol 
o rendőrség, amely napról napra erélyesebben és eredménye
sebben látja el munkáját. A béke helyreálltával, a szegénység 
enyhülésével és a munkaalkalmak szaporodásával a vagyon 
eileni bűncselekmények száma is csökkon. Sokkal veszedelm e
sebb a láthatatlan bűnszövetkezetek garázdálkidésa, a párná
zott ajtók mögött, kávéházi asztal mellett, hivatali szobákban 
elkövetett bűncselekm ények, a nagy üzletek hosszú sora, amely 
egész néposztAlyokat foszt meg vere jíékes munkájuk gyümöl
cseitől. A kis feketézők száma a közel Jövőben alig fog szapo
rodni, de a nagy ragadozók még szabadon járnak minden ország
ban. Láthatatlan, szívós szálakkal kötik le ezek a nagy banditák 
a népek munkaerejét, ezek kergetik kétségbeesésbe a parasztot 
» döntik keserű elszántságba az ipari munkást. Szervezett betyár- 
világ tombol még ma Is egész Európában, titokzatos és feneket
len pénztárakba és pinkákba ömlik az elszegényedett világrész 
aranya, s az ország tör legm esszebbre és leghamarább a fel- 
em elkedés meredek útján, amely pártállásra, hivatalra és b e 
folyásra tekintet nélkül pusztítja el ezt a sáskahadat.
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— Bognár miniszter Debrecenben. posta-*utca 7. (Udvarban.)
Bognár József tájékoztatási miniszter 
szombaton délben repülőgépen Deb
recenbe érkezett, hogy a köztársasági 
elnök képviseletében résztvegyen 
Tamássy Jenő miniszteri segédtitkár 
,,sub auspicius almae Matris" dok
torrá avatásán. Az ünnepélyes avatás 
Bozóky Ferenc rektor elnöklésével 
folyt le.

— A svájci gŷ  rmekvonat kalan
dos útja. A Bund beszámol a svájci 
gyermekvonat ka'andos magyaror
szági útjáról. Hófúvás miatt a vo
nat 75 órá3 késéssel érkezett meg 
Budapestre. Érdekes részlete a
cikknek az, amely leírja tt vám-1 reBKt.0 tív m
vizsgalatot, amelyet szigorú arccal! netről panaszkodik. Mi lehetett 
kezdett meg a vámtisztviselő, de j Pnnek a hirdetésnek a hátterében?

Kínos jelenetek a határon 
az Arlberg-express érkezésénél

Megjegyzés egy érdekes
hirdetéshez

A napokban fővárosunk együk év
tizedek óta közismert kelmefestő és 
vegytisztító gyára egy hirdetést kö
zültetett le a napilapokban, amely
nek a lényege az volt, hogy: közel 
3 héten át semmiféle a szakmájába 
vágó munkái nem, tud elvállalni. A 
mai elég súlyos gazdasági viszo
nyok közepette feltűnt ez a hirde
tés e sorok írójának, annál is inkább, 
mert ma mindenki — legyen az ke
reskedő, avagy kisiparos, stb.

G nmwteb.
SHIP, SHIP, HURRÁ!

amikor meglátta a sok kis koffert! Felkereste a hirdetőcéget és kérdést 
és rápillantott a gyermekek arcára, j intézeti ez ügyben az  ̂üzem tuk>j-
amelyen még ott ragyogott a svájci 
vendégszeretet boldog sugárzása, 
könnubelábbadtak a szemei.

— Űj sebesvejnat Sopronból Győrbe.
Mint ismeretes Sopronból Budapestre 
minden hétfőn, szerdán és pénteken 
gyorsvonat közlekedik. A Győr- 
Sopron-Eberfurti vasúttársaság most 
kedden, csütörtökön és szombaton 
Sopron és Győr között sebesvonat já
ratot állít forga’ omba, hogy Sopron
ból minden nap lehessen Budapestre 
utazni.

— Országúti banditák meggyil
koltak egy gazdálkodót. Kál és 
K erecsend között az országúton 
banditák támadják meg Bamegn 
Gusztáv jómódú gazdálkodói, aki 
kocsin tartott hazafeé. Agy őrlői
tek, holttestét ledobták oz ni szé
lére, a kocsit kirabolták és a lova
kat elhajtották. Most keresik őket.

— Negyven embert mart meg n ve
szett kutya Békésben. A Békés című 
lap szerint Békés községet egy ve
szett kutya garázdálkodása tartja iz
galomban. A kutya eddig már 4o 
emberi mart meg. Egy rendőrnek, si
kerüli, nagy küzdelem után meg ja
ké znia az állatot.

— Szikra Könyvkiadó pályázatot hir
det társadalmi regényre. A terjedelem 
16—20 ív, beküldési határidő: minim* 
tus 1. A nyerte* díja: 10.000 ' tînt A 
'regény karácsony ,\ Jelr űk

• Gramofont, lemezeket Kvfmustói,
Arany János-utca 18. L (ivarban.

donosához. aki az alábbiakban adta 
magyarázatát, hogy mi késztette 
arra, hogy ezt a hirdetést a lapokban
leközöltasse:

— Munkás).étszámom ina Is váltó- j 
zatlan, a régi 193E-as viszonyokhoz 
méretezett. Mindenkor és minden 
szakmában voltak, vannak és min
dig Ls lesznek felkapott, illetve diva
tosabb cégek. A vendégi étói pari, 
szabó, fodrász, .stb. szakmákban úgy 
a múltban, mint a jelenben is osz
tályozó megkülönböztetéseket tettek 
és tesznek. Ez természetesen a fize
tendő árakban is kifejezésre jutott, 
úgy a multb.m, mint a jelenben is. 
A vegytisztító és kelmefestő szak
mában hatóságaink azzal köveitek 
e! hibát, hogy szakmánkban mellőz
ték a fentemütett osztályozást: a 
teljes szakmára az áral:nt egv kap
tájára húzták. Es végű. visszatérve 
a már egyszer említett divte-osságra: 
cégem, úgy a múltban, mint a jelen
ben is rendi.ívül vi:,vázolt és vigyáz 
ma is a minöségmim:. m . Hl» dőlé
semmel az volt a szándékom és azt 
akartam elérni, hogy dolgozt ,tó kö
zönségünk a Ilire/ teli Időpontban ne 
keressen fel bennünk';. hiába, mert 
az addigi munkánk Is ennyire fel
gyülemlőit, hogy képtelenek vagyunk 
vállalt k öt.»l o? et t sé p o i * • k ne k is a

Kínos jelenetek játszódnak le a 
hegyeshalmi határállomáson az Arl- 
berg-exprewt befutásánál:

a határreudőreégi közegek egész 
sor magyar utast — köztük lieg- 
utóbb Kiss Fcrunc orvoskari dé
kánt is — leszállítottuk a vonat
ról arra vaJó hivaíakozássuk hogy 
az elutazásuknál beszerzett szö
vetséges ellenőrző bizottsági enge

dély lejárt,
Erre az engedélyre tudvalévőén min
den utasnak szüksége van, aki el
hagyja az ország területét, a múlt
ban azonban u lejárati határidő csele 
az elutazás időpontjára vonatkozott. 
A határrendőraég most egy belügy
minisztériumi rendeletre való hivat
kozással akadályozta meg a magyar 
utasokat a halár átlépésében azzal, 
hogy

térjenek viasza Bócsbe és szerez* 
zenek ott új engedélyt.

A Reggel értesülése szerint a ma
gyar utasokat ennek a szükségessé

gére egyetlen diplomáciai fc-épuis  ̂>- 
tünk sem figyelmeztette, papírja. ( t 
az Emsbcn működő orosz ellenőrzi- 
állomás teljesen rendben találta i 
minden esetben akadálytalanul 1| - 
vább i* bocsátotta őket. Az sem kel
teit jó benyomást, hogy

a rendelet végrehajtásénűP a lia- 
túrrcindőrséf; cinbe, el nem min
dig tanúsítottak kel ő megértést s 
meglehetős ridegnél.gel bántak az

utaeokkftlt
akiknek legnagyobbrésze természe
tesen nem rendelkezett annyi pénz
zel sem, hogy visszam ehessen Becsbe 
s ott esetleg napokat töltsön el a 
szükséges engedély beszerzésével.

Kétségtelennek kell tartannak 
hogy az intézkedés a belügy
miniszter tudta n- ».U1 történt,

hiszen semmiféle oly .n forvónj'es 
rendelet nincs, amely megnltadályoz- 
ha ná, hogy érvényes útlevéllel ren
delkező magyar állampolgár átlép
hesse hazája határát.

S ûltfo« viilssm osh
éjszitktàjjaa fővár csípem

-

i

Izgalmas éjszakája volt vasár
nap virradóra Budapextne... Egy
másután futottak be Jo.cu.6sek 
utónál iá ‘okról, verke k -ékről, sú
lyos villamoBbdiesüt ia lö.m lörténk 
A  V á ci-ú t  A- A réu a -n t  sarkán N agy  
Árpád 37 éve* autószerelő fél 
akart ugrani a robogó villamosra, 
mt .̂ csúszott ás

a kerekek johbláhftt te-dhffl
levágták.

A helyszínre kiszálló mentők az 
alaóen.lősori 31 'jélyhely.e w.ái'.r.ot- j 
iák. A Móric: Zni^fnoun ■ kön éren

Ugyancsak a jobblkbál vágta 
Ic a villamos.

A S. ' bölcs-utca 11. számú kocsmá 
ban

vére* verekedés
támadt, csonttörésekkel, zúzód 
sokkal, a korcNrnnhősök azonban 
nem sokéig garázdé kodl k. mer 
a rendőrség előállította őket a fő- 
kapitányságra.

me;.; a óiul lu‘téridői’1. ; .,»a l tenni.
Ezzel — uöv vélem — H/.ukmarre | nasoti u gázom» történi, 

nulc nem ártottam, sőt inkább hasz-1
nára voltam. (X) Biró József 43 éves postásnak

•*rwWl' ' ’ «J.

. i f  S KBírást á ű l I  íifc.1'
'Vte.  *■ 

^ V
VAU mm

2  c£ara*A» IC
A r  u  Pi) 2 0  f  r  i n íP<tri»l 1>t*, I’&rliii Nay? Arwhü Li

i**\í r  îi-ST  E  S
T Ml <48 OMM GAI. AS 

Klkorangú munka.

h t ^ 3 L E
fodrász . /.alán,

Fehérhajó-nte» 2. (Blc
utca sarok.) T v 'cior: 1HÜ-4JA.

