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A N E G Y E D I K  
N E M Z E D É K
Egy híján szák évvel ezelőtt

hirtelen ragyogni kezdett a m a
gyar* csillag Európa egén. Messzi 
keleten ismeretien puszták ifjú
sága felragadta a m agasra emelt©
a fáklyát, amelyet a bulvárok 
barrikádjain Pária diákjai és 
proletárjai lángralobbantottak. A  
szabadság stafétái végigfutottak
egész Európán, s pesti svábok el
lenséges környezetéből fénnyel 
árasztották el a politikai fél
homályba borult Magyarorszá
got. A magyar forradalom —  mi
lyen tiszta és igaz forradalom! — 
gyűlt ki Európa 48-as, csillag
képében utolsónak s tündökölt 
legtovább. Parisban Louis Na
poleon tiszti különítményei, a 
Rajnavidéken porosz Junkerek 
botos kaplárai garázdálkodtak, 
Marx már Brüsszelben írta a 
Kommunista kiáltványt, a lom 
bard városok úiból Radetzky 
csizmái alatt nyöszörögtek, hal- 
doklott már a frankfurti parla
ment, amikor & magyar honvéd
sereg még legszebb diadalait 
aratta, a Habsburg-ármádiák fö
lött. Két nagyhatalomnak kellett 
erejét latba vetnie, hogy egyet
len kis nép forradalmi seregét 
térdre kényszerítse és Komárom 
bástyáin még mindig magyar 
zászlót lobogtatott az őszi szél, 
amikor a reakció sötét leple már 
elborította az egész világrészt 
Y> ly sátáni erő süllyesztette 48 
után a magyarságot abba a pos
ványba, amelyből alig tudunk, ki 
tudja mikor, kivergődni? Száz év 
'■lőtt nem volt ércesebben, tisz- 
‘ abban csengő szó a kerek vilá
gon, mint ez a szó: Magyar! A 
■negyár forradalomhoz nem ta
vad! folt, a nagy és igaz tehetsé- 
g k forradalma volt, a leg
nagyobb nemzedék forradalma, 
ímely valaha a magyarság mé
ly bői kiemelkedett. Heine meg- 
én' kelte, a francia történetírók 
m görökítették, Anglia munkás
sága és polgársága diadallal üd
vözölte s Kossuthnak a nagyvilág 
akkor legfiatalabb demokráciája, 
a/. Egyesült Államok olyan fo
gadtatást rendezett, amelyben 
•'Oha. sem azelőtt, sem azután raa- 
•'.var embernek nem volt része. ■
Milyen mélyre zuhantunk azóta!
\ Bach-korszak felszínre hozta, j 

7'k s utódaik uralma nye-l 
§ oe ültette, s az első világ

ború hatalomra juttatta azt a 
b-'isodik és harmadik nemzedé- 
'•c‘> amely két világháborúban 
:';,.ymásután nemcsak anyagi 
omlásba vitte a magyarságot, 

u.unem elfecsérelte erkölcsi töké- ! 
i('t, beszennyezte regi, tisztes ne- 
veí » eltorzította egészséges, 
d r/ias világnézetét. E két nem - 

ék tenyésztette k i a m űked- 
' 'ö politikusokat, as üzletes 

oepvezéreket, a m am m ut-bürok- 
roeiát, a m inden erkölcsi párán-

a 7 9  éves Vadkerti segédhivatal! főigazgatót
A  feleségét gyanúsítják

Péntek délután 4 óraknr m Át- J 
’Cila-utca 9. számú házban bestiális 
gyilkosság történt. A földszinti la
kásán

meggyilkolva találták Vadkerti 
Gyula 79 éves nyugalmazott 

aegédhivatali igazgatót.
A gyilkos az áldozatán tizenegy 
baltasebet ejtett, de ezek közül csak 
egyetlenegy volt halálos Az áldo
zat mikor a detektívek rátaláltak, 
földön feküdt, egy bundán, feje 
alatt párna volt. A gyilknoaágot 
Vadkerti Gyula

teleuége fedezte fel.
A főkapitányság bűnügyi osztá

lya nagy apparátussal fogott hozzá 
a gyilkas kinyom ozásáiaz s a nyo
mozás tegnap este váratlan fordít- 
latra verhetett A detektívek

• gyilkossággal Vadkerti Gyula 
feleségét gyanúsították.

Az asszony nyelőre tagadásbtm 
vani azonban egyre jobban gyűl
nek ellene a gyilkosság bizonyíté
kai. Ma reggelre a rendőrség a

talált bézonyttéfcok alapján 
vént dolgozott ki amely üzermt 
Vadkert Gyulát reggel I órakor 
öltéit meg, hátulról, olvadás köz
ben. Ezt © tényt alátámasztja Vad
kerti, kezében talá»* olvasó szem
üvege is, amit ««sk olvasáshoz 
használt.

A főkapitányig bűnügyi osztá
lya kiderítette azt is, hogy Vad
kerti és Vadkertivé már nagyón 
régen

vhaonyfean «SMfc.

íiapirendfön voltak Jteözörétüfc a 
azetkedéselc, sőt a Vadkertinél 20 
ével fiatalabb felesége egyszer 
meg is akarta fojtani férjét, maid 
máskor

feroeröseitítt mérgeit kéri
As: assoznyt ma délután fogják a 
terhelő tanukkal szembesíteni. Ér
tesülésünk szerint ma reggel m 
a gyilkosság üdében

még egy őriaetbevétel történt.
At őrizetbe vett személy nevét nyo
mosain okokból nem közük.

A  n a g y  m o szkva i k é rd é s :
lesz-e Jtompromlsszu
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Truman elnök beástad* nemcsak 
a moszkvai tanácskozás menetére 
és hangulatára gyakorol egyelőre 
még pontosan le nem mérhető be
folyást, hatása széles körben gyű
rűzik tovább, A moszkvai rádió 
felveti a kérdést, „vajon megtar
totta-e Truman elnök azt a foga
dalmat, hogy Roosevelt művét fog
ja folytaim.

Ml maradt Koowvelt külpoliti
kájából? — kérdik ser, emberek

milliói?*
A Pravda megállapítja, hogy Tru
man a görög reakciós kormányza
tot kívánja támogatni, az elnök 
beszéde nem egyéb, mint „kísér
let az Egyesült Államok terjeszke
dő és korlátlan imperialista politi
kájának az igazolására.*1

Magéban az Egyesült Államok
ban sűrűsödik az ellenállás Tru
man politikája ellen. Rooseoelt öz
vegye nyilatkozata szerint a ha
talmi poli ti kához való visszatérés 
csak ártalmára lehet' az Egyesült 
Államoknak. Wallace éles beszéd
ben és cikkben fordult Truman po
litikája ellen, Vandenberg széné
kor viszont, a repu'blikánuspárt ve
zetője, megindokolta, miért nem. 
vették az Egyesült Államok a gö
rög kérdésben aPrUNO közreműkö
dését igénybe. Az amerikai közvé
lemény egyáltalán nem egyhangú 
ebben a kérdésben, mert a nagy
számú sürgöny, amelyet az ' elnök 
az utolsó 24 órában kapott, elítéli 
az elnök politikáját. Az amerikai 
lapok washingtoni híradásaiból

ban kitűnik, hogy
elnök már február 37-en

részletesen tájékoztatta a két
nagy párt vezetőit a görögor- 

zági helyzetről
és arról « szándékáról, hogy az 
Egyesült Államok küzelkeleti érde
keinek védelmére döntő lépésre 
készül.

Az angol sajtó bizonyos szoron
gással kommentálja a Szovetunió 
és az USA között az elnök beszéde 
nyomán kiélesedett helyzetet és 
úgy a baloildali Daily Herald, mint 
a jobboldali Daily Express és Daily 
Telegraph

m

sa angol diplomái-út köz v elité- j 
«ének gondolatit veti fel. j• i

A görög kormány es parlamenti 
ellenzéke nagy örömmel fogadta az 
amerikai kölcsön bejelentését. 
Maximov miniszterelnök és Szofali, 
a parlamenti ellenzék vezetője, há
lálkodó sürgönyt küldött Truman 
elnöknek, s az elnök újabb nyilatko
zatában azt a reményét mondotta 
ki. hogy az egész görög nép a ma 
fegyveres kézzel harcoló ellenzék
kel együtt részt, vesz az ország új
jáépítésében. Érdekes, hogy a New 
York Times szombdti száma vezér
cikkben foglalkozik a magyaror
szági helyzettel az elnök görögor
szági politikájával kapcsolatban.

Egyetlen kézzelfogható eredmé
nyé a Tinman-beszédnek az eddigi 
jelek szerint, hogy meggyorsította 
és „nyers őszinteségével talán meg 
könnyítette a moszkvai tárgyaláso

kat. Marshall tábornok szombati j 
beszéde, «amelyben a demokrácia 
amerikai értelmezését foglalta ösz- 
sze, a iiadifoglyok, a hadiüzemek, 
«  nácítlanítás, Németország jövő 
alkotmányának kérdésében a kon
ferencia elé terjesztett jelentések 
és a nagyhatalmak, képviselőinek 
állásfoglalása világosán, felmutat
ták a tényeket és megvilágították 
azokat a pontokat, amelyekben a 
megegyezést kell keresni. Tény 
az, hogy a hadifoglyok száma még 
mindig igen magas, angol kézen 
van 435.ODÚ német hadifogoly, akik 
közűi 17.500-t, júniustól 20.000-t 
küldenek vissza havonta hazájuk
ba, Franciaországban 600.000-en fe
lül van a német hadifoglyok
száma, az amerikaiak összesen
harmincezer német hadifoglyot
őriznek, •

a Szovjetunió eddig egymillió
német katonát küldött haza, de
még 890.000 hadifogoly van aa 

orosz hadsereg őrizetében.

A hontalan egyenek számáról 
nem került a konferencia elé ilyen 
pontos, számszerű jelentés és e kér
désben, főleg ami a menekültek 
hazaszállítását vagy más országban 
való letelepítését üisti, meg igen 
erős ellentétek vannak a nagyha
talmak között. A Szovjetunió kép
viselője négyesbizottság kiküldését 
javasolta a menekülttáborok meg
vizsgálására, a francia külügymi
niszter arra a veszélyre hívta íel a 
figyelmet, amellyel

a stilnépesede&t Németország; a 
világbékét fenyegeti

és a külföldi ném etek ,pisszateleptá 
lese ellen foglalt állási.

A hadiüzemekről pontos és vilá* 
gvs jelentést terjesztett Marshall az 
értekezlet elé, amelyet Molotov 
megelégedéssel fogadott, de

a többi nagy kérdésben egy
előre még csak a fogalmi körök 
tisztázása körül folyik a vita

A legközelebbi papok megmu
tatják, hogy az alapvető kérdé
sekben* a demokrácia fogalma és 
értelmezése, a Földközi-tenger ke
leti medencéjének jövő politikai 
alakulása es a német alkotmány 
elvi körvonalainak meghatározása 
körül kialakul-e olyan légkör 
Moszkvában, amely a kompromis*» 
szumoa megoldást lehetővé tes::L 
Párisi vélemény szerint

a mediterrán-kérdés ma már 
„teljes meztelenségében'* került 

az amerikai szenátus elé,
a New York Herald Tribüné bo
rúlátó véleménye szerint pedig 
dönteni kell abban ,a kérdésben, 
„ki ellenőrzi a jövőben. Németor
szágot és ki kapja meg a német 
termelés feleslegét?“

Molotov már előre bejelentett 
válasza Marshall szombati beszéj 
déré világot fog vetni e sorsdöntő 
kérdésekre és akkor látni fogjuk] 
vajon a Sunday Times jóslata 
igaznak bizonyul-e és tényleg 
„friss levegő áramlik Európa be
tegszobájába/*’

csőt megvető uralmi szervezet 
hálózatát Pedig a magyar de
mokrácia üres szólam marad, 
amíg 48 forradalmának kristály-

tiszta szelleme, a szeplőtlen és( 
mocáoktalfin magyar lélek ki 
nem irtja a korrupció utolsó ma
radékát, amíg a politikai tisztes

ség és becsület szelleme nem 
söpri ki a magyarság életéből a 
durva anyagiasság zsoldosait, 
amíg az éli’ekerülő negyedik

nemzedék nem szabadul meg
két nemzedék örökségétől s nem 
tér vissza dédapái nemes, euró
pai hagyományaihoz!

Ara FORINT
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Mdrehu idusának hajnala virradt 
Pest-Budára és a koránkelő, aki ki
tekintett a* ablakon, a kilencvenki
lenc év előtti március Idusának lehel- 
letét érette az arcán. Szél süvöltött 
a néptelen utcákon át, vihar nyögette 
a tetőket, a Duna jeges hullámait 
korbáccsal verte végig a scilaj szél, 
as utolsó jégtáblák, amelyek makacs 
kitartással szerették volna még meg
ülni a tavaszodé folyam hátát félre- 
söprödtek a part felé —

éP figy, mint 1848 mároiuB 
lá-én!. . .

Később, mikor a szokatlanul korán
kelő nagyváros néœ már megáradt 
folyamként özönlött végig az utcá
kon, hömpölygőit át a tereken, n nap 
halvány arca rámos oly got t az embe
rek ünnepi izgalomtól kipirult ar
cára én kísérte, mosolyogva kísérte 
lépteiket, míg a széL. most már meg- 
juhászodva, lengette a piros. fehér, 
aötd zászlókat a a forradalom piros 
lobogóit.

Az ifjúság
n hagyományoknak hódolva, külön 
ünnepséget tartott. Hatalmas diáktö
megek aereglettek egybe piros, fehér, 
zöld kokárdákkal a kabátokon, nfeki- 
pírult arccal a csípői m rciufii szél
ben, pártkülönbség néltj&l. mintha 
ama régi március felszabadító szelle
me egyesítené ifjú lelkűket, annak a 
Petőfi Sándornak a géniusza, aki 
minden magyarhoz szólt, minden 
időkre érvényes szónál.

A harmadik magyar köztársaság 
elnöketoeii üzenetét

olvasták fel as Ifjúság ünnepén, „a 
negyvennyolcai márciusi Hiúság — 
így szólt Tildy Zoltán elnöK üzenete 
— nem as akadályokat nézte, nem 
azokat as erőkéi, amelyekkel tzem- 
bendll, csak a célt, amelyre rátétté 
életét. A cél az égést nemzet szabad
sága volV*. Majd így folytatta üzene
tét Tlldy Zoltán: „A tél' me I» 
ágyán**.

Aa esése nemzetet szabaddá tan
ai éa blttaeítetai milliók szabad

ságát.
A parasztokét, ak$<jnek végre kezére ' 
került a /öld. A munkásokét, hogy ne 
lehessenek többé sem ghzdaságilag, 
sem smberileg ki szolgáltatva uraik 
önkényének. Az értelmiségét, hogy 
szabad emberekként szolgálhassák 
népünk ügyét.'* Végül Így szól az el
nök az ifjúsághoz: „Ne legyen köz
telek különbség abban, hogy mun
kás, paraszt vagy értelmiségi fiatal 
kerül táborotokba. Teremtsétek meg 
az egységes szellemi akaratában és 
cselekedetében összeforrott mrgyar 
ifjúságot. Járjatok élen abban a 
munkában is, amely a* egész nem
zetre vár ebben az esztendőben."

Az elnök tomboló lelkesedéssel fo
gadott üzenete után- az ifjúság orszá
gon tanácsának főtitkára, Non György 
beszélt az ifjúság egységéről éa fel
adatairól. Bölcsföldi Andor beszéde 
után — arról is szólt, hogy nem irá
nyított ifjúságra van szükség! — a 
Szózatot énekelték el az ifjak, meg
koszorúzták a Múzeum falán levő 
márciusi emléktáblát, elvonultak Pe
tőfi és Kossuth szobraihoz is. Ezalatt

korareggel óta zárt rendekben
özönlött a tömeg a szélrózsa min
den Irányából lefngő zászlók alatt 

* Kossuth Lajos-tér felé.
A teret a Rákóczi-szobortól a Kos
suth emlékműig valóságos libegő
lobogó sátorként borították, a zász
lók, amelyek alatt a márciusi szél
ben nőttön-növő tömeg gyülekezett. 
Ott voltak a szovjet részéről 
Zamerceo altábornagy, a baloldali 
blokk pártjának vezetői, c meg
hívott előkelőségek, a rendőrség 
teljen vezérkara. Nemsokára megszó
laltak dörgő hangon a hangszórók, 
hogy elvigyék a szél szárny a Ln az 
emberi szót messze üt teákba, ahol az 
k sokaság szorongott, amelyet nem 
tudott már befogadni a Kossuth La
jos-tér hatalmas öble. A Himnusz

fenséges hangjai szálltak a légben,
mintha áldó hatalmas tenyér borulna 
az embersokaság feje fölé, Gyar- 
mathy Anikó, a Nemzeti Színház tag
ja szavalta el a „Nemzeti dal“ -t, az
után a rendőrség kórusa zengett » 
Talpra magyar-ra. A nv'rseilles for
radalmi akkordjai után Piros László, 
a Szakszervezeti Tanács h. főtitkár» 
beszélt, majd Rajk László belügymi
niszter ünnepi szavai következtek. As 
1848-as szabadságharcról emlékezve 
azt mondta, hogy a márciusi vívmá
nyokból úgyszólván semmisem való
sult meg, de ma megvan minden elő
feltétel a nagy eszmék megvalósítá
sához.

—* Ezen az ünnepnapon is fogadjuk 
— rncmdta a miniszter —, hogy mél
tók leszünk 1348 hőseinek emlékéhez, 
nem maradunk le az emberiség és a 
népek nagy fejlődési eszméi mögött.