í



19IT mArcfoi 10. a R c c c e l 5
Zoltán napja

» Icülerulárlom Zoltán napját
mutatia- a  gondokkal terhelt ma- 
auar ember, mielőtt egyet fordí
tana rajta. jól megnézi a naptár 
laviát és egy szeretetteljes szív- 
dobbanást küld az Eszterházy-utcai 
ház jelé, melynek falai között a 
harmadik magyar köziársaság el
nöke ét és virraszt a nemzet gond
ja felett, Tildy Zoltán válságos 
időkben vette vállára mindazt a 
terhet, amelynek keresztjét ma 
hordoznia kell annak, aki a romok
ból újraépült magyar élet első 
munkáiéi közé tartozik. A lelki és 
anyagi újraépítés hősies munkájá
ból döntő módon vette ki a maga 

■ részét, majd az ifjú demokratikus 
köztársaság elnöke lett. Bízunk 
benne, hogy a megújhodott nem
zeti erők átsegítik hazánkat törté
nelmének legnehezebb korszakán, 
amelynek erőfeszítései összeforrot- 
tak Tildy Zoltán nevével.

T a x it  tám adtak meg 
az MtoaállCk 

a Dam jatiich-titcábasi
Vasárnapra virradó éjszaka 2 

órakor, a mentokot hívták sürgő
sen a VII. kerületi rendőrkapitány
ságra, ahol Síréit Imre 48 éves 
taxisoflort kellett első segélyben 
részesíteni. A soffőr

vértöl borítva támolygott b* 
a kapitányságra

é9 elmondta, hogy a Damjanich-
uica 40. ház előtt három fiatal
ember állította meg a kocsiját és 
úgy tettek, mintha be akarnának 
abba szállni. Amint az ajtót kinyi
totta,

az egyik orronvágta, majd a 
ifibb lek ia nekiestek éa agyba-

í'őbe verték,
de neki hosszabb dulakodás után 
sikerült, a kocsit e’indítania. A 
banditák akkor lövöldözni kezdtek

Szerencsére, a soffört nem talál
ták el. Az R-csoport keresi a Dam- 
janich-utcai gengsztereket.

Fr&vwiaorszúgban nem
ke?U  H ő b b é  e n g e d é l y  

a lapBndSSiáshox
Mint az United Press jelenti, a 

francia nemzetgyűlés
eltörölte azt a törvényt, amely 
engedélyhez köti az újonnan 

Induló lapok megjelenését.
Ez a rendelkezés a felszabaduláa 
óta érvényben volt, de állandóan 
támadták azon az alapon, hogy

a kormánynak ilyen módon le
hetősége van a lapok ellenőr
zésére és a sajtószabadság kor

látozására.
Egyébként a francia nyomdászok 

egyhete tartó sztrájkja szombatra 
virradó éjjel végétért, és

hétfőn már megjelennek a 
párisi lapok.

A megegyezés érteimében a nyom
dászok 17 százalék béremelést kap
tak. de heti hét napon át dolgoz
nak. Nehézséget csak az újság
kihordók támaszthatnak, akik vo
nakodnak a hét minden napján 
dolgozni

—  I»n o  . *%**••*!» «!*»•

WMflM ________________________ ___ _______

Teíefonérméj je  
•^lidlci legyen!

IRODABÚTORT
kocsis ja n o s  készítőnél 
•pest, v., Nádor-u. zu. Tel.:
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Mi történt a hegyeshalmi országúton
amikor Murátá Lilinek „összelacsarodott -a szive1* ?

Megyeri Sail i'eUtiioiaUie.'iô 
Heggel! Levélben számolt !>*•' 
.Vfuráti Lilivel történt pári*’, ta- 
’fálkozácáről. A nyilas „szú.. ' 
itatásos beállít si^n mondta **f 
.abbék kö:.'öt( hoe;/ „üsszebn -u • 
i adott a szíve'1, mikor a siófoki 
országúton autója deportált pesti 
asszonyokkal taUálkozott. Muráit 
védőbev/éclére alább A Reggel 
két olvasója válaszol', hogy az 
„Bsszofacsorodott szív“ és a sió
foki találkozás kérdésében tisz
tázza az igazságot:

I.
Furc&ának találom Murátá Lili 

Parisban elhangzott előadását, 
amelyben az üldözöttek iránt ér
zett forró részvétéről óhajt bi
zonyságot tenni. Jószívéről szabad
jon feljegyezni a következőket:

M:nt ismeretes, Muráti Lilit a 
Belvárosi Színház igazgatója, Her- , 
maun Richárd dr. indította el a ! 
síkor útján a Tűzmadárban. A da
rabban Beregi Oszkár volt a part
nere. Én Beregi Oszkár felesége, 
dr. Lázár Piroska intézetében ta
nítottam, aki Hermann Richard 
sógornője volt. így és innen isme
rem az egész családot. Amikor 
Hermann Rlcháxdot 1944 őszén a

Gestapo a Svábhegyre hurcolta, 
mindent e. követtem kiszabadítása 
érdekében. Írtam Murán Lilinek 
is, emlékeztetve, m ennyi hálával 
tartozik  H erm ann Richánlnak és 
r ra kénem, legyen seg ítség em re  
régi és hozzá m indig készséges 
igazgatójának kiszabadításában. A  
levelet Beregi Oszkár írta alá, aki 
ekkor szívtrombózísban feküdt a 
V/essel ényi-utcai szükség kórház
ban. M uráti L ili nem tett semmit 
H erm ann Richárd m egm en téséért, 
máig sem válaszolt, bár befolyá
sos német barátai révén módjában 
lett volna segíteni. Muráti hall
gatott! A ttó l az embertől, a k in ek  
sikereit, nevét és elismertetését 
köszönhette — közömbösen fordult 
el. Hát Muráti Lili ezekután ne 
mondja, hogy amikor a siófoki 
országúton meglátta a deportálta
kat, „összefacsarodott a szíve .. 
Hagyja a frázisokat, ne színész- 
kedjék tovább. Legyen ember, aki 
vállalja a sorsot.

Ha ás Irma, tanítónő
- II.

Dr. Gajdos Sándomé, a Fészek 
klub tisztviselőnője Muráti Lilivel
szemben így adja elő az országúti 
találkozást:

— Deportáltakat Ausztriába

i

!

sohasem vitüek a siófoki ország
úton, hanem a hegyeshalmi vagy 
soproni vonalon s Murátit való
színűleg elhagyta az emlékezőte
hetsége, amikor Siófokról beszélt 
Muráti csakugyan találkozott ve
lünk, Szöny és Komárom között, 
tehát a hegyeshalmi országúton. 
Rongyosan, kiéhezetten, meggyö
történ hajszoltak bennünket Becs 
felé, mikor hirtelen feltűnt az úton 
egy elegáns autó. A kocsinak las
sítani kellett s ekkor láttuk, hogy 
a volánnál Vaszary János ül, mel
lette Muráti Lili. Sokan személye
sen is ismertük s furcsa érzés 
volt ez a váratlan találkozás. 
Mindnyájunlcat nagy izgalom fo
gott el. Muráti kihajolt a kocsi
ból, sötétvörös körmei virítottak, 
karján és nyakán ékszerek. Bizo
nyára lelki szükségletének érezte, 
hogy megszólaljon s nekünk, ron
gyosoknak, szórólszóra ezeket 
mondotta: „PA, pú, a Semmeringre 
mennek a hölgyek vikendezni? Jó 
mutatást!1* Amikor a kocsija to
vább haladt, még egyszer vissza
nézett. Nevetett! A hegyeshalmi 
útról szerencsésen visszakerültem, 
de hazatért még nyolc ismerősöm 
is, akik ennek a jelenetnek szem- 
és fültanui voltak. Ez találkozá
sunk hiteles története.

— Amerikai körútra indul as 
Egyetemi Énekkar. A Budapesti 
Egyetemi Énekkarok, amelyek már 
emlékezetes sikerrel szerepeltek 
Amerikában, most újból meghívást 
kaptak az Egyesült Államokba. 
Körútjukra valószínűleg október 
folyamán kerül sor.
^pjuma j  u o u n v u M M A s  r, : *  :  vt-jísznis. t j t í

llj angol iilmproMció !
S ó ié  bűnök , v e rő fé n y e s  v 

szerelem , a  K özelkelet j 
! exoükuma o: y izgalmai !

film ben  !
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Helyreállt a Szent István-körút környékének
közbiztonsága:

eflogták a Rothermere-utcai banda négy hiányzó tagját
Az alvilágban lassan legendás 

hírre tett szert a Rothermere-utea 
2. alatti romház, amelyben

egy vakmerő banda valóságos 
gengszternél] ót rendezett be.

Mióta a rendőrség a múlt héten 
rajtaütött a társaság egy részén, 
a háztömböt nap mint nap átraz- 
ziázták, de szombat reggelig újabb 
nyomot nem találtak. Szombat este 
egy megfigyelőnek kiküldött de
tektív

a romhás Sxalay-utcai oldalán 
egy téglakupae alól vékony 
füstcsíkot látott fölszivárognl.

Értesítette a razzi ázó csoportot, 
amely mindenekelőtt lejáratot ke
reseti a pincébe. Hosszas keresés 
után felfedeztek

amelynek falain petróleumlámpák 
világítottak. A raktárban sok ruha
darabot, cipőt u egyéb vetkozteté- 
aekből származó értéket találtak, 
míg egy oldalhelyiségben élelmi
szer, petróleum, fegyverek és töl
tények voltak felhalmozva.

Több kiló cukor, zsír, több 
mázsa liszt és burgonya

bizonyítja, hogy a banditák nehéz 
napokra is felkészültek. Az elfogott 
bandatagokat a rendőrségre vitték,

ahol megkezdték kihallgatásukat, 
amelynél nagy nehézséget okozott, 
hogy

a legkülönbözőbb neveket 
mondják be z így személyazo
nosságukat még nem sikerült 

megállapítani.
Az V. kerület és a bűnügyi osztály 
detektívjei ezzel a sikerült rajta
ütéssel végre helyreállították a 
parlament és a Szent István város 
környékének közbiztonságát.

ügyesen álcázott légós vész
kijáratot, amelyen keresztül a 
detektívek csőretöltött pisz
tollyal, minden eshetőségre fel- 

készülten ereszkedtek le.
A pincében egy éppen „pihenő** 
négytagú bandát találtak. A rablók
nál! meglepetésükben ellenállni 
sem volt idejük. A négy egymásba 
kapcsolódó helyiségből álló óvó
hely teljes kényelemmel volt be
rendezve

az ostrom alatt ttss-zerabolt bú
torok, rokamiék — sőt egy jég
szekrény is — valósággal lakás
jellegét adták a rablótanyának,

A Karagyorgyevlcseket megfosztották 
a jugoszláv állampolgárságtól 

és minden vagyonuktól
Belgrádi jelentés .szerint a jugoszláv nemzetgyűlés elnöksége szom

baton Jugoszlávia volt királyát, a 23 éves Karagyorgyevics Pétert, fele
ségét és Sándor fiát, h király két testvérét, Tomiszláv és Andre] herce
get, édesanyjukat, Máriát, volt román hercegnőt, továbbá Pál volt 
régensherceget, ennek feleségét, Olgát és Sándor, Mik'.ós és Erzsébet 
nevű gyermekeit megfosztotta jugoszláv állampolgárságuktól és elko
bozta Jugoszláviában lévő minden vagyonukat. Ezzel a törvényhozási 
aktussal befejeződött az a harc, amelyet az új Jugoszlávia a háború 
harmadik esztendejétől kezdve a%volt királyi család ellen folytatott. 
A Karagyorgyevlcsek kivétel nélkül külföldön tartózkodnak. Pál herce
get még 1941 áprilisában családjával együtt az afrikai Kéniába szám
űzték az angolok, a királyi család többi tagjai még a német betörés 
előtt Szalonikin keresztül elhagyták Jugoszláviát és azóta Angliában 
élnek. Péter exkirály felesége egyébként görög hercegnő.

r w *  a h\*M

B e t e l i  sperett-estsk a
VICTORIA 4 S  V I

Béradó Vi&egrádon
a Duha partjára né*fl, Bülamon-torony 

közelében, erdővel körülvett

«SIZÍO
M A R . X -  ( B E R L I N I )  T E R  5.

.„•.•Umölosös és zöldséges kerttel. íirdpk- 
ittdé# „PenMrr jeligére kiadóba kérünk.

Kompóti Györgyi
a rádióból kö/i-niort, otőadó 

művésznő ónokol
vtpmm8ns£+

ki sérv’.
GoriLahatos

és /on© It ara
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A KOKSz volt és marad
a kiskereskedők érdeképviselete

Éles tiltakozások az egységbontok ellen
À TEKOSz nevű textilkiskereske- 

döi egyesület nagygyűlésen jelen
tette be, hogy

új kiskereskedői szervezetet
alakít s a sajtó egy részét is elárasz
tották olyan hírekkel, mintha sike
rült volna a K O K Sz m ögé töm örült 
kiskereskedelem  egységes frontját 
m egtörni s több k iskereskedői eg y e 
sület és m integy 30.000 k iskeres
kedő  máris elhagyta volna a KO KSz  
kereteit.

dr. Varannai Aurél,
a KOKSz igazgató-főtitkára a követ
kezőket mondotta A R eggelnek :

— 30.000 kiskereskedő kiválása 
a KOKSz „ól épp olyan légből 
kapott, mint az a hír, hogy a 
KOKSz-hoz tartozó kiskereskedői 
egyesületek csatlakoztak volna a 
TEKOSz-hoz. Megállapíthatom, 
hogy

a TEKOSz mozgalmához eddig 
a KOKSz keretébe tartozó 
egyetlen kiskereskedői szakma 

sem csatlakozott.
Ezre -annál kévésbbé van okuk, 
mert tisztában vannak azzal, hogy 
a TEKOSz, eddigi működése alatt, 
nem a kiskereskedelem, általános 
érdekeit képviselte, hanem tagjai 
*zűk körének igyekezett kiváltsá
gos előnyöket szerezni.

Amikor a KOKSz sík rászállt 
az álszövetkezetek ellen, a 

TEKOSz nem volt sehol!
Néhány nappal ezelőtt pedig, 
amikor a KOKSz a bélésáruelosz- 
tás kötöttségének megszüntetését 
» a nagykoniekciósok és az 1POK 
kontingensének eltörlését köve
telte, hogy így a gyárak a kiske- 
reskedelem útján juttassák piacra 
az árut,

a TEKOSz szembefordult ezzel
a javaslattal és ragaszkodott a 

kötött-forgalomhoz,
ebban a reményben, hogy ez a 
maga számára is egy előnyös kon
tingens kihasítását teszi lehetővé.

— A KOKSz szeme előtt csak a 
kereskedelem egységétiek fenntar
tása lebeg és ezért tárgyalásokat 
folytatott a TEKOSz-al is. Ezek

a tárgyalások nem elvi síkon 
akadtak meg, hanem a TEKOSz 
túlzott és  mértéktelen személyi

követelésein.
Ezt jól tudják már a kiskereske
dők is, akik fővárosi és vidéki 
egyesületeik részéről zárt sorok
ban vonultak fel az elmúlt napok
ban, hogy a KOKSz-ot ragaszko
dásukról biztosítsák és felhábo
rodva visszautasítsák a TEKOSz- 
no.k azt a kísérletét, amely a ke
reskedelem egységét akarja meg
bontani. Az avatatlanok előtt a 
TEKOSz elnöke elérhet „bomba
olcsó" sikereket, de

az a kiskereskedelem, amely 
előtt most már világos, milyen 
veszedelmes játékot folytattak 
egyesek az ő rovására, szilár
dan áll szemben minden egy

ségbontó kísérlettel.

— Az a közel 60.000 főt szám
láló kereskedelem, amely a KOKSz

mögött áll, olyan erőt jelent, 
amely lehetővé teszi, hogy ne ér
tékeljük túl a szecessiós kísérlet 
jelentőségét. Bízunk abban, hogy 
előbb-utóbb a TEKOSz körül tö
mörült kereskedők is át fogják 
érezni, hogy minden kereskedő 
legnagyobb érdeke a kereskedői 
egység fenntartása.

Kormányrendelet a zsidóság 
üldözésének megbélyegzéséről 

és következményeinek enyhítéséről

Három kg kristálycukrot kao
a termelő száz kg cukorrépa után

A hivatalos lap vasárnapi száma
kormányrendeletet közöl

a cukorrépatermelés szabályozá
sáról.

A rendelet szerint a cukorgyárak 
kötelesek az 1947-es répatermési évre 
cukortermelési szerződést kötni 
mindazokkal a termelőkkel, akik 
1947-ben cukorrépatermelésre ' vállal
koznak.

A  termeléshez szükséges vető
magot a gyár bocsátja a termelő 

rendelkezésére.

A továbbiakban & rendelet kimond
ja, hogy cukorrépát másra mint cu
korgyárain való feldolgozás céljára 
a pénzügyminiszternek erre vonat
kozó külön engedélye nélkül felhasz
nálni tilos. Az 1947. évi termésű cu
korrépa átvételi ára fejében

a cukorgyár köteles minden át
adott 100 kg cukorrépa után 3 
kg csomagolatlan kristálycukrot

a term előnek  a cukorgyár telepén  
kiszolgáltatni.

Fát, rotádóspapM
más

Au szír iáiéi

Kormányrendelet jelent meg a hi
vatalos lap vasárnapi számában

a magyar zsidóságot ért üldözés 
megbélyegzéséről és következmé

nyeinek enyhítéséről.
Az 1946. évi X X V . törvényvikk által 
létesített Országos Zsidó H elyre- 
állítási Alap  elnökének és elnök- 
helyettesének megválasztása érdeké
ben a M agyar Izraeliták Országos 
Irodája  és az Autonóm  O rthodox Iz
raelita Iroda  tizenöt napon belül kö
zös beadványban kötetes javaslatot 
terjeszteni a miniszterelnök elé.

Ha a két iroda nem tud megál- 
lapod'; jutni a k'jievezcndök 
személye vonatkozólag, az el
nöki tisztségre az Izraeliták Or
szágos Irodája, az elnökhelyet
tesi tisztségre pedig az Orthodox 

Iroda t«sz javaslatot.
Az elnök és elnökhelyettes kineve
zése után nyolc napon belül a két 
iroda ugyancsak közös beadványban  
bejelenti a miniszterelnöknek annak 
a huszonnégy szem élyn ek  a n evét és 
foglalkozását, akiket az irodák a m eg
alakítandó intézőbizottság tagjaiul 
akarnak kineveztetn i.

Ha a két iroda nem tud megálla
podásra jutni, akkor az Izmaeliták 
Oiuzágos Irodája tizenhat, az 
Orthodox Iroda pedig nyolc sze

mélyt jelöl ki.
A fentemMtett nyolc napon belti! e 
M agyar Szent K ereszt Egyesület

részesül, az intézőbízottsági tagok 
azonban jelenliéti díjat kapnak.

A segítségre utalt személyek illető
leg intézmények támogatásánál —, 
mondja tovább a rendelet — elsősor
ban azok ráutaltságénak foka irány
adó. Egyébként

figyelemmel kell enni arra, hogy
a zsidó származásúak címein ül
dözött keresztényvahású szemé
lyek, valamint az ily személyek 
javára szolgáló intézmények ez 
évenként kiosztásra kerülő segé
lyekben legalább cg.vötödrész ere

jéig reszeoüljeuck.