A Szociáldemokrata Párt nevében 
Marosán György, a Parasztpárt nevé
ben Erdei Ferenc mondtak beszédet. 
Jászai Károly szólt még a tömeghez, 
majd a nagyszabású márciusi ünnep
ség az Iníernacíonale hangjaival ért 
véget

Ugyanebben az időben délelőtt 11
órakor mintegy «

háromezer főnyi sokaság töltötte
meg » Városi Színház nézőterét,

ahol tó ingyenes előadást rendezett a 
Népművelési Központ, hogy a lelkes 
hallgatóság előtt felidézze ama régi 
március emlékezetét, „Igazi Március", 
ez volt az ünnepi előadás összefoglaló 
címe. A Himnuszt Játszotta Somogyi 
László vezényletével a Székesfővárosi 
Zenekar, Martinovits haláláról írott 
megrázó drámai jelenetet adtak elő 
a kitűnő színészek — Erdödy János 
művét — utána Barát Endre játéka 
következett: „Egy jobbágy elindul." 
Kbdály Zoltán galántai táncainak 
mesteri eiöadácával remeke’ t. Somo
gyi karnagy és a Székesfővárosi Ze
nekar, majd

kísérletié* valóságként «Isveno-
dett meg előttünk a Pllvax-ltávé-
hás — 1848 március 14-én este. . .

A ,,Szabad sajtó" című korrajzot, Be
nedek András müvét, a „Bánk bán 
előadása a Nemzeti Színházban" 
című dramatizált korrajzot mutatták 
még be, Petőfi naplójának egy' részét 
mondotta el megdöbbentő erővel 
Somlay Artúr, „A nemzethez” inté
zett Petőfl-versot mondotta el Tőkés 
Anna, Kodály „Felszállóit a páva" 
című kórusát Vásárhelyi Zoltán ve
zényletével a munkás dalosszövetség 
egyesített énekkara rendítette meg, 
Petőfi levelének drámai hangját Hor
váth Ferenc idézte, a Marseilles-t a 
munkás dalosszövetség képviseleté
ben a MÁVAG acélhang dalköre, a 
pénzjegynyomda dalkara és a csepeli 
általános munkásdalkör énekelte 
Szőke Tibor vezényletével. Az iro
dalmi anyagot nagy gonddal és tárgy
ismerettel válogatta össze Barabás 
Tibor, az előadás múltat idéző drá
mai elevenségéről kiváló «színészek 
gondoskodtak, akiknek a nevét nem 
soroljuk fel, mert úgy érezzük., hogy 
nem egyéni sikert kerestek, hanem

mindnyájan lelkesen szolgálták a 
nagy izellemidézést: ama régi már
cius 'dúsának elkesítő és intő emlé
két varázsolva elénk. . .  A gyönyörű 
műsort egyébként este a Nemzett 
Színházban ismételték meg.

Nappal felmelegedés — éjjel fagy
Fenyegető árvízveszély a magyar D an át

ünnepbe meg március 15-ét a Ma
gyar Partizánok Bajtársi Szövetté"*» 
és a Partlzánbarátok Szövetsége, 
hogy bemutassák a magyar nép év
százados szabadságtörekvésének do
kumentumait. A vármegyeházának 
zászlódíszbe öltözött udvarán honvéd- 
díszszázad és rendördtózszakaaz vo
nult fel. Kürtszó jelezte Tildy Zoltán 
köztársasági elnök érkezésit, majd 
Sólyom László vezérőrnagy mondott 
ünnepi beszédet, utána pedig a* Ei- 
nök &zólt:

— A múlt emléked azt hirdetik ne
künk, hogy

a magyar nép lelkében Örökké
ott égett a szabadság vágya! j* %

Százados hosszú keserves elnyomatás 
sem tudta kitörölni e nép leikéből azt 
« megdönthetetlen, szilárd életakara- 
tót, hogy szabad emberként akart élni 
független hazában, szabad nemzet
ként.

Később így folytatta u  elnök.:
— A szabadság lehetőségét most 

megkaptuk. Most építsük az alapjait!
Két föltétel van. Az első a nemzeti 
■függetlenség.

Csak rüggetlcfn nemzet adhat »*»- 
bad embereket a világnak!

Másodszor a teljes belső szabadság 
mellett meg kell építeni az élet szi
lárd alapjait.

Beszédét így fejezte be a kőztérna- •
«ág elnöke:

— A szabadrág tudata hassa dt ax
egész nemzetet!

Az éljenzéssel fogadott megnyuó
beszéd után az elnök kiosztotta hősi # «  » «  « n f i
halált halt. szabadsághareoaok hozzá- f i  » i , I F © S ! © r á I l S O I ! k  I f t O t t U O l í  ÍAtfC
tartozóinak és. as életben maradót- • 
tekaak a szabadság-érdemrendet.
Ugyanebben az időben a Zeneművé
szeti Főiskola nagytermébe gyüleke
zett

• Magyar Pedagógusok Szabad 
Szakszervezete.

Szabadság- kiállítással

Vasárnap reggel %7-kor —I fok 
volt a hőmérséklet Budapesten — 
jelentette a Meteorológiai Intézet 
—, de volt olyan hely az országban, 
ahol —10 fokot is mértek. A  szom
bati viharos szél eltiltével az idő
járás megnyugodott — folytatta a 
Meteorológiai Intézet — és az éjjeli 
fagy után ma reggel 9 órakor a 
napsütés folytán már 0 fok volt a 
hőmérséklet. A napsütés az egész 
országra kiterjedt éa ennek révén

megindult ax általáno6 fel-
melegedés.

Európában még mindig változé
kony az időjárás. Vasárnap Közép- 
Európában rnég mindig nagy a hi
deg, Nyugat-Európában egészen ta
vasziam az időjárás. Ami a kilátáso
kat illeti,

aa éjszakai fagy még tovább 
tart, de nappal kellőm *s fel
melegedé» válható és a hő
mérséklet is állandóan emel

kedni fog.
Az éjjeli fagy megszűnése e héten 
mes nem várható.

A legkellemetlenebb időjárás ez- 
Időszerűit Angliában van.

ftszak-Angi iában ax idei tél leg
súlyosabb hóviharai tombolnak.

Dél-Angii óban azonban már meg
lehetősen enyhe az időjárás, itt vi
szont árvíz fenyeget, ami máris 
nagy károkat okozott Különösen 
súlyos e helyzet Dorchester. Brad
ford és Wore h ester környékén, 
ahol az árvíz számos falut elárasz. 
tott és több ember halálát okozta. 
Sokezer parasztház teljesen el van 
zárva a külvilágtól.

Rkőcfában minden ormcágntat
elzárt a hó.

változott időjárás okozott súlyom 
károkat Berlinben 24 óra alatt 
20 fokkal emelkedett a hőmérsék
let, ami áradásokat idézett elő, a 
víz elöntötte Berlin utcáit és a 
földalatti vasutat. A lipcsei rádió 
közlésé szerint Szászország egész 
területén elrendelték az árvízvé
delmi készültséget, mert az Elba 
folyó 24 óra alatt félméterrel nőtt.

Az árvíz helyzetéről az árvízvé
delmi konnány biztosság vasárnap 
reggel tíz órakor a következőket 
jelenti:

A lia tártól «  magyar Duna sza
kaszon a legveszélyesebb a helyzet.
A víz állandóan emelkedik és a le
vonuló jég helyi kiöntéseket ol t. 
Az oroszvári torlasz lecsúszott é? 
Cikola községnél megtorpanva, 
ipen veszélyes helyzetet teremteti. 
mert az ottani töltést 160 méter 
hosszúságban húst centiméterrel 
meghaladta

ax egész környező területet el
öntötte.

A helyzetet töltésmagasítással si
került egyelőre megmenteni. A dv- 
namenti községek végig árvízvé
delmi készültségben vannak, az ár
vízvédelmi kormánybiztosság tűz 
szerészkülönítménye a levonuló Je
get Győrig kíséri, hogy nyombre 
közbeléphessen, ha a jég lefolyás 
valahol megakad. Veszedelmes « 
helyzet az osztrák határ közelében,
ahol

a Lajta-folyó kiöntött,V
» átlépve a töltést Magyaróvárt fe 
nyegeti. A nyomban megindult vé
delmi munkálatokkal sikerüli a to
vábbi áradást megakadályozni. A 
csehszlovák légihaderő is készült
ségben van éa nyomban beavatko
zik, mihelyt a jég a Dunán torlaszt

Németországban a hirtelen meg- i képez.

a  h a v a t  B e c s b e n ,
ahol velencei lagúnákká változtak az álcák

Nemsokára megjc’cnt Tlldy köztár
sasági elnök, akinek je’ cn'éfében 
Bébi Ernő főtitkár tartott szép ünne
pi beszédet arról, hogy 1848 milyen 
bőséges iránymutató a pedagógusok 
számára.

Március idusának ünnepi hangulata 
nemcsak a fővárost, de az egész ma
gyar földet birtokába vette. Ke’ettől 
nyugatig, északtól délig lengtek-len- 
gedeztek a zászlók a nehezen tava
szodó magyar rörrök felett, városokon 
ét falvakon, hegyeken-vö'gyeken
zengett a Himnusz, szállt az ég felé a 
Szózat nagy intelme és betöltött» a 
lelkeket n most kezdődő i

évszázados évforduló
lelkesedése és áhítata, mert hiszen 
most lépünk e sorsdöntő n a p a során 
a századik esztendőbe: mához egy 
évre ünnepeljük ama örökre emléke
zetet március idusánál századik for
dulóját!

«

Goethe és Schiller holtteste visszakerültI

a weimari mauzóleumba
Goethe és Schiller holttestét, a

lipcsei rádió jelentése szerint, meg
találták egy jénai orvosi laborató
riumban, az orvosi üvegek mögé 
elrejtve, de az eredeti koporsóban. 
A holttesteket most visszaszállítot
ták a weimari hercegi mauzóleum
ba. Amikor a szovjet hadsereg 
Weimar felé közeledett, a nácik a 
két koporsót tehergépkocsin elszál
lították. A  kocsit azonban • Jéna 
közelében légitámadás értő és ve
zetője meg a kísérő katonák el
hagyták. Égy orvot később meg

találta ax elhagyott koporsókat és
mostanáig laboratóriumában rejte 
gette.

Szép szobák
elsőrendű ellátással kertes villába!, 
kiadók. Darling pensió, VI., Bajza- 

utca tizenhét, földszint.

ü q e tAv e r s e n y  HATÁRNAPOK
m á ro lu ft 1 8 . 2 0 , 2 3 .

A zimankó* időjárás felkészület
lenül la álla az enyhe 'telekhez szo
kott bécsieket. . .  A rosszmájuak 
ugyan azt mondják, hogy az egykori 
császárváros népe még akkor sem 
készült volna fel a télre, ha előre 
tudta volna, mi következik, mert

osztrák felfogás szerint, mint 
mindenről, a tüzelőről is az 
UNRRA-nok kellene gondoskod*

nia.
Elméletben és papíron ugyan min
denki el van látva szénnel s egy-egy 
szoba részére 500 kilogramm tüzelő
re szóló utalványt adnak. Am pró
báljon csak meg valaki ebből 25% - 
nál, tehát 125 kilogrammnál többet 
beváltani!

— Doz iz a tchmarml — mondja 
nyugodtan a szenes és

tovább méri feketén hét-három 
schilllngért kilóját a hivatalos 
szénnek, amit utalványra má
mánként 1?—15 schiUingért vol

na köteles kiadni. . .
A vonatok rendszeresen csak nagy- 
távolsági forgalomban közlekednek, 
a színházak, mozik több mint egy 
hétig zárva voltak a szénhiány 
miatt.

Récs egynegyedréazében régies* 
lenkint kialudtak a vlllanylám- 
pák és este bal óráig minden 

áramszolgáltatás szünetelt.
A* áramra szoruló üzemek ki sem 
nyitottak a kritikus hetekben, a lakók 
tehetetlenül ültek viagy inkább fe
küdtek az ágyban a hideg lakások
ban, mert gyertyát vagy petróleu
mot kapni lehetetlenség. A gáz kü
lön kérdés. S

* bécsi hivatalok élete te a \1»" 
pókban nAponta közüli gázszol

gáltatási rendbe* Igazodik:
tisztviselőt, vagy akár hivatal főnö
köt is déli félegykor a hivatalában 
keresni tapintatlanság 

A. bécsi gáz reggel hatkor elkezd 
halkan sziszegni, szakácsnők, házi
asszonyok wekkerrel ébrednek, ne- 
hogy egy percet tt elszalasssunak.

Háromnegyednyolo felé klgyul a 
gáztűzhelynek mind a három ró
zsája éa öt-hat centiméteres láng
gal úgy ég, hogy akár malacot is 

lehetne sütni rajta.
Dpi ezt csak sjért teszi, hogy be
bizonyítsa, nincs semmi baja a gáz
tűzhelynek, mert pont ni;olc órakor 
mint egy félbeszakított szép álom, 
megszűnik a gázszolgáltatás. . .  Az 
elmúlt hetek meg-megúiuló rend
kívüli havazása úgyszólván

elzárta Bécset a külvilágtól.
A város felhívására seukisem je

lentkezett
hólapátoMnok.

Sok t munkanélküli, d«
Ilyen munkára csak azok a kú, 
földiek jelentkeznek, akik tnuuka 
nélkül nem jutnának élelmiszer*

Jegyekhez.
Rajtuk kívül csak a „generálisok" 
dolgoznak. A „generálisok": SS-ka- 
tonák, akik rendőrök felügyelet» 
mellett, saját egyenruhájukban dol
goznak

nadrágjaikon piros lampasszal, 
hogy meg ne szökhessenek.

A hét utolsó napjaiban beállott 
olvadó;-; megkönnyítette a bó elta
karítását, viszont a hóié a velencei 
lagúnákat varázsolja Becs utcáira-.» 

(Báct, március tű.)
B orb é ly  Zoltán

*»»?

ékszert M i d t ő l
1 —-̂ *r:

Rákócziul 8

S Z A B A D S Á G H E G Y I
D R . G Y O R K I - S Z A N A T Ó R I U M
húsvéti ünnepekre előjegyzéseket már elfogad.
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Amerikai S s v ir id o v  é s  P u s k in  le v e le i  
% k ö z t á r s a s á g i  e ln ö k h ö zÖCS

A. Magyar Távirati Iroda jelenti.;
Szviridov altábornagy a űzővel' 

séges ellenőrző nzotteág elniifce a 
következő levelei intézte a magyar 
szabadság Ünnepe alkalmából Tudy 
Zoltán köztái'satvá  ̂; elnöki) őe;

Elnök Űrt
Van Szerencsem lai' öw iin Orit 

rnaruius lö-i nemzeu ünnepü
kön. az 1848. évi iorntdaioxn év 
forduló]ának napján. Az ön  ki
váló munkáságára es az egész 
magyar nép ífdvéne aok sikeré 
kívánok. Kérem önt., Elnök Ür, 
fogadja mély ti*«cleLetem kifeie-

Budapow, 1WT m v « u t  )4 
V. Szvmdxw altábornagy

J*ïwk«ê, a Saovjetumo

A M e^or Tumra*; irtMo -lé-' eitrv.
Tikiy Zoltán köztársság: ej|r>o,ü 

Szviridov altábornagy és Puskát 
követ maroiu» 1^-e aJteaimóbrüi
küldött levelire a lew
lékkel válaíKolte

Követ OjK
A magyar r̂sásrtiswtóíg n«ftrr 

swtt ünnepe alkuiméból kif&jcqstï 
jókívánságéiért a magam é& tar. 
egész nép nevében őszinte tó  
szöneteroet fejesem SdL A sör
gyár nép örökre M. ú&ttr « -  
radfrrt' ar 1848-sw t^badöág * - /j 
menyeihez.

Budapeei. lf4T máraitiK V* 
Tildy Zofúw

$ kôzïàî’S^âg' «fradk-r
Altábornagy Űr!
Ar, IMS. évi farradküi<wvv «* 

fordulója alita Indából kifele.;., t 
fszerenésekívánatedt a magam é« 
ax egéss magyar «én nevébe 
nagyon köszönöm. A toagy;.* ; 
nemzet az önkény és as. nyo
matos alól való felszabadul áré. : 
a dSosöségés Vörös Hadsereg 
segítségével valósította meg % 
az Így szerzett .szabadHagil gór. 
dósán fogja megőrizni.

Budapest. 1&4.7 maroitw, A' 
Tüáy Zolim.

* mwgywr köm&rwtvAs .a***?».-»

a*-*****’*

magyar-
oréaágí követe a következő levél
lel fór dűli a magyar köztársasági 
ölMokhőag

Elnök Űr i
Kérem, fogadja íkivözifctemet 

• magyar köztársaság nemzeti 
fiannepe alkalmából. önnek, ég 
népének őszinte legjobb kíván 
■ágaimat küldöm.. Feîhasîmâloî^. 
fiz alfcsímat. hogy tiszteletetnoek 
kifeje3»árt adjak.

Bwte$ie#k )9ÓT march** H.
Puskin

9. ^ovtetimíó jwöwg«
köztársasági elnök nagy beszéde 

a Népi Ifjúsági Szövetség
kongresszusán A x  f M e f f ú i f s  o s z t r á k  b e r d n d o r l á  « 

| a fciiiMfgjtgménl-sztm’ek előtt
A külügjmúnárafeerfoe:vertesek ezt a jöVc-slatot. Az oí*o*« Kiküldött 

péntek délutáni ülésén, a londoni! azt hangsúlyozta, hogy enné•;. .:j -.év 
rádió jelentene szerint, többek Hö- : désaéi sokkal fontosabb aa Auszí • 
ssÖtt avf/al az illegális bevándorlás- | rióbon levő hontalan személye , 
sál in foglalkoztak, amely Magyar j ügye, mert ezek a honuaíanok »v. 
ország és Jugoszlávia területéről tyos veszélyt jelentenek Aurát ’< 
iványid Ausztriába. A brit--amerikai bé'ső biztonságára, 
javaslat szerint diplomáciai lépése A szövetségesek <8Qyhcn*>*Aag tv 
két kellene tenni et. ügyben a kér- lyeselték a Magyarország ér. Av.s:f 
désee országokban de a szovjet é# na közötti diplomáciai k«j>esoi«d* 
a /hwtmsíw kiküldött nom helyeselte j helyreállítását.