A Helyreállítási Alapban az állam
kincstár Is képviselteti magát és ha 
vita merül fel abban a kérdésben, 
hogy valam ely hagyaték a« államot 
illeti-e  m eg vagy pedig cm alapot, 
akkor erről egy

háromtagú bizottság

dönt, amelynek elnökét a Közigaz
gatási Bíróság elnöke jelöli ki. Ez a 
bizottság harm inc napon belül köte
les határozatot hozni.

c y ----  -----------------  ---------- -------------  — n  ------  _ «  --------------

nyolc, a magyar evangéliumi egyhá- j nyen felismerhető jellel inegje 
zak ,,J6 Pásztor“ misszió-alapítványa mindazokat a fizetett cikkeket, 1 
nftrlip né?v személvt hoz a miniszter- münikeket. híreket, amelyek ne

Bées, március 9.
(A Reggel bécsi tudósítójától.) A

részről a kom
penzáció még nem történhetett

magyar-osztrák gazdasági tárgyaié- meS teljes mértékben, aminek az 
sok befejezésére Bécsbe érkezett ! 851 °*ca> hogy
magyar bizottságot rendkívüli szívé
lyességgel fogadták. A decemberi 
tanácskozásokon kötött megállapodá
sokat most végleges formába öntik 
és ezeken az előzetes megállapodá
sokon túl is fognak menni. Magyar 
részről

Szilágyi Mihály miniszteri taná
csos,

osztrák részről Gruber miniszter ve
zeti a megbeszélést. A magyar bi
zottság vezetője A R eggel bécsi 
munkatársának a következőket mon
dotta:

Ausztria nehéz helyzetében

a közlekedési viszonyok köz
ismerten igen nehezek. Fát, 
rotációs papírt és sok más árut 
fogunk még kapni Ausztriából.
— Kölcsönösen megállapodtunk 

abban, hogy az 1938-as értékalap
ról letérünk és dollárban számo
lunk. Erről azonban nem lehet 
békebeli elképzelésben beszélni, 
mert

ft dollár nu vásárlóértékben 
nem azonos az 1938-as dollár

ral.

pedig négy személyt hoz a miniszter 
elnöknek javaslatba, ugyancsak az 
Intézőbizottság tagjává való kineve
zésre. A Zsidó Helyreállítási Alapot 
a hatóságokkal szemben az elnök 
képviseli.

Az intézőbizottság elnöke és el
nökhelyettese tisztclctdfjban nem

ffe^ ehni biirôsé^âinak
h a S é r o x a t s i i

A Magyar Újságírók Országos Szö
vetségének fegyelmi bírósága hali- 
rozatot hozott, amely szerint minden 
magyar újság köteles a jövőben köny- 

" ,. — ~ megjelölni
ko in

neni a
hirdetések cKső pillantásra közismert 
formájában jelennek meg. Fegyelmi 
bíróság elé kerül az az újságíró, aki 
a hirlapírást iizlictszcrzéssel köti ösz- 
sze, üzleti tárgyalásokat folytat és a 
kiadóhivatali üzletek ügykörébe eső 
ügyletekkel foglalkozik. A fenti hatá
rozatok jogerőre emelkedtek.

A  H e g g e l  ̂|J ■ **9 fy
jwawrurTT. avt. m

_ ___ _______  További kompenzációikról
különösen figyelemreméltó az az i gyalunk. Magyarország 
előzékenység, amellyel az osztrák 
bizottság tagjai nemcsak ragasz
kodnak a decemberben kötött 
megállapodáshoz, de azokon mész- 
sze túl is mennek.

Magyarország mindenesetre 
teljesítette azt, amit vállalt,

már Ausztriába érkezett Magyar- 
országról 800 vágón nyúl és 100 
vágón bab szállítása most van fő

im tár
olaja*

V  eV»» h é t f ő i  filg rae logadásso ls Copyright by

éAe^fons^ám n. A  film címe és főszereplője Az. e,óadá8ok kezdete telefonszáma 1 J Vasárnap Héfckozna

3, 8. t
3, 146. Mi «tél drága völgyünk Vis 12, Vi,2, VA, % 6, 8 3/<2 u! 4 

?an, a 2 bűvészinast, %4, % G, %8 y.<j u,8 ’
zugság, B. Davis .11, Mí4, VjG, M-0 Mi4, V26, Mj8

Amerikai filmek
ADY Ai •al a vihar, P. Goddard • 3, 5, 7
BUDAI VIGADÓ Lady Hamilton, V. Leigh . %6, \i>49 %6. &
CAPITOL Hová le t té l ................  ‘ "
Ci t y  128-129 Stan és Pan,
fiORSO Nagy hazugság, --------- ,aVf ,
CORVIN 339—933 Stan és Pan, a 2 bűvészinas 11, 2, 4, tí, 8 4 6 «

E^ it  Arat a vihar, P. Goddard . %2, %4. Von il* 1/ /  v  ,
ORUM 189—707 Mrs. Minniver, W. Pidgeon y212 3 Vitf e 2 ™

ÍOSSUTH 127-224 A szerető kél arc», . . . . .  2 , 4 ,  « . 8  « ,

FHÖNIX Quadalcanal ......................  1 1 , 1 ^  í Ï l í  i Ï 8' ? 11,
PALACE 222—426 A szerető két a rca .............11, 1, a, 8 7 311 ’ /  *’ ?' I
HAVOY Tornedótámadés........... .. U.o iaa \j * \/ « . H
BTUDIO
VESTÁ Vasöklü kormányos és Ré

mület az alvilágban . . . »iot 12, 2. 4. $ H

magvalcat, gyümölcsöt és zöldséget 
szállítana, ezért fűrészelt fenyőt, 
tenyészállatokat kapnánk. Nagy 
erőfeszítéssel igyekszünk megküz
deni minden nehézséggel

Megbeszélések folynak a két 
országban fellépő állatbeteg
ségek terjedésének megakadá

lyozására is.

A gazdasági tárgya Lásokkal pár
huzamosan magyar és osztrák ille
tékesek most egyébként a kis- 
határszéli forgalom, valamint a 
vám jövedéki kihágások elleni köl
csönös védekezés kérdésével is 
foglalkoznak.

^•v a á C i C t U  d l  L d  « • » • • •  1 1 ,  X, J .  ü  7  9  ( Y 1 n  r  r*

Torpedótámadás................... Mi2, %4, M-C M.8 u 0 ■ léi ,,
Végre egy jó házasság . . . u , y ,2 u.4 j - n ú .  á4:
Vasöklü kormányos és Ré- ^  %6. Mi8

ÁTRIUM
Angol film

15-én nyit a ,.Teherán" c. 
filmmel

1^ 12, 2, 4. 6, 8

8, M18, 6
Francia filmek

d e v m S a 423' 901 Szerelmek városa, Arletti . 3, y36, 8 

\.C A LA 12» .BO Arull *■ % '

Internálással
büntette egy 1945-ben kelt rende
let azokat a kereskedőket, akik ki
hágást követtek el azzal, mert el
mulasztották a kirakati ár feltün
tetését. vagy nem az üzletük kö
rébe tartozó áruval kereskedtek. 
A forint stabilitása feleslegessé 
teszi az olyan rendeletet, amely a 
kereskedőt kihágásért internálás
sal bünteti. A Kereskedelmi- és 

( Iparkamara ezért felirattal fordult 
1 a kormányhoz, amelyben kéri, 
hogy ezt az idejét múlt rendeletet 
vonja vissza.

„M é ltányta lan  az FTC k ire k e sz té se  a fu fba 'lsport
leg fő b b  irá n y ítá sű b é í"

mondott köszönetét é.s tett fogad ü-A Kér one városi Torna Club most 
tartotta 4R-ik tisztújító közgyűlését.
A Himnusz hangjai után Nádn.i A dolf 
ügyvezető ismertette az FTC  erőfe
szítéseit. Keserűen állapította meg, 
hogy az MLSz •m ostohagyerm ekként 
kezeli az F T C -t! Még mindig 
aszerint osztják ki a tisztségeket, 
hogy Mi milj/en politikai pártnak a 
tagja.

Az FTC akkor la demokratikus 
volt, mikor az nem volt divata

Méltánytalan, hogy az FTC-t k ire
kesztik a fu tballsporl legfőbb irányí
tásából! A költségvetés tárgyalása 
során kiderült, hogy az elmúlt 
idényben több mint n egyven ezer  fo 
rintot juttatott az FTC az MLSz- 
nelc szövetségi részesedés címén. »S'á- 
rosi G yörgy  főtitkári beszámolója 
után egyhangú lelkesedéssel válasz
tották meg a tisztikart. Az elnöki 
széket most sem töltötték be. ügy
vezető elnök Nádas A dolf, főtitkár 
Sárosi G yörgy  dr., föpénzláros Hajós 
József lett. Verettel tüntették ki Hu- 
jós Józsefet, Brunner Nándori, Séda 
Józsefet, Sárosi G yörgyöt, Szered i 
Istvánt és Ungvári Gyulát. A meg- 
választottak nevében lu zeka s Dezső danigócsapal kapusa lesz.

mat, hogy azt
az utat, amelyet az FTC ősök k i-

jc ’.Uíiek,
töretlen  hittel fog já k  köveim . —

— Az einbersport-tüíalizaíőrrcl kap
csolatosan szombaton az a hír terjedt 
ef, hogy még sem valósítják meg. A 
Reggel Mező Ferenc dr.-núl, a kultusz, 
minisztérium testnevelési osztályának 
vezetőjénél érdeklődőit az ügy állá
sáról. „Mi javasoljuk a pénzügymi
nisztériumnak — mondotta — , de 
o Ily an megszorításokkal, ami lyek ki
zárják, illetve a legkisebbre szőri iák 
a csalás lehetőségét. Ta,Ilin nem is he
lyes az elnevezés, a totalizator-szó 
helyett inkább tippversenyt monda
né k . . .  Hogy ki Itesz a vállalkozó, 
közület va; y magánosok, erre vonat
kozóiig még nem tuuVik nyilatkozni. 
Egyelőre csak koretrendclet jc m ik  
mcg.“

Fekete Ilona, az egyaránt kiváló 
atléta- és kosárlabdázó-versenyzőnő 
vi-'-szavonu*. Májusban féijhez r u é s  
vidékre költözik. Férje a peiccesi ab»

97.ABADSAO Orosz filmek
Népek ltélöszéke és Ifjúság 

R AP0 IL 099T «no ünnepe ............................ %8, %8
URANlÂL°n 6 Î 2  A Jégmezök lovatíJ«......... 2. «• 6> «UUANIA 136—888 Kzerareú hős ...................... 4, 8, 8

%4, %«, Yi2 
4, 6, 8 
4, 6. 8

t»’ VMPTA Olasz film
*■ ‘ ,olmi riedó, Abda Vally

termeüíiől !
ten. tokaji 
fajiiüfokat.
Literenként kimérve és Ízlésesen pa

lackozva állandóan kapható:
R.-né Szász Ilona tokaji szölöblrtokofi 

budapesti lerakatAnAl

VAU., Sxeatkhc^ykutca 4.' '*%

m

wmHBKBBmsm
csekély nvojnas hibás Anynyból, csinos kivitelben

Ft 39.80.— , 29.80.—

S  JSn I jo fák. I VII., Dam janich utca 8.
Telefon: 225 285.

Kivándorol
«I»» 9*

Okvetlcjn keresse fel

Magyar Mm  Cteiaar szátiító j/aui oizísiyá»
Bútorait elutazásáig beraktározzuk. — Vámkezelés. — Szőnyegjavilá iM

TELEFONHÍVÁSRA f e l k e r e s s ü k  és 
díjtalan felvilágosítással szolgálunk, 

v., Késs J ö/jrO C < V Jwgr adl) * utca 4t Telefon: m  564 W

«
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Reggeli levél
Emlékezés egy márciusi ifjúra

a ü e g î ï e i . F i u m e

1. HEVi f!LM2!RALATOX

«■
<- G
lu

Gyerekkoromban $ok négy- 
vennyolcas honvédet láttam, a 
legendás márciusi ifjak közül 
azonban csak nagysokúra is
m e r t e m  meg — egyetlen egyet. 
Pedig szívein és képzeletem teli 
volt velük, hiszen most sem 
mehetek el a Nemzeti Múzeum 
előtt anélkül, hogy a jeljárón 
olt ne lássam őket a „Talpra 
m a g y a r t “ szavaló Petőfi mö
gött. A sors kegyes volt hoz
zám’

— Pestre megyünk egy már
ciusi ifjúhoz! — szólt hozzám 
egyszer a nagyapám.

Az öröm lázában az sem ér
dekelt, hogy kicsoda. Éppen 
euj.,endő voit, hogy a márciusi 
ijjak egyikét láthatom. Nagy 
esemény volt ez kicsiny éle
temben s lelkem egyik ley jar
re b vagya teljesült, amikor 

mre tette kezét s megsbuo- 
a arcoma*. Ezen a taláiko- 
,ii kívül még háromszor 
cm, egyszer a Pannóniában, 

kii-.s~.er a Szikszayban. Az asz
ta j un ült mindig, olyan volt, 
Tii.nt a nagyapám és kortársai, 
de nem vidám, mint az akkori 
öi egek. És — ami meglepetés 
vök és egy kissé zavart is —  
nem hordod magyaros ruhát. 
Szürke cilindert, a Lajtán túl 
diVa'os gérokkot viselt és gom
bos cipellőt. Mosolytalan arca, 
zord nézése s a megkülön
böztető hódolat, amellyel kö
rülvették, mély hatást tett 
rám. Én addig csak kedé
lyes öregurat láttam, a már
ciusi ifjú pedig olyan volt, 
mint egy szobor. Ezt. otthon 
meg is mondottam, mire nagy
apám így válaszolt:

— Költő! — majd hozzátette: 
furcsa ember!

Én csak a márciusi ifjút lát
tam benne, a költőt akkor még 
nem ismertem, de most, ha a 
Kerepesi-temetőben járok s el
nézem Somló Sári szobormű- 
vét, élesen emlékszem vissza a 
bozontoshajú és bajusza furcsa 
emberben a költőre is: Vajda 
Jánosra. Kortársai szerint is 
különös férfiú volt. Gyulai Pál 
ahhoz a költőnemzedékhez szá
mította, amelyhez Lxsznyay, 
Zalár, Tóth Kálmán * Székely 
József tartozott. Igaz, azt is 
hozzátette Gyulai, hogy ami
lyen emelkedést mutat Csoko
nai, Kisfaludy, Berzsenyi után 
a magyar lírában Vörösmarty, 
Petőfi és Arany, éppen olyan 
süllyedést látunk hozzájuk vi- 
szoni/ítva Vajda Jánosék nem
zedékében, amely „már csak 
épig ónnak tűnik fel és pedig 
nam/on nevezetes törpülésseV*.

Csaknem négy évtized előtt 
Srhöpflin Aladár a Nyugat ha
sáb juin alaposan kiterítette 
Vajda Jánost. Verseiből Schöpf- 
Un szerint azt sem lehet meg
állapítani, hogy a költő „he- 
jyes, dombos vagy síkvidéki 
ember volt-e?" Erre aztán Pa- 
agyi Lajos válaszolt és sajnál
kozását fejezte ki, hogy a bí- 
ráló ilyen mérhetetlen zavarról 
esz tanúságot, amikor a vaáli 
Hdö köVőjéről ír. Különös a 
városi ember eszejárása: nem 
Srzi a természetet «3 neki hiába 
rta le Vajda száz és száz szín
ien a vadon hangulatát. Késő

öregkoráig szenvedélyes vadás 
volt ugyanis Vajda János és 
Cserszilvási Ákos néven va
dászkönyvet is irt. Ezen kér
dezett ki, mint kisfiút, volf-c 
fegyver a kezemben * milyen 
a medve, farkas, a róka?

—  A fővárosban ritkán járt 
társaságba az utolsó márciusi 
ifjú — beszélte róla Gara 
Jóska, a Mátyás Diák egykori 
szerkesztője — , de vadászbará
tainak, főleg a fejérmegyeiek
nek meghívását sokszor elfo
gadta s Kápolnásuyékről gya
log ment Sukorón ai a Cziráky- 
erdőn Lovasberénybe. Egyedül 
szereteti üldögélni, vagy na
gyon kisszámú társaságban. 
Pesten a Szikszay volt a ked
velt helye. A vidéki negyven- 
nyolcas bajtársakon kívül író
barátai voltak néha körülötte: 
Ábrányi Emil, Endrődi Sándor, 
Barf6k Lajos, Palágyi Lajos, 
Reviczky Gyula, Szana Tamás. 
Csak két íróval nem volt baj
társi viszonyban: Gyulai Pállal 
és Thaly Kálmánnal.

Amikor bemutattak neki, még 
javában tartotta magát a hír, 
hogy nemcsak tagja volt a 
márciusi ifjak társaságának, 
hanem egyenesen neki köszön
hető, hogy március 15-éből a 
nemzeti forradalom elindulásá
nak örökké emlékezetes napja 
lett. A 18 éves Vajda János 
uqyanis. akinek a legénytoll 
alig ütközött az álián, mikor 
a Pilvaxban egységes határoza
tot hozni az ifjúság nem tudott 
és az emberek már oszladozni 
kezdtek, bezárta az ajtót és 
egy vidéki barátjával, Boghy 
Józseffel eléje állt:

- • Addig nem mehet ki in
nen senki, amíg határozatot 
nem hozunk! — hirdette ki és 
a tizenkét pontot elfogadták . . .

Csak a századforduló idején 
eszmélt rá néhány modern író 
ás műbíráló Vajda János el- 
múlhatatlan nagyságára. Igno
tus. Színi Gyula, Pásztor Ár
pád (regényt írt róla), Krúdy 
Gyula, a Pető fi-Arany-korszak 
utáni emberöltő egyetlen költői 
lángeszének ítélték. Ady Endre 
vedig az „Uj Versek"-ben Így 
fogadja szent elődjének, lelke 
atyjának, nagy rokonának•
Hahó, ez itt a vaáli erdő’
Magyar árvaság. 
Mamtblank-sivárság,
Égi csoda és téli veszély.

Es néz reám 
A csontváz-isten, lelkemnek atyja. 
Néz és nevet.

S homlokomon simogat kezével 
A Montblank-ember,
En szent elődöm, nagy rokonom
S itt érezek
Egy szent kezet azóta mindig.
Egy szent-kezet 
A honmlokomon

1948 március Î5-től 1895 
március 9-ig 'tosszú volt az út. 
tele csalódással, magányosság
gal, mellőzéssel, keserűséggel * 
bozontos oroszlánfeje, mikor a 
halál végső megbékélésével le
hajtotta, fehér volt, mint a 
Mont Blanc csúcsa, amelynek 
jegét nem olvasztja fel a nap. 
Márciusi ifjú, honvéd, költő . . .  
Csodás életi Csodás kor! Szo
morú emlékezés . . .

H a r g i t a ?  I s t v á n

/ e O I U  m ai**: . u A - u .  »  r./tv*

||A jégmezők lovagja
fc» Hötkölternényí

Szerényebben művésznő,
szerényebben!...

Orosz
ország
törté
nél-'

lilének ■**» 7ÍWAV- *4̂
egyik ieggaiida.sabb korszakát eie- 

I veníti meg a iilm. A XIII. század 
jSztálingrádja. Novgorod véduirnéí
illlátjuk elszoruló szívvel. A német 
huúalc -— onmü sem uj a nap
alatt.! — éppen úgy gyilkolnak, 
g.vuj tógái nak, rabolnak, pusztíta
nak, kegyetlenkednek mint aho
gyan az elmúlt esztendőkben a. bő- H 
rünkön tapasztaltuk. Alexander 
Nyevszldj a hős, védi Novgorodot, 
az ő csapataink önfeláldozását, bá
torságát, az ő csatáinak félelmetes 
látomását idézi c ’énk Eisenseín, a 
rendező. A nagy orosz szabadság- 
hős alakját Nikoláj Cserkaszov ele
veníti meg: a legnagyobb filmszí
nészek egyike! (Royal Apollo)

U Ásrutó asszony
Flandria hőskora

Kj! a francia? 
film témában? 
és stílusban, 

mondani
valóban és 
tanu.’ságok-

ban testvére az orosz fűmnek, 
amelyről az imént szóltunk. A kiuzso- 
rúzott. rabigába görnycsztett f l a n -  
d r i a i  n c p  f ö l d a l a t t i  m o z 
g a l m á t ,  szívós ellenállását, bátor 
szabadságharcát varázsolja c’ lik. 
Őrá niai Vilmos kora ez, mikor a spa
nyolok börtönnel és máglyával), pal
lossal és korbáccsal! igázzák le a szar 
badságszeretö népeket s tartják bir
tokukban a flandriai gyarmatot. Egy 
szerelmes sszony árulja el a szabad- 
sághősök összeesküvését, fellobog a 
máglyát tíz, vértanuk vére festi vö
rösre a sóhajok földjét. . .  A film 
legjobb színésze a jólismcrt Pierre 
B k m c h a r d  és figyelemreméltó 
egy új színésznő, M a r i a  M a u b a n  
alakítása is. (S c a 1 a, O m n i a )

Az ezerarcú hős
A lengyel ellenállás 

rejtelmei

Igen, ez is 
egy sza
badság- 
szerető  
nép tra
gédiája!