Ai e.»s«ö4Ca b o.n<üta.x/àaniiaüra .'in
duit az R-csoport páncéLauiöja: a 
„béna Tónit", az alvilág egy ik te
tőért gonosztevőjét keresték, akti

Ríabó f l t m  Mocltvotföí RyvUro- 
sin&k tartanaik.

A Hungeria-korüt «s a Püirnü-uica, 
sarkai 1. a mi g ko es máro i -k öcs már a 
•iá.v.zoltálc a gyilkost, gengsztert 
fogtak, kn iw*-w w (vsf, okú fceres- 
lekJ

Ar. trtlw»en füavdiemiwv frkr»íft, 
kezében ktlencmiüú-nébftrw» ee

vülverrd.

Ifacenfüét súlyos seb esü ltj«  volt 
a szom bati nap g ép ko esib a iesete in ek

» nwjyatn w nik í*
aál és pawünláv»* Mki'dw Uaeuiötöditce a súlyos] V(Üamennyioii ésmneieúsnai térni- 

autószerencsétlenségek napja volt. i tek el úttesten A mentők öt 
A főkapitányság központ; ügyese- ■ kocsi val vonultak ki és ar, áldozi - 
tere es a mentőkhöz egyre-másra j tokait, a Magdolna, Saeart Istvtü , 
érkeztek a gépkocsi bales etek be- ! az Egyetemi klinikák ős. a S"v.i..f 
jeientèçsi.. Ezek közül kettő volt:J Jánoe-kórházba száll itatták. A 1-
rendkívül rtúiyos. Délelőtt 11 óra- • aanegyből eddig
lror Jô nn Wük; r becs* s^kocsi- j hiremvezetőtől vezetett oaztrak rend-
izámu gépkocsi, amelyben Mér:á- fl« voit kihallgatható 
ros Lajosné budapesti lakot; és

ForduA a&i idő * megalázott,, tói* 
ssrmmzect, földtől eltiltott magyar 
paraszt rálépett a maga földjére. 
4 rvagyiiradainuik bilincseik a*rit> 
iyék úgy ölelték át fojtogató kar- 
lukkal a magyar falvakat, hogy 
:vm volt ellenük ssem Htzadás, « m  
fellebbezés — Kwn-törte az új ma 
gyár korsrek. Számotokra ot.v 
nvagadatotfc K̂j/rtoa o szabadság 
útja,

nyitni e*0tteteá m <w«ra^^
rem tes útja.

É i m kell «rwél a .leivetőseggel.
Töri énelmünk során a magyar 
nép reg wha ekkora lehetőséget 
ru \ ett a kezelje. Legyetek tuda- 
!a>>nn annak, hogy Isten és a. sors 
•'út adott a kezetekbe, megfoghat
unk a magyar jövendő kereket. 
l> rg’ TÖI ne feledkezzetek meg: 
c csak akkor lesznek jó utak, 
tv ti magatok «•zaójátok meg az
irányt.

t nép helyeit es a nép névé 
sokai beszéltek eddig.

F i a t a l  a m  g o i  t l U l M
é l e t v e  : z & l y e s  h t :  y r f i e t  
a tesŝ eií* »zine alatt j Fel is-nnettiék bonne a régóta korö- 

I zöic betörőt es. vétkek.tetőt, Kalló 
J Bt iát, «.ki oagync’uezen tón magá
hoz. Elmondta, hogy két tálasával. 
Nagy Lászlóval es Köves Istvánnal 
együtt éjstakm „kőrútjuk"-ról tör
tek ha?A.

ítvMzev esztek a /ojíkmányon.
6 pisztolyt rántott, de Köves gumi- 
bottal leütötte. Kaitól megbilin
cselve viliók magukkal, majd meg
kezdték a két. másik bandita üldö
zését. A Zichy Mihály-utót, sarkán 
két bőröndös férfit láttak, amint el 
akarnak menekülni a páncélautó 
clöl. F.gy perc múlva elfogták és

— ők voltak azok ,. .
A bőröndben az éj sapkái ..munka*' 
eredményét vitték.. .

lamdon, mai o. 16
Cam iwvfi a*2 ér\es wtgoi tudós 

azt tanulmányozta, hogy hogyan 
lehelne szélesebo körben elterjesz
teni a balnahús fogyasztását. A 
kísérlet közben majdnem életét 
vesztette. A tudós ugyanis külö
nös buvárké'/ülőkben merült a 
tengerbe, a megszigonyozott ver- 
yődő bábui hasa alá úszott és egy 
különleges felszerelésű hőmérőt 
döfött a. haldokló állat testébe 
Eközben azonban vjz hatolt, a tu
dós buvái öltözékének légző szer
vezetébe, úgy hogy az utolsó pil
lanatában eszméletlen, állapotban 
hv ták. ki a vízből. A kísérletre 
azért volt szükség, mert a bálna 
teste a hájréteg vastagsága miatt 
lassan hül ki és tyy hasa megrom 
lik. Ezért a bálnatetem gyors le
hűtésének módszei*ét tanulmányoz
ták és ehhez volt szükség külön 
leges hőmérő bejuttatása « bálna 
fco.s tőbe

VP Aül KO MIKUS .fTüf-KKET" ri 
színpada, különösen a reggeii óxv.11 - 
oatv, o Déii-páiyaudvar, ahoi a >- 
hozatu’o jó ötíelek«t taléJ hatna —■ 
méltán düböngó utasok- rovársára! 
Régebben ráblák jelezték, rn> i;. lk 
sínpárról bova indulnak a vona
tok. do most semmi ser/ igazítja 
útba az tUust. *« tábla, sas- 
oriw. Az utas axt hiszi, hog»' a 
szombathely—szentgotthárdi rónát, 
Székesfehérváron át megy, nyu
godtan beül éfr 'el.un — Gyűrhet 
(Azelőtt ex « győr—«zombathelyü 
\'onat a keleti pálya udvarról Jficluit.. 
A deli pályaudvarról Fehérváron 
os Celidómölkön át. ment s gyom 
Szoml*&thelynek!) Nem* lehetne 
e/en a bajon segíteni? Például; 
egy értelme* táblával!

tűrjétek etet. tovább! Szóljon az 
* é ’. nép! Ne más cselekedjem a 
r,f ' c'.-kbetK oaelüíwxijeltík h n » -
^'íok.

Van tehát, mdó rá -* foty-
’aita a kórtarrso.sáĵ v elnök —, hogy 
■ mfiiatok vá^aí-ztotta vezetőt, a

mimetn tizennégyen az úttest
re estek.Modern és slyíhúíoroh '

nagy válásv.ékötni. Per..sa 
szőnyegek. Vétel, eladás 
csere! Fizetést könnyítések

T a v r u m  k t u n F U u i í

atkák, Mittok
n a ÿ ÿ & a u i  t l a d tT OGHI A ét N É M E T H

Budapest, VU., Somogyi Bélá
ul S-r -  Telefon: ?26-~m.

c««l<élT nyuYxĤ hlbtMi anyagból, csxüoí
kivitelben — ----------- ----  — a».H0, 2!>.80

in\ Dam lanicl utca « 
Telefon: —ü8ö.

Vp, Teíefcii Pái-ti. 4
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— A Dohány jövedék botrány
krónikája. A Dohányjövedék bot
ránykrónikájának se vége, se 
hossza. Nincfc hét, hogy ez az el
sőrendű nagy állami üzem vala
mely rendőri vagy bírói esemény 
kapcsán ne foglalkoztatná a nyil
vánosságot. ö t  héttel ezelőtt a 
Dohány jövedék vezérigazgató he
lyettesét tartóztatta le a gazdasági 
rendőrség a legkülönbözőbb és a 
legszövevényesebb visszaélések

vúrik"a 'ruháim Upf'zsidók gyá~- j mLatt> f  laP°k hoss*ú tudósítások- 
szoló kórusa vad és jajongó kántá- j kan számolták be Petrovics Simon 
lásba kezd s az oly megrázó: hogy j bűnLajstromáról, néhány nap mul
ti rendezőknek saját magukat sike- í va azonban a nyilvánosság tájó- 
rült lelőniük. Ez a pár őszinte, j koztatása, bizonyára a nyomozás

Gyászmagyarkák
Megrendítő, midőn egy nyomo

rult ember végső kétségbeesésében 
egyszerre —*, énekelni kezd . . .  A 
hírhedt „Jud Süss“ film, sosem fe
lejtem, rám azért tett fordított ha- 

' tást, mert mikor a hőst máglyára

vonító hang elsöpri az összes ha
zugságokat.

A „Drei Groschen Oper■** feled
hetetlen dallama jutott eszembe a 
napokban; az a pár hangból álló,

teljes sikerének érdekében. , abba 
maradt. Ellenben azóta is alig 
múlik hét, hogy „milliós cigaret
^csempészési", vagy ezzel össze-napoKoan; az a par nangooi auo, * v

de a nyomorúság mélységeiből fa- függő bűnügyekben ne ítélkezne
kadó melódia, amely ma is többet 
kiált d koldusaiból ki nem fogyó 
emberiségnek, mint bármely tün
döklő és jól hangolt operaária.

Kislányaimmal arra ébredtünk, 
hogy esik a hó és a hóval együtt 
valahonnan, tálán az égből, egy 
csodálatos, sohanemhallott dal szü
remlik a szobába. Kántáló, dicső-

valamelyik ítélő tanács. Mintha a 
síberség, a háborút követő idősza
koknál?: ez az erkölcsi ragálya a 
dohányáru frontján fertőzné még 
mindig a legvirulensebben. a köz
erkölcsöket. Kétségtelennek lát 
szik, hogy a Dohányjövedék igaz
gatásában személyi, szervi és el-

séges nyomorúság hangjai voltak ; lenőrzési hibák vannak, amelye-
azok s nem kétséges, hogy a re
kedtesen csukló férfihangok odaadó 
nekiereszkedését, nyilván az alko
hol váltotta ki az éneklőkből. . .  
Bárhogyan volt, e hangok úgy ér
ték a Tompa-utcai házak negye
dik-ötödik emeletét, hogy az em
berek, mint akiket varázsütés ért, 
kiugráltak az ágyból, ajtók, abla

két legfőbb ideje volna megjaví
tani és megszüntetni. Nem is szól
va arról, hogy a dohánybeszerzés 
és gyártás körül sincs minden 
rendjén, aminek a bizonysága, 
hogy éppen az a néhány olcsó ci
garetta, amelyet a dolgozó társa
dalom fogyaszt óriási tételekben,

kok megtárulták és mindenki e j minőségében egyre romlik, sőt ma 
hangok forrását kereste, melyek már __ íffv _ Matívar is* — olv- 
keleti, 6-egyházias lejtésükkel oly . -, . f t l  .. . -, .
templomi hangulatot árasztottak a kor élvezhetetlen. Meddig él visz-
Tampa-utcában. 1 sza a dohány,jövedék a fogyasztó

Én is az erkélyre szaladtam és 
láttam, hogy a jó Tompa-utcai 
emeletlakók papírba csomágolt 
pénzt dobálnak ax utca közeliére: 
ahol két fehér alak imbolyog be
havazott, rongyos köpenyegben és 
csákóban, egyikük kezében ócska 
harmonika, hátukon tarisznya, kar
jukon bot és egymást átölelve 
mennek, énekelnek. . .

közönség türelmével?

A lóverseny-
fo g ad áso kb ó l 

27 % ke rü l le vo n ásra
A lóversenyeken a kölcsönös foga

dásokra (totalizatőrre) feltett össze
gek felosztásáról újabb rendelet je-

— Aianykincs a tenger femekén! 
A „Niagara" brit gözös, amely 
2,758.000 fontslerling értékű, ara
nyat szállított Délafrikából Sidney- 
be, még 1940-ben aknára futott és 
Üjseeland partjai előtt elsüllyedt. 
Kétmillió fontsterüng értékű 
aranyrudat még 1941-ben sikerült 
kiemelni a tenger fenekéről. Most 
folytatják a búvármunkát: Johns
tone mélytengeri búvárszakértő 
különleges acélharangot készít e 
célra: ebben szállnak le majd a 
búvárok a mélység kincseiért!

vSêêt
F e l m e n t e t t é k  M ü l l e r  

K á r o l y  k ö n y v i t  l a n t o t  

a  m i l l i ó s  c i g a r e t t a -  

c s e m p é s z é s  v á d j a  a l ó l

Mpst hirdetett ítéletet a buda
pesti uzsorabíróság abban a nagy
szabású cigarettacsempészési és ár
drágítást ügyben, amelynek vád
lottja Müller Károly, ismert könyv
kiadóvállalat és hang versenyiroda 
tulajdonosa és Ernemann Nándor 
ügynök volt. A vád szerint a Do
hány jövedék'ől többmillió cigaret
tára szereztek kiutalást, majd kivi
teli engedélyt, a cigarettát a meg
engedettnél drágábban árusították 
és nagyrészét beljöldön hozták for
galomba, jóllehet nem volt iparen
gedélyük. A bíróság bizonyíték hiá
nyában 'felmentette a vádlottakat. 
Az indokolás szerint a cigaretta- 
exporthoz megkapták a szabály- 
szerű engedélyt és nem bizonyít
ható, hogy a cigaretfamennyiséget 
nem szállították kü' földre, hanem 
azt belföldön értékesítették a meg
engedettnél drágábban. A bíróság 
el is rendelte a két vádlott szabad- 
1 ábrahelyezését. Mészáros állam- 
ügyészségi alelnök semmiségi pa
naszt jelentett be s felmentés miatt, j

Sxúmoh és szólamok
A háború, mindannyian tudjuk, nagyon megviselte a megy* 

mezőgazdaságot. A magyar gazdáknak alig van gépjük. Igaz, 
hogy sosem volt sok, nincs igásállatuk, nincs nemesített vető* 
mag, a gyümölcsösök leromlottak, s a magyar föld csak lassan 
nyeri vissza régi termőerejét. Persze, nagy mezőgazdasági kivi* 
telünk is lecsökkent, csak egy árut tudnánk korlátlan mennyi, 
«égben külföldre szállítani, nagyhangú szólamokat. Ezt az árut 
azonban nern lehet a külföldi piacon elhelyezni, mert alig van 
Európának olyan országa, amelyben frázisokban ne volna túlíQr. 
mêlés, igy a sok szólam bizony súlyosan nehezedik a magyar 
gazdasági életre. Annál súlyosabban, mert a szép szavak kiáltó 
ellentétben állanak a számokkal, amelyek tudvalevőleg a jelen
ségek rideg és merev csoportjába tartoznak, nem hajlíthatók és 
nem forgathatók, ha az ember szemtől-szembe néz velük. Erre, 
sajnos, példa van bőven, és csak egyet kapunk ki találomra.

Tiszta sor, ugyebár, hogy e magyar parasztot magasabb élőt- 
színvonalra kel! emelni. Ebben pértkülönbség nélkül minden kör- 
életi tényező egyetért De a parasztnak évezredes szokás 
hogy csak okkor gyarapodik, he a munkája gyümölcsét maga 
élvezi, s nem fölözi le a főldesúr, amint ez a régi hűbéri rend 
ben történt, vagy a közvetítő, amint ez a kapitalista világban volt 
szokásos. De a lefölözést, sajnos, a demokratikus világrend som 
tudta eltüntetni, mert egyébként a magyar paraszt nem 60 forin
tot kapott volna egy mázsa babért, hanem a 250 forint expói iár 
Javarészét, és nem 70 forintot a napraforgóért, hanem a 235 
forint kiviteli árnak, mondjuk, szerényen, a felét. Ezeket a szá
mokat nem lehet eldisputálni, mert tény ez, hogy a magasabb 
exportár, bár elismerjük, az idei termésnek csak egy kisebb 
részéért, nem a paraszt zsebébe jutott. Kellő tisztelettől csak 
annyit szeretnénk megjegyezni, hogyha előbb nem is, ez év 
augusztusáig ezen változtatni kell, mert különben a hároméves
terv mezőgazdasági része körül némi zökkenők fognak mutat-

•

koznl KISS DEZSŐ.

. _ r ___ / t .  ’_ -f  A i f .  A  X J L * »J íÍ+ r *  lent meg. E szerint a lóversenyekena járókelőknek szánták. A járóke
lők észre sem veszik, tán nem is 
hallják őket. De az emeletek la
kói kint állunk az ajtókban, abla
kokban és mint valami parancsra, 
szórják, dobálják ajándékaikat a 
két ismeretlen sorsú embernek.

Sok a koldus mostanában. Kü
lönösen az énekes koldusok sza
porodtak el. Hegedűvel, harmoni
kával, szájra tett fésűvel, citerá- 
vál, nyenyerével vagy anélkül éne
kelnek erre-arra, sáritokon, meg
állóknál: mert a rongyos ruha, 
béna külső önmagában már nem 
elég a könyörületet fölkelteni. De 
ezek nem koldusok voltak. Ezek 
messziről jöttek, valahonnan és 
messzire mentek, valahová és ön
magukat biztatva, támogatva, meg- 
részegülten énekeltek . . .

S a n k o v i ch  Fe re n c

a kölcsönös fogadásokra feltett ö s 
szegekből

hatféle elmen történik levonás.
Először 6%-ot kell levonni a ver
senyt rendező egyesület pénztára ja
vára, amit az a versenypálya fenn-

á r * > í i * n  f f  ffO / .  ^  Z l ' l  .1 ---- -*  -- - " l t

—• À Holnap, ü Magyar Szabad
ságpárt napilapja, megindult. Az 
új napilap főszerkesztője Sulyok 
Dezső, a párt elnöke, főmunkatársa 
Nagy Vincze és Saly Dezső, felelős 
szerkesztője pedig Cs. Halász La
jos.

— Az Interparlamentáris Tinió leg
közelebb — április eleién — Kairó-
ban ülésezik. Az ülésszakon a ma- i 
gyár nemzetgyűlést hagyományaihoz 
híven, küldöttség képviseli, amely 
Oltványi Imre vezetésével a jövő 
hét folyamán indul Kairóba. Már az! 
Unió tavalyi st. moritzl ülésezése al- 1 
halmával feltűnést keltett a magyar

tartására fordít, 5.5% a földművelés- \ delegáció harmonikus együttműkö- 
ügyi miniszt.er a lótenyésztés fej- dósé. A magyar küldöttség hajón
lesztésére, 5.5%, amelyet kizárólag 
a lótenyésztés újjáépítésére fordít, 
5.5% o vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium a testnevelési sport 
céljaira fordít, továbbá 0.5%-ot népi 
kollégiumok, céljaira és végül í%-oí 
forgalmiadóra.

— Szerkesztőségi hír. Lapunkat 
a mai naptól felelős szerkesztőként 
dr. Gáspár Ervin jegyzi.

— Zemplén új főispánja: Pásztor 
József kisgazda. Nagy Ernő elha
lálozásával megüresedett Zemplén 
vármegye főispán! széke. A kor
mány Pásztor József kisgazdát ne
vezte ki főispánnak és a megye 
közellátási kormánybiztosának.

— Halál az utcán. A Keleti pálya
udvar előtt a villamosvégállomáson 
esett össze és halt meg Kampl Zsig- 
motkl 66 éves nyomdai gépszedő

* Gramofont, lemezeket Rytmíistól, 
Arany János-utca 16. Udvarban.
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Értesítem az t  t  vevőimet, hogy a 
- legújabb, tavaszi modell

rr« /

es
elkészültek. Kalapkellékek raktá
ron. Grünberger, VI., Király-u. 36-

Egyesület részére keresünk alkal
mas földszintes vagy emeletes épü
letet, sérültet is, Belvárosban vagy

közelében.
készpénzfizetés mellett

Azonnal elfoglalható előnyben Cím: 
V.osguth LáJos-u. L, nazielügyelŐ.

*1-  A sebészeti klinikák új vehetői.
A hivatalos lap vasárnapi szám* 
közli, hogy a köztársasági elnök 
dr. Sebestyén Gyula egyetemi c. r. 
k. tanár, kórházi főorvost az I 
számú sebészeti tanszékre, dr. 
Hedri Endre kórházi főorvoert pe
dig a III. számú sebészeti tan
székre egyetemi nyilvános rendes 
tanárrá az V. fizetési osztályba 
lanevezte. Ez utóbbi kinevezéssel 
Adóm Lajos professzor megürült 
tanszéke nyert betöltést.

— Kisgazdapárti győzelem a domb
óvári fpartcstülct válasitáaain. A já
rási ipartestület választásain Domb
óváron 70*/* szavazat a kisgazda- 
párti listára esett. Az újból megvá
lasztott Szabó János elnök mondott 
köszönetét a bizalomért: „A harc
nak vége“ — mondotta, — „most 
jöjjön az összefogás és ae épttő- 
munka!'4

~  Az át vége Charles PlUnier, a
Croncourt-dijas író utolsó regénye meg
jelent a magyar könyvpiacon- ÖT köte
tes regényciklusát fejezte be „A z út 
végé“ -vel az író. A mü nemcsak izgal
mas, érdekfeszítö, hanem mélv böl- 
cseséggel telített elgondolkoztató olvas
mány is. t

Ékszer — Modellek — Beregi
IV., Haris-köz 5„ csak a fölemeletén 
Ekfízerészmester, hites szakértő.

utazik és útját. Athénben és Nápoly
ban rövid időre me? fogja szakítani. 
Az egyiptomi kormány fényes kül
sőségek között fogadja maid a világi 
parlamentjeneki képviselőit.

— A cigarettadoboz tittsa: valót»! 
Egyévi börtönre ítélték Csiszár 
László pincért és büntetését a Kúria 
mér jogerőre is emelte, mert a bor
ravalókként kapott idegen valuták
ból 22 dollárt és 10 shillinget rejtett 
el egy cigarettadobozban. Mikor a 
razzia rajtaütött a szállodán, ahol 
Csiszár dolgozott, 6 a dobozt ki
dobta az udvarra, d© a nyomozók 
megtalálták azt.

— Két c^berhalá! a villamos kere
kei aljöl. Szombatra virradó éjszaka 
a Száva-utcai villamos kocsiszín 
előtt koldus külsejű öregembert ron
csolt össze a villamos. Még nem 
tudják, hogy ki volt. Szombaton dél
után a Bajcsy-Zsilinszky-úl és a i 
Báthory-utea keresztezésénél került | 
a pótkocsi kerekei alá egy 25 év 
körüli férfi. Mír© kiemelték, mar 
halott, volt. Az ő személyazonosságát 
sem sikerült még megállapítani.

• Dobó férfiingek hozott anyagból 
is különleges szabásnak. IV., íUjari- 
posta-utca 7. (Udvarban.)

* Mindnyájan tudjuk, Meteor csil 
lár tökéletes világítóit ad. Podma- 
niczky-utca 27.
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SxBïay Sándor
Nagy csapás értő Újpest váro

sát: kiváló polgármestere, Szalay 
Sándor dr. meghalt! A felszaba- | 
dulás után választották a város 
első polgárává. Erőinek végső 
megfeszítésével dolgozott, még si
került kivívnia, hogy a vármegye 
újjáépítési versenyének első he
lyét az 6 városa kapta meg. A ge
rinces, bátor tisztviselő, a hírhedt 
Endre László-korszak üldözöttje, 
utolsó percéig a város szolgája 
volt és nem hagyta abba az építő
munkát. Hatvanhét évet élt. Vá
rosának közönsége mély gyásszal 
kísérte el a megyeri temetőbe.

-*WET
M e g ta lá ltá k

a Mizsa és Péris kösött 
©iti’ní francia repülőgépei

2,'í h a l o t t

Az „Air France" repülőgépét,
amelynek szombaton délután nyo
ma veszett Nizza és Páris közölt, 
vasárnap reggel megtalálták Va- 
lencetől 18 kilométernyire Vache
rie falv, köztiében. A  gép szomba
ton délután indult el Nizzából 
ijáiis felé 1\ utassal és 5 főnyi 
személyzettel A Valence falu la
kói hatalmas robbanást hallottak, 
ám a kutató munkálatokat na
gyon késleltette a heves hóvihar. 
A-: első kutató csoport egy szaka
dék széléről letekintve megpillan
totta

az összezúzott p roncsait, de
az életnek semmi nyomát néin 

látta odalenn.
Mivel különleges hegymászó fel
szerelés nélkül nem tudtak le
ereszkedni a szakadék oldalán, 
tehetetlenek voltak. Egy másik 
csoport indult el ugyanakkor Grö- 
nobelból nTiígfelelő felszereléssel 
és orvosszak értőkkel. -Vasárnap 
hajnalban ezek talállak rá azután 
a roncsokra.

A Parisba érkezett hírek sze
rint «  gép J8 utasa és 5 főnyi 

személyzete meghalt.

H l„A pénzt elsikkasztottam ! 
Található vagyok 

a főkapitányságon*4
Két budapesti napilap megbí

zottja jelentkezett a bűnügyi osz
tályon és szinte egyszerre nyújtot
tak át az ügyeletes tisztviselőnek 
— egy-egy levelezőlapot. A leve
lezőlap, amely a napilapokhoz ér
kezett, azonos szövegű volt. Így 
szólt:

,Jgen ttaztett Kiadóhivatal! Feb 
ruár 1-től március 10-ig nem  
s z á m o l t a m  el. Ne m  is  tu
dok.  A p é n z t  e l s i k k a s z 
tó t t-a m. Ha az igen tirztclt Ki
adóhivatal még nem számolt volna 
utána (itt p o n t o s  k i mu t a t á s  
következett ax elsikkasztott pénz
ről), ennyivel és ennyivel marai- 
tam lógva. Ergem e pillanatban 
m e g t a l á l n a k  a b u d a p e s t i  
f ő k a p i t á n y s á g  b ű n ü g y i  
o s z t á l y á n ,  a h o l  l e t a r t ó z 
t a t t ak .  Teljes tisztelettel: Nagy  
L a j o s  kunhegyesi lapbizomá-
nyos.M

Az ügyeletéi» tisztviselő mosoly
gott és felelt:

— Az értesítés valóban pontos 
és helyes: Nagy I^ajos a mi vendé
günk!

Az történt, hogy Nagy Lajos hit 
lapbizományos Budapestre utazott, 
majd besétált a bűnügyi osztályra 
és feljelentette magát sikkasztá
sé id.

— Február 1-től március 9-ig a 
befolyt összegeket elköltöttem, 
ötezerötizázhuszonhat forintot. 
Igaz viszont, kérem, hogy nem
csak é n ...  A feleségem is jól ki
vette belőle a részét.

ö t  lapot károsított meg, oz ót 
közül négy feljelentést ir> lett. 
Mikor Nagy Lajost vallatták, így 
indokolta meg sikkasztását:

— A pénz sa. asszonynak kellett, 
aki megunja, hogy öreg a pofám, 
és talált núlam jóval fiatalabb go 
pallért. -

Most keresik a gavallértl

á~

c -Tltamindúi tépsz
fenét kapható

sen

BE SO SZÁMA
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Kivándorol vagy költözik? j
Okvetlen keres©* fel

Magyar Vacuum Cleaner szUI'ítmányazási osztályát
Bútoi alt elutazásáig berakíirozzuk. — Várnkézelé*. — Ssőnyeg ja vitás.
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1$4T március It. a R e g g e l s
Agyonverte beteg feleségét, 

virágot tett a holttestére, 
majd felakasztotta magát egy házmester

A hadifogság, a deportálás, 
a bebörtönzés, az üldöztetés 

nem jelent különélést

Vasárpap hajnalban, a szabad- 
tághegyi Adonisz-utca 3. alatti 
házban borzalmas családi drámát 
fedeztek fdl. Baumgarten Márton 
53 éves házmester néhány nappal 
eze'őtt megtudta, hogv felesége 
gyógyíthatatlan betegségben szén 
ved. Valószínűleg közös megegye-

zéssel határozták el, hogy öngyil
kosok lesznek. Baumgarten

kis aprító baltával afryon verte 
előbb feleségét, majd a holt
testet ágyba fektette, sebeit 
lemosta s egy lepedővel tâ  
karta le. A lepedő tetejére né
hány virágot tett. Ezután a?

aj tóki liftesre akasztotta fel ma
gát

A borzalmas ísaládi drámát az új
ságos fedezte fel, akinek feltűnt, 
hagy a szokás ellenére nem nyit
nak ajtót a csengetésére. Rendőrt 
hivattak s ott találták a házaspárt 
holtan. A nyomozás megindult

a k i n ©

FOIDEOLOGUS
h a l v á n y  —  i d e á j a  s i n c s !

Egy régi, közel ötvenesztendős
politikai tanulmányban olvastam 
ezt a néhány sort. amit a vas
kancellár nevének elhagyásával 
és valamelyik fasisztán ezerre tör
ténő hivatkozással ma is nyugod
tan leírhatunk:

„Bismarck rányomta korára bé
lyegét Az alkotmány fitynmtása, 
a vépjogok kigúnyolása, az erő
szak és kíméletlen siker istení- 
tóre példájára divatba jött. Ék 
mind /.ok, akiknek érdekében volt, 
hogy az 1848-as forradalom omló
kéi éppen úgy elpusztuljanak, 
mint a nagv francia forradalom 
hagyományai, tapsoltak a közép
ből í politika, az ököljog diadal
mas restaurációjának■ A sok maj
moló, szinte törte magát, hogv túl- 
tog.yen a mesteren."

Ez jutott; eszembe, amikor az 
<) >.-:n eskü vési per tárgyalásán hall- 
g dta.ni a vádlottak előadását. Ezek 
a sön lés politikusok is szenvedé
ly sen igyekeztek a biti erek és 
.v ■:leslek által megmutatott „ideo- 
lógfo úton" tovább ha’adni # a 
i-ancia forradalomkor hirdetett. 
„Szabadság, Egyenlőség, Testvéri- 
. }n“ eszméit eltakarni az emberek 
elől ködös elgondolásaik sötét 
"álylóval. Különösen érezzük ezt 
es látjuk most, amikor megint csí
pős márciusi szelek fújnak a ma
gyar ég alatt s az ébredő é'et ti
tokzatos és ellenállhatatlan vará
zsa ejti nrv'g a magyar lelkeket. 
Emlékezünk az egy híján száz 
esztendővel ezelőtt volt forró már
ciusra, amikor próféták hidették 
a nemzetet íelrázzó szent tanokat 
most pedig a bírói pupitós előtt 
csak vémetmajmolók dadogják za
varos származási irattal agyonspé- 
lo'lt. „célki tri7/ soiket". Legjobb 
p lrla Kiss Károly, a bűnpör he
te iik vádlottja, a Magyar Közös- 
( ?■; volt vezetője, az ötös és hetes 

l) /.ott.;ég mcgalakitója, a mozga
lom „ideológusa".

ötvenegy éves, műszaki főtaná- 
i:n5. Nagy, kerek a feje, puffadt 

arca, a szeme — világos szűr
őid macskaszem — mélyen ül, 

rezese pedig éles és hideg. Az 
■\ is vastag, zsirpárnós, alatta 
■ my, színtelen ajkak s a fel- 
ő > széles, erős áll. Enyhén ko- 

-dó fején simán hátrafésüli 
Idő, ritka haját. Tömzsi alak

hoz szorítja a kezét,- amíg vallo
nt mondja. Nyugodtunk lát 

1 mégis két apró kis jelenség 
belső izgalmát: a hörnlo-

vastag hüvelykujja titokban ön
állósítja magát s őszinte jelzése
ket ad arról, hogy milyen rez
gések száguldanak végig ennek az 
erős embernek az idegszálain 

Kiss Károly vall. Beismeri: bű
nösnek érzi magát s aztán beszél, 
beszél mindenről és mindenkiről. 
Természetes, hogy közben — mini. 
főideológus, a szármáz ás tudaton 
túl már fajpolitikai gyűrűről, ösz
tönös gyökérről, sőt holmi csonka- 
gyökérről is szaval, de úgy, mint 
aki maga sem tudja pontosan, 
hogy mi az. Elárulja, hogy a tago
kat faji életbölcseleti előadásokkal 
etették és hogy a képviselői ióbor
nak a mépistákon és csodaszarvas- 
képvisel^ön kívül Baky László is 
tagja volt.

Ez jellemző rájuk/
Amíg vall. figyelem a kezét. Egy

szer csak megfeszülnek vastag 
ujjal, hirtelen szétnyílnak, majd 
ökölbe szorulnak, de olyan erővel, 
hogy a csontoknál elfehéredik a 
bőr. Aztán a hüvelykujja kiszaba
dul a szorításból, köröket rajzol a 
levegőbe, s mielőtt gazdája vála
szolna az elnök kérdésére, ő már 
tiltakozva rándul balról jobbra s

azalatt iKss Károly még mindig 
hallgat, majd halkan azt mondja: 
ncm emlékszem . . ., nem tudom 
pontosan. — Pedig annyira tudja, 
hogy egy-két perc múlva már a 
szereplők neveit is felsorolja.

Kiss Károlyból hiányzik a fa
natizmus legparányibb része, nem  
érződik róla a leghalványabb hit 
sem saját külön eszméi igazságá
ról. Ezek az emberek, akik kita
lálták a faji élet bölcselet szüksé
gességét a „törzscsaládi nevelés"- 
ben, „szánnazástudattal telített 
ösztönös gyökerekről" álmodoztak, 
nem tudtak például Gladstone- 
ról, a „nagy aggastyánéról, alti 
rajongott a népért, szerette és be
csülte az embert és holmi fajpoli
tikai gyűrű helyett egyszerűen 
csak a jogot hirdette, tisztelte a 
szabadságot és üldözte — a gyen
gék és kiszolgáltatottak helyett — 
a nyomort. Nem, ők ilyen egyszerű 
embert nem ismertek, csak a le
tűnt diktátorokat látták. Ér azok
nál sem vették észre, hogy minden 
diktátor tehetetlen hatalom nél
kül, az az ember pedig, akit a nép 
szerető regaszkodása vesz körül — 
maga a hatalom,.

T. l o r o s  l é s z ló

A pénzbeszedő lezárta a villanyórát
a fogyasztó bezárta a pénzbeszedőt!
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Óriási derültség fogadta az egyéb
ként ünnepélyes hangulatú város
házi tanácsteremben, a közigazga
tási bizottság ülésén egy városatya 
bejelentését. Elmondotta, hogy 
Asbóth Oszkár mérnöknél, a kiváló 
feltalálónál, az Eoa-utca 4. alatti 
lakásán és irodájában megjelent az 
E l cktrom. o s mű v ek pénzbeszedfíje,
de a mérnök túlmagasnak tartotta 
a számlát, megtagadta annak kifi
zetését, mire

a pénbegzedő lezárta a villany
órát, a mérnök pedig — bezárta 

a pénmbcf-zedBt a lakásba!
Azután elrohant a városházára, 
hogy fizetési haladékot kérj n. Ezt 
meg is kapta, mire visszatért az 
Eva-utcába és „szabadlábra he
lyezte" a pénbeszedőt, aki ezalatt 
már felverte a házal a dörömböli - 
sével. A városatya bejelentése után

a polgármester azonnal meg
indította a vizsgálatot.