____________________________' Vérszom
jas német hordák tapossák el e len
gyelek tizennyolcnapo® ellenállását, 
milliók pusztulnak el a lengyel nép 
nagy temetőiben:____Auschwitzban,
Treblinkán és Majdanekben. A nép 
gyermekei erdőkben, hidak aiatt, 
romházakban bujkálnak, de — irt
ják, pusztítják a gyűlölt ellenséget! 
Koloszovszki partizánvezér páratlan 
leleményessége, vakmerősége — en
nek az izgalmas filmnek a legfőbb 
tárgya. Fogásai, f Ifik ál, zseniális 
ügyessége: a zsarnokok, a gyilkosok, 
a rablók veszedelme! Az orosz 
színész, aki a lengyel szabadsághőst 
alakítja, rendkívüli tehetség. A neve: 
Dm okovszij. ,,Az ezerarcú hős“ iz
galmas. érdekes és nagyszabású film. 
(Uránia)

A két bűvészinas
Stan és Páni...

A préri réme és 
a száguHó lovas

Vadnyugat!. M

A sita lrendelék  t 181— 28a. 
S*c;nú&ion ro « fjo !io  nyitva.

CHEREMBEN Semmelwe’s-i2.
M I N D E N  E S T I

H A L C I I N E R
L E M  II U G H M

fpkéfláb
mesét 

hiába ke- 
! esnénk 

ebben a
__________  burleszk-
ben, de a*t hisszük, hogy amikor SUnt 
és Pant látjuk, «7. épkézláb mese feles
leges Isi Mósfélórálc tart. amíg két mó
kás alakból végül hindu bűvész lesz. Am 
e másfél óra alatt egy pillanatra sem 
szűnik a derültség, amely a két régi mu
lattató szabadalmazott közhelyeit klséii.
(Corvin, City)

Tóm
Tyler, 

a vad
nyugat 

száguldó 
lovasa, 

üldözője,
gonoszok rém e sok arcát mutatja 
m eg ebben a film m esében. Lovas- 
bravúrok, közismert cow boy-m utat- 
ványok egészítik ki a szokványos 
film et és — Hok-ao.y verekedés, csi- 
hi-puhi, ahogyan szokás és ahogyan  
illik azon a vadnyugaton, azmeniel 
mi a film ekről Ismerünk csupán! 
(Városi Színház)

2. A JÖVŐ HÉT
film esem ék yei

A lövő héten több angolnyelvű film 
Jelenik meg Budapesten, köztük .1 9 ,,T; hoif n", rni ti y a most újra meg- 

7 , vüó .Átrium" megnyitó-műsora. Lát
ni f<>, iult a „Yankee cJoodle"-t, de le
hetséges, hegy bemutatnák még egy 
angol nyelvű újdonságot Is. A „Fonim1 
svéd filmet ád elő.

ÜSíirgöséff] felelek levelére, mű
vésznő, minden wegneri pátosz
néikül, csupán a rideg tényekre 
szorítkozva, ön  engem elfogult
nak, sőt ellenséges érzületűnek 
mond, mivelhogy nem voltam el
ragadtatva egyik aJakítÓKától. 
Kénytelen vagyok figyel raeztetai 
arra. hogy amikor el voltam ra
gadtatva az alakításától, — soha
sem tartóit elfogultnak! Csak 
most, amikor nem voltam elra- 
gadúiU a. Az ön művészetét hu/.a- 
mou.zo ic!c. kény üeienck voltunk 
— mikén'; a „Taanháuse bon" 
énekli a thüringiai őrgróf — 
fájva nélkülözni operaszínpadun
kon, ama egyszerű okbűi, hogy Ön 
a kígyóbüvölö németek blöff sike
rei tői megszédülve, elvesztette hi
tei az emberiesség és az igazság 
győzedeimében » lángoló szemmel 
dicsőítette az emberiség ősellensé
geit, akik meggyalázták és meg
rohanták, le igaz lék és kirabolták 
az ön  magyar hazáját. Mivel ke
resztény vagyok és így* megbocsá
tok, azonfelül hiszek a demokrá
ciában is, ma már nem teszek 
ezért önnek szemrehányást, ked
ves Művésznő! A demokrácia önt 
egy ideig hallgatásra ítélte. Ez az 
idő letelt és ha tiszteljük a de
mokráciát, nincs jogunk annak 
ítéleteit felülbírálni Ne vegye 
azonban rossz néven, ha arra fi
gyelmeztetem: ne viselkedjék ilyen 
kihívó módon! Aki úgy lelkese-

;

t tv

deli a nácihordák győzelméért, 
akinek a szeme annyira csillogott, 
mikor Hitler nevét rebegte, aki a 
házában is oly szívesen látta a 
világtörténelem legszömyübb söp- 
re< év é t, — az adjon hálát, amiért 
ismét énekelhet az Operaház szín
padom, viselkedjék szerényen és 
főként ue követelje magának a 
kiüli ká'/i-f elüli sén előjogait. No 
menjen át ofíenzivába azokkal 
szemben, akik meggyőződésükért 
és gerinces magyarságukért üldö
zött vadként oújdostak erdőn-me- 
zön, mialatt Ön — teát töltött a 
a gyilkosok csészéjébe! Ha önnek 
e magatartásáért nem esett na-r 
gyobb bántódása és ma ismét el
foglalhatja régi pozícióját a mű
vészet területén, ez kivételes sze
rencse. Adjon élte hálát Istennek 
és köszönje meg a demokráciának. 
De azt semmiesetre sem jelent
heti, hogy’’ joga lenne kihívóan vi
selkedni azokkal szemben, akik
nek a türelméből érheti csupán 
önt ez a szerencse! Aki a szín
padra kiáll és énekel, azt megbí
rálják és neki tűrnie kell a bírá
latot. Még annak is tűrme kell, 
aki olyan kivételes egyéniség, hogy 
nevetni, örülni, tündökölni tudott, 
mialatt hazája földén a népesség 
egyik fele a fogát csikorgatta, a 
másik fele pedig gyötrelemben 
pusztult el.

Fogadja egyébként tiszteletemet;
Balassa Imre

Vasárnap este nyílik meg „Az ember tragédiájáé
val a Független Ifjúság Színháza

Vasárnap este új színház nyitja 
meg kapuit Budapesten: a Független  
Ifjúság Színháza. A fiatalok építet
ték fel: fillérekből, téglánként. De 
nern azért, hogy „színházasdit" ját
szanak benne. A szombati .sajtóbe
mutatón bebizonyították, hogy igenis 
„színházat“ építettek és a közönség 
nern fog c-salatkozni bennük. Az iga
zat megvallva féltünk, amikor elő
adás előtt megláttuk a (kicsiny k?-- 
maraszínpadot. Hogyan érvényesül 
majd ,,Az ember tragédiája" ebben 
b szokatlan díszletezésben, ahol a 
néző képzeletét semmi sem támogat
ja? . . .  És a mű érvényesült! Madách 
örök mondanivalói — ledobva ma
gukról a revü fényes á’ rcát, a gon
dolat tisztult fényében szólaltak 
meg, hogy őszinte elmélyedést mu
tató tolmácsolásban fogadhassuk 
őket lelkűnkbe. A bemutató nagy 
sikere elsősorban Rodriguez Endre, 
a rendező gondos munkájának ered
ménye. Kaszás Luciferje átélt alakí
tás, Tallós rabszolgája oly megrázó, 
hogy ezért külön elismerést érde
mel, Benedek Éva Évája bájos, mér 
tékletes és egyszerű, Noszty László 
Ádámjfi viszont tulpatétfkus még 
Simon több epizódszerepel alakított 
figyelmetkeltő tehetséggel. De a töb
biek, Homolya Krisztina, Dánfalvi 
Katalin, Csanády Tamás. Németh  
István, Göncz István  mind-mind

*zep, az együttes példás munká
jába ülő alakítást nyújtottak. Tehet
ségesek és fiatalok és valamit bebi
zonyítottak, amit nem akartunk el
hinni eddig: nem alaptőke kell első
sorban a jó színházhoz!

Sx. K.

Pant a lőne és Smeraidina 
megelevenedése a színpadán

A z  olasz komédia közismert tarka 
és mulatságos figurái, Fantalone, 
Brighella, Smeraidina és Tuffaldino 
perdültek a Madách Színház színpa
dára, ahol Goldoni ellenállhatatlan 
vígjátékát., a „Két úr szolgája“-t au
lák elő a Színművészeti Akadémia 
fiataljai. Az előadás stílusos volt, a 
Commedía dell’arte patakzó vidám
sága és ötletesség'e csapott ki játé
kukból, mint a pezsgő habja a telt 
pohárból. Az előadás hibátlan stílu
sáért a rendező tanárt, Both Bélát 
dicsérjük, a szép díszletet Katona  
F erenc  rendezöképzős növendékek 
tervezte, az együttesből pedig Hindi 
Sándor, L engyel János, Pálfálvy Éva, 
Ganix József, Árva János, Pádun Il
dikó, h ike László, Rákosi Mária és  
V elencey  István  IV. éve» növendékek 
nevét említjük első sorban. Friss te
hetségeket láttunk, akik — amint ez 
az előadás mutatjá! — jó mesterkéz- 

i ben vannak. í

Műsortemetés 0 Vörös Malomban
Kedden mutatják be az új revüt

Vasárnap és hétfőn este játsszák 
utoljára a Vörös Malomban  az óriási 
sikerű „Utazás a nő körül“  című 
revüszatirát. Hétfő este hagyományos 
műsort em elés lasz a Moulin Rangé
ban. A színészek, táncosnők és zené

szek már készülődnek a tréfálko
zásra.