A Reggel nyomban kiderítette, hogy
•t v.vöngyőző- ízzadb ágcseppek ! a fizetési haladékot nem a városhd- 

és a lábszárához szorított j tán, hanem az Elektromosmüvek 
k '.c ogyszer-egyszer megrándul k< körzeti irodájában ezközölte ki nem

a „letartóztatás"-t foganatosító mér
nök, hanem egyik alkalmazottja. A 
Reggel-nek egyébként igy mondja 
el a tragikomikus esetet, Asbóth 
mérnök :

Irodámban sürgős jóváté+eii 
munka folyik.

Légcsavarral hajtott teherba-
jók terveit készítjük!

A számlát azért tartottam feltűnő
nek, mert míg a januári kontó 50 
forint volt. a februárit 372 forint
ban szabták meg. Irodám egy fil
lérét, sem kapott október óta a Jó
vátétel! Hivataltól. Fizetni nem 
tudtam. Biztos voltam benne, hogy

at. árammérő rossa.
Kértem, könyörögtem., de a pénz-
brszcdö könyörtelen volt és nem 
adott halasztást. Ö lezárta az áram
mérőt, én lezártam a lakást. Jobb- 
ra-balra telefonáltam, míg végre 
egy alkalmazottam verejtékező 
homlokkal és lihegve meghozta a 
halasztási engedélyi A pénbeszedö 
fogvatartásáról jegyzőkönyvet vet
tek fel, de az~~6rát visszakapcsol
ták . . .  -----

Az új válóperes rendelet életbe
léptetése óta megnövekedett a váló
peres bírák munkája a törvényszé
ken és az új rendelet számos érde
kes esetet és neivzen eldönthető 
problémát helyezett a bíróság asz
talára, Érmek során érdekes elvi 
döntést hozott a bíróság, a válóper
ben pedig

a mostani háborús világ egyik
kis regénye

bontakozott ki.
K. A.-né tisztviselőnő a következő 

válóperes keresetet nyújtotta be a 
bíróságnál:

„Még 1940-ben történt, hogy fér
jemet, aki egy biztosító vállalat 
tisztviselője, Kolozsvárra helyez
ték. Én ugyancsak állásban voltam 
és elhelyezkedésem nem tette le
hetővé, hogy férjemet kövessem. 
Kitört a háború, férjemet behívták 
katonának, kikerült a frontra, ha
difogságba esett és

a hadifogságból csak 1946 vé
gén tért vissza.

Budapesten éltem át a háború és 
az ostrom minden viszontagságát 
és megismerkedtem egy férfivel, 
aki lránt szeretet ébredt szívem
ben és úgy érzem, hogy ő mellette 
tudnám csak boldogan leélni az éle
temet. Ezért arra kérem a bírósá
got, hogy a 6800/1945. M. E. ren
delet 4. §-a alapján mondja ki há
zasságunk felbontását, miután öt 
évnél hosszabb ideje különváltan 
élek férjemtől.“ *

A férj viszont, ellentmondással élt 
és a következőket adta elő a bíró
ság előtt:

„A keresetben elmondott, tények 
nagyjából megfelelnek a valóság
nak. Nem szabad azonban elfelej
teni, hogy

különélésünket a kényszerítő 
körülmények okozták.

Amikor hivatali kötelességem Er
délybe kényszerített, nemcsak hogy 
rendszeres és kimerítő levelezés
ben maradtam feleségemmel, ha
nem rövid ideig tartó pesti látoga
tásaim során mindig fel is keres
tem. Most, amikor a hadifogságból 
visszatértem,

még mindig «veretem
és annál is inkább nagy szükségem 
volna a régi, meghitt családi élet 
folytatására, mert állásomat ugyan 
visszanyertem a biztosító intézet
nél, de még hosszabb ideig tartó 
gyógykezelésre szorulok."

A két fél meghallgatása után a 
bíróság úgy döntött, hogy a tanuk 
kihallgatása és a felperes által kí
vánt körülmények tisztázása nem 
szükséges. A törvényszék elvként 
kimondta,. hogy a házassági 
kötelék felbontásához szükséges 
különélés csakis a két. fél közös és 
szabad, elhatározásából szid élhetik, 
meg. Nem fogadható él tehát váló- 
okként

OfTT harmadisr hatalom kény 
«zerftô fellépése

és így a hadifogság, deportálás, be
börtönzés, politikai üldözés követ
keztében kényszerült bujkálás nem, 
tekinthető az életközösség szabad 
elhatározásból származó megszün
tetésének.

„A  jelen esetben pedig — foly
tatta a bíróság érdekes indokolása 
—- az a tény, hogy az Erdélybe tá
vozott férj és a Budapesten maradó 
feleség rendszeres levélváltásban 
állt., továbbá, hogy a férj feleségét 
meglátogatta, kétségtelenül azt bi
zonyítja, hogy

»  testi és lelki életköaAwég 
nem szakadt meg.

Ezért a bíróság nem is bocsátkozik 
annak a tárgyalásába, amit az a&z 

Iszony válókeresetében szintén elő
adott, hogy az Erdélyben tartózkodó 
férj vétett-e a házastársi hűség él
len. Az 1894. évi válási törvény 80. 
§-ának, a hűtlenségi paragrafusnak 
az alkalmazása már csak azért sem 
látszik indokoltnak, mert hiszen 
hűtlenség esetén a válópert nem 
most, hanem annakidején kelleti 
volna megindítani. Mindegek alap
ján a törvényszék

elutasította K. A.-né tisztviselő- 
nő válóperes keresetét

é« a házasságot érvényesnek jelen 
tette ki."

Az ítélet indokolása és a hozzá
kapcsolódó elvi döntés annál is ér
dekesebb, mért hiszen a mai világ
ban számos hasonló eset került a 
bíróság elé. Gyakran megesett, 
hogy a hadifogságból vagy depor
tálásból hazaiérőt házastársa azzal 
fogadta, hogy — válni akar tőle. A 
bíróság mostani döntése alapját 
ilyen esetben csakis akkor lehet ki
mondani a válsát, ha abba mind
két fél kőzakaratúan beleegyezik.

N ém e orsz&g 
leggazdagabb  e m b e re  

a b íróság  e lő tt
Frankfurt, márc. 16 

Friedrich Flick, aki a háború ve
gén Németország leggazdagabb em
bere volt, négy társával együtt há- 
ix>rús bűnösség miatt a nürnbergi 
amerikai törvényszék elé került. A 
nagyiparosok bűnperének tárgya
lása szombaton kezdődött. A terje
delmes vádirat szerint kínzásokra, 
és gyilkosságokra, uszítottak, elő
mozdították az elhurcolásokat, 
fosztogatásokat és vagyonié foglalá
sokat. Flick egy szindikátus élén 
állott, amelyhez rengeteg bánya, 
kohó és vasgyár tartozott, ö  maga 
tagja volt Hitler legbensobb baráti 
körének.

A része** ileihőztetóh  — 
SS-felvényt kérésiek !.
Kovács István és Bakonya Kál

mán árpádligeti kosárfonó ittas ál
lapotban tartottak hazafelé a kocs
mából és útközben találkoztak Kati 
Józseffel.

— Vetkőzz le! — üvöltöttek rá — 
biztosan SS-es .jelvény van a há
tadra tetoválva!

A vonakodó Kuliról elkezdték le- 
ráncigálni a ruhái, de a segélykiál- 
tásokra odasiető járókelők kiszaba
dították őt az útonálló részegek 
karmaiból. A pest vidéki törvényszék 
személyes szabadság megsértésének 
vétsége miatt. ítélte él Kovácsot és 
Éokornyát hat hat hónapra, mert 
nem látta bizonyítottnak a rablási 
szándékot.

12 kilométer hosszú 
- „menetoszlón4é

támadta mer? Áfairt
Óriási pánik tört kr Algírban. 

mert mintegy nyolcvan kilométer
nyire a várostól hatalmas sáskajal- 
kdkat jeleznek. 12 kilométer host- 
szúságú és 6 kilométer szélességű 
sáskahadseregek száguldanak Algir 
varom felé, ahol lázasan készülőd
nek a védekezésre.

p E R D A M A N Y I  

m e g é r k e z e t t
P é r i  s b ó l .

* mm

* ODA BÚTORT •.
P^rs is  J A v o s  készítőnél vegyen 

v * Nádor«u. 20. TeL: 137—109.
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előnyös feltételek mellett felvétetik. 
Ajánlatok „Belváros" jeligére Pro
paganda Hirdetőbb T«réz-krt 60.
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Előkelő külföldi

almi-utazási
keres ■

szűkebb Belváros, vagy disztingvált forgalmi gócban, modem, 
részben utcai, több helyiségből álló, vagy átalakítható, földszinti ’

w gy Kriefeeifiséiet
— esetleges representativ berendezésével együtt. — Közvetítők 
ajánlatát is: „Nemzetközi turisztika" jeligére Bethlen hirdetőbe
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Végleges valorizációs rendelet készül a R jeg c e l  .I^ILMIE
Guadasági eleiünk napa-ói-napra 

felmerülő problémája, hogy az in- 
‘fláció előtti időkből fennmaradt 
követeléseket és tartozásokat, ame
lyek még pengőösszegre szólnak, 
mi'Képpen • rendezzék;* Egy intézke
dés ezen a téren, már történt. És 
pedig az, hogy a különböző bírósá
gok előtt folyó tömérdek va lórijá
éi só per arra késztette az ítélőtáb
lát, hogy valorizációs átszámítási 
tablózdtot készítsen, amely a bíró* 
tagoknak ezekben u perekben út- 
srriulatásul szolgák A bíróságoknak 
*->. ti joggyalcprlata azonban még 
mean jelent végleges rendezést, s 
érért. A Reggel értesülése szermi,

a* i gazság iigy np In isz téri untban 
hosszabb itlfö óta folynak már 
rtr1* végleges valorizációs ren 

delet előkészítő munkálatai.

Ennek spian felmerült, a kérd©-, 
hogy a valorizáció milyen átszámí
tási kulcs alapján történjék? Négy 
ilyen lehetőség adódott, még pedig 
a törtamny szabadpiaci áralaku
lása, az uaopeugő megállapítására 
használt árindex, a megélhetési in
dex és végül az ép ül et helyreállító si 
költségek alakulása. Az erre vonat
kozó- számítások már megtörtén
tek. amennyiben az Anyag- és Ár- 
hivatal, valamint a .Nemzeti Bank

mind a neg.v szempont szerint 
elkészített egy-égy átszámítási

táblázatot.
Esek közül fogják maja kiválasz
tani azt. amelyikei a valorizációs 
rendelet számítási alapul vesz: Ax 
átértél, elé-i számítástól, függetle- 

’•nü! természetesen » valorizációs

yeruietet aizt «*/. elv; kerekei w- Mm. 
tázni fogja, hogy

milyen természeti követeléseit
és milyen mértékben kerülhet

nek átértékelésre.
Az Ügyvédi Kamarában étről a 
kérdésről nemrég többnapos anké
tet tartottak, amelyen a légid va
lóbb pénzügyi és jogász-sza-kembc 
rek fejtették ki véleményükét. Ér- 
tesüléi-ünlc szerint mihelyt az igaz
ság' Ígyminisztéríiim elkészül mun
kájával. a pénzügyminisztérium és 
a Gazdasági Eoiamk-.s megbízottai- 
val közös tanácskozásra ülnek öez- 
sxe és tisztázni fogják a valorizá
ciós rendelet, végleges irányelveit, 
állást foglalnak az átszámítod kulcs 
kérdésében, azután az egész komp
lexumot minisztert an öcs ele ter 
jeszti’k.

1. HETI FltMBfRÁLÁTOK
“ “ '— —  Tehe_

1

TEHERÁN
izgalmat percek — 

a hérmaskonlerenctáróM

kiugró
Sacía, >

HKO--Map*# jOta-tm.

>

megnövakedett, mikor a három

rán t«v j „Jgnác~
kinté- Fernarto’el mindenütt!
Ive éa
ieLerv- Kokwn. Fernandel, W íw  knf©^

Őw [)■« t baráiíwak »ent felejtkezett me»
1. ë 1 Imik. K héten ö 1a letette névi

ri>~
név jegyé*

egy katona-vígjátékkal, Hepreesórt,- — v WW — *-— — w v i# v W■
perzsa fővárosban, a világ sorsá
nak megbeszélésére. A film magva
«.gybatglom tej* « y ö ^ e t t  a S J w t e S  « S ^ S U ö T i T O

végül tábornok, mert karriért eslnát. 
IS hi ez képest Fernandel itt, Fernan

da, hogy Roosevelt elnolc ellen di- i del ott, Fernandel mindenütt: Az efél* 
namitmerényletet terveznek a per- ! »műfaj“ ugyebár nem új, a rended 
zsa fővárosban. Tolnay Ákos a í m*izs(‘w *vdkx mit csinál: b«r!e*7.fc,-i. 
másfél wtized előtt Parisba ' ki-■ ! Fvrnflnrte(«»ti mulattunk, a több»* fr-vanűGrolt kiváló magyar író es uj- ; lejtsÉíi H. 
sági ró írta a szövegkönyvet, ö  és j i)éc#i.) 
a rendező, a magyar Pallós István, ■ 
aíci A fteggel-nek évekig párisi éa ! 
londoni levelezője volt, majd a 
Korda Sándor filmvállalatok igaz- I 
gatója lett, kihasználja

Pegazus-film . fCor

„Yankee Doodle
A Broadway félévszázada.

t H l ,

:igaz- 
a lehetősé-

A  f

® leiére széiliiQMák le

ii4ckL. c, Í2rg'alnia.san és szÖvevényc- rikcii lelek kifejezője.*' 
ser), lüktetőén es lendületesen bo- I c Georqe M. Cohan? A

£ f  Qfl&SibP töSkl'É’ ' A* aljam a hùsztrnfcutesot a j nyoiítják a mesét;, amelynek !
n  oly minimálisan állapítom mefí rfkn kémek harcátwk a “ politikai í

A tfjjssde beíek óta siralmas ücé- 
pet mutat. A  tőzsdeterem kong az 
ürességtől, üzletkötés napokig nem 
jön létre, az ai’folyamjelző táblán 
.feltüntetett és napról-napra csők 
.kenő ár̂ jk csak pénzajánlatok, de a 
legkeresettebb papírban sem jön 
letre kötés. Az elmúlt hét vége jelé 
kissé megjavult a tőzsde, már ve 
Vök is jelentkeztek, némely nap 
elég szép számmal. A javulásban 
kétségtelenül része van a politikai 
helyzet- megnyugvásának, de talán 
•még nagyobb szerep jutott unnak 
o tanácskozásnak, amelyet a tőzsde 
vezetői a I.Amdcnbóí hazatért. Ke
mény György államtitkárral tartot
tuk, A pénzügyi kormány ifi belátta, 
hogy. nem nézheti tovább tétlenül 
a tőzsde sorvadását, mert egészsé
ges tőzsdére a gazdasági életnek 
szüksége van.

A'/' államtitkár elttökléífévvj 
tartott értek ezletc**

a tőzsde vezetősége rámutatott a 
by.jókra, elsősorban • arra, hogy míg 
az áxfolyamingadozásokat úgy fel, 
mint lefelé öt százalékra korlátoz
ták, addig a költségek et körülbelül 
a duplájára emelték. Egy tőzsdei 
üzletkötés dija 30.4 ezrelékre ívig, 
» rút a noai gyenge üzleírnenet nem

bír eü,
A/, értekezletein a m<e«aHa- 
pcKiás jött leire, hogy a t-oz*<l« 
özlei kötések díját 17.2 «&#•»- 

lékre mérséklik.
A lözsde lagjait ezenkivftS egy

marik, különös ügy foglalkoztatja, 
Az ipari gazol ványok revíziójáról
szóló rendelet agyán!» kimondta, SSSm J T J I T  í í ",V, i.Áé ! w r^ihui íKiffy » külföldi vevő be-

bogj f-bböl propagandára nem telik! \
Az államnak kellenw tehát ezt kezébe . zt tői *<ó.ov duiö
venni, természeteaen a paprikakerec-1 ,a?‘ küzdelemnek vagyunk a ta-
kdelem szakembereiinek bevonásával. ! n* !v Persze, a szerelmet sem 
A magyar paprika minősege veieke- hagyják ki: a nagy szenvedély a 
deti a spanyol paprikával, de a pap- 1 római Operaházban kezdődik el és 
rika minősége a háború előttihez ké- — Teheránban virágzik ki. Az an | 
pe«t romlott. Másik hasznos teendő j got jümvyártás két új csillagát is- ! 
volna a. paprika kiviteléhez szliksé- ' merjük meg: Derek Farr-i és :
w o r T d T 1Z Ï -  i Manha Uabam. Különösen Z,
bürokráciát te nem egyrarGeitik. ! **S**tlx<* * 1* a* epése papnkae.rport egyseget °ü ' Apolló. Átrium, i* I /' % * ■ a a ̂  ̂ .  

h ogy  az új i p t ó g a a d v ^ y . *  M a -  j ejé r  tódig ; srnn!
hezvetele  után, de legkésőbb jeb- ! a<5 «^portftr - u-.-őd Jtl__
már 28-íg « tőzsdebiso'inányosokr- \ ntegkama.. 
tittle 70.000 forint, a bankároknak és ! 
érté kp apírkereske döknek 20.000 fo -1 
riut kauciót kell a Pánzinvézefí 1

„Gyanakvó s*ereleifi“
Értések, izgalmak zűrzavara.

Vuloki eet. mandjn az egyik je’,*, 
netben: „George M. Cohan a:: ni ■

De kicsoda 
film erre is

válaszol. Az amerikai könnyű v\ - 
faj „fevegyerekenek'4, a .,Broad rny 
varázslójának", rt szerzőnek, it rév.- 
dezónek, a színésznek -  George M. 
Cohannak. — születésétől visszavo
nulásáig dallal, tánccal, szereim
mel meséli el gazdag, munkás, szép 
ét teljes éle'ét. A Broadway arnv-u- 
kora — egy teljes félévszázad 
helyenként u.gp parázslik a vászn-. i, 
mintha az ördögök és ax ángyotok 
szövetkeztek volttá egy fevű-hao á- 
ratra . . .  Háborús propagandától v, * 
mentes a film, de Cohan Ir szárvtfu 
rÓAii és nála az éle* — a hasa .szolga- 

, tata. James Cagneyrfíl, a „fÖgi-.p- 
; sztárról", most kiderült, hogy iá- 
j tűnő színész és szemfényshesuPö rr1*

Warner--Mopex. (Vú -n«i'

Központnál letelbe helyezni. Ha j 
ezt a terminust elmulasztják, ipar- l 
igazolványuk érvényét veszti Most ' 
a?, a íoj'csa helyzet állt elő, hogy j 
eddig egyetlen, tőzsdéi, bankár vagy j 
órtékpapirkegefikedő sem esett még ; 
át a revízión, de rrdnthogy

. . . .  , -  -----  ros u.
ifitek  engedő, t , j^ c -s a . érdekes történet kél fu r- SzlnhâxJ

cm, érdeke* emberről, akikul bi- í «C slîfl.
! hncsbe ver a szerelem. A nö tiszta, j a naiv* monnybomor»«tete. 

becsületét, o férji hozuy. szélhámos,]
! hozom dny vad asz es sikkasztó. A nő a/< * &me\?r6\ n *AA>(fk¥ v - , m , , . i almodnak. a szerzők megírlak es —muTclGHt tviaj»a w felebred beérne i - 4.. \ » , » > - . .. _ * , • . bar a tó)*tenet tökéletes képtelenr-’egi a »appangó gyanú, hogy a ftrfí ; a közönség elhiszi*. Sőt. — mulat 

A formtmerï égről kiadott‘ rendelet Slfükos in. A levegő oW nyomott ** rajta. Egy húszé vés leány eljúvi.sa 
úgy intézkedni, hogy április 30-áig nehéz, mint * vihar, a robbanás önmagát. 12 éves korában. TV r m

M it keit beszám ítani 
az üzleti va gyon b a ?

a. kaméőt február !2ő-íg »©m 
tették le, a rendedet érteimé. 
heti mtmkájukai he keflen**

«rüntetwi

vmnden iparos és kereskedő, hei.. r.a- 
gyoné ilaga a húsveVev forintot m«Q- 

j haladja, köteles leltárt 4s mérlegei 
* készíteni. A mériagrendoletnek ere sr.

intézkedése nagy fejtörést okowoH a 
] kereskedeieo'ftbeo é* iparba»:

előtti percek szoktak Lenni. De \ korában és eljátssza a. saját angiát 
ugyanolyan izgalmáé, fenyegetően **• l ó  nagymama-alakítá*1. ezúttal si-
.osóp w». Két nagj* szín ér/.: Joan F on
taine éa Cer»# Grant éíményszei*ö 
játéka élettől, vériéi és színnel 
töd» m eg « történetet. A film a hét

maradi) A gaggek jóJ ülnök, a ro
mantikus részek szőrakoztatóak fő 
szereplők: Ginger Rogers Ray 3fít*
lant}.
Lloyd.)

Colwv bin—Mopex iCona,

tviajdonkêm>en mit «tell 
ttuí&m a vágyónálla^rba. vag í̂a

ml (munit üzleti vagyonnak.

A paprika-kivitelt egységes vezetés alá kell beiyezn
A papríkaezport, egyik leg fbn io-f vagont kitevő és belföldi ü szon yla t-

tiabb .kiviteli cikkünk lebonyolítása, 
mint,A Reggel, rnár jelentette, nehéz
ségekkel küzd. M ilyen jelentős té
nyezője volt a paprika a magyar
külkereskedelemnek, elég arra egyet-

A tfa&de vezetősége a tőzsde M -
niszteri biztosához fordult és a )
kaució letételére háronrihónapí ha- : A kereskedői rtőekteepviselése* wí 
lasztást kért, de ex a kérelmük a | pénzügyminisKterium- kiküldött be~£ 
mai népig mern r»yerf «íiwtó'^éel 1 vonásával axikétra ültek öewe, amp-

í tjren eldöntötték ezt. « ritáe probte1* 
mát. Kirdondoítök rigyank», hogr

*H> SMJmit ho «V ««let» vá,-
Cjpóeba, ami KsormiAn Öwwref jĵ *

m  Ifmrúxémie).

t  yti

i
! Ujjpett— -Szenflőrfns 5 : t (2 : 0).

Atr. Ű’ypeeí mwlt vasárnapi gyengébb 
; ntiővineiek ráratiamil ;ó rá-

téka rni»tl megJepotést vártak
bárt felhaazivóIhatatlan paprikánkat mr.oc?%.
Észak-Ameri kában nem tudjak e l- i fepvtoarty a ̂ kereskedőnek telephelye
helyezni. A magyar paprikát Ame-

fiz av.í*.n s. felkészülés! Uim-iu
ho.í«/.útáv futóink párisi v ‘.>’'s‘myí>'l« 
még m 'ndig sokat beszélnek aport-

a szombatra előrehozott mérkőzésső). ; béikekbefa. >x. útról most tartott b«~ 
Az Újpest azonban jő játékkal bizia- j számolót Hajh Andor. Elmondott*,

rika ban nagyon kedvelik és tulaj
donképpen csak az árprobléma au,

an ő  tulajdona, be kell «scámifómia az 
üzleti vagyonba. Éppen úgy, mint a 
mükökeszitö, vsagy a sírkőfaragó te

jen számadattal utalni, hogy a múlt-i amely a káJvdtelt ezidŐsí:orüxt leha- *** **t ne-n 53̂ r7í* Hanerti
hun csak éezalcamerikai viszonylat- j tétlenné teszi. A vóteág másik oka, ‘
ban az export

rlerte a« évi löö vagont, ez/art
»7,embfio &z A948/47-e* gazdasági 
évben paprikaexportunh mijirl- 

ftscize fí.5 vágón voit.
A véteág okw, hogy a körülbelül 200

r e»t ' - r í  mrjtMsnr**  i  t t r .r w s r w m u  m  mnm nr

•a)alja.
hogy a/ elmúlt évek conin «ok piacoi A w»*»ádi ha*, tétek, swttrt, kert. 
kivesztettünk, amedy orAotén SfeS- i Nyhmötes&s nem fartövük irt. üre-
vet'Öje volt a paprikának: éa* .

e piacok v»«**a»»5«més* érdeké
ben semtniícle propagandái n*a\

fejtünk ki.

lett vagy ma hó*

m.. mt.' ourc ifTtMimi

m  jï«  uàc^ emk. ho^éadátÁf&! em é 
e4 a kerGfikedö vág/ ipnrog vag>*ona 
a 2P.OQO forintot, akkor nem h*tl lel
tűrt. h4$ zitenla.

san győzött. Góljait Szu*za% Kerti es 
ÜQr&si lotte, A ázentlőrinciek «ólját 
Dcő.k szerezte  11-es.ből. Z senf/ellé?

volt. A mai va^árrjapi for
duló úgynevezett szürke m érkőzések  

[joroűsata. A Ferencváros Dorogon já t- 
J szik; Mike újra balsxélsö lesz. Az 
) ítóTK-ban a hajdani F nádi-játékom, 

FJiitoa a Icózépc^alár, Őíro újra szere- 
oél, A y  os az Kispest en mérkőzik.

hogy a győzte* orosz táviutók egf 
héttel a verseny elolt már ott voHak 
PArL ban. ahová repülőgépen utaztad 
Fe! 1cÁszultuégükre jeMemzo, hogy !%*■ 
tóhy/ií mar hetekkel rlftöb őz enyhe 
^(jhajUiUÏ krimi jelre aeten készítet
ték e*6. A nemzetközi viadalom * 
finnek legjobb versenyző>e a bvw'>i2- 
hatod k helyen végzc*tt

? ff.
”/»Wa s â c:: ki r, y.f éu íiimelos&ülásiiÉk^Sti hv

rm m j.% na *nr»u*r r'O»
\ mozi neve 

y '• telefonszároa A íilm i-v * ~ Az tdóftdésok kezdetecím e és íőtízerepjője . .  . ,1 J \ asarnftp

Amerikai filmek
Ali y Arat a vihar, V. Goddaird . &, V x, j
ÏJ.I OAÍ V1 GAD0 Mr. Mtnnívew’,“Cïr'Garwn *7. ji 6» S .2. í'ia, R
CAPITOL Hová lettél drága völgyünk % 12» V:2, a/y4f 4̂6. S 4l» 4 i  %6.
1 \ r V 128—129 SUm és Pan, a 2 bűvészinasji f  Mj4. r>»6, %8  ^ 4, VjC, Vt-ft
(pOSSO Csiívj. Ginger Rogers . . . . 11, V»4, %6, 5i8  ^ 4, *44! %|
JvMT Arat a vihar, P. Goddard . ^4, ^0, ^ 4,
FÓRUM 180—̂ 07 Mr. Minníver, G. Garaon Val2, 3, &ö, a a,* s
K )SSUTH 1:57-824 Szerető két arca . * * 2, t  M  7i 4, 3f 6. V/6
1.LOYD i?a—043 Csitri, Ginger Rogeiv , . . . % 4, %.«,‘ Vi4, v4«
0-V7MA 42-1— 8811 Gyanakvó szere lem ............2, 4, 6, 8 4 0 x
1'^i.ArK 222-*426 Szerető kot a r c a ............ 11, *1, 3, 3 T, SÍZ, 1, 2. 4. 7
1t tTRTA Csillagok parádéja ............4, 8 ^ e, I
JdlONTX Alvilág alkonya* . . . . . . .  11. 1. 2, 6, 7 xi, i  í  | 7
Ki VJDIO Londoni ran devú .................^12,^2,^4,^ 6,%8  %4, V>«
>.í Af A 120—16(1 Gyanakvó szere lem ............2, 4, 6, 8 4, f, g
SZABADSÁG Őrség a Rajnát), Lukács P. %4, yfcC 3AI
 ̂ iA___________Alvilág a lk on ya .................  U, L 3, &, V

Panka-* G izi
Loncfcmb«m is győzött '

, Ax angol nemzet közi ászt alitennisz-
** A hó<tm«Mvlkáriiolri Kökrön- j bajnokságmw Farkas G>zi a rjoi agyra-. 

'syArnA sx. Elhagyott .lávák Kor- dóntőjébon Voiruhková  cseh bajnok- 
mánybi/.lossága bérbead t» a Fehér \ §yö/.tc le*. A női párosban hy 
s. Stadványi Kötött-Szövött A m - 1 °*ztrali P fitzivel együtt a második 

■tyitmak. Szakmai körökben szívesen ! w’ v e "-:40tt. Itt az anxo! Ülac>v- 
" • «adták esrt a hírt. miután » cég tu- t>0Ui n—Dace-pa' *<*tt a bajnok
jjdonoíor régi, ismert es elismert 
tunkásai a ínagyar textiliparnak.

Ohm#** ti m

I

;

'hrtíí rzó’roíbiwTt

'Áh, *it
11, 1, a s. 7

Angol filmok
.'•■í'ttt.rM Teherán, D, Fan-, :>í. r-Rharr % t, hA.
»■: V .0 2;-.3-s0!> reherán. D. Farr, M. bábán* 2, 4. 6 8r .. Mtf.MmiMMPW' —*------------n , i mi mi —Wmtm— — i ll«̂—JaMLI JIOL

IFroncia filmek
( )RVIK m -M 3  Ignác. Fernandel ...................................U, 2 , 4 ,  0. *

fctf* *a< %«, Üt
i, «. »

I, UIvUtA 423-901 Szerelmek városa, Artetti 
Ó -VMPIA Sikoly az ój>v/.akaban

Cro«x filmek
? ' VOf fi i usa ff ünnepe Képek

ttélös/t'ke . . .
CÚ 'Ti. ̂! '- öi SÍKÚ-

^t2, 3, *46. » 3, \t* t
»é4. ’-t 6.

Vü >4. -a«, A 8 •*-* ky«

WMOMI (2ÍU0M?
' > n K R X Á 1. VIO K K Ö K W

ÁRA : 10.— Ft.
* 1 S Ü A k i a d A ».

Nagyméretű, kétabJakof uleei. t e 
jesen berendorett

M ah elyiség

A Barátság S. C. nyerte a 
vívók Petőfij$miiékversenyét

! Vivőink színe-java felvonult ?■ | 
1 CsMTK Petőfi emiékverüenyén. A/.; 
i ÖM®etet$ versenyben a Barátság SE 
1 vívói diadalmaskodtak :iü ponti u1 

ar. UTE 27 p. és a CsMTK * 24 p. 
előtt. iVa egye» számok eredményei’ 
Kard: 1. Kárpáti, 2. Kovácst 3. Ge- 

! rerteh. Tói-: 1 . Diitioi, 2. Kcőks, 3. 
j Hátszeg-t. Párbajtőr: 1. <ir. Rerrich.
, 2. Sáleovich. Nő i(V. 1 Elek Hona. 

2. Zsabka., 3. Kiss Kntr

B O L D I Z S Á R  I V A *
ciirîoât:

Eg y é v íe l
a mm jiisiísísiii

mit

» w**» Tt* ‘XI »*» *nr^ «m » AiTu.'rtatit
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Ahol az adófizetés élvezet
jgew York City, már*. 6.
(Léí/iportdn érkezett.)

Március Í5-e nemcsak Ma
gyarországon nagy nap, hanem
^vtemauan is: az aaojizetés 
napja. Az Madomorat“, mint a 
gza^arnoerek mondják, sehol 
nem otyun magas, senol nem 
oiyan egészséges, mint Ameri
kában; ut mues, atci el merné 
tiinuim a jól nacemét, vagy meg 
vieme hamisítani, hogy meny
nyit keresett. Lloszor xs azért, 
mert at van hatva a tiszteiéi
től, hogy az úuam milyen loké- 
íeie&en teljesíti kötelességeit 
po. y araival szemben; másod
szor meg azérí., mert száz évre 
becsukjak, ha elhallgat, vagy 
hamisít. Hiszen emlékezetes, 
hogy a qengsztervilág királyát, 
a minap elhunyt chicagói Al 
Caüónét,' akinek annyi tömér
dek száz gyilkosság terhelte a 
íh.,,z\  a vegén „adócsalás"*
m.uol ítélték el, mert a gyilkos- 
bu.;o,'cat nem lehetett rábizonyí- 
;u.ú. Ez bizony megtörténhetik 
vu sokkal is. akik nem gyilkol
na,:. csak adót csalnak

A március idusát megelőző 
ie.ek iehát az Egyesüli Álla

nak egész területen óriási szá- 
r<u.ásónkul lelnek eL Senki sein 
tud egy cent jövedelm et sem  
ea.uoiyaini és ha tudna, 
sem akar, m ert as adó
ba v v/Ó ápok minden centre rá- 
miaunak, amit keres, aminek 
nagyon egyszerű  a magyará
zd, a: a pénzforgalom üt nem  
ke«~penz, hanem csekkek útján 
bonyolódik le és minden 'egyes 
esc meet aláír a kibocsátó is, a 
j t . vevő is, — tehát nem lehet 
em ikoini, hegy vaiaki eqy tisz
te.ósdijai ki) izetett, vagy fe l-  
veU. Aki mégis eltitkolja és rá
jönnek: arra borzasztó büntetés
Vit r .

» erre nem is kerül tor; az. 
u nai polgár tudja, hogy 
u... „i laruiziK hazájának és jo- 
IK..CI em eltitkolásra nem is 
go..dOl. Más.kérdés, hogy majd- 
nan mindenkinek van egy ügy- 
Vc. j 2 , adószakérfője, tanács- 
au^a, vagy legalább is egy ké
zikönyve, amelyből megtanul
ja, hogy az adó)izeiéi terén mi
lyen könnyebbségeket érhet, el, 
— törvényesen, bizonyára az „A  
Reggel" olvasói is tudják, hogy a 
háború kitörése óta Ameriká
ban igen súlyosak az adók, az 
a .okulcs progresszív, vagyis ki
nek minél nagyobb a jövedel
me, annál nagyobb adót kell 
fizetnie és hogy Louis B. Ma
yer, a Méiro-Goldwyn filmgyár 
junoke, aki az egész háború 
a.a't és még ma is, a legtöbbet 
kereső amerikaiak között is az 
első helyen szerepel, az ő be
rakott, egymillió dollár körül 
lévő évi jövedelme után nem 
tarthat meg magának többet, 
Tnint kb.. 112.500 dollárt is 0 
$-á .ezer dolláros jövedelműek. 
n̂ 'g csak körülbelül 15.000 dol
lárt. A többif adó fejében kö
nyörtelenül elveszik tőlük t

üe maradjunk a kisem berek- 
n~l< bennünket azok jobban ér
dekelnek.

tokaji
korokat üsssíMI

ónként kimérve én Ízlésesen pt- 
laokozva állandóan kapható:

K u6 Szán Ilona tokaji szőlőbirtokos 
budapesti lerakatánál

Vili., Szentkirályi utca 4.

Akt Állandó alkalmazásban 
van, hetenkiní kapja a fizetését 
ii ez a fizetés nem haladja meg 
az évi Ötezer dollár jövedelmei, 
az hetenkint fizeti meg az adó
ját, mert a vállalata automati
kusan levonja a heti csekkjéből 
és automatikusan fizeti le he
lyette az adóhivatalnál. Az 
ilyennek, ha csak egyéb jöve
delme nincs, nem kell törődnie 
a március 15-i határnappal. A 
többieknek kell! Az 550 dollá
ron alul lévő tiszta évi jövede
lem adómentes, akár nácién az 
adóf izető, akár nős. A  nős, vagy 
éppenséggel családos adó fizető 
1125 dollár évi jövedelemnél 
még adómentes; de ha nőtlen: 
akkor már 95 dollár adót kell 
fizetnie, — tehát körülbelül 
nyolc és félszázalékos Hogy az 
összeállítás utolsó tételére tér
jünk: aki 5000 dollár évi fize
tést húz, (ami már igen szép 
polgári jövedelem), az, ha nos 
689, ha nőtlen 793 dollár adói 
fizet, (tehát jövedelmének kö
rülbelül 14, illetőleg 16 száza
lékát).