Kedden este mutatja be Ehrenthal 
Teddy revüpalotája a „B orúra deríi“  
című új nagyszabású revüjét, amely
nek sok érdekes meglepetése lesz. (X)

1/ i>< . . . v, 1 h ïïX M k ï"^  
r i ú á m u k  u , 1 3 ,  13»
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Gyanúsítások, keserűségek ellen, 
egyetlenegy oltalmunk van: saját 
lelkiismeretűnkben. Ha lelkiismere
tűnkben meg- vagyunk nyugodva és 
meg vagyunk győzői vé arról, hogy 
az, amit mi «karun'4, a haza javára 
célszerű, sőt szükséges; ha meg vá
gyónk győződve, hogy a haza javán 
kívül semmi már; indokok nem ve
zettek bennünket, ez a legerősebb 
páncél minden gyanúsítás, minden 
rágalom, minden keserűség ellen.

D e á k  F er  e n c

MAGYARORSZÁG A MÁR MEG
ADOTT FÉLMILLIÓ FONT STER
LINGEN TÚLMENŐ KÖLCSÖNT 
KAPHAT ANGLIÁTÓL, írja a 
„ M anchester Guardian". Ez azon
ban attól függ, hogy a magyar kor
mány a most megadott kölcsönt 
hogyan hasznosítja.

*
MIKOR LESZNEK SZAK ASZ

JEGYEK AZ AUTÓBUSZON? - -  
kérdezte a múlt héten a Notesz. 
Most Szem ere János, a Beszkárt 
vezérigazgatója a kérdésre bizta
tóan válaszol: „A z üggyel állan
dóan foglalkozunk, n bevezetéssel 
azonban m ég várnunk kell, mert 
kevés a kocsi s a férőhelyekről a 
távoli pontokra utazókat szoríta
nák ki a szakaszjegyes utasok. Az 
új kocsik beállítása egész tarifa
rendszerünk átdolgozásával jár, 
addig türelm et kell kertiünk. Mi 
magunk is erősen autobuszpártiak  
vagyunk s az a célunk, hogy az 
a ’dob aszok sokkai nagyobb m ér
tékben v eg yen ek  részt a forgalom  
lebonyolításában, mint a háború  
előtt. Ezzel kapcsolatban közölhe
tem, hogy a budakeszi, járatot ' 
m ihelyt a lejtős útvonalon a fagy  
felenged , azonnal m egindítjuk, az 
az 5-ös járatot is m eghosszabbít
juk a H adapród-vtcálól az O k to 
gon -térig  s az 5-ös a jöv őb en  nem  
a 12-es  útvonalán közleked ik  majd, 
hanem a régi irányban, a Bat- 
thyány-utcán keresztül. Arra kér
jük a közönséget, hogy bízzék jó 
szándékunkban, mert minden 
erőnkkel azon vagyunk, hogy Bu
dapest forgalmát a lehetőséghez 
képest gyorsan  javítsuk meg".

fl

óréit* Salon, Vörösmarty-tér 3., 
csütörtökön, 13-án mutatja be tavaszi 
és nyári kollekcióját.

•tt
ÖT DOLLÁRT és egy megható 

levelet hozott a posta R ózsahegyi 
Kálmánnak, a messze Amerikából. 
Jávor Pál küldte azzal, hogy « Dit- 
■roitban lakó K ö te les -n öv érek  bíz
ták rá a levelet; és a dollárokat: 
küldené el ö Rózsahegyinek, a 
magyar hazába! Rózsahegyi hu

szonegy évvel ezelőtt hat hónapig 
játszott Amerikában, magyarul, 
messzeszakadt magyaroknak. A 
Köteles-nővérek azóta sem felej
tették el a nagy művészt és most 
ilyen megható módon emlékeznek 
meg róla.

a R e g c e l
Rögeszméink gyakran vétkesebbé 

tesz.-’.ék berniünket G  svereiicuélle" 
uehhé másokat, mint bűneink.

K t ni é n y 1. s i g nt u 11 d
w

IZGALMAS HÎR cikázott végig 
vasárnap az úszás híveinek sere- 
g-a : « lélen agy m egrongálódok a . 
margitszigeti fedetiuszoáa, nagy 
nyár derekáig aligha lehel hasz
nálni! A csövek szétfagytak és baj 
van, sajnos, a tetőzettel i s . .  . Az 
úszív-zövetsém os' vizsgálóbizott- 
&,’<• Ti küldött ki ebben a kellemet

Mlnt a hópehel;*. melyet a vész 
feLrajJoü: úgy emeli» eiLick nagy 
politikai izgatottság pillanatában 
néha olyanok, kik arra hivatva nin
csenek. I>e »>v ijedjünk meg azért: 
nem csak ‘ ergetog után, de még 
aHtta is. az. mi cgv ideig csillogva 
fe'vu lcb».,xtt, sd o  cscm.esen száll 
le helyére, hogy remlcketcse sze
rint a sárral vegyüljön.

len ügyben . . .
W

Eötvös József
w

A 91 ÉVES SHAW egyévi munka 
után befejezte új színm űvét. Mi
kor megkérdezték tőle, miért tar
tott a darab megírása olyan sokáig, 
azt felelte: „A:, én koromban, a 
gondolatok csak igen lassan tá
madnak, Örülni kell, hogy még 
egyáltalán tudok gondolkozni*'.
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KARQLY ROMÁN KIRÁLYT  
Tr urnán elnök a békeszersződés 
ratifikálása után magas amerikai 
érdemrenddel, a Legion o f M erit- 
tel fogja kitüntetni a szövetsége
sek ügyének tett szolgálatai elis
meréséül.

NEM JUTOK BE A M OZIBA! —  
írja Radocsay D énes Róm ából a 
Notesznek. — Az előcsarnokokban 
hatalmas tömeg torlaszolja el az 
utat, a kifüggesztett legújabb lab
darugó ered m én yeket figyelik  és 
tárgyalják  heves temperamentum
mal. Tovább megyek a a sarkon 
ugyanez a tömeg fogad. Betérek 
a szomszédos bárba, a falon  ism ét 
a bajnoki állás tabellája. Csóva- 
lom a fejemet ezen a nagy sport- 
szereteten, azután valaki megma
gyarázza. Ez a Sírul, a legdivato
sabb já ték  — lényege előre elta 
lálni az újabb ford,ülők után a. csa
patok állását. Hetente csak 30 lí
rába kerül s több milliót is lehet 
nyerni rajta! Majd minden olasz 
játssza, sokkal népszerűbb a so rs-, 
játéknál s ami a legfontosabb: f ő 
bevételi forrása az államhoz tartás
nak.

MAURICE CHE VALIÉRT nagy 
örömmel üdvözölték Londonban, 
ahová <: bélen megérkezel!. Che
val 1er mort ötvenöt éves, kissé 
m egőszült, kissé meghízott, de a 
m osolya s a hangja a régi. Most 
fejezett be egy René Clair filmet, 
amelynek ..Hallgatni arany" a 
címe, s amelyben egy kedves öreg 
urat játszik. „A régi Chevalier el 
múlt, régi filmjeimet röstelkedés 
nélkül nem is tudom lűini!" — 
mondotta mosolyogva a nagy szí
nész

I
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Tartós fiatalság? Hormooith B-krém.

tt-
POGÁNY LÁSZLÓ, az Operaház 

tagja, vasárnap kötött házasságot 
a pesti társaság ismert tagjával, 
Korács Margittal, Az ifjú férj a 
közelmúltban egyik magánszínház 
zenés darabjában népszerűsítette 
a ,,Te vagy a fény" kezdetű slá
gert.

t t

Francia kocsma, remek vacsora, vi
dám zene, Rotisseria, Andrássy-út 41.

t t

VASTAG CEMENTOSZLOP reng 
ledülőfélben a Corvin filmszínház 
bejáratától jobbra állandó aggo
dalmára a járókelőknek. Nemrégi
ben cserép - és vakolatdarabok hul
lottak körülötte  s attól kell tar
tam, hogy egy nagyobb szélroham, 
kidönti az oszlopot is. Ajánljuk a 
Közmunkatanács, rendőrség, tűz
oltóság és a fővárosi mérnöki hi
vatal figyelmébe ezt a levegőben 
lógó* veszedelmet, mielőtt norn 
késő . . .

•*

Otven év előtt . . .
Ma ötven éve Jelent meg e* a tíneur 
két verssor. Gárdonyi Géza írta.

A MÚLTBAN
iksz királyt megsérté az Ipszilon császár,
T. i. azt mondta róla: szamár.
S Iksz király fellobban. „Harcra, harcra népem! 
Küzdjetek, és ha ke ll, haljatok meg értem!'Irt

S két ország m eggyulladt, s vágták, lövöldöztek, 
vérben fürdőitek, és gyásszal törülköztek.

A JÖVŐBEN
Iksz királyt m egserté az Ipszilon császár,
T. i. azt mondta róla: szamár 
S Iksz király 'e liobban : „Harcra, harcra népem! 
Küzdjetek, és ha kell, halljatok meg értem!”

A nép vállat von rá: „Békében maradunk,
mert ha te szamár vagy, mink bizony nem vegyünk!”

1947 mar dm  itf.

A z  emberi gyengeség a múltat és 
« régil mindig nagyobtj lénybe 
.vmktjf áí/it ui. ínint a jeleni és a
jövendőt.

S z é c h e n y i
*

KOSSUTH LAJOS hutaimus-
méretíi képmását, amelyet Rajzó 
Miklós festőművész alkotott, a 
magyar nemzetgyűlés palotájának 
ajándékozta K istelek i K ároly. A 
két és félméter magas, másfélmé- 
ter széle;- olajfestményt Nagy F e 
renc miniszterelnök rendelkezésére 
a minisztertanács termében he
lyezték el.

t t

A LONDONI KÜLFÖLDI LAP- 
TUDÓSÍTÓK szindikátusa svájci 
újságírót, G ottfried  K e lten  vá-
las/U'Uu ezévi elnökévé. Keller a 
berni „B a u d ' főszerkesztő je  volt, 
(leniben sok magyar barátot .szer
zett s ö maga hazánknak őszinte és 
ig:. z barátja.