Mindezzel szemben vannak 
számottevő könnyi.fésekl

Az adófizetőnek joga van a 
bruttó jövedelméből leszámí
tani az orvosi és fogorvosi költ
ségeket, feltéve, hogy ezek a 
költségek jövedelmének őt szá
zalékánál többet tettek ki; joga 
van leszámítani jótékonysági 
adományait, feltéve, hogy azo
kat nem magánemberek, ha
nem jótékonysági intézmények 
és testületek célja ira  adomá
nyozta; joga van leszámí* ani a 
foglalkozása, vagy az üzlete 
megkövetelte szórakozásokra 
elköltött pénzeket. Például, ha 
egy film-iró Hollywoodból 
New-Yorkba jön, hogy ott a 
színházi életet tanulmányozza 
és az új színdarabokat megnéz
ze: az egész utazás költségeit 
leszámíthatja a jövedelméből és 
így, alacsonyabb adókulcs alá 
esvén, kevesebb adót kell fi
zetnie. Ha egy bankigazgató 
külföldi vendégeit megvacso- 
ráltatja, vagy akár heteken át 
is, hofelben fizeti értük a drága 
szobát és ellátást: ezt üzleti 
költség címén levonhatja a jö
vedelméből és így kevesebb 
adót fizet. Író, hírlapíró levon
hatja az üzeméhez szükséges 
eszközöket: telefondíjat, újsá
gokat és folyóiratokat, iró-esz- 
közöket, színház- is mozi-je
gyek árát, autótartás vagy 
autó-taxik költségeit és csak e 
levonások után fennmaradó 
tiszta jövedelme után tartozik 
adót fizetni.

Az adóhivatal végtelenül em
berséges és ha az adófizető töb
bet fizet, mint amennyire b e 
lezve lett volna., (ami gyakran 
megtörténik): a többletet azon
nal visszaküldik neki. Díszes 
példájául annak, hogy az Egye
sült Államokban élvezet a ható
ságokkal érintkezni. Aki meg
fizeti az adóját és nem vét a 
törvények ellen: az mégis csak 
itt érzi magát a legnagyobb 
szabadságban a világon.

R iiltk ey  G y ö r g y

port ruhát,
ballog-, loden-, vihnr- 

kabátot, bőrmellényt

portruházaMól
Bajcay-Zsillnszky-út 13. 

(Andráaay-út sarok.

ZÖLDY SÁNDOR, A GENTI 
VERSENYEN ELSŐ DÍJAT NYERT 
Végh-kvartett hegedűse érdekes 
levélben számol be a magyar vo
nósnégyes európai sikeréről. Iga
zán rendkívüli eset, hogy a londoni 
Decca gramofonlemezgyár egész 
műszaki személyzetét küldte Gén/- 
be a V égh-kvartett után, hogy egy 
Mozart- és egy Schubert-szonátá- 
ról felvételt készíttessen róluk. A 
aikerek útját Péris, Bordeaux, 
Stnassburg jelzi. . .  Most a Mont- 
blanc tetején, Comblouxban ját
szanak . . .

2,860,000.000 DOLLÁRT adtak ki 
hirdetésekre amerikai gyárosok és 
kereskedők az elmúlt évben. Ebből 
225 millió újságokra és 200 millió 
a rádióra esett. A többit plaká
tokra, körlevelekre, fényreklámra 
költötték.

Lohengrin ezüst páncélja 
újból megjelent az Operaház színpadán
Szomszédom, aki a leszálló titok- 

zatoa homályban odatelepedett mel
lém az Qperaház zsöllyeszékébe, 
egy perccel a nyitány megszólalása 
előtt, suttogva kérdezte: „Hány éve 
m árt... Hány éve nem hallottuk 
a Lohengrint?" Én is súgva felel
tem: J4 égy száz éve... négyszáz..." 
Nem csodálkozott, megértette, hogy 
négy év alatt, mióta „az elválás és 
búcsú halhatatlan költeményé'*-nek 
földöntúli szép muzsikáját nem 
hallhattuk e márvány falak között, 
— négyszáz évet ráncosodott a lé
lek, iszonyú élmények hervasztó 
telében. Az emberi képzelet táguló 
tüdejével lélegezzük be most a 
megszólaló Grál-motívum szférikus 
zengését és várjuk a költészet Is
tentől származó szent csodáját. De 
vájjon megkapjuk-e f Ferencsik Já
nos karmester, aki betanította és 
vezényli Wagner nagy vallomását, 
a mélységekbe leszálló muzsikus- 
elmék közé tartozik, akinek szár
nya is van, hogy az avatatlanok 
számára járhatatlan lélektámákból 

. . . . . . .  , ... ,■ felazálljon a költői kinyilatkoztatás
. Genc Tierneyt, ar. amerikai film fia-i nrma ra* * rendező
f tál drámai hősnőiét, aki a magyar| finoman érzékelteti a színpadon 
( közönség előtt a Valakit menőitek.. I azt, hogy Wagner zenei tetőpontjai 
című különleges történetben mutat-la cselekmény tetőpontjai is. Warcja 
kozik be I Livla eszményi megjelenésű és a

*  | nőiesség legszebb fényeiben tün-
Az igazi Garbo Is megjelenik r3-|döklő Brabantl Elza-alakítása min- 

videsen a magyar mozik vásznán. Az I denktt elbűvölt. Szopránjának szár- 
elmúlt napokban érkezett Buda-|nvaíása felszabadult, éneke kifeje-

“  " * Æ  Am* a T * ? * rtf * efc’hosnfije végig egy derűs történeti beszéli világa az o számára éppen 
középpontjában szerepel. Szóval aIolyan idegen terület még. mint a 
régi Garbóban is — új Garbót ismer Itöbbiek számára, okik énekelnek,
meg majd a moziközönség.

• *
Maria Montez a neve Amerika első 

számú Technicolor sztárjának, aki az 
ezer színben csillogó, meseszerűen 
szép Arab éjszakák főszerepével vo
nult be a népszerű filmcsillagok 
sorába. Két partnere, Jón Hall, ai 
Aloméban feltűnt fiatal szerelmes- 
szinécz és Sabu,'a kis hindu sztár, 
akit utoljára A bagdadi tolvaj-ban 
láttunk,

*
Tarzan új filmje Is útban van a

de nem — dcklamdlnak! Udvardy 
T.ohengrinje az első pillanatban 
éterikus szépséggel szólal meg és

felénk árasztja azt a varázst, hogy; 
földöntúli lény jelent meg a színen. 
Később nem képe* már erre. 
Hangja nem oly neme* anyagú, 
hogy Lohengrin szólama Wagnert 
költészettel szóljon általa! Palánkay 
Klára demonikus fényekben fősz 
foreszkáló Ortrudja lenyűgöző ala
kítás. A gonoszság megszállottja ez 
a bünbesodróan sugallató» asszony- 
alak. Palánkay hangja Is egész ki
fejező gazdagságában bontott szár
nyat az estén. Jámbor Telramundja 
nagy alakítás: nem a sátáni aljas
ságot testesíti meg, hanem a bűn
ben elbukó hőst! Tömör zengésű, 
neme* baritonja pedig szabadon 
szárnyal. Fodor orgonazengésü ne
mes baritónján méltósággal és em
berséggel formálja Henrik király 
szólamát. A fiatal Reményi első 
Wagner-szerepében tiszta becsvágy- 
gyal és tehetséggel igyekezett meg
állni a helyét. A király hirdetője 
exponált szólamának rendkívüli 
nehézségeit méltányolni kell, ha 
Reményi még nem is járta ki a 
deklamáció magasiskoláját! A „Lo
hengrin" csodálatos és merész kó
rus-építkezése különösen az első és 
utolsó felvonásban bontakozott ki 
monumentális szépséggel. Elisme
rés illeti ezért a kar kitűnő művé
szeit és mesterüket, Roubal kar- 
igazgatót. Ám a második felvonás
ban, és olykor a harmadikban is, 
fájdalmas „intermezzok" akadtak, 
amikor ez a kórusszövedék kissé 
össr.elcuszálédott és — hamiskodva 
szólt. . .  (Utóirat: a „Lohengrin" 
színpadképei olyan mesterművek, 
mint „A wallkür" díszletei. Kéz
szorítás értük Fülön Lajosnak!)

Balassa Imre

magyar közönség felé. A cím min- j Ellenben mindeneste meg lehet ta-
dent megmond: Tarzan New York- J láJnl balparton, « Pont Royal- 
ban. Elképzelhető, hogy a dzsungelek i ... , . . . .  ^
hősére milyen érdekes és különleges1 sz*“ *** bárjában. Itt elnököl egyik
kalandok várakoznak a felhőkarco- asztalnál

Paris legdivatosabb Írója
Jean Paul Sartre közelről

Jean-Pavi Sartre, az exisztencia-] diák-málloda délután Üres éttermét, 
lista vezér senkit sem fogad lakásán. Természetesen, én is

elmentem Sartre külön-előadá-

!ók között. (X)
tjemrj

világhírre kapott íré ée böl
csészeti professzor, akinek most 
Is hírom darabja megy sorozat

ban három párisi színházban.

•ára.
Vagy hatvanan gyűltek ott egybe 
francia diákok. Csupa szegény fiú, 
akiknek a&padt arcára a rossz táp
lálkozás és a szellemi nagyravágyó» 
írtak vonásokat Vagy másfélórán ét 
beszélt Sartre. Fogalmazása egy
szerű. s emellett kitűnő előadó, aki 
első perctől utolsóig érdekel. Négy

HONTHY HANNA keresi Kíshonthy 
Annét a „Színház" primadonna
pályázatán Kettő oly hátborzongató, hogy az

BAIOR GIZI a színésznő koráról ! emberek előadás közben kimennek.,
KARADY KATALIN Angelo-képok- j Semmi! Másnap újra pótszékea a színműíró került ezúttal boncoló-

ben énekli e „Te vagy a fény"-t j színház. Sartre-t, ha ránézünk, 37__ ,i1u ^
TOLNAY KLÁRI hisz a kísérletek- j 31 éveinek gondolnánk. Alacsony, 

ben * zömök férfi, olyan, amilyet mi ott-
DAYKA, GOMBASZCGI, MEZIY a ' hon ösztövérnek mondunk. Szemét 

Három nővéréről j nera lehet jellemezni, oly vastag
JÁVOR PAl elleni durva' támadás szemüveg takarja. Ez a szemüveg, 

eqy amerikai magyar lapban amelyen kilátni jól lehet, belátni 
SZAIÀY KAROLA drámát tfmul kevfebé -  fedheti Sartre «án-
VARKOîîYI IOITAK Korda Sándor- ! d<* 4t A‘  írf ‘t ok. !í,'fk

nál, Londonban f *  Martiny-koktiUa másik
SOMIO ISTVÁN levole Priestley- esti! *p. JíT' í rátái és hívői veszik körül, akik
oexJnrÂ te iiiiia  « Ot-.cs ! áhítattal hallgatják. Miközben én isROMEO IS JULI A ■ moszkvai Ope- k8ziittuk mte,^ megjelent ,  moster.

raházban nél

asztalára; Anouilh, Camus, egy nő
író: Simone de Beauvoir és (ami 
természetes és fődolog) Sartre. Azt 
fejtegette az író, hogy

• mai drámát nem kei] a szerep
lők Jetemére felépíteni.

Ez a felfogás — szerinte — a múlté.
Ma ki-kl sorsát * helyzet és »■ 

körülmények szabják meg
és ezért a mai dráma: a 3ors játékai 
Hogy Sartrenak igaza van-e vagy 
sem, döntsék el mások. Néh•> hum o
ros volt., amit mondott, párisiau é* 
szellemes. A diákok elnevették ma
gukat, de mozdulatlanul s az arcuk 
hamar visszamerevedett Mert olyan 
lélekzetelfojtva hallgatják, mintha

FARAGÓ PABA: „Levelek Katához ; három satnya és halavány diák.
Egyed Zoltánról L  . . . . . . . . . . . .  _ .

SZÉKELY JUHA: így sírtok ti í f f  "  ,  \ SrfEtn
^  Ő K i előadást a mai drámaírásról. Az Író mindnyájukat kőbefaragták volna.

SZÉP ERNŐ novellája DevecseryI m«9nézte noteszét, kitűzte a napot.) (PAris, március 11.)SZÉP ERNŐ novellája, Devec5erySEiőad.M m megnevezU
Gabor verso 1 w

BALASSA IMRE, BÓKA LÁSZLÓ,
BODÓ BÉLA, MÁRKUS LÁSZLÓ
cikkei

VASI karikatúrája: Délután mozi 
— este színház

MOLNÁR ÉVA rajzai Szita divat
bemutatójáról a

ÉMdklen megjelenő szenzációt
szórná ben

B G  H Í V Ó

l l e k e a  I r a i  
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m • 9 h f v J «
1 á l t a l
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v a c s o r á z ó  h o l y r o

R eggelig  nyitva. IV., Szép-utce I.
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Március 16.
Itt a Tavasz kocsija,
Csupa friss szín, friss hang! 
Füvek közül lázasan 
Kipattan a pitypang,
Muzsika szól szila jón:
Bolond piros szívek 
Pengetik a szerenádot 

• Ezer másik szívnek.

Itt a Tavasz kocsija.
Nekem nem hoz semmit 
Z ez a hosszú, csúnya tél 
Mindent' elvett, elvitt.
Kedvem, nótám, zúzmara*, 
örökös December —
Március csak akkor szép, ha 
Fiatal az ember.

Endrfidi Bét *

TRUMAN elnöknek is adóbeval
lást kellett adnia minden jövedel
méről. Az elnök fizetése évi 75.000 
dollár, ám & Fehér Ház ellátási 
költségeinek é« adóinak kifizetése 
után mindössze 4200 dollárja ma
radt

*
SZOMORÚ CSOMAG ÉRKE

ZETT NEW YORKBÓL MÁRKUS 
ALFRÉD ÖZVEGYÉNEK címére. 
Az American Society of Compo
sers Autors and Publishers igaz
gatója küldte el a ravatalra he
lyezett koszorúk szalagjait, ame
lyek között • legszélesebb a ma
gyar követség nemzetiszamü, há
rom -méter hosszú trikolorja, 
amely már valóban megközelíti a 
zászló méretét A szalagok mellé 
csatolt, Amerikában szokásos vi
rágkönyvecskében jóformán vala
mennyi számottevő és Ameriká
ban élő magyar művész nevét meg
találjuk.

«
Száraz arcbőrnek: VTTAL-rrèm’

*
NEM BUDAPESTEN TÖR

TÉNT! Egy híres párisi ügyvéd éx 
képviselő, Moro Giafferi megszállt 
a folyosón egy újságírót „Mondja, 
barátom, ki az az ember, aki ott 
ül az ablak alatt?" Az? feleli az 
újságíró, Croizat „A volt köz- 
'munkaügyi miniszter?’* kérdi a 
képviselő. Nem, a jelenlegi, feleli 
az újságíró. Mire Moro Giafferi 
kitárt karokkal fordul & miniszter
hez, mondván: „Kedves barátom, 
éppen hozzád készültem a napok
ban, mert egy szívességre akarlak 
megkérni“ . Ez áll ezórólszóra egy 
ma érkezett párisi hetilapban!

*
KÜLÖNÖS „DIPLOMÁCIÁI 

JEGYZÉKVÁLTAS" volt az elmúlt 
napokban egy bundatoluaj és Sza
lag Karola között. A tolvaj ki- 
csalfca a kiváló ballerina lakásán 
az ériékes perzsabundát, a mű
vésznő pedig néhány nap múlva 
hirdetést olvasott egyik délutáni 
lapban, A bifdotés név szerint 
neki szólt: a kabáttolvaj közölte, 
hogy a művésznő virsziwdsárol- 
hatja a bundát, mielőtt ó azt kül
földre vinné, ha megfelelő árat 
ajánl fel érté. A ballerina két
ezer forintot ajánlott, de a tolvaj 
heveseit© az összeget é© többé nem 
jelentkezett.... A rendőrség most 
igyekszik tisztázni: nem a hírhedt 
Schlemayer keze van ebben a 
„tranzakcióban" \st Az Andrássy- 
úti szűcsöt, aki vuz OperahAz több 
művésznőjének bundáját csalta ki 
és külföldié akhrt szökni, a pálya
udvaron tartóztatták le.

Minden embernek megrovását 
magam irányában nagyon sajna- 
lom, mert nem szeretem 3enki meg
rovását magamra vonni. De midőn 
véleményem szabad kimondásáról 
van szó, akkor semmi egyes em
ber megrovásával nem törődöm.

DEÁK FERENC
*  IBEVINT, Anglia külügyminiszte

rét ori’osa, dr. Mac Call elkísér:e 
Moszkvába, mert Bovin a lc-gulóbbi 
időben betegeskedett. Egyébkén! 
az angol külügyminisztérium az 
angol delegáció mind a 150 tag
ját ellátta bundával, szormekv.es- 
mával, szőrmebélésű csizmával és 
cipővel i}t_
Smart újdonsága : Glamour azàjlakk.

*
ERŐS GYULÁT, a kitűnő politi

kai újságírót, A. Reggel és a Hír
lap ismert munkatársát, — mint 
részvéttel értesülünk. — súlyos 
baleset érte. Péntek este a Kos
suth Lajos-utcán, amikor átment, 
az úttesten. elcsúszott, hányát 
esett és igen komoly zűzódásokat 
szenvedett e gerincén és a dere - 
kán. Hazaszállították. Irányi-utcai 
lakására, ahol még az éjszaka fo
lyamán dr. Weninger Antal, az 
Újságírók Szanatórium Egyesületi- i 
nek igazgstó-főorvosa vette keze- ;
lésbe. Szerencsétlenül járt ujság- 
írótársunk állapotát magas láz is 
komplikálja, de dr. Weninger mégis [ 
reméli, hogy Erős a hét végére el
hagyhatja betegágyát,

*
ÜJ RENDELKEZÉSEK SZABÁ

LYOZZÁK A SVÁJCBÓL VALÓ 
KIVITELT! Tessék tudomásul ven
ni, hogy 100 gr. csokoládénál töb
bet nem szabad kivinni innen, — 
írja Lévai Jenő a Notesznek. Ép
pen úgy tilos 2 kg-nál több élel
miszert kivinni s ennek keretében 
500 grammnál többet egy cikkből 
kiszállítani nem szabad. Textíliák
ból csők használt ruhát lehet 5 kg.- 
súlyban, dohányneműből 1 kg. a 
maximum. Almát, körtét azonban 
akár 10 kilót is vihetünk. Most 
kezdtek nagy propagandát a svájci 
almatermelés érdekében. Almahetet 
rendeznek, amelyen 30 rappniért 
adnak 1 kg. svájci almát. A ma
gyar alma jobbizü, zamatosabb .. ,

Iparkodjál látni! Bekötött szemmel 
senki sem .bírhat egyenesen.

E ötvös Jotnet j 
*

GYÖMRF.I SÁNDOR dr.. a Ke
reskedelmi és Iparkamara kitűnő 
főtitkára e héten tartja meg a 
Pázmány Péter-tudományegyetem 
jogi kárán a „TÖrténelemgazdaság44 
tárgyköréből magántanári előadá
sát. A Kamarának van már egy 
tisztviselője, aki ugyancsak a Tör- 
téno’.emgazdaság egyetemi magán
tanára, de A bölcsészeti karon és 
pedig Móréi Gyula dr. iHkár, a 
Ka mar a sa j tőé 1Ö a dója.

■Æ
MAL Y GERÖ — mint Rutthay 

György írja New Yorkból a No
tesznek  — március 3-en elutazott • 
Hollywoodba. Ez úgy esett, hogy 
.lue Pasternak New Yorkban ér
kezett és találkozott a kitűnő ko- > 
mikuasal. A világhírű filrnprodu- 
ebr iól megnézte „Gercsit" és azt, 
mondta: „All right... a legköze
lebbi filmemben fogom hasz- . 
nálni. . .“ És adott neki útikölt
ségre 500 dollárt. A többi — a 
sors kezében van.. .

*
Tartós fiatalság'.’ Kormocith B-krém. ,

.Y.*•
NAGY SZEREP jutott a modem ' 

technikának abban, a szerelmi tör- ' 
ténetben, amely egy érdekes 
esküvő fejezetével gazdagodott j 
Budapesten. Bánéth László ausz- * 
tráliai nagykereskedő tízévi távol- 
lét után tért haza Magyarországi-a 
és mielőtt visszautazott volna Sid- ■ 
neybe, megismerkedett Szépés Eri
kával, Szepes Lia, az ismert szí
nésznő testvérével. „Meglátni és 
megszeretni pillanatnak müve 
volt. . . "  De menni, monní kellett, 1 
vissza a csendesóceáni tájakra. 
Mire való azonban — a modem I 
technika? Baneth lángoló távira
tot küldött Sidneyből Szepec Eri
kának és Sokezer mérföldnyi tá
volságból -— megkérte a kezét. A 
vúSaar pillanatok múlva száguldott j 
vissza, világok felett, a messzi vi
lágrészbe t a boldogító „igen44 
vétele utón Baneth hajón ex re
pülőgépen száguldott vissza Buda
pestre és oltár «lé vezette imá- 
dottját.

ízületünk fog, Haj és Illúziók 
nélkül, meghalunk fog, haj c* Ilié* 
zlók nélkül.

A r * a } L éseié

DINNYÉS LAJOS honvédelmi 
miniszteri kűievezése általános ér
deklődést keltett, még olyan kö
rökben Is, amelyeket nem foglal
kozást a politika hullámverése. Az 
új honvédelmi miniszter ugyanis 
népszerű éa közkedvelt egyénisége 
a pesti társaságnak, mindenfele is
merik és Szeretik. Általában az a 
vélemény, hogy a>. új miniszter 
személye alkalmas lesz arra, hogy 
n honvédség keretében megvaló
sít* juí őszinte együttműködés 
(szellemét és meggátolja a pártpo
litika túltengését ©zen a nemzet 
számára oly fontos területen Ja.

■»
A HETVENEDIK FILMSZÍNHÁZ 

nyílt ir.og Budapesten és ha sike
rül, rnég tizennégyet megnyitni, 
akkor elértük a „békebeli”  létszá
mot. Persze, lesznek olyan exmo- 
y.'k is, amelyek soha többé nem 
térnek vissza eredeti rendelteté
sükhöz, mint. például — az And- 
rássy-út 60. alatti hír. fogdája, ahol 
szintén mozi volt.. Két moziból 
színház lett. Az egyik a „Radius4*, 
ahol. most a Vígszínház játszik, a 
másik pedig a volt Híradó Mozi, 
amely — így van m. rendjén! — 
Ismét ▼is'.szaváttozott Bej városi 
Színházzá.

»
YASS LÁSZLÓT, a finomtollú, 

müveit körírót és inűbfrálót, aki
nek külpolitikai cikkei ih figyelmet 
keltettek, a tájékoztatási minis*- 
téríuvnba hívták meg egyik leg
fontosabb ügyosztály élére.

Francia kocsma, remek vacsora, vi
dám zene, Röíisieeria, Andrasey-út 41.

A PBJSÏÏ BANKOK ÜGYFELEIT, 
akik értékpapírjaikat a bank 
aaíéfíókjában őriztették, meglepe
tés érte! Levelet kaptak, moly ben 
közölték, hogy 70 forinttal ter
helték meg arámi à jókat Őrzési díj 
elmén. Az őrzési díj régi valutá
ban 12 pengő tx>Jí. Milyen sssortó- 
svám alapján lesz If*Ml 7Of

a  teutewz tíf vtovolcdeél
Érinek, érinek ét sxinekl A var

ga minden árnyalata felvonul: szal
ma-, citrom-, mimóza-, borostyán
sárga; azután szÖkedohánysárga 
(tabac blond) és rozsdásain. A szür
kének ugyancsak minden árnyalata 
a galambszürkétől a sirály ezltot- 
KKÜrfcéjén át ax acél- és ónszürkéig. 
Látunk őszllomb-sárgásbamát. rő- 
asafa-barnássárgát, « sötét vörös- 
lilának „yioline** nevű árnyalatát, 
levendulakéket, a bleu royul-nak 
mondott meleg középkéket, tengo- 
részkék&i és zafírt. Smaragdzöldet, 
fűzőidet, rezedazöldet, azután téglá
ét; agyagvöröset, paradicsompirosat, 
róztfa&xint «* ciklámenszínt. Do fe
héret is — össze® árnyalatában, 
mint pl. tojáshéj- vagy «íefánt- 
(prontfehér.

Emellett még mindig divat dél
után öttől a jekete. Hiába kinél,lát
ják a szabók délutánra is a szin- 
pompát, *. páris-l vó ma is szereti 
estefelé a feketét., amelyet « puha 
és, gazdag anyagok még mélyebbé, 
teljesebbé tesznek. A világos tavaszi 
kabátok alatt pedig egyformán vi
selnek színez vagy fekete ruhát.

A ruha vonaláról tűi sokat kel
lene mondani, annyira sokféle é« 
asseezelyes a ó.vat. (Szeszélye* he

lyett azt in mondhatnám, veszélyéé,
(annyira kelt vigyázni, kinek mi fe
lei meg!) Délelőttre angolos a vo- _ 
nal, de tömött váll helyett most ! 
alacsonyan rajzolt a «áll, bár nem 
keskeny, «őt az egybeszabott, japá- ; 
no« divaiujj azerint inkább igen I 
szélet. (Nem mindenkinek előnyöst) 
Az angolos; ruhán pliszé- vagy be
rakás-csoportosítások., elöl vagy ; 
kétoldalt, esetleg hátul i*. IA

Délutánra tm ívtére vezet |
ua úgynevezett ..sweater-vonat'4 (la 
ligne aweatex4)., Ez szabásban úgy 
hat, mintt». a nő a ravaszul szabott 
— lefelé elszükülő. de csípő alatt 
mégis wzövetbő •— szoknya fölé « 
chip öt is befedő sweaíert húzott J 
volna. Ami azt, jelenti, hogy a de
rék hosszú, aránylag sima és rest
hez tapad. Ellenben nincs m ái, 
anyagból, mint a* alj H nvreatcr- 
formája mellett it, gyakran egybe
szabott vele.

Ax if- a vonalra Uartozil. hogy 
délutánra es értére divat az ,,a»zi- ' 
nsetria". vagyis hogy az egyik el-1  
dal más legyen, díszesebb, mint « , 
másik (pl. csak ux egyik oldalra 
fogják Óxs/aí redőkben a szoknyát). 
Divat még egye» ruhákon vagy öör-

acfioállltáfiokban a bolero ée nappali 
viseletben a ki* vállpellerin.

Estére azután — 1947-es változattal 
— látunk feltámadni régi divatképe- 
ket! A múlt szár.ad öt-venes-hatvanar 
iveiből Kugenie francia császárné 
tvrnürős ruháit, női Penoír festő
művész kései biedermeier divatját 
Is. amely oly fertői — ur. <3 képem. 
T,álunk meg «okkal régebbi évekből 
fvlbukkauni úgyne vezeti „prin- 
ces»*"-vortídet — éh uszályt, kis- 
uazályt rx vdvarké}^ ruhákhoz, le
gyezőkhöz, paradicsomtüWrkhfw; é*s 
túlsók művirághoz.

E* < fényűző, fiziulxen, vonalban, 
ányaggazdagságban# telhetetlen di
vat lépett ki n most lezajlott pá
rián bemutatókról a „vil&g porond
jára44. Da hogy & gazdag amerikai 
nőkön kívül ki ?o« íh er.t a túlzást 

habzsolást viselni — a* még 
kérdés. Mert Parisban magában in 
aapv « szegénység ami a nem
zetközi vásárlóerőt illeti, még a 
haute couture piaca 1* vérszegény 
egyelőre. A túl gazdag divat szerezte 
hirtelen feilendülé»- fennáll — « 
vágyálomban.

(Pdris, márcim llu
t i s b é  M arika

I

!

Am Időn Pythogorafi i»racrt ttp, 
tételét ftílfedezto, liekatumbd. airío. 
Hatot mutatott be az Istenein: 
Azóta reszketnek a« ökrük, ví'-v. 
hányszor űi lgarsés kerül may., 
fényt*.

Bőr ne,
»

ÜJ STÍLUST jelent az Oj O,- 
rabarátok Egyesületének vas ám: 
délelőtti előadáa* az Operaháj- 
ban. Rcssiní pajzán remekművét, 

fieviilai borbőlyt‘*-t adatják elő 
— maga merész kísérlet- a fősze
repekben csupa fiatal kezdő! — ój 
» Jegyeket a dolgozó töm egek, <ii 
üzemek munkásai között osztat ,'k 
ki! Ax operakultúrs terjeseié:' v. 
«x a módj* termékeny kezdemé
nyező fiíierelemr* vall.

4*-
FÉLMILLIÓ DOLLÁRT adönv- 

nyozott Anglia prímásának a cr - 
terbury-i székesegyház háborús 
kárainak helyreállítására és a ka
tedrán» újjáépítésére Thomas La
ment, az egykori újság ró és a 
Morgan-cég tagja.

*
BUKAREST, BÊCS ÉS BUDA

PEST, * hérom B-betűs fővároj 
között „pendlizik" most Sornnr-ji 
Ĵ ászlu, <s ,Székeb‘fővárosi Zenek ur 
kiváló karnagya. Bukarestben há
rom hétig tartózkodott* és o.'o a 
hirdetett két hangversenyéből o v 

. hangverseny leit, olyan óriási volt 
a sikere. Meg is kapta a rom: n 
királytól a kulturális- érdemre d 
L osztályú lovagkereaztjét. K 1- 
ds?n utazik Bécsbe, ahol több > 
té.n át a szimfonikusokat fogja v-s- 
zényelnl. Közben, a nemzet; ünne
pen, Budapesten ifi végigvezém t 
két hangversenyt.

X-
AZ ÓRÁSOK RÉGI PANASZA, 

hog>* használt órákat képtelen.-üt 
megjavítani, főleg .márkás órá!:?,t 
nem, mert órualkutrész M agyaror
szágon nem kapható. Az órások 
ipurtestülete moeX beadvánnyal, 
fordult * kereskedelemügyi mi
niszterhez, amelyben arra kéri, 
hogy a most folyó svájci—rruig]i'ir 
kereskedelmi tárgyalások során 
nocsak, kész órákat, hanem  óra- 
alkatrészeket <* veg yen ek  fel cil 
importálamdő iparcikkek sorába.

*
KÍNÁBAN la hír© ment már a 

magyar gtabilLtócló sikerének. Ezt 
bizonyítja a* a levél, emi hibátlan 
magyarsággal címezve érkezett Var. 
Zoltán államtitkár, a Gazdasági 
Főtanács főtitkárához és amely
ben angolnyelvű levélben egy te
kintélyen ;pekingi tzpartcóg arra 
kéri az államtitkárt, legyen segít
ségére, hogy minél előbb keresicg- 
delml kapcsolatot létesíthessen Ma- 
gyár országgal.

*
Rotöchtid Klári (Doák-tér 8.) párisi 

útjáról visszatérve, hétfőn és ked
den, délután fé3 S órakor ta ríja 
divatbemutatóját, kizárólag vevői v»> 
tízére. Ez alkalommal, is na. y ' rclak- 
lŐdéo mutatkozik, mert cr u kolh 
ció iránya hrz ar. idei női divatnak.

a  R e g g e l
Megjelenik minden hétfftn 
•in píroRbetüíi ünnep után

A szerk»\w. i Okiért 
DK. G A S P A IC F, K V I N

tk ktadéíié/t
L AZ A E M I K L O S

főszevKeáztŰ ti'ielós.
Igazgatói TÍMÁR SÁNDOR
Szerkesztőség éa kiadóhivatal;

Bajcfcy-Zsílinszky-út vo. Telefor-'>/«l
Szwkesztőség: 120-079 és 120-345 

Kia dóhl v& tál : 129-670.
Légrády Testvérek rt. könyvnyomdája* 
Budapest. v.f Bajcsy-Zsi !inszkv-út 7S# 
A nyomdáért feialőa: Agárdi Káról: Jk«

résépet
töröttet is veszek. Ko 
v« es, Nagyatádi-Szabód 
< r:a 46. Telefon: 128-141.
Z,uuiifeetbim vagy Kü- 
vos\ ölgyben keresek 
kdtíö szobát HM6jiu5tó). 
l j.*ptembprig“ Jeligére 
y> xtős hü'detöbe, V.t 
iiaró Acél-u. 3.

Ó PERA 
PENSIO¥!., OtthÍM. 8.
1ő»ii.áns, meieg folyóvi- 
. ' j kitűnő elil»
ífcXdL T*í«lm; i í m m .

Most vásároljon !
a filág légjobb zongo
ráiból. Hihetetlen ol
csón, válogftthftv, rész
letre 15.

t v i ’ m
krzsóbet-kfirút 19- l
»4i.'C3ky-UtOfi SMOS.. ; |

Xüleson-Kongorák l ego l c sóbb  h a.

I

Varrógép,
kerékpár 

gyermekkocsi
legolcsóbban

Xrzüébet-kiirut 44. 
Royal mozival szemben

! Királyi 
Pál-u. ».
II. em. is rnizifl Kényel

met s te.
Dák,

Tel. : 384-531. Tiihldonos : LUKÂTS JEÜÍM fia(H“t1Ítá8

Kalapja » L  1 rk ô iïS S é .vétele l a d á s
K O L E S A

; RendbobofizatLiimpert
kalavoHinehter Jókal-tAr 0

Ssttnyégért 
legtöbbet ft/e«ek. HART 

; MANN, Bnreety-v. l i  
O. ea. e. Tel.;

!
MU I*.
m s n ,

MnrVé-utoe 33 
Telefon ina m.

Nag’ii kereseti lehetőség
uraknak..
hölgyeknek

ktxmyií munluivtü. 
Ww'Mr'itwi ». O. 11

:

Perzsaszönyeg
Véfd-vslaűáfi. UngAr, Ki
rály-*. JA. Rikócxl-út AS

I R é f t t P
V<fWi, «IfiCiáN

Kttl N í.< URl *T, 
Akácra.-utca U. 
releton: .12—A*<

BMW a i
4 ajtót, caxikott

S T E Y R
Cabriolât
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K o r  e.s e k
ep.ybi.ofiá« koinfortoo la- 
ku,t, vah.y elcserélnem 
nagyméretű, Körút kö
zeiében lé̂ .’Ö kétszobás, 
fürdőszobás leJráisomot, 
..Brttarület- jeligéi* a 

kiadőtüv* talb*.

FORD SEDAN 
S T E Y R  ..
ocemélyautök klfogust.u 
lfin Állapotban eladók.

*% **------ -i 'r.v'Ai  -.Jl ',j t.Ç-u.-i

UltóR:k1;.SZ!i:T
m  KRtsTAiy

« r
<íd i  -

• Játf*

1VI Andr.V'-.y-út 4 
Telefon. 110—WH.

, Forint.
'mfimaitt? .sarok:záltO f  #.X MT -'i