*
SZINDBÁD ELEMEDIK MEG 

abban a finom és nemesveretű 
könyvben, amelyet Sós End,re ad 
kezünkbe most ,,A nagyváros írói" 
címmel. A legszínesebb portrét a 
Szindbád-tanulmiányban írja Krúdy  
Gyuláról., de nem kevésbé plasz
tikus és életteljes a „magyar Sue“-  
rol, Nagy Ignácról, a „megalázottak 
írójáról", K óbor Tamásról, a „cilin- 
deres T ib o r é r ó lB ródy Sándorról, 
a legnagyobb magyar kritikusról, 
Am brus Zoltánról és a pesti tárca 
megteremtőjéről, Agai Adolfról 
írott esszéje.
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B1RO LASZLO, A GÖMBHE
GYŰ TÖLTÖTOLL FELTA
LÁLÓJA most gömbhegyű illat
szerfecskendőt szerkesztett. A ta
lálmányt id nagy ékszerészcég, 
Cartier vette meg.

*
Száraz bőrnek: VITAL-crèmî
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ARGENTINA A F ASISZTAEL- 
LENES AMERIKAI ÁLLAMOK  
NYOMÁSÁRA néhány hónappal 
ezelőtt kiutasította az odam enekült 
nácikat. A newyorki lapok leve
lezői azonban azt jelentik, hogy 
valam ennyi náci m egint visszaszi- 
várgolt Argentínába, sőt még ma
gukkal hozták barátaikat i*.

•tt
DARVAS LILI, aki féléven át 

New Yorkban u Hamlet királyné
ját játszotta, új szerződést kötött 
egy Shakespeare-darab  női fő sze 
rep én ek  eljátszására. Ritka dolog, 
hogy idegen művésznő tökéletes 
nyelvtudással játsszon angolnyelvű 
színpadon Shakespeure-szerepet.

Légy, ha bírsz, te „világkőltfi!** 
Rázd fel a rest nyugatot:
Nékem áldott az a bölcső.
Mely magyarrá ringatott.

Arany Járni*
*

A LONDONI DIVATKRIT1KU  
SOK szerint ez a legszebb tavasz 
ruha: Derékba szabott, nehéz se 
lyemből varrott fekete kosztüm 
fehér selyembéléssel, széles, fehér 
reverssei és kézelővel. A szoknya 
szűk és rövid.
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PÁLINKÁS LÁSZLÓ DR J 
FIRENZEI M AGYAR INTÉZET 
VEZETŐJE — mint azt Radocsay 
Dénes jelenti Róm ából a Notesz
nek — megérkezett Firenzébe. A 
nagy fontosságú kultúrintézmény » 
Palazzo Strozzaiban  kapott helyet 
s elsőrendű feladata lesz — mint 
Pálinkás dr. mondja — a két or
szág művészettörténeti kutatóinak 
munkáját segíteni elő. Az intézet 
évenként megjelenő kötetben ter
vezi bemutatni a, m agyar m ű vé
szettörténet legújabb ered m én yeit; 
végre ez az olasz nyelvű  kiadvány 
rendszeresen ismertetheti a kül
földdé! is tudományunk szép prö- 
batetteit.

Smart újdonsága: Glamour szájlakk.
tt

NEW YORKBÓL ÍRJAK a No
tesznek, hogy Lányi G yörgy, Lányi 
Zsigm ond  főszerkesztő fia, aki a 
háború alatt a washingtoni kül
ügyminisztériumban dolgozott,
majd visszament a Harwa-rd-egye- 
temre tanárnak, most üx USA 
egyik  legrégibb főiskoláján, a P ro 
vidence B row n U niw ersityn  kapta  
m eg a politikai tanszéket. Négy 
egyetem hívta meg. köztük Prince
ton is, de ö a providence! főiskola 
kinevezését fogadta el.

MIÉRT TŰNT EL A PENICIL
LIN A HAZAI PIACRÓL? —  cik
künkre egész sereg érdekes hozzá
szólást kaptunk. Ezek szerint —  
és ez megnyugtatásul szolgál — . a 
magyarországi penicillinhiány nem 
egyedülálló, kivételes jelenség, 
hanem  időszakonként a nyugat
európai állam okban is észlelhető. 
Amíg már az ostrom utáni hóna-* 
pókban sikerült a kereskedelem
nek penicillint importálni, addig 
manapság m inél olcsóbb áron való  
beszerzés  . irányítja  a k eresk ed e
lem tevék en ységét. A legrentabilí- 
sabb beszerzési lehetőséget ax 
am erikai piac biztosítja. Szakmai 
körökből írják, hogy a múlt év  
január 26-án kifizetett és m egren 
delt szállítm ányok a mai napig 
nem, érk eztek  meg. Mások viszont 
azzal bíztatnak, hogy minden nap 
je len tős  k észletek  érkezh etn ek  Bu
dapestre és már koranyárra az or- 
«zág penicillinellátása teljesen ki
elégítő lesz, sőt az eddigi állandó 
árszíntre m érséklődnek.

a  R e g g e l
Megjelenik minden hétfőn 
cw pirosbolti* ünnep után

A szerkesztésért 
L A Z A R  M I K R O  ».

s  kiadásért
f A E T A Ï  T I V A D A R

felelős.
Igazgatói TÍMÁR 8ANDOU
Szerkesztőség és kiadóhivatal;

V.. Bajesy-Zsilinszky-út 78. Telefonok: 
Szerkesztőség: 129-079 és 128-343. 

Kiadóhivatal: 129-670.
Légrády Testvérek rt. könyvnyomdája. 
Budapest, V., Bajcsy-Zsillnszky-út 78. 
A nyomdáéit felelős: Agárdi Károly lg.
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SS;!BICE ; Psj'ílioüaislöl IpKÜÖBi!
nr új gyermekjáték

é

<2b TÖPlV. 
ÆŷVCOVG SÉjipapírt

vészéit.

- 'sas

KU KKÁ EAMB0JÎ
B p. M ik s a -u . 5 ,

fisr̂ APtc.,
Oi-a k viszont'-ólatI óimak 

egyed árusító:

___Telefon: 425—598.
«Berni'** mnmmimnMrmiu

i

Szép lenyomat

a világ legjobb zengő, 
ráiból. Hihetetlen öl
esen,. válogathat, rész
letre is.

ErzÿéibrA-iiiirût 19.
Bare say-utca sarok, 

K 01 c s ö n - z 0 n go r á k 
l e g o l c s ó b b a n .

K i  t u d  r ó l a ?
Hazaién hadifoglyok és deportáltak, ki tud

S Á N D O R  F A L

K Ü L  ü N í, E O E S

bélyegzővel

P epper L T U -I '" .4.' ! W.. Bajcsy Zs.-út 17.Teréz-krt. 41. ) 
Tel.*. 125-940.

ÜJ IS  HASZNÁLT

Universal
iroda

b ú to ro k

v e s z e k

ELADOK

hírlapíró munkaszolgálatosról, 109 35. szá
zad. Felszabadulás előtt Sopron környékén 
volt, felszabadulás után Lundenburg pálya
udvarán látták, valam erre vitték. Ha bármit 
tud valaki róla, értesítse  nővérét: Iványiné 
Sándor Katalint, Bpest, V I., Kis János-u. 2 b.

Hentes és mészáros
jégszekrények

bor- és
sörkimérő-pultok

olcsón

H E X N E R
KIRÁLY-UTCA 25. 
Telefon: 227—-073.

N  Y  tó R S  M Y Ű L B  Ő A4 T ,
pézsma-, hörcsög- és vailbört vesz

T S U K  G Y Á R  KirAly'utca 33

Atpacca 
evőeszközök 

parcellán- 
és üvegáruk

Olcsón

H E X N E R

Iroda b ú io írok, 
székek, 

aszta lek,
fogasok

olcsónHEXNER
KIRÁLY-UTCA 25.
Telefon: 227 073.

r .
f

A R U S I T A S A ,

itr ., WESSELENYl-U. 8, 
TELEFON J 327—698.

írógépet, számológépet, 
porcellánt, bronzot, sző
nyeget, bútort, dísztár
gyakat. és teljes lakás- 

berendezést. 
I H I V I A N T  

Nagymező-utca 36. 
Telefon ; 122—078.

Universá

írógép
kölcsönzés

vétel
e l a d á s

H O L Ë S A

] %  tonnás

A FORD

KIRÁLY-UTCA 25. 
Telefon: 227—073.

Sz<inyi*}Jíéi,t
leglobbct Ílzclí k. HART
MANN, Barcsay-u. R*. 
1. cm. fi. Tel.: 223—897.

használt fedorok iegolcsóriban
K A U O t i  «  T E S T V É  R È K !

Vlí., ‘Wtihselen.v 18. • * Fizetési Ucilv^/.inény!

Markó-utoa 33.
l’Plefnn l'!2-!i53

tetierautó olcsón eladó 
MÁRKUS ZOLTÁN, 

Zrínyi-utca 11.

*
í

VII., WESSKLfiNVr-U. 8. 
TELEFON : 227—698.

Szörmekabátkák
o lenén

S Z E K E R E
S 7. Ü C S N fi L.
URZSKBET-KORÜT 26
Násotí.k emeleten

ib is  Rizn i --
ífi<. - 364 3̂1. Tiilaifionos: I.ÜKlllS JENÍM eta»a fűtés

OJllpótváj-osl

EGYSZOBÁS

Varrógép,
kerékpár

Ne esi/iáljon lakásgon
dot, keresse fel

Nagy el
Vas-utua i.

j •• jHü'orto», luxuslakás, 
j i '!■ apart.1, helyreállított 
I nzonnalra Átndó. Dr.

Molnái né, Pannoma-u. 22

g p f t n e t i ’k o c s i

tegoScsóbban
Krzsébet-körút 44. 

Royal inoztvai szemben

K e r e s e k
egyszobás konv/ortos lfl- 
kástr vagy elcserélném 
nagyméretn. Kőint  k ö 
zeliben lévő kétszobás, 
fürdőszobás lakásomat. 
„Belterület41 jeligére a 

kiadóhivatalba.

kávéhá^

Í R Ó G É P

Vétel-eladás. L'ngAr, Ki
rálya. 14. Rákóczl-út 43

vétel, eladót
ADUS C8 DlCSY  
Akácfa-ntct U. 
Telefoni

* le!jes berecdezcsr
eiaC'öi

A sz t a lók. s y.é k ele, 1 u d-
könyök, s/.rtnyegfík. lük. 
vök, edények. Fgy n 
Hleting-kályha, atb. Ha. 
rabonként I». Elad.isr 
kerülnek vasárnap, bt*t 

tö, kedd d. e fi- 2 tg
Vörösmarty-tör 4
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